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ค�ำน�ำ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นช่องทางการขายสินค้าหรือให้บริการโดย
น�ำอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นเครื่องมือ ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มี
ตัง้ แต่ผปู้ ระกอบการรายเก่าทีเ่ พิม่ ช่องทางบนอินเทอร์เน็ต และผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ที่ไม่มีร้านค้าบนพื้นดินเลย ผู้ประกอบการเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความรู้
ทางด้านภาษีดพี อสมควรอยูแ่ ล้ว แต่กย็ งั มีผปู้ ระกอบการบางรายยังไม่มคี วามรู้
เรื่องภาษี หรือมีเพียงเล็กน้อย ท�ำให้มีโอกาสที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ผิดพลาด และ เมื่อช�ำระภาษีไม่ครบถ้วน จึงต้องเสียภาษี เบี้ยปรับ และ
เงินเพิ่ม (ดอกเบี้ย) จ�ำนวนมาก
คูม่ อื ภาษีส�ำหรับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้ จัดท�ำขึ้น
เพือ่ เผยแพร่ความรูด้ า้ นภาษีอากรให้แก่ผปู้ ระกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
รวมทั้งผู้เสียภาษี และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ และใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้นต่อไป
กรมสรรพากร		
มิถุนายน 2558
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ภาษี คือ

ท�ำความเข้าใจกันก่อน
ผูป้ ระกอบการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์

สิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร
เพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ได้
มีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียภาษี

ภาษีประเภทเดียวกับที่กรมสรรพากร
ได้ จั ด เก็ บ จากผู ้ ป ระกอบการทั่ ว ไป
กรมสรรพากรไม่ มี น โยบายจั ด เก็ บ ภาษี
ประเภทใหม่แต่อย่างใด

ภาษีของ
ผู้ประกอบการ
พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ คือ

การประกอบกิจการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ

การขายสินค้าหรือให้บริการ
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ
ผู้ประกอบการที่ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและ
บริการโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีสิทธิและหน้าที่ในการเสียภาษีเช่นเดียวกับ
ผู้ประกอบการค้าขายมีหน้าร้านทั่วไป ที่ต้องน�ำรายได้นั้น มารวม
ค�ำนวณยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ และมีหน้าที่จดทะเบียน
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามเงื่อนไขของกฎหมาย
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กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คือ

กิ จ การค้ า ที่ เ ป็ น พาณิ ช ย์ กิ จ ที่ ต ้ อ งจดทะเบี ย นตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชย์กิจ
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 ลงวันที่
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ที่ถือว่าเป็นการจดทะเบียน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
1. การซื้อ ขายสิน ค้า หรือ บริก ารโดยวิธีการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. การบริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service
Provider : ISP)
3. การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Web Hosting)
4. การบริการตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือ
บริการ (E-Marketplace)
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เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีของ
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กรมสรรพากรก�ำหนดให้ผมู้ หี น้าทีเ่ สียภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
และผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย เฉพาะบุคคลธรรมดา
ที่มีและใช้เลขประจ�ำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎร ใช้เลขประจ�ำตัวประชาชนในการยื่นรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาและยื่นรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย โดยไม่ต้อง
ยื่นค�ำร้องขอมีเลขประจ�ำตัวและบัตรประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

?

ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่น�ำรายได้ที่เกิดจาก
การประกอบกิจการมารวมกับรายได้อื่นที่มีอยู่ น�ำไปค�ำนวณเพื่อยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล
หากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1,800,000 บาท
ต่อปี หรื อ ต่ อ รอบระยะเวลาบั ญ ชี มี หน้ า ที่ ต้ อ งยื่ น ค� ำ ขอจดทะเบี ยน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

....... :)
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ค่าลดหย่อนภาษี

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากผู้มีเงินได้ ดังนี้
1) บุคคลธรรมดา
2) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล
3) คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
4) ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี
5) กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
6) วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลที่มี
เงินได้ประเภทต่าง ๆ

ค่าใช้จ่าย
รายจ่ายที่ต้องใช้จ่ายหรือถือว่าได้จ่ายไปตามความจ�ำเป็น
และสมควรเพื่อหารายได้ของผู้มีเงินได้หรือกิจการของผู้มีเงินได้
ตามประมวลรัษฎากรได้ก�ำหนดวิธีการหักค่าใช้จ่ายไว้ 2 วิธี คือ
1. หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา เช่น ร้อยละ 40 ร้อยละ 70
และ ร้อยละ 80 เป็นต้น
2. หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความจ�ำเป็นและสมควร

10

^_^ >>>>>

จ�ำนวนเงินทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้หกั ออกจากเงินได้พงึ ประเมิน
หลั ง จากหั ก ค่ า ใช้ จ ่ า ยแล้ ว เพื่ อ ให้ เ ป็ น การบรรเทาภาระภาษี
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถน�ำค่าลดหย่อนที่
ตนเองได้รบั สิทธิมาหักออกจากเงินได้พงึ ประเมินทีห่ กั ค่าใช้จา่ ยแล้ว
จึงน�ำไปค�ำนวณภาษี โดยค่าลดหย่อนที่สามารถน�ำมาใช้ได้ใน
ปัจจุบันมีรายการ เช่น
1. ค่าลดหย่อนส่วนตัวของผู้มีเงินได้/บุตร/คู่สมรส
2. ค่าเบี้ยประกันชีวิต
3. เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
4. เงินลงทุนกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF)
5. เงินลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
6. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อบ้านที่อยู่อาศัย
7. เงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม
8. ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
9. เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา
10. ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา สามีหรือภริยา บุตร
ชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ บิดามารดา
หรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้หรือ
บุคคลอื่นที่ผู้มีเงินได้เป็นผู้ดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นต้น

....... :)

11

>>>>>>>

วิธีที่ 1 ค�ำนวณจากเงินได้สุทธิ

การค�ำนวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ผู ้ ป ระกอบการพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2)(3)(4)(5)(6)
(7)(8) เกิน 60,000 บาทต่อปีขึ้นไป ให้ค�ำนวณ
ภาษีตามวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 หากค�ำนวณวิธีที่ 2
แล้ว มีภาษีไม่เกิน 5,000 บาท ให้ช�ำระภาษีจาก
วิธีที่ 1 หากค�ำนวณวิธีที่ 2 มีภาษีเกิน 5,000
บาท ให้เปรียบเทียบกัน วิธีใดมีจ�ำนวนภาษีที่ต้อง
ช�ำระสูงกว่าให้เสียภาษีตามวิธีนั้น โดยมีวิธีการ
ค�ำนวณภาษี ดังนี้
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ขั้นที่ 1
เงินได้สุทธิ = เงินได้พึงประเมิน – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน
ขั้นที่ 2
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องช�ำระ = เงินได้สุทธิ x อัตราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

>>>>>>>

วิธีที่ 2 ค�ำนวณจากเงินได้พึงประเมิน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องช�ำระ = เงินได้พึงประเมิน x 0.50%
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เงินเดือน

แผนภาพการค�ำนวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ค่านายหน้า
ขายสินค้า
ค่าเช่า
รับจ้างท�ำของ

ขายและบริการ,
e-commerce

เงินได้พึงประเมินรวม

For Rent

UCT

PROD

ดอกเบี้ย/
เงินปันผล
BUY NOW

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา
40(2)-(8) คูณด้วย 0.5% (ร้อยละ 0.5)

* ถ้าวิธีที่ 2 ไม่ถึง 5,000 บาท

หักค่าใช้จ่าย

เงินได้หลังหักค่าใช่จ่าย
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ภาษีที่ค�ำนวณได้
จากวิธีที่ 2 *
ให้เลือกวิธีที่ 1

