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พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ เป็ นช่องทางการขายสินค้าหรือให้บริการโดย
น�ำอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็ นเครือ่ งมือ ผูป้ ระกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ม ี
ตัง้ แต่ผปู้ ระกอบการรายเก่าทีเ่ พิม่ ช่องทางบนอินเทอร์เน็ต และผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ทไ่ี ม่มรี า้ นค้าบนพืน้ ดินเลย ผูป้ ระกอบการเหล่านี้สว่ นใหญ่มคี วามรู้
ทางด้านภาษีดพี อสมควรอยูแ่ ล้ว แต่กย็ งั มีผปู้ ระกอบการบางรายยังไม่มคี วามรู้
เรือ่ งภาษี หรือมีเพียงเล็กน้อย ท�ำให้มโี อกาสทีจ่ ะยืน่ แบบแสดงรายการภาษี
ผิดพลาด และ เมือ่ ช�ำระภาษีไม่ครบถ้วน จึงต้องเสียภาษี เบีย้ ปรับ และ
เงินเพิม่ (ดอกเบีย้ ) จ�ำนวนมาก
คูม่ อื ภาษีสำ� หรับผูป้ ระกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เล่มนี้ จัดท�ำขึน้
เพือ่ เผยแพร่ความรูด้ า้ นภาษีอากรให้แก่ผปู้ ระกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
รวมทัง้ ผูเ้ สียภาษี และประชาชนทัวไป
่ ให้ได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจ และใช้
เป็ นแนวทางปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้องยิง่ ขึน้ ต่อไป
กรมสรรพากร		
เมษายน 2560
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ท�ำความเข้าใจกันก่อน
ผูป้ ระกอบการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์
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ภาษี คือ

สิง่ ทีร่ ฐั บาลบังคับเก็บจากราษฎร
เพือ่ ใช้เป็ นประโยชน์สว่ นรวม โดยไม่ได้
มีสงิ่ ตอบแทนโดยตรงแก่ผเู้ สียภาษี

ภาษีประเภทเดียวกับทีก่ รมสรรพากร
ได้ จ ั ด เก็ บ จากผู้ ป ระกอบการทั ว่ ไป
กรมสรรพากรไม่มนี โยบายจัดเก็บภาษี
ประเภทใหม่แต่อย่างใด

ภาษีของ
ผู้ประกอบการ
พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ คือ

การประกอบกิจการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ

การขายสินค้าหรือให้บริการ
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบสือ่ สารโทรคมนาคมหรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ
ผูป้ ระกอบการทีด่ ำ� เนินธุรกิจเกีย่ วข้องกับการซือ้ ขายสินค้าและ
บริการโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสือ่ สารโทรคมนาคม
หรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ มีสทิ ธิและหน้าทีใ่ นการเสียภาษีเช่นเดียวกับ
ผูป้ ระกอบการค้าขายมีหน้าร้านทัวไป
่ ทีต่ ้องน� ำรายได้นัน้ มารวม
ค�ำนวณยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ และมีหน้าทีจ่ ดทะเบียน
เสียภาษีมลู ค่าเพิม่ ตามเงือ่ นไขของกฎหมาย
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กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คือ

กิจการค้าทีเ่ ป็ นพาณิชย์กจิ ทีต่ ้องจดทะเบียนตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือ่ ง ให้ผปู้ ระกอบพาณิชย์กจิ
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 ลงวันที่
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ทีถ่ อื ว่าเป็ นการจดทะเบียน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
1. การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธกี ารใช้ส่อื
อิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. การบริก ารอิน เทอร์เ น็ ต (Internet Service
Provider : ISP)
3. การให้เช่าพืน้ ทีข่ องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย
(Web Hosting)
4. การบริการตลาดกลางในการซือ้ ขายสินค้าหรือ
บริการ (E-Marketplace)
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เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีของ
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กรมสรรพากรก�ำหนดให้ผมู้ หี น้าทีเ่ สียภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
และผูจ้ า่ ยเงินได้ซง่ึ มีหน้าทีห่ กั ภาษี ณ ทีจ่ า่ ย เฉพาะบุคคลธรรมดา
ทีม่ แี ละใช้เลขประจ�ำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎร ใช้เลขประจ�ำตัวประชาชนในการยื่นรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาและยืน่ รายการภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ า่ ย โดยไม่ตอ้ ง
ยืน่ ค�ำร้องขอมีเลขประจ�ำตัวและบัตรประจ�ำตัวผูเ้ สียภาษีอากร

ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

?

ผูป้ ระกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มหี น้าทีน่ �ำรายได้ทเ่ี กิดจาก
การประกอบกิจการมารวมกับรายได้อ่นื ทีม่ อี ยู่ น�ำไปค�ำนวณเพื่อยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
หากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1,800,000 บาท
ต่อปี หรือต่อรอบระยะเวลาบัญชี มีหน้ าที่ต้องยื่นค�ำขอจดทะเบียน
ภาษีมลู ค่าเพิม่
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ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็ นภาษีทเ่ี รียกเก็บจากผูม้ เี งินได้ ดังนี้
1) บุคคลธรรมดา
2) ห้างหุน้ ส่วนสามัญทีม่ ใิ ช่นิตบิ ุคคล
3) คณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นิตบิ ุคคล
4) ผูถ้ งึ แก่ความตายระหว่างปี ภาษี
5) กองมรดกทีย่ งั ไม่ได้แบ่ง
6) วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
เฉพาะทีเ่ ป็ นห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นิตบิ คุ คลทีม่ ี
เงินได้ประเภทต่าง ๆ

