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เรื่อง กรมสรรพากรจับมือ ETDA ผลักดันการนาส่งใบกากับภาษี/ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice/e-Receipt)
....................................................................................................................................................................................
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร และนางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อานวยการ
สานักงานพัฒนาธุร กรรมทางอิเ ล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้ร่ว มลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่ว มมือด้าน
การตรวจรั บ รองระบบสารสนเทศของผู้ ให้ บ ริ การน าส่ ง ข้ อ มูล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และผู้ ใ ห้ บ ริก ารจัด ท าเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกรมสรรพากรและสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562
ณ กรมสรรพากร
โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและมาตรฐาน
ด้านความมั่น คงปลอดภัยส าหรับ ผู้ให้บริ การนาส่งข้อมูล ใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
(e-Tax Invoice & e-Receipt) ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้ แก่ผู้ มาใช้บริก าร โดยได้ ต กลงกัน ให้ สพธอ.
เป็นหน่วยตรวจรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการนาส่งข้อมูล e-Tax Invoice & e-Receipt”
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า "ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการสร้าง
ความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานระดับ ประเทศ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาเอกสารเกี่ยวกับระบบ
ภาษีและเอกสารธุ ร กรรมอิเล็ กทรอนิ กส์ ซึ่งเป็ นไปตามกลยุท ธ์ข องกรมสรรพากร RIVE ในด้า น Digital
Transformation และตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
โดยกรมสรรพากรเปิดให้มีผู้ให้บริการนาส่งข้อมูล e-Tax Invoice & e-Receipt เป็นตัวแทนนาส่งข้อมูลมายัง
กรมสรรพากรได้ โดยต้ อ งผ่ า นการตรวจรั บ รองมาตรฐานด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย จาก ETDA ซึ่ ง จะท าให้
ผู้ประกอบการรายย่อยมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานของตัวแทน และมีทางเลือกในการใช้ตัวแทน แทนการพัฒนา
ระบบเอง สร้างความสะดวกและลดต้นทุนในการดาเนินการได้
นอกจากนี้ กรมสรรพากรยั ง มี ก ารออกมาตรการภาษี เ พื่อ ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น ระบบภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562 โดยมีมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้
ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สาหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไป ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 2562 - 31 ธ.ค. 2562)
เพื่อลงทุน ในระบบการจั ดทาเอกสารอิเล็ กทรอนิกส์ การจัดซื้อโปรแกรมคอมพิว เตอร์ อุปกรณ์เก็บใบรับรอง
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เครื่ อ งคอมพิว เตอร์ ห รื อ อุ ป กรณ์ อื่น ใดที่ ใ ช้ร่ ว มกั บ คอมพิ ว เตอร์ ค่ า บริ การใช้ พื้ น ที่เ ก็ บ ข้ อ มู ล
อิเล็ กทรอนิ กส์ และค่ าบริ การที่ไ ด้จ่ ายให้ แ ก่ผู้ ให้ บริการนาส่ งข้อ มูล อิเล็ กทรอนิกส์ ที่ไ ด้จ่ายไปเพื่ อประโยชน์
ในการจัดทา ส่งมอบ หรือเก็บรักษาใบกากับภาษี อิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับกิจการของบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น เป็นจานวนเงินร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายตามจานวนที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่กาหนด”
นางสุ ร างคณา วายุ ภ าพ ผู้ อ านวยการส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า “ภารกิจของ ETDA นอกจากงานผลักดันด้านอีคอมเมิร์ซ
ของประเทศแล้ว ETDA ยังสนับสนุน และส่งเสริมให้การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีความมั่นคงปลอดภัย
มีมาตรฐาน ซึง่ เป็นอีกเรื่องที่ ETDA ให้ความสาคัญมากเช่นกัน
/สาหรับ…
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ส าหรั บ การลงนามบั น ทึ ก ข้อ ตกลงครั้ งนี้ นั บ เป็ น อี กก้ า วส าคั ญ ในการต่อ ยอดและสนั บ สนุ น
โครงการ National e-Payment ในด้านเพิ่มประสิทธิภ าพการจัดเก็บภาษี ผ่านโครงการ e-Tax invoice
และ e-Receipt ซึ่งถือว่าเป็นการสนับสนุนและผลักดันการนาส่งใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการ
ในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการที่ มี ข้ อ จ ากั ด ในการจั ด เตรี ย มระบบน าส่ ง ข้ อ มู ล ใบก ากั บ ภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย SMEs การมีตัวแทนจะช่วยลดทุนและเพิ่มความสะดวกในการ
น าส่ งข้อมูล ใบก ากับ ภาษีและใบเสร็ จ รั บ เงินอิ เล็ กทรอนิกส์ ให้ กรมสรรพากร ซึ่งตัว แทนจะต้ องมีระบบที่ผ่ า น
การตรวจสอบรับรองทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทีส่ อดคล้องกับข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่จาเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับ
ผู้ให้บริการจัดทา ส่งมอบและเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (INFORMATION SECURITY FOR DATA MESSAGE
GENERATION, TRANSFER AND STORAGE SERVICE PROVIDERS) โดย ETDA จะออกหนังสือรับรองระบบ
สารสนเทศฯ ให้ กับผู้ผ่ านการตรวจประเมินฯ ซึ่งจะต้องนาผลการตรวจฯ ที่ได้รับ ยื่นต่อกรมสรรพากร เพื่อใช้
พิจารณาในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการที่จะเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการที่มี
มาตรฐาน และยังเป็นการส่งเสริม ให้การดาเนินงานของกรมสรรพากรในเรื่องของการจัดเก็บภาษีมีความมั่นคง
ปลอดภัย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึง่ ETDA จะเตรียมเปิดให้บริการดังกล่าวในเร็ววันนี้
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวสรุปทิ้งท้ายว่า ความร่วมมือในครั้งนี้
นับเป็นการนาความเชี่ยวชาญของ 2 หน่วยงานระดับประเทศ มาร่วมกันสนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศ
โดยกรมสรรพากรสนับสนุนให้เกิด ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่ ETDA ส่งเสริม ให้
การดาเนินการดังกล่าวมีความมั่นคงปลอดภัยและมีมาตรฐาน กรมสรรพากรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การให้ผู้ให้บริการ
นาส่ง e-Tax Invoice & e-Receipt นี้ จะสร้างความสะดวกและลดต้นทุนในการดาเนินการให้กับผู้ประกอบการ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
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กรมสรรพากร เต็มที่ เต็มใจ ให้ประชาชน
สานักงานเลขานุการกรม ส่วนประชาสัมพันธ์
เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน 7 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2272 9529-30 โทรสาร 0 2617 3324
หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร 1161 (RD Intelligence Center)