หักค่าลดหย่อน

เงินได้สุทธิ

คูณอัตราภาษี

ภาษีที่ค�ำนวณได้
จากวิธีที่ 1

เลือก
จ�ำนวนภาษี
ที่มากกว่า

ภ.ง.ด.
90
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อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เมือ่ ได้ยอดเงินได้สทุ ธิแล้ว น�ำไปค�ำนวณภาษีตามอัตราภาษี
(เริ่มใช้ตั่งแต่ปีภาษี 2556 เป็นต้นไป)

เงินได้สุทธิ

ช่วงเงินได้สุทธิแต่ละขั้น

1 – 150,000

150,000

150,001 – 300,000

150,000

300,001 – 500,000

อัตราภาษีร้อยละ ภาษีแต่ละขั้นเงินได้สุทธิ ภาษีสะสมสูงสุดของขั้น
-

-

5

7,500

7,500

200,000

10

20,000

27,500

500,001 – 750,000

250,000

15

37,500

65,000

750,001 – 1,000,000

250,000

20

50,000

115,000

1,000,001 – 2,000,000

1,000,000

25

250,000

365,000

2,000,001 – 4,000,000

2,000,000

30

600,000

965,000

35

-

-

4,000,001 ขึ้นไป

ได้รับยกเว้น

หมายเหตุ : เงินได้สุทธิเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาท
ยังคงได้รับยกเว้นรัษฎากรตาม พรฎ. (ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551
16
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การบริการ
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นายสมชาย ใจดี

โฆษณา

ให้เช่า

รับจ้าง

บริการ
อื่นๆ

X

การขายสินค้า

แบบแสดง
รายการ

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
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นายหน้า

X

X

ล�ำดับ

แบบแสดงรายการภาษี
ตามประมวลรัษฎากร

เงินได้พึงประเมิน
ที่น�ำมาค�ำนวณภาษี

1

ภ.ง.ด. 94 (ครึ่งปี)

40 (5)(6)(7)(8)

2

ภ.ง.ด. 90 (ประจ�ำปีภาษี)

40 (1)(2)(3)(4)(5)
(6)(7)(8)

ภ.ง.ด. 94 (กลางปี)
ภ.ง.ด. 90 (ปลายปี)

ตาราง
ประเภทเงินได้
ที่ต้องยื่น
แบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

เงินเดือน

X

เดือนที่เกิด
เงินได้พึงประเมิน

ยื่นแบบภายในเดือน

มกราคม - มิถุนายน กรกฎาคม - กันยายน
(6 เดือน)
มกราคม - ธันวาคม
(12 เดือน)

มกราคม - มีนาคม
ของปีถัดไป

....... :)
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ขั้นที่ 2 ค�ำนวณภาษีครึ่งปีตามวิธีที่ 2

การค�ำนวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาครึ่งปี
(ภ.ง.ด. 94)
ขั้นที่ 1 ค�ำนวณภาษีครึ่งปีตามวิธีที่ 1
เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5 ถึง 8
ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน
หัก ค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายก�ำหนด
(1)-(2) เหลือ เงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว
หัก ค่าลดหย่อนหักได้กึ่งหนึ่งตามที่กฎหมายก�ำหนด
(3)-(4) เหลือ เงินได้สุทธิ
น�ำเงินได้สุทธิตาม (5) ไปค�ำนวณภาษี
ตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
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xxxxx….(1)
xxxx….(2)
xxxxx….(3)
xxxx….(4)
xxxxx….(5)
xxx….(6)

เงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่
เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน

= xxxxx….(7)

ภาษี 0.005 x (7)

=

xxx….(8)

ภาษีครึ่งปีที่ต้องเสีย ให้เทียบ (6) และ (8)
ถ้า (8) ไม่ถึง 5,000 บาท ให้เสียตาม (6)
ถ้า (8) เกิน 5,000 บาท ให้เลือกจ�ำนวนที่สูงกว่า
ระหว่าง (6) และ (8)
=

xxx….(9)

หัก จ�ำนวนภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน

xx….(10)

=

(9)-(10) เหลือ ภาษีเงินได้ที่ต้องช�ำระ		

xxx

ภาษีเงินได้ครึ่งปีที่ได้ช�ำระไปนี้ให้ถือเป็น
เครดิตในการค�ำนวณภาษีตอนสิ้นปี
ข้อสังเกต

1. การหักค่าใช้จ่าย กฎหมายยอมให้หักค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับการค�ำนวณภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี
2. การหักลดหย่อน ให้หักได้เพียงกึง่ หนึ่งของอัตราที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักทั้งปี ดังนี้
2.1 การหักลดหย่อนผู้มีเงินได้สามี ภริยา และบุตร หักได้กึ่งหนึ่งตามที่
		 กฎหมายก�ำหนด
2.2 การหักลดหย่อนหักได้กงึ่ หนึง่ แต่จะต้องเป็นการจ่ายจริงในเดือนมกราคม
		 ถึงเดือนมิถุนายนของปีภาษี
3. จ�ำนวนภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนที่จะ
น�ำมาหักออกจากภาษีครึ่งปีที่ต้องเสียภาษีนั้นจะต้องเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ส�ำหรับเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5 ถึง 8

....... :)
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การค�ำนวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาประจ�ำปีภาษี
(ภ.ง.ด.90)
ค�ำนวณภาษีวิธีที่ 1
เงินได้พึงประเมินทุกประเภทที่ได้รับ
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม

xxxxx….(1)

หัก ค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายก�ำหนด

xxxx….(2)

(1)-(2) เหลือ เงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว

xxxxx….(3)

หัก ค่าลดหย่อนต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด

xxxx….(4)

(3)-(4) เหลือ เงินได้หลังจากหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ
หัก ค่าลดหย่อนเงินบริจาค ไม่เกินจ�ำนวน
ที่กฎหมายก�ำหนด
(5)-(6) เหลือ เงินได้สุทธิ

xxxxx….(5)
xxxxx….(6)
xxxx….(7)

น�ำเงินได้สุทธิตาม (7) ไปค�ำนวณภาษี
ตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
จ�ำนวนภาษีตามการค�ำนวณภาษีวิธีที่ 1
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xxxx….(8)

ค�ำนวณภาษีวิธีที่ 2
ยอดเงินได้พึงประเมินรวมทุกประเภท
ลบเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1

=

xxxx….(9)

จ�ำนวนภาษีตามการค�ำนวณภาษีวิธีที่ 2
= จ�ำนวนตาม (9) x 0.005

=

xxxx….(10)

สรุป
จ�ำนวนภาษีเงินได้สิ้นปีที่ต้องเสีย
เทียบ (8) และ (10)
ถ้า (10) ไม่ถึง 5,000 บาท ให้เสียตาม (8)
ถ้า (10) เกิน 5,000 บาท ให้เลือกจ�ำนวนภาษี
ที่สูงกว่าระหว่าง (8) และ (10)
หัก ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายแล้ว

xx

ภาษีเงินได้ครึ่งปีที่ช�ำระแล้ว

xx

ภาษีเงินได้ช�ำระล่วงหน้า

xx

เครดิตภาษีเงินปันผล

xx

=

xxxx….(11)

=

xx….(12)

(11)-(12) เหลือ ภาษีเงินได้ที่ต้องช�ำระ
(หรือถ้าเสียไว้เกิน กรณี (12) มากกว่า (11) ขอคืนได้)

xxx

....... :)
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ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคล หมายถึง ภาษีทางตรงประเภทหนึ่ง
ที่จัดเก็บจากฐานรายได้ โดยผู้มีรายได้มากต้องเสียภาษีมากกว่า
ผู้มีรายได้น้อย โดยจัดเก็บจากเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคล ส�ำหรับนิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีจากฐานก�ำไรสุทธินั้น
กิจการใดมีกำ� ไรมากกว่าก็ตอ้ งเสียภาษีมาก และกิจการใดมีกำ� ไรน้อย
ก็ต้องเสียภาษีน้อย บางกิจการขาดทุนก็ไม่ต้องเสียภาษี

