ล้างข้อมูล

ภ.ง.ด.2ก

แบบยืน่ รายการภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย
ตามมาตรา 58 (2)

สำ�หรับแสดงรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) แห่งประมวลรัษฎากร

เลขประจำ�ตัวผูเ้ สียภาษีอากร
(ของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย)

ชือ่ ผูม้ หี น้าทีห่ กั ภาษี ณ ทีจ่ า่ ย (หน่วยงาน) :

รายการภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย ประจำ�ปีภาษี........................

สาขาที่

...........................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ : อาคาร...................................... ห้องเลขที.่ .......... ชั้นที.่ .......หมู่บ้าน........................................
เลขที.่ ...............................................หมู่ท.ี่ ........ตรอก/ซอย..............................................แยก......................
ถนน.....................................................................ตำ�บล/แขวง..........................................................................
อำ�เภอ/เขต..................................................................จังหวัด...........................................................................

(1) ยื่นปกติ

(2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ ..........

รหัสไปรษณีย์

โปรดยื่นแบบ ภ.ง.ด.2ก ภายในเดือนมกราคม

สำ�หรับบันทึกข้อมูลจากระบบ TCL

ขอยื่นรายการแสดงการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) ในปีที่ล่วงมาแล้ว
มีรายละเอียดการหักเป็นรายผูม้ เี งินได้ ปรากฏตาม
(ให้แสดงรายละเอียดในใบแนบ ภ.ง.ด.2ก หรือในสือ่
บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

ใบแนบ ภ.ง.ด.2ก ที่แนบมาพร้อมนี้ :
จำ�นวน.................แผ่น
สือ่ บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ ทีแ่ นบมาพร้อมนี้ : จำ�นวน.................แผ่น
(ตามหนังสือแสดงความประสงค์ฯ ทะเบียนรับเลขที.่ .....................................................................
หรือตามหนังสือข้อตกลงการใช้งานฯ เลขอ้างอิงการลงทะเบียน.........................................)

สรุปรายการภาษีที่นำ�ส่ง
จำ�นวนราย
1. เงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ดอกเบีย้ เงินฝาก ดอกเบีย้ พันธบัตร
ดอกเบีย้ ตัว๋ เงิน ฯลฯ . . . . . . . . . . . .
2. เงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ข) เงินปันผล ฯลฯ . . . . .
3. เงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ช) เงินผลประโยชน์ทไ่ี ด้จากการโอนหุน้ ฯลฯ		
4. เงินได้ตามมาตรา 40 (4) อื่นๆ . . . . . . . . . .
5. รวม . . . . . . . . . . . . . . . .

เงินได้ทั้งสิ้น

ภาษีที่นำ�ส่งทั้งสิ้น

					ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
										ลงชื่อ..............................................................................ผู้จ่ายเงิน
									 (................................................................................)
ตำ�แหน่ง.........................................................................................
            
ยื่นวันที.่ ..........เดือน.......................................พ.ศ. ...................
																				

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร

โทร. 1161

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

(ก่อนกรอกรายการ ดูคำ�ชี้แจงด้านหลัง)

คำ�ชี้แจง
1. เงินได้พึงประเมินที่ต้องแสดงรายการตามแบบ ภ.ง.ด.2ก
ได้แก่ เงินได้ประเภทดังต่อไปนี้ รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากร
      ที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้ไม่ว่าในทอดใด
		 (ก) ดอกเบีย้ พันธบัตร ดอกเบีย้ เงินฝาก ดอกเบีย้ หุน้ กู้ ดอกเบีย้ ตัว๋ เงิน
        ดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ไม่วา่ จะมีหลักประกันหรือไม่กต็ าม ดอกเบีย้ เงินกูย้ มื       
ทีอ่ ยูใ่ นบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ทีจ่ า่ ย ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้
       ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนทีเ่ หลือจากถูกหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยไว้ตามกฎหมาย
       ดังกล่าว หรือผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำ�หน่ายตั๋วเงิน
       หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล     
      หรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจำ�หน่ายครั้งแรกในราคาต่ำ�กว่า
      ราคาไถ่ถอน รวมทั้งเงินได้ที่มีลักษณะทำ�นองเดียวกันกับดอกเบี้ย   
       ผลประโยชน์ หรือค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ได้จากการให้กู้ยืมหรือจาก
สิทธิเรียกร้องในหนี้ทุกชนิด ไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม
		 (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของกำ�ไร หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้
       จากบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินทีม่ ี
        กฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสำ�หรับให้กู้ยืมเงิน
        เพือ่ ส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม เงินปันผล  
      หรือเงินส่วนแบ่งของกำ�ไรทีอ่ ยูใ่ นบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ทีจ่ า่ ย
       ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เฉพาะส่วนที่เหลือจาก  
      ถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าว
		 (ค) เงิน โบนัส ที่จ่า ยแก่ผู้ถือ หุ้น หรือ ผู้เ ป็ น หุ้น ส่ว นในบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
		 (ง) เงิ น ลดทุ น ของบริษัท หรื อ ห้ า งหุ้น ส่ว นนิติบุค คลเฉพาะ
ส่วนที่จ่ายไม่เกินกว่ากำ�ไรและเงินที่กันไว้รวมกัน
		 (จ) เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งตั้งจาก
กำ�ไรที่ได้มาหรือเงินที่กันไว้รวมกัน
		 (ฉ) ผลประโยชน์ที่ได้จากการที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
       ควบเข้ากัน  หรือรับช่วงกัน หรือเลิกกัน ซึง่ ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุน
		 (ช) ผลประโยชน์ทไ่ี ด้จากการโอนการเป็นหุน้ ส่วนหรือโอนหุน้
หุ้นกู้ พันธบัตรหรือตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออก ทั้งนี้ เฉพาะ
       ซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน

4. กำ�หนดเวลา และสถานที่ยื่นแบบ
ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบตาม 2. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.2ก ภายใน
เดือนมกราคมของปีถัดไป ณ สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
ในท้องที่ที่ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายมีสำ�นักงานตั้งอยู่ซึ่งได้มี
      การจ่ายเงิน

5. ความรับผิดของผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ
		 5.1 ถ้ า ผู ้ ม ี ห น้ า ที่ยื่น แบบตาม 2. ไม่ยื่น แบบ ภ.ง.ด. 2 ก
ภายในกำ�หนดเวลาตาม 4. เว้นแต่จะแสดงว่าได้มีเหตุสุดวิสัย
ต้องรับผิดทางอาญา ถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 35
แห่งประมวลรัษฎากร)
		 5.2 ผู้ใดโดยเจตนาไม่ยื่นรายการที่ต้องยื่น เพื่อ หลีก เลี่ย ง
     การเสียภาษีอากร ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ (มาตรา 37 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร)

2. ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.2ก
		 ได้แ ก่ บุค คล ห้า งหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือ คณะบุค คล
ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตาม 1.

3. การแสดงรายการในแบบ ภ.ง.ด.2ก
		 ให้กรอกรายการสำ�หรับบุคคลทุกคนที่ได้รับเงินได้พึงประเมิน
ตาม 1. ซึ่งได้มีการนำ�ส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในปีที่ล่วงมาแล้ว

หมายเหตุ

		 กรณี ยื่ น เพิ่ ม เติ ม 0ให้ ก รอกเฉพาะรายการและจำ � นวนเงิ น
ที่แสดงไว้ขาดและหรือแสดงไว้เกินไปเท่านั้น

พิมพ์ ธ.ค. 2559