ค่าใช้จ่าย
รายจ่ายทีต่ อ้ งใช้จา่ ยหรือถือว่าได้จา่ ยไปตามความจ�ำเป็ น
และสมควรเพือ่ หารายได้ของผูม้ เี งินได้หรือกิจการของผูม้ เี งินได้
ตามประมวลรัษฎากรได้กำ� หนดวิธกี ารหักค่าใช้จา่ ยไว้ 2 วิธี คือ
1. หักค่าใช้จา่ ยเป็ นการเหมา เช่น ร้อยละ 40 ร้อยละ 70
และ ร้อยละ 80 เป็ นต้น
2. หักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงตามความจ�ำเป็ นและสมควร
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ค่าลดหย่อนภาษี
จ�ำนวนเงินทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้หกั ออกจากเงินได้พงึ ประเมิน
หลัง จากหัก ค่า ใช้จ่า ยแล้ว เพื่อ ให้เ ป็ น การบรรเทาภาระภาษี
ผูป้ ระกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สามารถน� ำค่าลดหย่อนที่
ตนเองได้รบั สิทธิมาหักออกจากเงินได้พงึ ประเมินทีห่ กั ค่าใช้จา่ ยแล้ว
จึงน� ำไปค�ำนวณภาษี โดยค่าลดหย่อนทีส่ ามารถน� ำมาใช้ได้ใน
ปั จจุบนั มีรายการ เช่น
1. ค่าลดหย่อนส่วนตัวของผูม้ เี งินได้/บุตร/คูส่ มรส
2. ค่าเบีย้ ประกันชีวติ
3. เงินสะสมทีจ่ า่ ยเข้ากองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
4. เงินลงทุนกองทุนหุน้ ระยะยาว (LTF)
5. เงินลงทุนกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ (RMF)
6. ดอกเบีย้ เงินกูย้ มื เพือ่ บ้านทีอ่ ยูอ่ าศัย
7. เงินสมทบทีจ่ า่ ยเข้ากองทุนประกันสังคม
8. ค่าอุปการะเลีย้ งดูบดิ ามารดา
9. เงินสนับสนุนเพือ่ การศึกษา
10. ค่าอุ ปการะเลี้ยงดูบิดามารดา สามีหรือภริยา บุตร
ชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผูม้ เี งินได้ บิดามารดา
หรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผูม้ เี งินได้หรือ
บุคคลอื่นทีผ่ มู้ เี งินได้เป็ นผูด้ แู ลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ เป็ นต้น
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การค�ำนวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ผู้ประกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ท่มี ี
เงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (2)(3)(4)(5)(6)
(7)(8) เกิน 60,000 บาทต่อปี ขน้ึ ไป ให้คำ� นวณ
ภาษีตามวิธที ่ี 1 และวิธที ่ี 2 หากค�ำนวณวิธที ่ี 2
แล้ว มีภาษีไม่เกิน 5,000 บาท ให้ชำ� ระภาษีจาก
วิธที ่ี 1 หากค�ำนวณวิธที ่ี 2 มีภาษีเกิน 5,000
บาท ให้เปรียบเทียบกัน วิธใี ดมีจำ� นวนภาษีทต่ี อ้ ง
ช�ำระสูงกว่าให้เสียภาษีตามวิธนี นั ้ โดยมีวธิ กี าร
ค�ำนวณภาษี ดังนี้
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วิธีที่ 1 ค�ำนวณจากเงินได้สุทธิ
ขัน้ ที่ 1
เงินได้สทุ ธิ = เงินได้พงึ ประเมิน – ค่าใช้จา่ ย – ค่าลดหย่อน
ขัน้ ที่ 2
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องช�ำระ = เงินได้สทุ ธิ x อัตราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

>>>>>>>

วิธีที่ 2 ค�ำนวณจากเงินได้พึงประเมิน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องช�ำระ = เงินได้พงึ ประเมิน x 0.50%
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เงินเดือน
ค่านายหน้า
ขายสินค้า
ค่าเช่า
รับจ้างท�ำของ

ขายและบริการ,
e-commerce

เงินได้พงึ ประเมินรวม

ForRent

UCT
PROD

ดอกเบีย้ /
เงินปั นผล
BUY NOW

เงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา
40(2)-(8) คูณด้วย 0.5% (ร้อยละ 0.5)

หักค่าใช้จา่ ย

เงินได้หลังหักค่าใช่จา่ ย
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หักค่าลดหย่อน

เงินได้สทุ ธิ

คูณอัตราภาษี

แผนภาพการค�ำนวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีทค่ี ำ� นวณได้
จากวิธที ่ี 2*

*ถ้าวิธที ่ี 2 ไม่ถงึ 5,000 บาท
ให้เลือกวิธที ่ี 1

ภาษีทค่ี ำ� นวณได้
จากวิธที ่ี 1

เลือก
จ�ำนวนภาษี
ทีม่ ากกว่า

ภ.ง.ด.
90
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อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เมือ่ ได้ยอดเงินได้สทุ ธิแล้ว น�ำไปค�ำนวณภาษีตามอัตราภาษี
(เริม่ ใช้ตงแต่
ั ่ ปีภาษี 2560 เป็ นต้นไป)

เงินได้สทุ ธิ

1 - 150,000

150,000

150,001 - 300,000

150,000

300,001 - 500,000

200,000

500,001 - 750,000

250,000

750,001 - 1,000,000

250,000

1,000,001 - 2,000,000

1,000,000

2,000,001 - 5,000,000

3,000,000

5,000,001 ขึน้ ไป
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ช่วงเงินได้สทุ ธิแต่ละขัน้
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อัตราภาษีรอ้ ยละ

ภาษีแต่ละขัน้ เงินได้สทุ ธิ ภาษีสะสมสูงสุดของขัน้

ได้รบั การยกเว้น

-

-

5

7,500

7,500

10

20,000

27,500

15

37,500

65,000

20

50,000

115,000

25

250,000

360,000

30

900,000

1,265,000

35

-

-

หมายเหตุ : เงินได้สทุ ธิเฉพาะส่วนทีไ่ ม่เกิน 150,000 บาท
ยังคงได้รบั ยกเว้นรัษฎากรตาม พรฎ. (ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551
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นายสมชาย ใจดี

ตาราง
ประเภทเงินได้
ที่ต้องยื่น
แบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

เงินเดือน

^_^ >>>>>

โฆษณา

X

X

X

X

X

X
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นายหน้า

X

ล�ำดับ

แบบแสดงรายการภาษี
ตามประมวลรัษฎากร

1

ภ.ง.ด. 94 (ครึง่ ปี )

2

ภ.ง.ด. 90 (ประจ�ำปี ภาษี)

การบริการ
ให้เช่า

รับจ้าง

บริการ
อืน่ ๆ

การขายสินค้า

แบบแสดง
รายการ

X
X

X
X
X

เงินได้พงึ ประเมิน
ทีน่ �ำมาค�ำนวณภาษี
40 (5)(6)(7)(8)
40 (1)(2)(3)(4)(5)
(6)(7)(8)

ภ.ง.ด. 94 (กลางปี )
ภ.ง.ด. 90 (ปลายปี )

X

X

เดือนทีเ่ กิด
เงินได้พงึ ประเมิน

ยืน่ แบบภายในเดือน

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

มกราคม - มีนาคม
ของปี ถดั ไป

....... :)

19

การค�ำนวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาครึ่งปี
(ภ.ง.ด. 94)
ขั้นที่ 1 ค�ำนวณภาษีครึ่งปีตามวิธีที่ 1
เงินได้พงึ ประเมินประเภทที่ 5 ถึง 8
ทีไ่ ด้รบั ตัง้ แต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน
หัก ค่าใช้จา่ ยตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
(1)-(2) เหลือ เงินได้หลังจากหักค่าใช้จา่ ยแล้ว
หัก ค่าลดหย่อนหักได้กง่ึ หนึ่งตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
(3)-(4) เหลือ เงินได้สทุ ธิ
น�ำเงินได้สทุ ธิตาม (5) ไปค�ำนวณภาษี
ตามบัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

20

^_^ >>>>>

xxxxx….(1)
xxxx….(2)
xxxxx….(3)
xxxx….(4)
xxxxx….(5)
xxx….(6)

ขั้นที่ 2 ค�ำนวณภาษีครึ่งปีตามวิธีที่ 2
เงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ตัง้ แต่
เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน

= xxxxx….(7)

ภาษี 0.005 x (7)

=

xxx….(8)

ภาษีครึง่ ปี ทต่ี อ้ งเสีย ให้เทียบ (6) และ (8)
ถ้า (8) ไม่ถงึ 5,000 บาท ให้เสียตาม (6)
ถ้า (8) เกิน 5,000 บาท ให้เลือกจ�ำนวนทีส่ งู กว่า
ระหว่าง (6) และ (8)

=

xxx….(9)

หัก จ�ำนวนภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ า่ ย
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน

=

xx….(10)

(9)-(10) เหลือ ภาษีเงินได้ทต่ี อ้ งช�ำระ		

xxx

ภาษีเงินได้ครึง่ ปี ทไ่ี ด้ชำ� ระไปนี้ให้ถอื เป็ น
เครดิตในการค�ำนวณภาษีตอนสิน้ ปี
ข้อสังเกต

1. การหักค่าใช้จา่ ย กฎหมายยอมให้หกั ค่าใช้จา่ ยเช่นเดียวกับการค�ำนวณภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาสิน้ ปี
2. การหักลดหย่อน ให้หกั ได้เพียงกึง่ หนึง่ ของอัตราทีผ่ มู้ เี งินได้มสี ทิ ธิหกั ทังปี
้ ดังนี้
2.1 การหักลดหย่อนผูม้ เี งินได้สามี ภริยา และบุตร หักได้กง่ึ หนึ่งตามที่
		 กฎหมายก�ำหนด
2.2 การหักลดหย่อนหักได้กง่ึ หนึง่ แต่จะต้องเป็ นการจ่ายจริงในเดือนมกราคม
		 ถึงเดือนมิถุนายนของปี ภาษี
3. จ�ำนวนภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ า่ ยระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนทีจ่ ะ
น�ำมาหักออกจากภาษีครึง่ ปี ทต่ี อ้ งเสียภาษีนนั ้ จะต้องเป็ นภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย
ส�ำหรับเงินได้พงึ ประเมินประเภทที่ 5 ถึง 8

....... :)
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การค�ำนวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาประจ�ำปีภาษี
(ภ.ง.ด.90)
ค�ำนวณภาษีวิธีที่ 1
เงินได้พงึ ประเมินทุกประเภททีไ่ ด้รบั
ตัง้ แต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม

xxxxx….(1)

หัก ค่าใช้จา่ ยตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด

xxxx….(2)

(1)-(2) เหลือ เงินได้หลังจากหักค่าใช้จา่ ยแล้ว

xxxxx….(3)

หัก ค่าลดหย่อนต่าง ๆ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด

xxxx….(4)

(3)-(4) เหลือ เงินได้หลังจากหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ

xxxxx….(5)

หัก ค่าลดหย่อนเงินบริจาค ไม่เกินจ�ำนวน
ทีก่ ฎหมายก�ำหนด

xxxxx….(6)

(5)-(6) เหลือ เงินได้สทุ ธิ

xxxx….(7)

น�ำเงินได้สทุ ธิตาม (7) ไปค�ำนวณภาษี
ตามบัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
จ�ำนวนภาษีตามการค�ำนวณภาษีวธิ ที ่ี 1
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xxxx….(8)

ค�ำนวณภาษีวิธีที่ 2
ยอดเงินได้พงึ ประเมินรวมทุกประเภท
ลบเงินได้พงึ ประเมินประเภทที่ 1

=

xxxx….(9)

จ�ำนวนภาษีตามการค�ำนวณภาษีวธิ ที ่ี 2
= จ�ำนวนตาม (9) x 0.005

=

xxxx….(10)

สรุป
จ�ำนวนภาษีเงินได้สน้ิ ปี ทต่ี อ้ งเสีย
เทียบ (8) และ (10)
ถ้า (10) ไม่ถงึ 5,000 บาท ให้เสียตาม (8)
ถ้า (10) เกิน 5,000 บาท ให้เลือกจ�ำนวนภาษี
ทีส่ งู กว่าระหว่าง (8) และ (10)
หัก ภาษีทถ่ี กู หัก ณ ทีจ่ า่ ยแล้ว

=

xxxx….(11)

=

xx….(12)

xx

ภาษีเงินได้ครึง่ ปี ทช่ี ำ� ระแล้ว

xx

ภาษีเงินได้ชำ� ระล่วงหน้า

xx

เครดิตภาษีเงินปั นผล

xx

(11)-(12) เหลือ ภาษีเงินได้ทต่ี อ้ งช�ำระ
(หรือถ้าเสียไว้เกิน กรณี (12) มากกว่า (11) ขอคืนได้)

xxx

....... :)
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ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล หมายถึง ภาษีทางตรงประเภทหนึ่ง
ทีจ่ ดั เก็บจากฐานรายได้ โดยผูม้ รี ายได้มากต้องเสียภาษีมากกว่า
ผูม้ รี ายได้น้อย โดยจัดเก็บจากเงินได้ของบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วน
นิตบิ ุคคล ส�ำหรับนิตบิ ุคคลทีต่ อ้ งเสียภาษีจากฐานก�ำไรสุทธินนั ้
กิจการใดมีกำ� ไรมากกว่าก็ตอ้ งเสียภาษีมากและกิจการใดมีกำ� ไรน้อย
ก็ตอ้ งเสียภาษีน้อย บางกิจการขาดทุนก็ไม่ตอ้ งเสียภาษี

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่
บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล ทีจ่ ดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์และหมายความรวมถึงนิตบิ คุ คลอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดว้ ย ดังนี้
1. บริษทั จ�ำกัด บริษทั มหาชนจ�ำกัด ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด ห้างหุน้ ส่วน
สามัญจดทะเบียนทีต่ งั ้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย
2. บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีต่ งั ้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
และประกอบกิจการในประเทศไทย
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3. บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีต่ งั ้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
มีตวั แทนซึง่ เป็ นลูกจ้างหรือผูท้ ำ� การแทน หรือผูท้ ำ� การติดต่อในการประกอบ
กิจการในประเทศไทย ซึง่ เป็ นเหตุให้ได้รบั เงินหรือผลก�ำไรในประเทศไทย
ให้ตวั แทนดังกล่าวเป็ นผูย้ น่ื แบบแสดงรายการช�ำระภาษี
4. กิจ การซึ่ง ด�ำ เนิ น การเป็ น ทางการค้า หรือ หาก� ำ ไรโดยรัฐ บาล
ต่างประเทศหรือองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ หรือนิตบิ ุคคลอืน่ ทีต่ งั ้ ขึน้
ตามกฎหมายของต่างประเทศ
5. กิจการร่วมค้า (Joint Venture)
6. มูลนิธหิ รือสมาคมทีป่ ระกอบกิจการซึง่ มีรายได้แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิ
หรือสมาคมทีร่ ฐั มนตรีประกาศก�ำหนดให้เป็ นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
7. นิ ติบุ ค คลที่อ ธิบ ดีก� ำ หนดโดยอนุ ม ตั ิร ฐั มนตรีแ ละประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาให้เป็ นบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลตามประมวลรัษฎากร

?

รอบระยะเวลาบัญชีหมายถึงอะไร

รอบระยะเวลาบัญชี หมายถึง ระยะเวลาการค�ำนวณก�ำไรสุทธิ
ทีก่ ฎหมายก�ำหนดขึน้ เพือ่ ให้เป็ นมาตรฐาน
ในการจัดท�ำบัญชีต่าง ๆ และเป็ นประโยชน์ในการค�ำนวณ
ก�ำไรสุทธิ โดยทัวไปจะต้
่
องเท่ากับ 12 เดือน ซึง่ จะเริม่ ต้นและจะ
สิน้ สุดลงเมื่อใดก็ได้ แต่อาจมีกรณีรอบระยะเวลาบัญชีมากกว่า
หรือน้อยกว่า 12 เดือนได้

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

?

