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วันที่แถลงข่าว 27 ตุลาคม 2563
เรื่อง กรมสรรพากรชูนวัตกรรมให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย จับมือสมาคมธนาคารไทยผลักดันระบบภาษีหัก ณ ที่จา่ ย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)
...................................................................................................................................................................................
กรมสรรพากรเปิ ด ตั ว ระบบภาษี หั ก ณ ที่ จ่ ายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Withholding Tax) ในวัน ที่
27 ตุลาคม 2563 ณ อาคารกรมสรรพากร ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 เวลา 8.00 – 11.00 น. ร่วมมือกับสถาบันการเงิน
11 ธนาคาร นานวัตกรรมมาใช้ เพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และผู้เสี ยภาษี
โดยระบบนี้ จ ะช่วยลดภาระในการจัดทา และการยื่นแบบแสดงรายการหั กภาษี ณ ที่จ่ายไปยังกรมสรรพากร
รวมถึ งการจั ด เก็ บ เอกสารหลั ก ฐานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ลดต้ น ทุ น ในการจั ด ท าหนั งสื อ รั บ รองการหั ก ภาษี ณ ที่ จ่ า ย
ทั้งยังได้รับสิทธิ์ลดภาษีหัก ณ ที่จ่าย จาก 3% เหลือ 2% ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “นวัตกรรมระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) เป็นหนึ่งในระบบภาษีที่กรมสรรพากรได้พัฒนาขึ้น ในการเปลี่ยนแปลงการ
ทางานสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) โดยให้ ผู้เสี ยภาษีเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้การจัดการภาษีเป็นเรื่องง่าย
จากเดิมที่ผู้จ่ายเงิน ต้องยื่น แบบแสดงรายการและนาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กรมสรรพากร และจัดทาเอกสาร
หลักฐานหนังสือรับรองให้ผู้รับเงินเอง เปลี่ยนมาเป็นการให้สถาบันการเงิน หรือธนาคารเป็นตัวกลางดาเนินการ
หักภาษี ณ ที่จ่ายแทน ช่วยลดขั้นตอน ลดต้นทุน ลดภาษี มีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล สามารถจากัดสิทธิ
การเข้าถึงและเปิดเผยข้อมูลได้ โดยได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
ระบบ e-Withholding Tax ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง 4 ฝ่าย คือผู้จ่ายเงิน ธนาคารผู้ให้บริการระบบ
ผู้รับเงินซึ่งเป็นผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และกรมสรรพากร โดยผู้จ่ายเงินจะจ่ายเงินผ่านธนาคารพร้อมแจ้งข้อมูล
ที่กาหนด เมื่อธนาคารได้รับเงินแล้วจะออกหลักฐานเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้จ่ายเงินและผู้รับเงิน พร้อมทั้ง
จ่ายเงินหลังหักภาษีให้แก่ผู้รับเงิน และนาส่งข้อมูลและภาษีที่หักไว้ไปยังกรมสรรพากรภายในเวลาไม่เกิน 4 วันทาการ
ถัดจากวันที่ธนาคารได้รับเงิน จากนั้นกรมสรรพากรจะออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้จ่ายเงิน กรณีนาส่ง
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายขาดไป ผู้จ่ายเงินสามารถนาส่งภาษีเพิ่มเติมผ่านระบบนี้ได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้สามารถตรวจสอบหลักฐาน
หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ได้ตลอดเวลาที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th” (เอกสารแนบ)
ธนาคารที่ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก าร e-Withholding Tax ในขณะนี้ มี จานวน 11 ธนาคาร ได้ แ ก่
1. ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) 2. ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 4. ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) 5. ธนาคารมิซูโฮ จากัด สาขากรุงเทพฯ 6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จ ากั ด (มหาชน) 7. ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) 8. ธนาคารซู มิ โตโม มิ ตซุ ย แบงกิ้ ง คอร์ป อเรชั่ น
9. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 10. ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) 11. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)”

