เรื่องง่ายๆ กับ

e-Business

การทาธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในรูปแบบของการซื้อ-ขายสินค้า และบริการ
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Commerce) ด้วยช่องทางต่างๆ เช่น Line Lnwshop Facebook
Weloveshopping Instagram Twitter Lazada Shopee Konvy เสียภาษีเช่นเดียวกับการขายสินค้า
ที่มีหน้าร้านทัว่ ไป ผู้ขายต้องนารายได้นั้นมารวมคานวณยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ด้วย และถ้ารายได้
เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ประกอบการขายเสื้อผ้าออนไลน์ มีรายได้และรายจ่ายทั้งปี ดังนี้

รายได้ปีละ
ค่าใช้จ่ายปีละ
ตัวอย่างการคานวณภาษี
และภาษีที่เกี่ยวข้อง
สาหรับผู้ประกอบการ e-Commerce

2,000,000
(1,800,000)

ประกอบด้วย
- ต้นทุนสินค้า
- ค่าใช้จ่ายอื่น

กาไรจากกิจการ

1,700,000
100,000

200,000

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
คานวณภาษี 2 วิธีเปรียบเทียบกัน และชาระตามวิธีที่คานวณได้มากกว่า
วิธีที่ 1* : ภาษี = เงินได้สุทธิ (เงินได้ - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน) x อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
วิธีที่ 2** : ภาษี = เงินได้พึงประเมิน x 0.5% (ถ้าคานวณภาษีตามวิธีที่ 2 แล้วไม่เกิน 5,000 บาท ให้เสียภาษีตามวิธีที่ 1)

การหักค่าใช้จ่ายเหมา

รายได้
2,000,000
หัก ค่าใช้จ่าย (60%)
(1,200,000)
ค่าลดหย่อนส่วนตัว
(60,000)
เงินได้ที่ใช้คานวณภาษี
740,000
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (วิธีที่ 1)
63,500
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (วิธีที่ 2)
10,000
กาไรจากกิจการ
200,000
มีเงินเข้ากระเป๋า (200,000 – 63,500)
136,500

การหักค่าใช้จ่ายจริง

รายได้
2,000,000
หัก ค่าใช้จ่ายตามจริง***
(1,800,000)
ต้นทุนสินค้า
1,700,000
ค่าใช้จ่ายอื่น
100,000
ค่าลดหย่อนส่วนตัว
(60,000)
เงินได้ที่ใช้คานวณภาษี
140,000
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (วิธีที่ 1)
ยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (วิธีที่ 2)
10,000
กาไรจากกิจการ
200,000
มีเงินเข้ากระเป๋า (200,000 – 10,000)
190,000

*การคานวณภาษีตามวิธีที่ 1 ยกเว้นภาษีสาหรับเงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก
**กรณีคานวณภาษีตามวิธีที่ 2 แล้วไม่เกิน 5,000 บาท จะได้รับยกเว้นภาษี
ตามวิธีที่ 2 แต่ให้เสียภาษีตามวิธีที่ 1
***เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการซึ่งเกิดขึ้นจริงตามความจาเป็นและสมควร (ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการหักค่าใช้จ่าย) เช่น ค่าจ้าง ค่าสินค้า
ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

(กรณีประกอบกิจการในรูปบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล = กาไรสุทธิ (รายได้ - รายจ่าย) x อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล**

รายได้ปีละ
2,000,000
หัก ค่าใช้จ่ายตามจริง*
(1,800,000)
ต้นทุนสินค้า 1,700,000
ค่าใช้จ่ายอื่น
100,000
กาไรสุทธิ
200,000
ภาษีเงินได้นิติบุคคล**
0
มีเงินเข้าบริษัท (200,000 – 0)
200,000

*เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประกอบกิ จ การ ซึ่ ง รายจ่ า ย
บางรายการสามารถหักได้เพิ่ม ขึ้นตามมาตรการส่งเสริม SMEs เช่ น
ค่าจ้างนักศึกษาบัญชี ค่าทาบัญชี ค่าสอบบัญชี เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทสามารถนาผลขาดทุนสุทธิมาเป็นรายจ่าย (สูงสุดไม่เกิน
5 ปี) ได้อีกด้วย
** อัตราภาษีเงินได้นิติ บุค คลสาหรั บบริ ษัท หรือ ห้างหุ้น ส่วนนิติบุ คคล
ที่ มี ทุ น จดทะเบี ย นช าระแล้ ว ไม่ เ กิ น 5 ล้ า นบาท และรายได้ ไ ม่ เ กิ น
30 ล้านบาทต่อปี
กาไรสุทธิ
(บาท)

อัตราภาษี
(รอบฯ 2560 เป็นต้นไป)

ไม่เกิน 300,000
เกิน 300,000 แต่ไม่เกิน 3,000,000
เกิน 3,000,000 ขึ้นไป

ยกเว้น
15%
20%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการและมีรายรับเกินกว่า 1,800,000บาท ต่อปี มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
และเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

เกร็ดความรู้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จะแฝงตัวอยู่ในมูลค่าสินค้าหรือบริการที่ผู้ประกอบการได้ซื้อมาและขายออกไป
• คานวณผลต่างจาก VAT ที่ได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการ (ภาษีขาย) และ VAT ที่จ่ายเพื่อ
การซื้อสินค้าหรือรับบริการ (ภาษีซื้อ)
ถ้าภาษีขาย > ภาษีซื้อ = VAT นาส่ง
ถ้าภาษีซื้อ > ภาษีขาย = ขอคืน VAT
วิธีคานวณง่ายๆ (กรณี VAT รวมอยู่ในราคาสินค้า*)
ภาษีขาย
ราคาขายสินค้า 100 บาท VAT = 6.54 บาท
ภาษีซื้อ
สินค้าซื้อมา
95 บาท VAT = 6.21 บาท
VAT นาส่ง = ภาษีขาย - ภาษีซื้อ = 6.54 – 6.21 = 0.33 บาท
*กรณี VAT รวมอยู่ในราคาสินค้า คานวณภาษีมูลค่าเพิ่มโดยใช้สูตร
ภาษีมูลค่าเพิ่ม = ราคาสินค้า x 7
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ในการคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สาหรับ

e-Business

ขายของออนไลน์...
จะใช้เอกสารอะไร
ในการหักค่าใช้จ่ายจริง

?

รายงานเงินสดรับ - จ่าย

เมื่อเรามีรายได้ หรือรายจ่าย
จากการขายของออนไลน์
เราต้องจดบันทึกลงไปในรายงาน
และอย่าลืม... แนบเอกสาร
ในการหักค่าใช้จ่ายด้วยนะครับ
การหักค่าใช้จ่ายตามจริงต้องเป็นรายจ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการเท่านั้นนะครับ

ใบเสร็จรับเงิน

ใบสาคัญรับเงิน

บิลเงินสด

ใบกากับภาษี

(กรณีผู้รับเงินไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้แต่ยอมลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน)
ผู้จ่ายเงินสามารถจัดทาใบสาคัญรับเงินโดย

หรือ

คาเตือน !

การนาพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี หรือเพื่อขอคืนภาษีอากร
อาจถูกจาคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองแสนบาท

กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

(ปรับปรุงจากคูม่ อื การจัดทาเอกสารประกอบการลงบัญชีฯ กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร)