ฐานภาษี หมายถึง รายได้จากการประกอบกิจการและ/
หรือรายได้ทเ่ี กีย่ วเนื่องกับกิจการทีก่ ระท�ำในรอบระยะเวลาบัญชี
หักด้วยรายจ่ายจากการประกอบกิจการและได้ปรับปรุงก�ำไรสุทธิ/
(ขาดทุนสุทธิ) ตามบัญชีกำ� ไรขาดทุนให้เป็ นก�ำไรสุทธิทต่ี อ้ งเสียภาษี
ตามประมวลรัษฎากร

?

ก�ำไรสุทธิเพื่อค�ำนวณ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ก�ำไรสุทธิทจ่ี ะต้องเสียภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล จะต้องเป็ นก�ำไรสุทธิ
ซึง่ ค�ำนวณได้จากรายได้ของกิจการ หรือเนื่องจากกิจการในรอบระยะ
เวลาบัญชี หักด้วยรายจ่ายของกิจการตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในมาตรา
65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
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การค�ำนวณ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผูป้ ระกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ท่ปี ระกอบการใน
รูปแบบของบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีม่ ที นุ จดทะเบียน
ช�ำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท
และมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการไม่เกิน 30 ล้านบาท
ในรอบระยะเวลาบัญชีจะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีตาม
มาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ด้วย โดยในการค�ำนวณภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลจากฐานก�ำไรสุทธิ
จะสามารถค�ำนวณภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลได้ดงั นี้

>>>>>>>
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลต้องช�ำระ = ก�ำไรสุทธิ x อัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

....... :)
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อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรสุทธิ

นิตบิ ุคคล (SMEs)**
ปี 2560
เป็ นต้นไป

0 - 300,000

ยกเว้น

300,001 - 3,000,000

15%

3,000,001 ขึน้ ไป

20%

** บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีม่ ที นุ ทีช่ ำ� ระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะ
เวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
ในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท
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ก�ำหนดระยะเวลา
ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
แบบแสดง
รายการภาษี

ก�ำไรสุทธิทน่ี �ำมา
ค�ำนวณภาษี

ยืน่ แบบภายใน
เดือน

ภ.ง.ด. 51
(ครึง่ แรกของ
รอบระยะเวลา
บัญชี)

ประมาณการก�ำไรสุทธิ
ทัง้ รอบระยะเวลาบัญชีแล้ว
น�ำกึง่ หนึ่งของประมาณการ
ก�ำไรสุทธิมาค�ำนวณภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคล

ภายใน 2 เดือน
นับแต่สน้ิ 6
เดือนแรกของ
รอบระยะเวลา
บัญชี

ภ.ง.ด. 50
(รอบระยะ
เวลาบัญชี)

น�ำก�ำไรสุทธิทเ่ี กิดขึน้ จริง
ภายใน 150 วัน
ในรอบระยะเวลาบัญชีมา
นับแต่สน้ิ รอบ
ค�ำนวณภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ระยะเวลาบัญชี

....... :)
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ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผูป้ ระกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ทข่ี ายสินค้าหรือให้
บริการทีอ่ ยูใ่ นบังคับภาษีมลู ค่าเพิม่ ไม่วา่ จะประกอบการในรูปของ
บุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุน้ ส่วนสามัญทีม่ ใิ ช่นิตบิ ุคคล
ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิตบิ คุ คล ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด บริษทั จ�ำกัด หรือ
บริษทั มหาชนจ�ำกัด หากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการ
เกินกว่า 1,800,000 บาทต่อปี หรือต่อรอบระยะเวลาบัญชี มีหน้าที่
ต้องยืน่ ค�ำขอจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ เพือ่ เป็ นผูป้ ระกอบการ
จดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ และเมือ่ ขายสินค้าหรือให้บริการ ต้อง
ออกใบก�ำกับภาษี เพือ่ เรียกเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ จากผูซ้ อ้ื สินค้าหรือ
ผูใ้ ช้บริการ พร้อมทังส่
้ งมอบใบก�ำกับภาษีให้แก่ผซู้ อ้ื สินค้าหรือผูใ้ ช้
บริการ รวมถึงต้องจัดท�ำรายงานต่าง ๆ และต้องยืน่ แบบแสดง
รายการภาษีมลู ค่าเพิม่ (ภ.พ.30) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
ทุกเดือนไม่วา่ จะมีรายรับหรือไม่ ทัง้ นี้ การค�ำนวณภาษีทต่ี อ้ งเสีย
ค�ำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซอ้ื ในเดือนภาษีนนั ้ ๆ
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ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. ผูป้ ระกอบกิจการทีม่ รี ายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการ เป็ น
ปกติธรุ ะ เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี
2. ผูป้ ระกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งมีแผนงานที่
สามารถพิสจู น์ได้วา่ ได้มกี ารด�ำเนินการ และเตรียมการประกอบกิจการ
อันเป็ นเหตุให้ตอ้ งมีการซือ้ สินค้า หรือรับบริการทีอ่ ยูใ่ นบังคับต้องเสีย
ภาษีมลู ค่าเพิม่ เช่น การก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างอาคารส�ำนักงาน หรือ
การติดตัง้ เครือ่ งจักร
3. ผูป้ ระกอบการอยู่นอกราชอาณาจักร และได้ขายสินค้าหรือ
ให้บริการในราชอาณาจักรเป็ นปกติธรุ ะ โดยมีตวั แทนอยูใ่ นราชอาณาจักร
ให้ตวั แทนเป็ นผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบการจดทะเบียน

ตารางการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

นายสมชาย ใจดี

ประเภทเงินได้
การขาย
สินค้า

X
X
X
X

จ�ำนวนเงินได้

ไม่เกิน 1.8 เกิน 1.8
การบริการ ล้านบาท ล้านบาท
ต่อปี
ต่อปี

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

การจดทะเบียน
ภาษีมลู ค่าเพิม่
เลือกจด

X
X
X

บังคับจด

X
X
X

....... :)
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ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. ผูป้ ระกอบการทีม่ รี ายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการไม่เกิน
1.8 ล้านบาทต่อปี
2. ผูป้ ระกอบการทีข่ ายสินค้าหรือให้บริการทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษี
มูลค่าเพิม่ ตามกฎหมาย
3. ผูป้ ระกอบการทีใ่ ห้บริการจากต่างประเทศ และได้มกี ารใช้บริการ
นัน้ ในราชอาณาจักร
4. ผูป้ ระกอบการทีอ่ ยูน่ อกราชอาณาจักรและเข้ามาประกอบกิจการ
ขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็ นครัง้ คราว ทัง้ นี้ ต้องเป็ นไป
ตามหลัก เกณฑ์ว ิธีก ารและเงื่อ นไข ที่ก� ำ หนดไว้ใ นประกาศอธิบ ดี
กรมสรรพากร เกีย่ วกับภาษีมลู ค่าเพิม่ (ฉบับที่ 43) ลงวันที่ 29 มกราคม
พ.ศ. 2536
5. ผูป้ ระกอบการอื่นตามทีอ่ ธิบดีจะประกาศก�ำหนดเมื่อมีเหตุ
อันสมควร

หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. เรียกเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ จากผูซ้ อ้ื สินค้าหรือผูร้ บั บริการ
2. ออกใบก�ำกับภาษี
3. จัดท�ำรายงานตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
4. ยืน่ แบบแสดงรายการภาษีมลู ค่าเพิม่
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ขาย

ออกใบก�ำกับ
ภาษีขาย

SA
LE

จดทะเบียน
ภาษีมลู ค่าเพิม่

ซือ้

รับใบก�ำกับ
ภาษีซอ้ื

ภาษีขาย
ขายปกติ 7%
ขายส่งออก 0%
ขายยกเว้น -

ภาษีซอ้ื
ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกิจการ

จัดท�ำรายงาน
ภาษีขาย /
รายงานภาษีซอ้ื

ยืน่ แบบ ภ.พ. 30
(ภาษีขาย-ภาษีซอ้ื )
ภ.พ.30

....... :)
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การค�ำนวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมู ล ค่ า เพิ่ม เป็ นภาษีท่ีจ ัด เก็บ จากการขายสิน ค้า
การให้บริการและการน�ำเข้า ปัจจุบนั จัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 7
(รวมภาษีทจ่ี ดั เก็บให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ) และอัตรา
ร้อยละ 0 ส�ำหรับการส่งออกภาษีมูลค่าเพิม่ ในประเทศไทย
มีวธิ กี ารค�ำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซอ้ื ในแต่ละเดือนภาษี
ดังนี้

>>>>>>>

ภาษีมลู ค่าเพิม่ ต้องช�ำระ = ภาษีขาย – ภาษีซอ้ื

กรณีทม่ี ภี าษีซ้อื มากกว่าภาษีขาย ผูป้ ระกอบการ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สามารถขอคืนภาษี หรือน�ำไปช�ำระ
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ในเดือนถัดไป
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ผูป้ ระกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ทอ่ี ยูใ่ นบังคับภาษีธรุ กิจ
เฉพาะ จะต้องน�ำรายรับมาเสียภาษีธรุ กิจเฉพาะ กรณีจดทะเบียน
เป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะจะต้องยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีธรุ กิจเฉพาะ (ภ.ธ. 40) ภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไปทุกเดือน ไม่วา่ จะมีรายรับหรือไม่

อากรแสตมป์
ผูป้ ระกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ทม่ี กี ารท�ำสัญญาหรือ
ตราสารอืน่ ใดทีอ่ ยูใ่ นบังคับต้องเสียอากรแสตมป์ ตามบัญชีอากร
แสตมป์ จะต้องเสียอากรแสตมป์ ให้ถกู ต้องครบถ้วน

....... :)

35

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ผู้ป ระกอบการพาณิ ช ย์ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ท่ีไ ด้ร ับ เงิน ได้
บางประเภท เงินได้ดงั กล่าวอาจถูกหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย ซึง่ ผูป้ ระกอบ
การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สามารถน�ำเงินภาษีทถ่ี กู หักไว้มาหักออก
จากภาษีท่ีต้อ งช�ำ ระเมื่อ ยื่น แบบเสีย ภาษีเ งิน ได้ค รึ่ง ปี ห รือ
ประจ�ำปี ภาษี ทัง้ นี้ เพือ่ บรรเทาภาระของผูเ้ สียภาษีทจ่ี ะต้องเสีย
ภาษีจำ� นวนมากในตอนสิน้ ปี ในทางกลับกันเมือ่ ผูป้ ระกอบการ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มกี ารจ่ายเงินได้บางประเภทก็อาจต้องท�ำ
หน้ าที่เป็ นผู้หกั ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และน� ำส่งเงินภาษีแก่
กรมสรรพากรภายในวันที่ 1-7 ของเดือนถัดจากเดือนทีจ่ ่าย
เงินได้ไป
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ประเภทเงินได้
พึงประเมิน

เงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา
40 (2) และ (3)
แห่งประมวลรัษฎากร เช่น
ค่านายหน้า และค่าแห่ง
กู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ ์หรือ
สิทธิอย่างอืน่

ลำ�ดับ
ที่

1

ผู้ถูกหักภาษี

อัตราภาษี แบบยื่น กำ�หนด
ร้อยละ รายการฯ เวลานำ�ส่ง

- บริษทั หรือ
(1) บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล 3.0 ภ.ง.ด. น�ำส่งภายใน
ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล ทีป่ ระกอบกิจการในประเทศไทย
53 7 วัน นับแต่
- นิตบิ ุคคลอืน่
(2) มูลนิธหิ รือสมาคม (ไม่รวมถึง
10.0 ภ.ง.ด. วันสิน้ เดือน
มูลนิธหิ รือสมาคมทีร่ ฐั มนตรีประกาศ
53 ของเดือนที่
ก�ำหนดตามมาตรา 47 (7) (ข)
จ่ายเงิน
แห่งประมวลรัษฎากร)

ผู้มีหน้าที่
หักภาษี

การจ่ายเงินต้องมีจำ� นวนตามสัญญา ตัง้ แต่ 1,000 บาทขึน้ ไป แม้การจ่ายนัน้ จะได้แบ่งจ่ายครัง้ หนึ่ง ๆ ไม่ถงึ 1,000 บาท

ตามค�ำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

38

^_^ >>>>>

ประเภทเงินได้
พึงประเมิน

มาตรา 40 (4) (ก)
แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่
- ดอกเบีย้ เงินฝาก
- ดอกเบีย้ ตั ๋วเงิน
- ดอกเบีย้ หุน้ กู้
- ดอกเบีย้ พันธบัตร
ฯลฯ

มาตรา 40 (4) (ก)
แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะ
- ดอกเบีย้ พันธบัตร
- ดอกเบีย้ หุน้ กู้

ลำ�ดับ
ที่

2

3

- บริษทั หรือ
ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล
- นิตบิ ุคคลอืน่
(ไม่รวมถึงธนาคาร
พาณิชย์หรือบริษทั

- ธนาคารพาณิชย์
- บริษทั ตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจเครดิต
ฟองซิเอร์
- บริษทั บริหาร
สินทรัพย์

ผู้มีหน้าที่
หักภาษี

อัตราภาษี แบบยื่น กำ�หนด
ร้อยละ รายการฯ เวลานำ�ส่ง

ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทั ตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และ บริษทั
บริหารสินทรัพย์)

1.0

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

(1) บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล 1.0 ภ.ง.ด. น�ำส่งภายใน
ทีป่ ระกอบกิจการในประเทศไทย
53 7 วัน นับแต่
(ไม่รวมถึงธนาคารพาณิชย์ และ
วันสิน้ เดือน
บริษทั ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ของเดือนที่
ประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์
จ่ายเงิน
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และ
บริษทั บริหารสินทรัพย์)
(2) มูลนิธหิ รือสมาคม (ไม่รวมถึง
10.0 ภ.ง.ด.
มูลนิธหิ รือสมาคมทีร่ ฐั มนตรีประกาศ
53
ก�ำหนดฯ)