/นายผยง…

นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า “ภาคธุรกิจการเงินได้ร่วมเป็นหนึ่งใน
กลไกสาคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
(National e-Payment) เพื่อผลักดันระบบการชาระเงินของประเทศเข้าสู่ดิจิทัลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึง
บุ ค คลทั่ ว ไป โดยพั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพโครงสร้ า งพื้ น ฐานการช าระเงิ น (Payment Infrastructure
Development) ส่งเสริมการเข้าถึง e-Payment ผ่านพร้อมเพย์เพื่อลดการใช้เงินสดและเช็ค พัฒนาระบบรับชาระ
ทั้งขารับและขาจ่าย ส่งเสริมการใช้บัตรเดบิตและเครดิตอย่างต่อเนื่อง สอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบการชาระ
ภาษี ข องกรมสรรพากร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ขยายจากบุคคลธรรมดามาสู่นิติบุคคล
ช่วยให้การคืนภาษีรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ”
ในครั้งนี้กรมสรรพากรและสมาคมธนาคารไทยได้ร่วมกันขยายโครงสร้างทางภาษีของภาคธุรกิจ
ให้ เชื่อมกับระบบการชาระภาษี e-Withholding Tax ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยให้ ผู้ประกอบการลด
ต้น ทุนการดาเนิ นงาน ไม่ต้องจัดเก็บ เอกสาร และสามารถตรวจสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่ านบริการธนาคาร
สมาชิก 9 ธนาคาร และ 2 ธนาคารต่างประเทศที่มีสาขาในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้จะร่วมกัน
ต่ อ ยอดข้ อ มู ล ด้ านธุร กิ จ มาพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานต่ า งๆ ที่ ส ามารถรองรับ การขยายไปสู่ ภ าษี ป ระเภทอื่ น
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน”
ผู้ ส นใจสามารถลงทะเบี ย นใช้ งานระบบ e-Withholding Tax กั บ สถาบั น การเงิน ที่ เข้ า ร่ว ม
โครงการ สอบถามข้อ มูล เพิ่ม เติมได้ที่สานักงานสรรพากรทุกแห่ งทั่ว ประเทศ หรือที่ศูน ย์ส ารนิเ ทศสรรพากร
(RD Intelligence Center) โทร. 1161
*****************************************

กรมสรรพากร เต็มที่ เต็มใจ ให้ประชาชน
สานักงานเลขานุการกรม
เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน 7 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2272 9529-30 โทรสาร 0 2617 3324
หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร 1161 (RD Intelligence Center)

ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax หรือ e-WHT) เป็นวิธีการใหม่ในการนาส่ง
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายผ่านสถาบันการเงิน แทนการยื่นแบบเป็นกระดาษหรือผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Filing) และการ
นาส่งภาษีตามแบบต่อกรมสรรพากซึ่งได้รับมาตรฐานความปลอดภัยในระบบสากล
บริการ e-Withholding Tax แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1.
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เมื่อมีการจ่ายเงินได้ให้แก่ผู้รับเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(ตามมาตรา 52 มาตรา 70 และมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)
2.
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อมีการชาระค่าสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ประกอบการในต่างประเทศ
(ตามมาตรา 83/5 และมาตรา 83/6 แห่งประมวลรัษฎากร)

1.
ระบบ e-WHT ประกอบด้วย 3 ฝ่ายคือ
- ผู้จ่ายเงิน หรือ ผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย
- ผู้ให้บริการระบบ e-WHT ได้แก่ สถาบันการเงิน
- ผู้รับเงิน หรือ ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
2.
ผู้จ่ายเงินจะส่งข้อมูลและเงินให้สถาบันการเงิน
3.
เมื่อสถาบันการเงินได้รับเงินแล้ว จะออกหลักฐานเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้จ่ายเงินและผู้รับเงิน
4.
สถาบันการเงินโอนเงินหลังหักภาษีให้แก่ผู้รับเงิน และนาส่งข้อมูลพร้อมกับภาษีที่หักไว้ให้กรมสรรพากร
ภายใน 4 วันทาการถัดจากวันที่สถาบันการเงินได้รับเงิน
5.
กรมสรรพากรจะออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้จ่ายเงินและการเสียภาษีเป็นการเสร็จสมบูรณ์

สมัครใช้บริการกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ e-Withholding Tax ได้แล้ว จานวน 11 แห่ง
วันที่ 22 ต.ค.63)
สถาบันการเงินที่พร้อมให้บริการแล้ว 9 แห่ง
1.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
2.
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
3.
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
5.
ธนาคารมิซูโฮ จากัด สาขากรุงเทพ
6.
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
7.
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
8.
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
9.
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
สถาบันการเงินที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบระบบ 2 แห่ง
1.
ธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาต
2.
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาขน)

(ข้อมูล ณ

