ตามที่ได้มพี ระราชกาหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร พ.ศ. 2558 ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมาจดแจ้งเป็นผู้ประกอบการจัดทาบัญชีชุดเดียว
ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการจดแจ้งไปเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 นั้น ปรากฏว่า มีผู้มาจดแจ้ งจานวนเกินกว่า
4 แสนราย โดยมีผู้ประกอบการที่เป็น SMEs เข้าร่วมจดแจ้งเป็นจานวนมาก และกรมสรรพากรได้รับคาถาม
เกี่ยวกับ การออกใบกากับภาษีซึ่งต้องระบุ เลขประจาตัว ผู้เสี ยภาษีอากรของผู้ ซื้อสิ นค้าหรือผู้ รับบริการใน
ใบกากับภาษีแบบเต็มรูปเป็นจานวนมากว่า ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไม่ยอมบอกเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
ทาให้ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการไม่สามารถออกใบกากับภาษีได้ นั้น
กรมสรรพากรขอเรียนชี้แจงว่า ถึงแม้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการจะไม่ยอมบอกเลขประจาตัว
ผู้เสียภาษีอากร ผู้ขายหรือผู้ให้บริการก็สามารถออกใบกากั บภาษีได้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในการระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ในใบกากับภาษีแบบเต็มรูป จึงขอประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับเรื่องดัง กล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน
อีกครั้งหนึ่ง ตามคาชี้แจงกรมสรรพากรที่แนบท้ายนี้

กรมสรรพากร
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คาชี้แจงกรมสรรพากร
เรื่อง การระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของผูซ้ ื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในใบกากับภาษีแบบเต็มรูป
_________________
ตามที่กรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่
๑๙๙) เรื่อง กาหนดข้อความอื่นในใบกากับภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่
๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกาหนดให้ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการต้ องระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษี
อากรและรายการสถานประกอบการของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนรายการสถานประกอบการของผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการไว้ ในใบกากับภาษี
แบบเต็มรูปตามมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรัษฎากร สาหรับการจัดทาใบกากับภาษีดังกล่าว ตั้งแต่วันที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป นั้น
เนื่องจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการบางรายยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการระบุเลข
ประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในใบกากับภาษีแบบเต็มรูปตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรฉบับดังกล่าว กรมสรรพากรขอชี้แจง ดังนี้
๑. ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้อง
ระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไว้ในใบกากับภาษีแบบเต็มรูป เฉพาะ
กรณีผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น ถ้าผู้ซื้อสินค้าหรือ
ผู้รับบริการไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการก็ไม่จาต้อง
ระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนั้นไว้ในใบกากับภาษีแต่อย่างใด
กรณีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนได้แจ้งให้ลูกค้า ซึ่ง
เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการแจ้งรายการเกี่ยวกับเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร โดยวิธีปิดเป็นประกาศ
หรือแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นการทั่วไปหรือเป็นรายบุคคล หรือแจ้งโดยวิธีการอื่นใดแล้ว เช่น ข้อความที่
ปิดประกาศในสถานประกอบการ หนังสือแจ้งลูกค้ารายบุคคล หรือข้อความประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
หรื อบนสื่ อ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ อื่น ใด หากผู้ซื้ อ สิน ค้า หรือ ผู้รั บบริ การซึ่ ง เป็ นผู้ ป ระกอบการจดทะเบี ย น
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ไม่ ไ ด้ แ จ้ ง รายการเลขประจ าตั ว ผู้ เ สี ย ภาษี อ ากรให้ ท ราบ หรื อ แจ้ ง ว่ า ไม่ ไ ด้ เ ป็ น
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการได้ออกใบกากับภาษีโดย
ไม่ระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไว้ในใบกากับภาษีแบบเต็มรูป ถือได้ว่า
ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการมิได้มีเจตนาที่จะออกใบกากับภาษีแบบเต็มรูปที่มีรายการไม่ ครบถ้วนตาม
กฎหมายแต่อย่างใด
/2. …

๒. ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องแจ้ง
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรและรายการสถานประกอบการที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการของตนเอง เมื่อมี
การซื้อสินค้าหรือรับบริการ เพื่อผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการจะได้ระบุรายการดังกล่าวให้ครบถ้วนใน
ใบกากับภาษีแบบเต็มรูป ถ้าผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนั้นมิได้แจ้งรายการดังกล่าวและได้รับ ใบกากับ
ภาษีแบบเต็มรูปซึ่งไม่มีรายการดังกล่าวนั้น ภาษีซื้อตามใบกากับภาษีนั้นก็จะเป็นภาษีซื้อต้องห้าม ผู้ซื้อ
สินค้าหรือผู้รับบริการไม่สามารถนาไปใช้ในการคานวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ตามมาตรา ๘๒/๕ (๒) แห่ง
ประมวลรัษฎากร และถ้าการที่ไม่ได้แจ้งรายการดังกล่าวนั้นมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรก็
จะต้องรับผิดตามกฎหมายต่อไป
๓. กรณีผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็
ไม่จาต้องแจ้งเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของตนเองให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการแต่อย่างใด
จึงขอชี้แจงและประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทัว่ กัน
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เรื่อง สรรพากรห่วง SMEs ออกใบกากับภาษีแบบเต็มรูปไม่ถูกต้อง กระทบลูกค้าใช้เครดิตภาษีซื้อไม่ได้
...................................................................................................................................................................................