ผู้ถูกหักภาษี
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4

มาตรา 40 (4) (ก) แห่ง
ประมวลรัษฎากร เฉพาะ
- ดอกเบีย้ พันธบัตร
- ดอกเบีย้ หุน้ กู้
- ดอกเบีย้ ตั ๋วเงิน
- ดอกเบีย้ เงินกูย้ มื
- ดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ทีอ่ ยูใ่ นบังคับ
ต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ทีจ่ า่ ย
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้
ปิ โตรเลียม เฉพาะส่วนทีเ่ หลือ
จากถูกหักภาษีไว้ ณ ทีจ่ า่ ย
ตามกฎหมายดังกล่าว
- ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอน
กับราคาจ�ำหน่ายตั ๋วเงิน หรือ
ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ี
บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล
หรือนิตบิ คุ คลอืน่ เป็ นผูอ้ อกและ
จ�ำหน่ายครัง้ แรกในราคาต�่ำกว่า
ราคาไถ่ถอน

ตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย์และ
ธุรกิจเครดิต
ฟองซิเอร์ และ
บริษทั บริหาร
สินทรัพย์)

3) บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล
1.0 ภ.ง.ด. น�ำส่งภายใน
ทีป่ ระกอบกิจการในประเทศไทย
53 7 วัน นับแต่
(ไม่รวมถึงธนาคารพาณิชย์ และ
วันสิน้ เดือน
บริษทั ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ของเดือนที่
ประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์
จ่ายเงิน
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และ
บริษทั บริหารสินทรัพย์)
(1) มูลนิธหิ รือสมาคม (ไม่รวมถึง
10.0 ภ.ง.ด.
มูลนิธหิ รือสมาคมทีร่ ฐั มนตรีประกาศ
53
ก�ำหนดฯ)
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ประเภทเงินได้
พึงประเมิน

เงินปั นผลหรือเงินส่วนแบ่ง
ของก�ำไรหรือประโยชน์อ่นื ใด
ตามมาตรา 40 (4) (ข) แห่ง
ประมวลรัษฎากร

ลำ�ดับ
ที่

5

- บริษทั หรือ ห้าง
หุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีต่ งั ้
ขึน้ ตามกฎหมายไทย
- กองทุนรวม (เดิม)
- สถาบันการเงินทีม่ ี
กฎหมายโดยเฉพาะ
ของประเทศไทย
จัดตัง้ ขึน้ ส�ำหรับให้
กูย้ มื เงินเพือ่ ส่งเสริม
เกษตรกรรม
พาณิชยกรรม หรือ
อุตสาหกรรม
(ไม่รวมถึงกิจการ
ร่วมค้า)

ผู้มีหน้าที่
หักภาษี

อัตราภาษี แบบยื่น กำ�หนด
ร้อยละ รายการฯ เวลานำ�ส่ง

(1) บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล 10.0 ภ.ง.ด. น�ำส่งภายใน
ทีต่ งั ้ ขึน้ ตามกฎหมายของต่างประเทศ
53 7 วัน นับแต่
ประกอบกิจการในประเทศไทย
วันสิน้ เดือน
(2) บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล 10.0 ภ.ง.ด. ของเดือนที่
ทีต่ งั ้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
53 จ่ายเงิน
บริษทั จดทะเบียน และบริษทั จ�ำกัด
ซึง่ ถือหุน้ ในบริษทั จ�ำกัด ผูจ้ า่ ยเงิน
ปั นผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุน้
ทัง้ หมดทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงในบริษทั
จ�ำกัดผูจ้ า่ ยเงินปั นผลและบริษทั จ�ำกัด
ผูจ้ า่ ยเงินปั นผลไม่ได้ถอื หุน้ ในบริษทั
จ�ำกัดผูร้ บั เงินปันผลไม่วา่ โดยทางตรง
หรือโดยทางอ้อม)

ผู้ถูกหักภาษี

....... :)
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ค่าเช่า หรือประโยชน์อย่างอื่น - บริษทั หรือ
ทีไ่ ด้จากการให้เช่าทรัพย์สนิ
ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล
ตามมาตรา 40 (5) (ก) แห่ง
- นิตบิ ุคคลอืน่
ประมวลรัษฎากร ได้แก่
ค่าเช่าอาคาร บ้าน โรงเรือน
สิง่ ปลูกสร้างอย่างอืน่ ฯลฯ
(แต่ไม่รวมถึงค่าแห่งอาคาร
หรือโรงเรือนทีไ่ ด้รบั กรรมสิทธิ ์
และค่าเช่าตามสัญญาให้เช่า
ทรัพย์สนิ แบบลิสซิง่
ตามค�ำสัง่ ท.ป.34/2534)

ค่าเช่าเรือตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมพาณิชย์นาวีทใ่ี ช้
ในการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ

6

7

(1) บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล
ทีป่ ระกอบกิจการในประเทศไทย
(2) ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา

ภ.ง.ด.
53
ภ.ง.ด.
3

(1) บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล 5.0 ภ.ง.ด.
ทีป่ ระกอบกิจการในประเทศไทย
53
(2) มูลนิธหิ รือสมาคม (ไม่รวมถึง
10.0 ภ.ง.ด.
มูลนิธหิ รือสมาคมทีร่ ฐั มนตรีประกาศ
53
ก�ำหนดฯ)
(3) ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีเงินได้บุคคล
5.0 ภ.ง.ด.
ธรรมดา
3

น�ำส่งภายใน
7 วัน นับแต่
วันสิน้ เดือน
ของเดือนที่
จ่ายเงิน

น�ำส่งภายใน
7 วัน นับแต่
วันสิน้ เดือน
ของเดือนที่
จ่ายเงิน
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^_^ >>>>>

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

8

ค่าจ้างท�ำของทีเ่ ข้าลักษณะ
เป็ นเงินได้พงึ ประเมินตาม
- มาตรา 40 (7) แห่ง
ประมวลรัษฎากร (การ
รับเหมาทีผ่ รู้ บั เหมาต้องลงทุน
ด้วยการจัดหาสัมภาระ)

ประเภทเงินได้
พึงประเมิน

ลำ�ดับ
ที่
ผู้ถูกหักภาษี

(1) บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล
ทีป่ ระกอบกิจการในประเทศไทย
(ไม่รวมมูลนิธหิ รือสมาคม)
(2) บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล
ทีต่ งั ้ ขึน้ ตามกฎหมายของต่างประเทศ
ประกอบกิจการในประเทศไทย

3.0

3.0

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

น�ำส่งภายใน
7 วัน นับแต่
วันสิน้ เดือน
ของเดือนที่
จ่ายเงิน

อัตราภาษี แบบยื่น กำ�หนด
ร้อยละ รายการฯ เวลานำ�ส่ง

- บริษทั หรือ
(1) บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล 3.0 ภ.ง.ด.
ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล ทีป่ ระกอบกิจการในประเทศไทย
53
- นิตบิ ุคคลอืน่
(2) มูลนิธหิ รือสมาคม (ไม่รวมถึง
10.0 ภ.ง.ด.
มูลนิธหิ รือสมาคมทีร่ ฐั มนตรีประกาศ
53
ก�ำหนดฯ)
(3) ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีเงินได้บุคคล
3.0 ภ.ง.ด.
ธรรมดาทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาหรืออยูใ่ น
3
ประเทศไทย