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่
บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล ทีจ่ ดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์และหมายความรวมถึงนิติบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย ดังนี้
1. บริษัทจ�ำกัด บริษัทมหาชนจ�ำกัด ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ห้างหุ้นส่วน
สามัญจดทะเบียนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
และประกอบกิจการในประเทศไทย
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3. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
มีตัวแทนซึ่งเป็นลูกจ้างหรือผู้ท�ำการแทน หรือผู้ท�ำการติดต่อในการประกอบ
กิจการในประเทศไทย ซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับเงินหรือผลก�ำไรในประเทศไทย
ให้ตัวแทนดังกล่าวเป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายการช�ำระภาษี
4. กิ จ การซึ่ ง ด� ำ เนิ น การเป็ น ทางการค้ า หรื อ หาก� ำ ไรโดยรั ฐ บาล
ต่างประเทศหรือองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ หรือนิติบุคคลอื่นที่ต้ังขึ้น
ตามกฎหมายของต่างประเทศ
5. กิจการร่วมค้า (Joint Venture)
6. มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิ
หรือสมาคมทีร่ ฐั มนตรีประกาศก�ำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
7. นิ ติ บุ ค คลที่ อ ธิ บ ดี ก� ำ หนดโดยอนุ มั ติ รั ฐ มนตรี แ ละประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาให้เป็นบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลตามประมวลรัษฎากร

?

รอบระยะเวลาบัญชีหมายถึงอะไร

รอบระยะเวลาบัญชี หมายถึง ระยะเวลาการค�ำนวณก�ำไรสุทธิ
ที่กฎหมายก�ำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นมาตรฐาน
ในการจัดท�ำบัญชีต่าง ๆ และเป็นประโยชน์ในการค�ำนวณ
ก�ำไรสุทธิ โดยทั่วไปจะต้องเท่ากับ 12 เดือน ซึ่งจะเริ่มต้นและจะ
สิ้นสุดลงเมื่อใดก็ได้ แต่อาจมีกรณีรอบระยะเวลาบัญชีมากกว่า
หรือน้อยกว่า 12 เดือนได้

....... :)
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ฐานในการค�ำนวณภาษีเงินได้
จากก�ำไรสุทธิคืออะไร

?

ฐานภาษี หมายถึ ง รายได้ จ ากการประกอบกิ จ การและ/
หรือรายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่กระท�ำในรอบระยะเวลาบัญชี
หักด้วยรายจ่ายจากการประกอบกิจการและได้ปรับปรุงก�ำไรสุทธิ/
(ขาดทุนสุทธิ) ตามบัญชีกำ� ไรขาดทุนให้เป็นก�ำไรสุทธิทตี่ อ้ งเสียภาษี
ตามประมวลรัษฎากร

?

ก�ำไรสุทธิเพื่อค�ำนวณ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ก�ำไรสุทธิทจี่ ะต้องเสียภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล จะต้องเป็นก�ำไรสุทธิ
ซึง่ ค�ำนวณได้จากรายได้ของกิจการ หรือเนือ่ งจากกิจการในรอบระยะ
เวลาบัญชี หักด้วยรายจ่ายของกิจการตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในมาตรา
65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
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การค�ำนวณ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผู ้ ป ระกอบการพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ป ระกอบการใน
รูปแบบของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียน
ช�ำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท
และมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการไม่เกิน 30 ล้านบาท
ในรอบระยะเวลาบัญชีจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตาม
มาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ด้วย โดยในการค�ำนวณภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลจากฐานก�ำไรสุทธิ
จะสามารถค�ำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ดังนี้

>>>>>>>
ภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องช�ำระ = ก�ำไรสุทธิ x อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

....... :)
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อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ก�ำหนดระยะเวลา
ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

นิติบุคคล (SMEs)**

ก�ำไรสุทธิ
ปี 2555

ปี 2556 - 2557

ปี 2558
เป็นต้นไป

0 - 150,000

ยกเว้น

ยกเว้น

ยกเว้น

150,001 - 300,000

15%

ยกเว้น

ยกเว้น

300,001 - 1,000,000

15%

15%

15%

1,000,001 - 3,000,000

23%

20%

15%

3,000,000 ขึ้นไป

23%

20%

20%

** บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนที่ช�ำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะ
เวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
ในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท
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แบบแสดง
รายการภาษี

ก�ำไรสุทธิที่น�ำมา
ค�ำนวณภาษี

ยื่นแบบภายใน
เดือน

ภ.ง.ด. 51
(ครึ่งแรกของ
รอบระยะเวลา
บัญชี)

ประมาณการก�ำไรสุทธิ
ทั้งรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว
น�ำกึ่งหนึ่งของประมาณการ
ก�ำไรสุทธิมาค�ำนวณภาษี
เงินได้นิติบุคคล

ภายใน 2 เดือน
นับแต่สิ้น 6
เดือนแรกของ
รอบระยะเวลา
บัญชี

ภ.ง.ด. 50
(รอบระยะ
เวลาบัญชี)

น�ำก�ำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริง
ในรอบระยะเวลาบัญชีมา
ค�ำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภายใน 150 วัน
นับแต่สิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี

....... :)
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ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ขายสินค้าหรือให้
บริการทีอ่ ยูใ่ นบังคับภาษีมลู ค่าเพิม่ ไม่วา่ จะประกอบการในรูปของ
บุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิตบิ คุ คล ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด บริษทั จ�ำกัด หรือ
บริษทั มหาชนจ�ำกัด หากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการ
เกินกว่า 1,800,000 บาทต่อปี หรือต่อรอบระยะเวลาบัญชี มีหน้าที่
ต้องยื่นค�ำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นผู้ประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และเมื่อขายสินค้าหรือให้บริการ ต้อง
ออกใบก�ำกับภาษี เพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือ
ผูใ้ ช้บริการ พร้อมทัง้ ส่งมอบใบก�ำกับภาษีให้แก่ผซู้ อื้ สินค้าหรือผูใ้ ช้
บริการ รวมถึงต้องจัดท�ำรายงานต่าง ๆ และต้องยื่นแบบแสดง
รายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
ทุกเดือนไม่ว่าจะมีรายรับหรือไม่ ทั้งนี้ การค�ำนวณภาษีที่ต้องเสีย
ค�ำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในเดือนภาษีนั้น ๆ

ตารางการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ประเภทเงินได้

นายสมชาย ใจดี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. ผูป้ ระกอบกิจการทีม่ รี ายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการ เป็น
ปกติธุระ เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี
2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งมีแผนงานที่
สามารถพิสจู น์ได้วา่ ได้มกี ารด�ำเนินการ และเตรียมการประกอบกิจการ
อันเป็นเหตุให้ต้องมีการซื้อสินค้า หรือรับบริการที่อยู่ในบังคับต้องเสีย
ภาษีมลู ค่าเพิม่ เช่น การก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างอาคารส�ำนักงาน หรือ
การติดตั้งเครื่องจักร
3. ผู้ประกอบการอยู่นอกราชอาณาจักร และได้ขายสินค้าหรือ
ให้บริการในราชอาณาจักรเป็นปกติธรุ ะ โดยมีตวั แทนอยูใ่ นราชอาณาจักร
ให้ตัวแทนเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจดทะเบียน

การขาย
สินค้า

X
X
X
X
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การบริการ

X
X
X
X

จ�ำนวนเงินได้
ไม่เกิน 1.8 เกิน 1.8
ล้านบาท ล้านบาท
ต่อปี
ต่อปี

X
X
X

X
X
X

การจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลือกจด

X
X
X

บังคับจด

X
X
X

....... :)
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หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.
2.
3.
4.
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เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
ออกใบก�ำกับภาษี
จัดท�ำรายงานตามที่กฎหมายก�ำหนด
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
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ออกใบก�ำกับ
ภาษีขาย

LE

1. ผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการไม่เกิน
1.8 ล้านบาทต่อปี
2. ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่ได้รับยกเว้นภาษี
มูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
3. ผูป้ ระกอบการทีใ่ ห้บริการจากต่างประเทศ และได้มกี ารใช้บริการ
นั้นในราชอาณาจักร
4. ผูป้ ระกอบการทีอ่ ยูน่ อกราชอาณาจักรและเข้ามาประกอบกิจการ
ขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ ต้องเป็นไป
ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไข ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นประกาศอธิ บ ดี
กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 43) ลงวันที่ 29 มกราคม
พ.ศ. 2536
5. ผู้ประกอบการอื่นตามที่อธิบดีจะประกาศก�ำหนดเมื่อมีเหตุ
อันสมควร

ขาย

SA

ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ซื้อ

รับใบก�ำกับ
ภาษีซื้อ

ภาษีขาย
ขายปกติ 7%
ขายส่งออก 0%
ขายยกเว้น -

ภาษีซื้อ
ที่เกี่ยวข้อง
กับกิจการ

จัดท�ำรายงาน
ภาษีขาย /
รายงานภาษีซื้อ

ยื่นแบบ ภ.พ. 30
(ภาษีขาย-ภาษีซื้อ)
ภ.พ.30

....... :)
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ

การค�ำนวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม เป็ น ภาษี ที่ จั ด เก็ บ จากการขายสิ น ค้ า
การให้บริการและการน�ำเข้า ปัจจุบนั จัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 7
(รวมภาษีที่จัดเก็บให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และอัตรา
ร้อยละ 0 ส�ำหรับการส่งออกภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย
มีวิธีการค�ำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี
ดังนี้

ผูป้ ระกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ทอี่ ยูใ่ นบังคับภาษีธรุ กิจ
เฉพาะ จะต้องน�ำรายรับมาเสียภาษีธรุ กิจเฉพาะ กรณีจดทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะจะต้องยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 40) ภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไปทุกเดือน ไม่ว่าจะมีรายรับหรือไม่

>>>>>>>

ภาษีมูลค่าเพิ่มต้องช�ำระ = ภาษีขาย – ภาษีซื้อ

กรณีที่มีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย ผู้ประกอบการ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สามารถขอคืนภาษี หรือน�ำไปช�ำระ
ภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนถัดไป
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อากรแสตมป์
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการท�ำสัญญาหรือ
ตราสารอื่นใดที่อยู่ในบังคับต้องเสียอากรแสตมป์ตามบัญชีอากร
แสตมป์จะต้องเสียอากรแสตมป์ให้ถูกต้องครบถ้วน

....... :)
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ผู ้ ป ระกอบการพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท่ี ไ ด้ รั บ เงิ น ได้
บางประเภท เงินได้ดงั กล่าวอาจถูกหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย ซึง่ ผูป้ ระกอบ
การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สามารถน�ำเงินภาษีทถ่ี กู หักไว้มาหักออก
จากภาษี ท่ี ต ้ อ งช� ำ ระเมื่ อ ยื่ น แบบเสี ย ภาษี เ งิ น ได้ ค รึ่ ง ปี ห รื อ
ประจ�ำปีภาษี ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาภาระของผู้เสียภาษีที่จะต้องเสีย
ภาษีจ�ำนวนมากในตอนสิ้นปี ในทางกลับกันเมื่อผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีการจ่ายเงินได้บางประเภทก็อาจต้องท�ำ
หน้าที่เป็นผู้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และน�ำส่งเงินภาษีแก่
กรมสรรพากรภายในวันที่ 1-7 ของเดือนถัดจากเดือนที่จ่าย
เงินได้ไป
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ประเภทเงินได้
พึงประเมิน
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา
40 (2) และ (3)
แห่งประมวลรัษฎากร เช่น
ค่านายหน้า และค่าแห่ง
กู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิอย่างอื่น

ลำ�ดับ
ที่
1

ผู้ถูกหักภาษี
- บริษัท หรือ
(1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล ที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
- นิติบุคคลอื่น
(2) มูลนิธิหรือสมาคม (ไม่รวมถึง
มูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศ
ก�ำหนดตามมาตรา 47 (7) (ข)
แห่งประมวลรัษฎากร)

ผู้มีหน้าที่
หักภาษี

10.0

3.0

ภ.ง.ด.
53
ภ.ง.ด.
53

น�ำส่งภายใน
7 วัน นับแต่
วันสิ้นเดือน
ของเดือนที่
จ่ายเงิน

อัตราภาษี แบบยื่น กำ�หนด
ร้อยละ รายการฯ เวลานำ�ส่ง

การจ่ายเงินต้องมีจ�ำนวนตามสัญญา ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป แม้การจ่ายนั้นจะได้แบ่งจ่ายครั้งหนึ่ง ๆ ไม่ถึง 1,000 บาท

ตามค�ำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

....... :)
37

38

^_^ >>>>>

....... :)
39

ประเภทเงินได้
พึงประเมิน
มาตรา 40 (4) (ก)
แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่
- ดอกเบี้ยเงินฝาก
- ดอกเบี้ยตั๋วเงิน
- ดอกเบี้ยหุ้นกู้
- ดอกเบี้ยพันธบัตร
ฯลฯ

มาตรา 40 (4) (ก)
แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะ
- ดอกเบี้ยพันธบัตร
- ดอกเบี้ยหุ้นกู้

มาตรา 40 (4) (ก) แห่ง
ประมวลรัษฎากร เฉพาะ
- ดอกเบี้ยพันธบัตร
- ดอกเบี้ยหุ้นกู้
- ดอกเบี้ยตั๋วเงิน
- ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
- ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่อยู่ในบังคับ
ต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม เฉพาะส่วนที่เหลือ
จากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย
ตามกฎหมายดังกล่าว
- ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอน
กับราคาจ�ำหน่ายตั๋วเงิน หรือ
ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
หรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและ
จ�ำหน่ายครั้งแรกในราคาต�่ำกว่า
ราคาไถ่ถอน

ลำ�ดับ
ที่
2

3

4

ตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย์และ
ธุรกิจเครดิต
ฟองซิเอร์ และ
บริษัทบริหาร
สินทรัพย์)

- บริษัท หรือ
ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล
- นิติบุคคลอื่น
(ไม่รวมถึงธนาคาร
พาณิชย์หรือบริษัท

- ธนาคารพาณิชย์
- บริษัทตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจเครดิต
ฟองซิเอร์
- บริษัทบริหาร
สินทรัพย์

ผู้มีหน้าที่
หักภาษี

1.0

3) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
1.0
ที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
(ไม่รวมถึงธนาคารพาณิชย์ และ
บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และ
บริษัทบริหารสินทรัพย์)
(1) มูลนิธิหรือสมาคม (ไม่รวมถึง
10.0
มูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศ
ก�ำหนดฯ)

ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และ บริษัท
บริหารสินทรัพย์)