กรมสรรพากรย้าผู้ประกอบการออกใบกากับภาษีแบบเต็มรูปให้ถูกต้อง โดยเฉพาะการออกให้กับ
ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องใส่เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
ไว้ในใบกากับภาษีด้วย ส่วนการออกให้บุคคลธรรมดาทั่วไปไม่ใส่ก็ไม่มีความผิด
นายสมชาย แสงรั ต นมณี เ ดช รองอธิ บ ดี ก รมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร
เปิ ด เผย ว่ า “ปั จ จุ บั น มี ผู้ ป ระก อบก ารจ านวนมา ก ได้ จดแจ้ ง เป็ น ผู้ ประกอบการจั ด ท าบั ญ ชี แ ละ
งบการเงิ นให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพที่ แท้ จ ริ ง ของกิ จ การ (บั ญ ชี ชุ ด เดี ยว) จ านวนเกิ น กว่ า 4 แสนราย และ
มีผู้ประกอบการที่เป็นบริษัท SMEs เข้าร่วมจดแจ้งเป็นจานวนมาก ได้สอบถามในประเด็นเกี่ยวกับการระบุเลข
ประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในใบกากับภาษีแบบเต็มรูป เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการ
ออกใบกากับภาษีที่ถูกต้อง จึงขอชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
๑. ผู้ ข ายสิ นค้ า หรื อ ผู้ ใ ห้บ ริ ก ารซึ่ง เป็ น ผู้ป ระกอบการจดทะเบี ย นภาษีมู ล ค่ า เพิ่ ม ต้ อ งระบุ
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไว้ในใบกากับภาษีแบบเต็มรูป เฉพาะกรณีผู้ซื้อสินค้า
หรือผู้รับบริการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมู ลค่าเพิ่มเท่านั้น ถ้าผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับ บริการไม่ ได้เป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการก็ไม่จาต้องระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนั้นไว้ในใบกากับภาษีแต่อย่างใด
กรณีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการซึ่ง เป็นผู้ประกอบการจดทะเบี ยน ได้แจ้งให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ซื้อ
สินค้าหรือผู้รับบริการแจ้งรายการเกี่ยวกับเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร โดยวิธีปิดเป็นประกาศ หรือแจ้งให้ลูกค้า
ทราบเป็นการทั่ วไปหรือเป็นรายบุคคล หรือแจ้งโดยวิธีก ารอื่นใดแล้ว หากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริก ารซึ่ง เป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้แจ้งรายการเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรให้ทราบ หรือแจ้งว่าไม่ได้
เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมู ลค่าเพิ่ม และผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บ ริการได้ออกใบกากับภาษีโ ดยไม่ระบุ
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไว้ในใบกากับภาษีแบบเต็มรูป ถือได้ว่าผู้ขายสินค้า
หรือผู้ให้บริการมิได้มีเจตนาที่จะออกใบกากับภาษีแบบเต็มรูปที่มีรายการไม่ครบถ้วนตามกฎหมายแต่อย่างใด
๒. ถ้าผู้ซื้อ สินค้าหรือ ผู้รับ บริก ารมิ ได้แจ้ง รายการเลขประจ าตัวผู้เ สียภาษีอากรและรายการ
สถานประกอบการดังกล่าวและได้รับใบกากับภาษีแบบเต็มรูปซึ่งไม่มีรายการดังกล่าวนั้น ภาษีซื้อตามใบกากับภาษี
นั้น ก็ จ ะเป็ นภาษี ซื้ อ ต้ อ งห้ าม ไม่ ส ามารถนาไปใช้ใ นการค านวณภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม ได้ ตามมาตรา ๘๒/๕ (๒)
แห่งประมวลรัษฎากร และถ้าการที่ไม่ได้แจ้งรายการดังกล่าวนั้นมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรก็จะต้อง
รับผิดตามกฎหมายต่อไป
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-2๓. กรณีผู้ซื้อสินค้าหรือผูร้ ับบริการไม่ได้เป็นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ไม่ ต้องแจ้ง
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรของตนเองให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการแต่อย่างใด
ส าหรั บ ผู้ ที่ มี ข้ อ สงสั ยสามารถดูร ายละเอีย ดได้จ ากประกาศอธิบ ดี ก รมสรรพากร เกี่ ยวกั บ
ภาษีมู ลค่าเพิ่ม (ฉบับ ที่ ๑๙๙) เรื่อง ก าหนดข้อความอื่นในใบกากับ ภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ (๘) แห่ง ประมวล
รัษฎากร ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และคาชี้แจงกรมสรรพากรเรื่อง การระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
ของผู้ซื้อสินค้าหรือ ผู้รับ บริการ ซึ่งเป็นผู้ป ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูล ค่าเพิ่ม ในใบกากับ ภาษีแบบเต็ม รูป
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่ และศูนย์บริการข้อมูล
สรรพากร โทร.1161
........................................
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