ผู้มีหน้าที่
หักภาษี

....... :)
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ค่าจ้างท�ำของ

รางวัลในการประกวด
การแข่งขัน การชิงโชค
การอืน่ ใดอันมีลกั ษณะท�ำนอง
เดียวกัน

9

10

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

- บุคคล
- บริษทั หรือ
ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล
- นิตบิ ุคคลอืน่
- ห้างหุน้ ส่วนสามัญ
- คณะบุคคลทีม่ ใิ ช่
นิตบิ ุคคล

5.0

3.0

(2) ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา

5.0

(1) ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 5.0

บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลซึง่
ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายของต่างประเทศ
ประกอบกิจการในประเทศไทย โดย
มิได้มสี ำ� นักงานสาขาตัง้ อยูเ่ ป็ นการ
ถาวรในประเทศไทย

โดยมีสำ� นักงานสาขาตัง้ อยูเ่ ป็ นการ
ถาวรในประเทศไทย
(3) ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา

ภ.ง.ด.
53
ภ.ง.ด.
3

น�ำส่งภายใน
7 วัน นับแต่
วันสิน้ เดือน
ของเดือนที่
จ่ายเงิน

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

ภ.ง.ด.
3
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ประเภทเงินได้
พึงประเมิน

ค่าแสดงให้แก่นกั แสดง
สาธารณะ ได้แก่
นักแสดงละคร ภาพยนตร์
วิทยุและโทรทัศน์ นักร้อง
นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ หรือ
นักแสดงเพือ่ ความบันเทิงใด ๆ

ค่าโฆษณา

ลำ�ดับ
ที่

11

12

ผู้ถูกหักภาษี

ภ.ง.ด.
53
ภ.ง.ด.
3

น�ำส่งภายใน
7 วัน นับแต่
วันสิน้ เดือน
ของเดือนที่
จ่ายเงิน

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

อัตราภาษี แบบยื่น กำ�หนด
ร้อยละ รายการฯ เวลานำ�ส่ง

- บริษทั หรือ
(1) ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 2.0
ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล
- นิตบิ ุคคลอืน่
(2) ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีเงินได้บุคคล
2.0
ธรรมดา

(2) ผูม้ เี งินได้มภี มู ลิ ำ� เนาอยูใ่ น
ประเทศไทย

- บุคคล
(1) ผูม้ เี งินได้มภี มู ลิ ำ� เนาอยูใ่ น
- บริษทั หรือ
ต่างประเทศ
ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล
- นิตบิ ุคคลอืน่
- ห้างหุน้ ส่วนสามัญ
- คณะบุคคลทีม่ ใิ ช่
นิตบิ ุคคล

ผู้มีหน้าที่
หักภาษี
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เงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา - บริษทั หรือ
40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล
เฉพาะทีเ่ ป็ นการจ่ายเงินได้จาก - นิตบิ ุคคลอืน่
การให้บริการ แต่ไม่รวมถึง
(1) การจ่ายเงินได้ตาม 8. 9.
11. 12. 15. ซึง่ ก�ำหนดให้
หักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ า่ ยไว้
โดยเฉพาะแล้ว
(2) การจ่ายค่าโดยสารส�ำหรับ
การขนส่งสาธารณะ
(3) การจ่ายค่าบริการโรงแรม
และภัตตาคาร
(4) การจ่ายค่าเบีย้ ประกันชีวติ

รางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์
ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริม
การขาย

13

14

(1) บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล
ทีป่ ระกอบกิจการในประเทศไทย
(ไม่รวมมูลนิธหิ รือสมาคม)

(1) บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล
ทีป่ ระกอบกิจการในประเทศไทย
(ไม่รวมมูลนิธหิ รือสมาคม)
(2) ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา

3.0

3.0

3.0

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

ภ.ง.ด. น�ำส่งภายใน
53 7 วัน นับแต่
วันสิน้ เดือน
ภ.ง.ด. ของเดือนที่
3
จ่ายเงิน
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ค่าขนส่ง แต่ไม่รวมถึงการจ่าย - บริษทั หรือ
(1) บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล
ค่าโดยสารส�ำหรับการขนส่ง ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล ทีป่ ระกอบกิจการในประเทศไทย
สาธารณะ
- นิตบิ ุคคลอืน่
(ไม่รวมมูลนิธหิ รือสมาคม)
(2) ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา

16

1.0

1.0

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

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

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

อัตราภาษี แบบยื่น กำ�หนด
ร้อยละ รายการฯ เวลานำ�ส่ง

(2) ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีเงินได้บุคคล
3.0
ธรรมดา
(ไม่รวมผูร้ บั ทีเ่ ป็ นผูซ้ อ้ื สินค้าหรือผูร้ บั
บริการ ซึง่ เป็ นผูบ้ ริโภคโดยตรง โดย
มิได้มวี ตั ถุประสงค์จะน�ำไปขายต่อไป)

ผู้ถูกหักภาษี

- บริษทั หรือ
บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลซึง่
1.0
ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล ประกอบกิจการวินาศภัยตามกฎหมาย
- นิตบิ ุคคลอืน่
ว่าด้วยการประกันวินาศภัยใน
ประเทศไทย

ผู้มีหน้าที่
หักภาษี

ค่าเบีย้ ประกันวินาศภัย

		
		

ประเภทเงินได้
พึงประเมิน
		

15

ลำ�ดับ
ที่

....... :)
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17

- บริษทั หรือ
บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล
ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล
- นิตบิ ุคคลอืน่
- ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษี
เงินได้
(แต่ไม่รวมถึงกลุม่
เกษตรกรตาม
กฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์)

0.75 ภ.ง.ด. น�ำส่งภายใน
53 7 วัน นับแต่
วันสิน้ เดือน
ของเดือนที่
จ่ายเงิน

หมายเหตุ : มูลนิธหิ รือสมาคมทีร่ ฐั มนตรีประกาศก�ำหนดฯ ทีไ่ ม่อยูใ่ นข่ายต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ า่ ย
ได้แก่ มูลนิธหิ รือสมาคมทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงการคลังประกาศก�ำหนดให้เป็ นองค์การ
หรือสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร

เงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา
40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร
เฉพาะทีเ่ ป็ นการจ่ายเงินได้จาก
การซือ้ ขายสินค้า ไม่ตอ้ งหัก
ภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ า่ ย เว้นแต่
การซือ้ สินค้าประเภท
ยางแผ่นหรือยางชนิดอืน่ จาก
ต้นยางพารา มันส�ำปะหลัง
ปอ ข้าว ข้าวโพด อ้อย
เมล็ดกาแฟ ผลปาล์มน�้ำมัน
เฉพาะกรณีผซู้ อ้ื เป็ นผูส้ ง่ ออก
หรือผูผ้ ลิต

FAQ – e-Commerce

?