ภ.ง.ด.
53

ภ.ง.ด. น�ำส่งภายใน
53 7 วัน นับแต่
วันสิ้นเดือน
ของเดือนที่
จ่ายเงิน

ภ.ง.ด. น�ำส่งภายใน
53 7 วัน นับแต่
วันสิ้นเดือน
ของเดือนที่
จ่ายเงิน

ภ.ง.ด.
53

ภ.ง.ด. น�ำส่งภายใน
53 7 วัน นับแต่
วันสิ้นเดือน
ของเดือนที่
จ่ายเงิน

อัตราภาษี แบบยื่น กำ�หนด
ร้อยละ รายการฯ เวลานำ�ส่ง

(1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
1.0
ที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
(ไม่รวมถึงธนาคารพาณิชย์ และ
บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และ
บริษัทบริหารสินทรัพย์)
(2) มูลนิธิหรือสมาคม (ไม่รวมถึง
10.0
มูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศ
ก�ำหนดฯ)

ผู้ถูกหักภาษี
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ค่าเช่า หรือประโยชน์อย่างอื่น - บริษัท หรือ
ที่ได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน
ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล
ตามมาตรา 40 (5) (ก) แห่ง - นิติบุคคลอื่น
ประมวลรัษฎากร ได้แก่
ค่าเช่าอาคาร บ้าน โรงเรือน
สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ฯลฯ
(แต่ไม่รวมถึงค่าแห่งอาคาร
หรือโรงเรือนทีไ่ ด้รบั กรรมสิทธิ์
และค่าเช่าตามสัญญาให้เช่า
ทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง
ตามค�ำสั่ง ท.ป.34/2534)
ค่าเช่าเรือตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมพาณิชย์นาวีที่ใช้
ในการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ

6

7

- บริษัท หรือ ห้าง
หุ้นส่วนนิตบิ คุ คลทีต่ งั้
ขึน้ ตามกฎหมายไทย
- กองทุนรวม (เดิม)
- สถาบันการเงินที่มี
กฎหมายโดยเฉพาะ
ของประเทศไทย
จัดตั้งขึ้นส�ำหรับให้
กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริม
เกษตรกรรม
พาณิชยกรรม หรือ
อุตสาหกรรม
(ไม่รวมถึงกิจการ
ร่วมค้า)

เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่ง
ของก�ำไรหรือประโยชน์อื่นใด
ตามมาตรา 40 (4) (ข) แห่ง
ประมวลรัษฎากร

5

ผู้มีหน้าที่
หักภาษี

ประเภทเงินได้
พึงประเมิน

ลำ�ดับ
ที่

(1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
(2) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา

(1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
(2) มูลนิธิหรือสมาคม (ไม่รวมถึง
มูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศ
ก�ำหนดฯ)
(3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา

(1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ
ประกอบกิจการในประเทศไทย
(2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
บริษัทจดทะเบียน และบริษัทจ�ำกัด
ซึ่งถือหุ้นในบริษัทจ�ำกัด ผู้จ่ายเงิน
ปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้น
ทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท
จ�ำกัดผู้จ่ายเงินปันผลและบริษัทจ�ำกัด
ผู้จ่ายเงินปันผลไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท
จ�ำกัดผู้รับเงินปันผลไม่ว่าโดยทางตรง
หรือโดยทางอ้อม)

ผู้ถูกหักภาษี

5.0

10.0

5.0

10.0

10.0

ภ.ง.ด.
53
ภ.ง.ด.
3

ภ.ง.ด.
3

ภ.ง.ด.
53
ภ.ง.ด.
53

น�ำส่งภายใน
7 วัน นับแต่
วันสิ้นเดือน
ของเดือนที่
จ่ายเงิน

น�ำส่งภายใน
7 วัน นับแต่
วันสิ้นเดือน
ของเดือนที่
จ่ายเงิน

ภ.ง.ด. น�ำส่งภายใน
53 7 วัน นับแต่
วันสิ้นเดือน
ภ.ง.ด. ของเดือนที่
53 จ่ายเงิน

อัตราภาษี แบบยื่น กำ�หนด
ร้อยละ รายการฯ เวลานำ�ส่ง
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รางวัลในการประกวด
การแข่งขัน การชิงโชค
การอื่นใดอันมีลักษณะท�ำนอง
เดียวกัน

10

- บุคคล
- บริษัท หรือ
ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล
- นิติบุคคลอื่น
- ห้างหุ้นส่วนสามัญ
- คณะบุคคลที่มิใช่
นิติบุคคล

5.0
5.0

(2) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา

5.0

3.0

3.0

3.0

3.0

10.0

3.0

น�ำส่งภายใน
7 วัน นับแต่
วันสิ้นเดือน
ของเดือนที่
จ่ายเงิน

ภ.ง.ด.
53
ภ.ง.ด.
3

น�ำส่งภายใน
7 วัน นับแต่
วันสิ้นเดือน
ของเดือนที่
จ่ายเงิน

ภ.ง.ด. น�ำส่งภายใน
53 7 วัน นับแต่
วันสิ้นเดือน
ของเดือนที่
จ่ายเงิน

ภ.ง.ด.
3

ภ.ง.ด. น�ำส่งภายใน
53 7 วัน นับแต่
วันสิ้นเดือน
ภ.ง.ด. ของเดือนที่
53 จ่ายเงิน

ภ.ง.ด.
3

ภ.ง.ด.
53
ภ.ง.ด.
53

อัตราภาษี แบบยื่น กำ�หนด
ร้อยละ รายการฯ เวลานำ�ส่ง

(1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่ง
ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ
ประกอบกิจการในประเทศไทย โดย
มิได้มีส�ำนักงานสาขาตั้งอยู่เป็นการ
ถาวรในประเทศไทย

โดยมีส�ำนักงานสาขาตั้งอยู่เป็นการ
ถาวรในประเทศไทย
(3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา

- มาตรา 40 (8) แห่ง
ประมวลรัษฎากร การรับจ้าง
ท�ำของ

ค่าจ้างท�ำของ

(1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
(ไม่รวมมูลนิธิหรือสมาคม)
(2) บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ
ประกอบกิจการในประเทศไทย

ค่าจ้างท�ำของที่เข้าลักษณะ
เป็นเงินได้พึงประเมินตาม
- มาตรา 40 (7) แห่ง
ประมวลรัษฎากร (การ
รับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุน
ด้วยการจัดหาสัมภาระ)

9

- บริษัท หรือ
(1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล ที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
- นิติบุคคลอื่น
(2) มูลนิธิหรือสมาคม (ไม่รวมถึง
มูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศ
ก�ำหนดฯ)
(3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาที่มีภูมิล�ำเนาหรืออยู่ใน
ประเทศไทย

เงินได้จากวิชาชีพอิสระ ตาม
มาตรา 40 (6) แห่งประมวล
รัษฎากร
- กฎหมาย
- การประกอบโรคศิลป
- สถาปัตยกรรม
- วิศวกรรม
- การบัญชี
- ประณีตศิลปกรรม

ผู้ถูกหักภาษี

8

ผู้มีหน้าที่
หักภาษี

ประเภทเงินได้
พึงประเมิน

ลำ�ดับ
ที่
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ค่าโฆษณา

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา - บริษัท หรือ
40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล
เฉพาะที่เป็นการจ่ายเงินได้จาก - นิติบุคคลอื่น
การให้บริการ แต่ไม่รวมถึง
(1) การจ่ายเงินได้ตาม 8. 9.
11. 12. 15. ซึ่งก�ำหนดให้
หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้
โดยเฉพาะแล้ว
(2) การจ่ายค่าโดยสารส�ำหรับ
การขนส่งสาธารณะ
(3) การจ่ายค่าบริการโรงแรม
และภัตตาคาร
(4) การจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต
รางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์
ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริม
การขาย

12

13

14

ผู้ถูกหักภาษี

(1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
(ไม่รวมมูลนิธิหรือสมาคม)

(1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
(ไม่รวมมูลนิธิหรือสมาคม)
(2) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

- บริษัท หรือ
(1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล
- นิติบุคคลอื่น
(2) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา

(2) ผู้มีเงินได้มีภูมิล�ำเนาอยู่ใน
ประเทศไทย

- บุคคล
(1) ผู้มีเงินได้มีภูมิล�ำเนาอยู่ใน
- บริษัท หรือ
ต่างประเทศ
ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล
- นิติบุคคลอื่น
- ห้างหุ้นส่วนสามัญ
- คณะบุคคลที่มิใช่
นิติบุคคล

ค่าแสดงให้แก่นักแสดง
สาธารณะ ได้แก่
นักแสดงละคร ภาพยนตร์
วิทยุและโทรทัศน์ นักร้อง
นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ หรือ
นักแสดงเพื่อความบันเทิงใด ๆ

11

ผู้มีหน้าที่
หักภาษี

ประเภทเงินได้
พึงประเมิน

ลำ�ดับ
ที่

3.0

3.0

3.0

2.0

2.0

น�ำส่งภายใน
7 วัน นับแต่
วันสิ้นเดือน
ของเดือนที่
จ่ายเงิน

ภ.ง.ด. น�ำส่งภายใน
53 7 วัน นับแต่
วันสิ้นเดือน
ของเดือนที่
จ่ายเงิน

ภ.ง.ด. น�ำส่งภายใน
53 7 วัน นับแต่
วันสิ้นเดือน
ภ.ง.ด. ของเดือนที่
3
จ่ายเงิน

ภ.ง.ด.
53
ภ.ง.ด.
3

อัตรา ภ.ง.ด. น�ำส่งภายใน
ภาษี
3
7 วัน นับแต่
เงินได้
วันสิ้นเดือน
หรือ 10.0
ของเดือนที่
ตามกฎ
จ่ายเงิน
กระทรวง
ฉบับที่
238
5.0 ภ.ง.ด.
3

อัตราภาษี แบบยื่น กำ�หนด
ร้อยละ รายการฯ เวลานำ�ส่ง
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เงินได้พึงประเมินตามมาตรา
40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร
เฉพาะที่เป็นการจ่ายเงินได้จาก
การซื้อขายสินค้า ไม่ต้องหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เว้นแต่
การซื้อสินค้าประเภท
ยางแผ่นหรือยางชนิดอื่นจาก
ต้นยางพารา มันส�ำปะหลัง
ปอ ข้าว ข้าวโพด อ้อย
เมล็ดกาแฟ ผลปาล์มน�้ำมัน
เฉพาะกรณีผู้ซื้อเป็นผู้ส่งออก
หรือผู้ผลิต

17

0.75

1.0

1.0

1.0

3.0

ภ.ง.ด. น�ำส่งภายใน
53 7 วัน นับแต่
วันสิ้นเดือน
ของเดือนที่
จ่ายเงิน

ภ.ง.ด. น�ำส่งภายใน
53 7 วัน นับแต่
วันสิ้นเดือน
ภ.ง.ด. ของเดือนที่
3
จ่ายเงิน

ภ.ง.ด. น�ำส่งภายใน
53 7 วัน นับแต่
วันสิ้นเดือน
ของเดือนที่
จ่ายเงิน

ภ.ง.ด. น�ำส่งภายใน
3
7 วัน นับแต่
วันสิ้นเดือน
ของเดือนที่
จ่ายเงิน

อัตราภาษี แบบยื่น กำ�หนด
ร้อยละ รายการฯ เวลานำ�ส่ง

หมายเหตุ : มูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดฯ ที่ไม่อยู่ในข่ายต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
ได้แก่ มูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก�ำหนดให้เป็นองค์การ
หรือสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร

- บริษัท หรือ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล
- นิติบุคคลอื่น
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
เงินได้
(แต่ไม่รวมถึงกลุ่ม
เกษตรกรตาม
กฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์)

ค่าขนส่ง แต่ไม่รวมถึงการจ่าย - บริษัท หรือ
(1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ค่าโดยสารส�ำหรับการขนส่ง
ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล ที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
สาธารณะ
- นิติบุคคลอื่น
(ไม่รวมมูลนิธิหรือสมาคม)
(2) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา

16

(2) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา
(ไม่รวมผู้รับที่เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับ
บริการ ซึ่งเป็นผู้บริโภคโดยตรง โดย
มิได้มีวัตถุประสงค์จะน�ำไปขายต่อไป)

ผู้ถูกหักภาษี

- บริษัท หรือ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่ง
ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล ประกอบกิจการวินาศภัยตามกฎหมาย
- นิติบุคคลอื่น
ว่าด้วยการประกันวินาศภัยใน
ประเทศไทย

ผู้มีหน้าที่
หักภาษี

ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

		
		

ประเภทเงินได้
พึงประเมิน
		

15
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ค�ำถาม

1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
รายจ่ายดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินกิจการ
ของบริษัท ถือเป็นรายจ่ายได้ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี (13)
แห่งประมวลรัษฎากร
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
การให้บริการดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตาม
มาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร เมือ่ บริษทั จ่ายเงินได้จงึ ไม่มหี น้าที่
หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
การให้บริการดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการให้บริการในต่างประเทศ
และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร จึงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริษัทผู้จ่ายเงินมีหน้าที่น�ำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยแบบ ภ.พ.36 ในอัตรา
ร้อยละ 7 ตามมาตรา 83/6 (2) แห่งประมวลรัษฎากร

การโฆษณาเว็บไซต์ต่างประเทศบนสื่ออินเทอร์เน็ต
ของบริษัทในไทย เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7
บริษทั ประกอบกิจการบนสือ่ อินเทอร์เน็ตโดยการเปิดเว็บไซต์ เพือ่
แนะน�ำข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้งแนะน�ำเว็บไซต์อื่นซึ่งเป็นเว็บไซต์ของ
ต่างประเทศ หากผู้ใช้บริการต้องการข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม
โดยเปิดข้อมูลจากเว็บไซต์ของต่างประเทศ บริษัทเจ้าของเว็บไซต์
ต่ า งประเทศดั ง กล่ า วจะช�ำ ระค่ า ตอบแทนให้ กั บ บริ ษั ท ตามจ� ำ นวน
ผู ้ ใ ช้ บริการที่บริษัทแนะน�ำ บริษัทต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา
ร้อยละเท่าใด

ค�ำตอบ

ค�ำถาม

บริษัทจ่ายค่าโฆษณาใน Search engine ซึ่งเป็นเครื่องมือในการ
สืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตให้กับ Google ของบริษัทในไอร์แลนด์
มีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องอย่างไร

ค�ำตอบ

เรื่อง

ภาระภาษี กรณีนิติบุคคลจ่ายค่าโฆษณาใน
Search engine ให้กับบริษัทในต่างประเทศ

เรื่อง

ค�ำถามที่ถูกถามบ่อย
เกี่ยวกับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

บริษทั มีหน้าทีต่ อ้ งเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ ในอัตราร้อยละ 7 ตามมาตรา
80 แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากการโฆษณาเว็บไซต์ต่างประเทศ
บนสื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต ของบริ ษั ท เข้ า ลั ก ษณะเป็ น การให้ บ ริ ก ารใน
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 77/1 (10) และ มาตรา 77/2 วรรคสอง
แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร แม้ ว ่ า จะเป็ น การให้ บ ริ ก ารที่ ก ระท� ำ ใน
ราชอาณาจักรแก่ผู้รับบริการในต่างประเทศ แต่มิได้ส่งผลของการ
ให้บริการนั้นไปใช้ในต่างประเทศทั้งหมด เพราะลูกค้าในไทยอาจใช้
บริการเปิดข้อมูลเว็บไซต์ของต่างประเทศ เนื่องจากการโฆษณานั้นได้
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ถือเป็นการจ่ายค่าโฆษณา
1. ผู้จ่ายเงินเป็นบุคคลธรรมดา ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เพราะ
ไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
2. ผู้จ่ายเงินเป็นนิติบุคคล ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ
2 ตามข้อ 10 ของค�ำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528

การหักภาษี ณ ที่จ่าย
กรณีจ่ายค่าสมาชิกให้สมาคมข่าวที่ต่างประเทศ
จ่ายค่าสมาชิกไปยังสมาคมข่าว ซึง่ อยูต่ า่ งประเทศ มีการส่งข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและน�ำส่ง ตามมาตรา
70 แห่งประมวลรัษฎากร และต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
ถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ต้อง
หักภาษี ณ ที่จ่ายและน�ำส่ง ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
แต่ต้องน�ำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.36 เนื่องจากเข้าลักษณะ
เป็นการให้บริการที่กระท�ำในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้น
ในราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6 (2) แห่งประมวลรัษฎากร

^_^ >>>>>

ค�ำตอบ ค�ำถาม เรื่อง

บริษัทได้รับค่าสปอนเซอร์ โดยการลงโฆษณาในแผ่นพับ ใบปลิว
หรือเว็บไซต์ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

ค�ำตอบ ค�ำถาม เรื่อง
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การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทได้รับค่าสปอนเซอร์
จากบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายค่าโฆษณาลงบนเว็บไซต์
จ่ายค่าโฆษณาลงบนเว็บไซต์จะถือเป็นค่าโฆษณาหรือค่าบริการ
ถ้าลงโฆษณาอย่างเดียวถือเป็นค่าโฆษณา ผู้จ่ายเงินต้องหักภาษี
ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 2 แต่ถ้ามีการจัดรูปแบบหรือด�ำเนินการอื่น
ด้วยถือเป็นค่าบริการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ตามค�ำสั่ง
กรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528

จ่ายค่าเช่าพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ให้ต่างประเทศ
ไม่ต้องหักภาษีและน�ำส่ง
จ่ายค่าเช่าพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ให้ต่างประเทศจะต้องหัก ณ
ที่จ่ายหรือไม่
ถือเป็นค่าบริการ เป็นเงินได้ ตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวล
รัษฎากร ผู้จ่ายเงินไม่ตอ้ งหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยและน�ำส่ง ตามมาตรา 70
แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด
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เรื่อง
ค�ำถาม

บริษัท ก ประกอบธุรกิจทางด้านอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ ซึ่งให้
บริการร้านค้าออนไลน์ส�ำเร็จรูป (Catalog online) โดยเป็นศูนย์กลาง
การซือ้ ขายสินค้า และบริการ eShopping Mall ครบวงจร เพือ่ ให้บริการ
แก่รา้ นค้าทีป่ ระสงค์จะมีหน้าร้านไว้ขายสินค้าและบริการ รวมทั้งบริการ
จดทะเบียนโดเมนเนม อีเมล์โฮสติ้ง และโคโลเคชั่น ได้ตกลงขายธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ให้แก่บริษัท ข (บริษัทผู้ซื้อ) ซึ่งจะได้
รับการโอนลิขสิทธิ์ สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิในการใช้เว็บไซต์
หรือสิทธิอนื่ ใดทีเ่ กีย่ วข้อง ระบบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท ก โดยมีการแบ่งจ่ายค่าตอบแทนเป็น 2 ส่วน คือ อัตรา
ร้อยละ 30 เมื่อลงนามในสัญญา และที่เหลือจะช�ำระเมื่อบริษัท ก
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาครบถ้วนแล้ว บริษัทผู้ซื้อจะต้องหักภาษี
ณ ที่จ่าย หรือไม่ และบริษัท ก มีภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

ค�ำตอบ

ค�ำถาม เรื่อง
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ให้บริการแนะน�ำเว็บไซต์ของต่างประเทศ

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ในกรณีที่บริษัท ก ขายธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประกอบ
ด้วยทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่มรี ปู ร่าง ได้แก่ เว็บไซต์ รูปแบบหน้าเว็บไซต์ ลิขสิทธิ์
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาเป็นระบบต่าง ๆ สิทธิต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการประกอบกิจการ ชือ่ เสียงทางการค้า หรือ กูด๊ วิลล์ ข้อมูล
ความเป็นสมาชิกของร้านค้า รายชือ่ ลูกค้า เงินได้จากการขายทรัพย์สนิ
ไม่มีรูปร่างดังกล่าว ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (3)

บริษัทประกอบกิจการบนสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อแนะน�ำข้อมูลต่างๆ
พร้อมทั้งแนะน�ำเว็บไซต์ของต่างประเทศ หากผู้ใช้บริการเปิดข้อมูล
จากเว็บไซต์ของต่างประเทศ เจ้าของเว็บไซต์ต่างประเทศจะช�ำระ
ค่าตอบแทนให้กับบริษัทเป็นเช็คเครดิต 30-45 วัน ซึ่งบริษัทจะน�ำเช็ค
ฝากเข้าบัญชีตอ่ ไป บริษทั ได้รบั สิทธิภาษีมลู ค่าเพิม่ ในอัตราร้อยละเท่าใด
การโฆษณาเว็บไซต์ต่างประเทศบนสื่ออินเทอร์เน็ตของบริษัท
เข้าลักษณะเป็นการให้บริการในราชอาณาจักร ตามมาตรา 77/1 (10)
และ มาตรา 77/2 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทจึงมีหน้าที่
ต้องเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ ในอัตราร้อยละ 7 ตามมาตรา 80 แห่งประมวล
รัษฎากร และบริษทั มีหน้าทีต่ อ้ งจัดท�ำใบก�ำกับภาษีเมือ่ ได้รบั ช�ำระราคา
ค่าบริการ คือวันที่ที่ลงในเช็ค ตามมาตรา 78/1 (1) แห่งประมวล
รัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 1 ของค�ำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.51/2537

^_^ >>>>>

ภาระภาษี กรณีขายธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เช่น โดเมนเนม อีเมล์โฮสติ้ง โคโลเคชั่น
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ให้บริการฝึกอบรมแบบออนไลน์
ไม่ถือเป็นสถานฝึกอบรมที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
บริษทั ประกอบกิจการให้บริการรูปแบบการฝึกอบรมแบบออนไลน์
ซึ่งเปิดให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ที่ส่งเสริม
และสนับสนุนให้สถานประกอบการภาคเอกชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ผู้ด�ำเนินการหรือสถานประกอบการที่จัดฝึกอบรมแบบ
E-Learning จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรหรือไม่

ค�ำตอบ
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แห่งประมวลรัษฎากร บริษทั ผูซ้ อื้ มีหน้าทีต่ อ้ งหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยในอัตรา
ร้อยละ 3 ตามข้อ 3/2 (1) ของค�ำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528
หากการขายธุรกิจมีการโอนสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีรูปร่าง
อื่ น ๆ ด้ ว ยเงิ น ได้ จ ากการโอนทรั พ ย์ สิ น อื่ น ๆ นั้ น เป็ น เงิ น ได้
ตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัทผู้ซื้อไม่มีหน้าที่
ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
การขายสินค้าทั้งที่ไม่มีรูปร่างและที่มีรูปร่าง ให้แก่บริษัทผู้ซื้อ
ในไทย เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าโดยผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในบังคับ
ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัท
ก มีหน้าที่ต้องน�ำมูลค่าจากการขายสินค้าดังกล่าว มารวมค�ำนวณภาษี
มูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 7 ตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร
มีความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ตามมาตรา 78/3 (1)
หรือ มาตรา 78 (1) แห่งประมวลรัษฎากร แล้วแต่กรณี
หากการขายธุ ร กิ จ เป็ น การโอนกิ จ การทั้ ง หมดให้ แ ก่ กั น ตาม
หลักเกณฑ์ในมาตรา 77/1 (8) (ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร การโอน
ดังกล่าวไม่ถือเป็นการขายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด

บริษัทให้บริการฝึกอบรมออนไลน์ไม่เข้าลักษณะที่จะได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้ส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากกิจการสถานฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ฝีมือแรงงานของลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น หรือ
ของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันตามมาตรา 4 (1)
แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 284) พ.ศ. 2538 ดังนั้น บริษัท
จึงต้องน�ำรายได้มารวมค�ำนวณเพือ่ เสียภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ตามมาตรา
65 แห่งประมวลรัษฎากร
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ค่าพัฒนาเว็บไซต์ถือเป็นทรัพย์สินประเภทซอฟต์แวร์เป็นต้นทุน
เพื่อการได้มาซึ่งสิทธิในกรรมวิธี สูตร กู๊ดวิลล์ ฯลฯ ตามมาตรา 4 (4)
แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527 กรณีไม่จ�ำกัด
อายุการใช้งาน ให้หกั ค่าสึกหรอและค่าเสือ่ มราคาได้ในอัตราร้อยละ 10
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บริษัทจัดท�ำเว็บไซต์ ซึ่งกรรมสิทธิ์ในเว็บไซต์เป็นของบริษัทแต่
เพียงผู้เดียว และว่าจ้างบริษัท ก จ�ำกัด พัฒนาเว็บไซต์ บริษัทสามารถ
น�ำมาค�ำนวณก�ำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หรือไม่

ค�ำตอบ

เรื่อง

จ่ายค่าพัฒนาเว็บไซต์ให้นิติบุคคลอื่นในไทย
ถือเป็นต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิ

ภาระภาษี กรณีนิติบุคคลประกอบกิจการซื้อขายรูปภาพ
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าสิทธิ
จากบริษัทที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับไทยไว้เกิน
บริ ษั ท ประกอบกิ จ การธุ ร กิ จ ซื้ อ ขายรู ป ภาพ โดยเป็ น ตั ว แทน
จ�ำหน่ายรูปภาพลิขสิทธิ์ และจัดหารูปภาพทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ให้กับลูกค้าในต่างประเทศ ไม่มีการเก็บ
หรื อ น� ำ มาใช้ ในไทย บริ ษั ท มี เ ว็ บ ไซต์ ให้ ลู กค้ า เข้ า ไปดู ภ าพต่ า ง ๆ
เมื่อเลือกภาพที่ต้องการจะติดต่อบริษัท เพื่อขอซื้อสิทธิในการใช้ภาพ
และท�ำการดาวน์โหลดภาพเพื่อใช้ประกอบสื่อสิ่งพิมพ์ และโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ บริษัทขายสิทธิในการใช้ภาพเพื่อน�ำไปใช้งานเท่านั้น
ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์เป็นของเจ้าของภาพ นอกจากนี้แล้ว
บริษัทยังให้บริการด้านภาพดิจิตอล สแกนภาพปริ้นและฟิล์ม ตกแต่ง
รูปภาพ และสร้างค�ำจ�ำกัดความของรูปภาพ เมื่อให้บริการเสร็จ มีวิธี
การส่งออก 2 วิธี ดังนี้
1. ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต บริษัทเรียกเก็บเงินเฉพาะค่าบริการ
2. น�ำงานบันทึกลงซีดี หรือดีวีดี ส่งออกโดยบริษัทขนส่งระหว่าง
ประเทศ (FedEx DHL) บริษัทเรียกเก็บค่าบริการงาน และค่าบริการ
บันทึกข้อมูลลงซีดีและดีวีดี
การประกอบกิจการดังกล่าว บริษัทซื้อภาพจากต่างประเทศโดย
การดาวน์โหลดรูปภาพจากสื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งบริษัทจ่ายค่าสิทธิให้กับ
เจ้าของภาพ และหักภาษี ณ ที่จ่าย ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 54 ในอัตรา
ร้อยละ 15 แต่บริษัทในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับไทยได้สิทธิ
หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 บริษัทสามารถขอคืนภาษี
หัก ณ ที่จ่าย ที่น�ำส่งไว้เกินได้หรือไม่ และมีภาระภาษีอย่างไรบ้าง
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1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
รายได้จากการประกอบกิจการดังกล่าว ให้น�ำมารวมค�ำนวณเป็น
รายได้ตามเกณฑ์สิทธิ ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบ
กับข้อ 2 ของค�ำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.1/2528
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
บริษัทน�ำส่งภาษีเป็นจ�ำนวนเงินเกินกว่าที่ควรต้องช�ำระ ถือว่า
บริษัทในต่างประเทศเป็นผู้ถูกหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่าย และ
น�ำส่งไว้เกิน บริษัทในต่างประเทศมีสิทธิขอคืนจ�ำนวนภาษีที่ถูกหักไว้
เกินได้ โดยยื่นแบบ ค.10 ภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายของก�ำหนดเวลา
ยืน่ รายการภาษี ตามมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งบริษัทใน
ต่างประเทศสามารถมอบอ�ำนาจให้บริษทั เป็นผูด้ ำ� เนินการขอคืนจ�ำนวน
ภาษีที่ถูกหักไว้เกินได้
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.1 การจ่ายค่าสิทธิเป็นการตอบแทนให้กับบริษัทต่างประเทศใน
การได้ใช้รูปภาพ เข้าลักษณะเป็นการให้บริการในต่างประเทศ และได้
มีการใช้บริการในราชอาณาจักร เมือ่ บริษทั จ่ายค่าบริการให้กบั บริษทั ใน
ต่างประเทศ มีหน้าที่ต้องน�ำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 7 ของ
ค่าบริการทั้งหมด ตามมาตรา 77/1 (10) มาตรา 77/2 และมาตรา
83/6 (2) แห่งประมวลรัษฎากร โดยใช้แบบ ภ.พ. 36 ภายใน 7 วัน
นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินให้ผู้ประกอบการ

3.2 การได้รับค่าสิทธิเป็นการตอบแทนในการให้ลูกค้าที่อยู่ใน
ต่างประเทศได้ใช้รูปภาพ ซึ่งลิขสิทธิ์ในรูปภาพเป็นของเจ้าของรูปภาพ
เข้าลักษณะเป็นการให้บริการ และได้สง่ ผลของการให้บริการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตไปใช้ในต่างประเทศทั้งหมด และบริษัทมีหลักฐานแสดง
การช�ำระราคาค่าบริการตามใบแจ้งหนี้ในนามของบริษัท จะได้รับสิทธิ
เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1 (2) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 (1) และข้อ 3 ของประกาศ
อธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 105)
3.3 การได้รบั การว่าจ้างจากลูกค้าในต่างประเทศ ให้บริษทั สแกน
ภาพและฟิลม์ ตกแต่งรูปภาพ และสร้างค�ำจ�ำกัดความ เมือ่ ให้บริการเสร็จ
ส่งให้ลูกค้าในต่างประเทศ ไม่ว่าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือแผ่นซีดี
หรือแผ่นดีวีดี ไปใช้ในต่างประเทศทั้งหมด ไม่มีการเก็บหรือน�ำมาใช้
ในไทย เข้าลักษณะเป็นการให้บริการ และได้ส่งผลของการให้บริการ
ไปใช้ในต่างประเทศทั้งหมด และบริษัทมีหลักฐานแสดงการช�ำระราคา
ค่าบริการตามใบแจ้งหนีใ้ นนามของบริษทั จะได้รบั สิทธิเสียภาษีมลู ค่าเพิม่
ในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบ
กั บ ข้ อ 2 (1) และข้ อ 3 ของประกาศอธิ บ ดี ฯ ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม
(ฉบับที่ 105)
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