ค�ำถามที่ถูกถามบ่อย
เกี่ยวกับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ค�ำถาม

บริษทั จ่ายค่าโฆษณาใน Search engine ซึง่ เป็ นเครือ่ งมือในการ
สืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตให้กบั Google ของบริษทั ในไอร์แลนด์
มีภาระภาษีทเ่ี กีย่ วข้องอย่างไร

ค�ำตอบ

เรื่อง

ภาระภาษี กรณีนิตบิ ุคคลจ่ายค่าโฆษณาใน
Search engine ให้กบั บริษทั ในต่างประเทศ

1. ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
รายจ่ายดังกล่าว เป็ นค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินกิจการ
ของบริษทั ถือเป็ นรายจ่ายได้ไม่ตอ้ งห้าม ตามมาตรา 65 ตรี (13)
แห่งประมวลรัษฎากร
2. ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย
การให้บริการดังกล่าว เข้าลักษณะเป็ นเงินได้พงึ ประเมิน ตาม
มาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร เมือ่ บริษทั จ่ายเงินได้จงึ ไม่มหี น้าที่
หักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
3. ภาษีมลู ค่าเพิม่
การให้บริการดังกล่าว เข้าลักษณะเป็ นการให้บริการในต่างประเทศ
และได้มกี ารใช้บริการนัน้ ในราชอาณาจักร จึงต้องเสียภาษีมลู ค่าเพิม่
บริษทั ผูจ้ า่ ยเงินมีหน้าทีน่ �ำส่งภาษีมลู ค่าเพิม่ ด้วยแบบ ภ.พ.36 ในอัตรา
ร้อยละ 7 ตามมาตรา 83/6 (2) แห่งประมวลรัษฎากร
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เรื่อง
ค�ำถาม

บริษทั ประกอบกิจการบนสือ่ อินเทอร์เน็ตโดยการเปิ ดเว็บไซต์ เพือ่
แนะน�ำข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทัง้ แนะน�ำเว็บไซต์อน่ื ซึง่ เป็ นเว็บไซต์ของ
ต่างประเทศ หากผูใ้ ช้บริการต้องการข้อมูลหรือรายละเอียดเพิม่ เติม
โดยเปิ ดข้อมูลจากเว็บไซต์ของต่างประเทศ บริษทั เจ้าของเว็บไซต์
ต่างประเทศดังกล่าวจะช�ำระค่าตอบแทนให้กบั บริษทั ตามจ�ำนวน
ผู้ใช้บริการที่บริษทั แนะน� ำ บริษทั ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิม่ ในอัตรา
ร้อยละเท่าใด

ค�ำตอบ

การโฆษณาเว็บไซต์ต่างประเทศบนสือ่ อินเทอร์เน็ต
ของบริษทั ในไทย เสียภาษีมลู ค่าเพิม่ ในอัตราร้อยละ 7

บริษทั มีหน้าทีต่ อ้ งเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ ในอัตราร้อยละ 7 ตามมาตรา
80 แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากการโฆษณาเว็บไซต์ต่างประเทศ
บนสื่อ อิน เทอร์เ น็ ต ของบริษัท เข้า ลัก ษณะเป็ น การให้บ ริก ารใน
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 77/1 (10) และ มาตรา 77/2 วรรคสอง
แห่ ง ประมวลรัษ ฎากร แม้ ว่ า จะเป็ นการให้ บ ริก ารที่ก ระท� ำ ใน
ราชอาณาจักรแก่ผูร้ บั บริการในต่างประเทศ แต่มไิ ด้ส่งผลของการ
ให้บริการนัน้ ไปใช้ในต่างประเทศทัง้ หมด เพราะลูกค้าในไทยอาจใช้
บริการเปิ ดข้อมูลเว็บไซต์ของต่างประเทศ เนื่องจากการโฆษณานัน้ ได้

....... :)
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การหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย กรณีบริษทั ได้รบั ค่าสปอนเซอร์
จากบุคคลธรรมดา หรือ นิตบิ ุคคล
บริษทั ได้รบั ค่าสปอนเซอร์ โดยการลงโฆษณาในแผ่นพับ ใบปลิว
หรือเว็บไซต์ ต้องหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยอย่างไร
ถือเป็ นการจ่ายค่าโฆษณา
1. ผูจ้ า่ ยเงินเป็ นบุคคลธรรมดา ไม่ตอ้ งหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย เพราะ
ไม่อยูใ่ นบังคับต้องหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย
2. ผูจ้ า่ ยเงินเป็ นนิตบิ ุคคล ต้องหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยในอัตราร้อยละ
2 ตามข้อ 10 ของค�ำสังกรมสรรพากร
่
ที่ ท.ป.4/2528

การหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย
กรณีจา่ ยค่าสมาชิกให้สมาคมข่าวทีต่ ่างประเทศ
จ่ายค่าสมาชิกไปยังสมาคมข่าว ซึง่ อยูต่ า่ งประเทศ มีการส่งข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ ต้องหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยและน�ำส่ง ตามมาตรา
70 แห่งประมวลรัษฎากร และต้องเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ หรือไม่
ถือเป็ นเงินได้ ตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ตอ้ ง
หักภาษี ณ ทีจ่ ่ายและน� ำส่ง ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
แต่ตอ้ งน�ำส่งภาษีมลู ค่าเพิม่ ตามแบบ ภ.พ.36 เนื่องจากเข้าลักษณะ
เป็ นการให้บริการทีก่ ระท�ำในต่างประเทศและได้มกี ารใช้บริการนัน้
ในราชอาณาจักร ตามมาตรา 83/6 (2) แห่งประมวลรัษฎากร

^_^ >>>>>
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การหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย กรณีจา่ ยค่าโฆษณาลงบนเว็บไซต์
จ่ายค่าโฆษณาลงบนเว็บไซต์จะถือเป็ นค่าโฆษณาหรือค่าบริการ
ถ้าลงโฆษณาอย่างเดียวถือเป็ นค่าโฆษณา ผูจ้ า่ ยเงินต้องหักภาษี
ณ ทีจ่ า่ ย ในอัตราร้อยละ 2 แต่ถา้ มีการจัดรูปแบบหรือด�ำเนินการอืน่
ด้วยถือเป็ นค่าบริการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย ในอัตราร้อยละ 3 ตามค�ำสัง่
กรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528

จ่ายค่าเช่าพืน้ ทีโ่ ฆษณาบนเว็บไซต์ให้ต่างประเทศ
ไม่ตอ้ งหักภาษีและน�ำส่ง
จ่ายค่าเช่าพืน้ ทีโ่ ฆษณาบนเว็บไซต์ให้ตา่ งประเทศจะต้องหัก ณ
ทีจ่ า่ ยหรือไม่
ถือเป็ นค่าบริการ เป็ นเงินได้ ตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวล
รัษฎากร ผูจ้ า่ ยเงินไม่ตอ้ งหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยและน�ำส่ง ตามมาตรา 70
แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด
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ให้บริการแนะน�ำเว็บไซต์ของต่างประเทศ
บริษทั ประกอบกิจการบนสือ่ อินเทอร์เน็ตเพือ่ แนะน�ำข้อมูลต่างๆ
พร้อมทัง้ แนะน�ำเว็บไซต์ของต่างประเทศ หากผูใ้ ช้บริการเปิ ดข้อมูล
จากเว็บไซต์ของต่างประเทศ เจ้าของเว็บไซต์ต่างประเทศจะช�ำระ
ค่าตอบแทนให้กบั บริษทั เป็ นเช็คเครดิต 30-45 วัน ซึง่ บริษทั จะน�ำเช็ค
ฝากเข้าบัญชีตอ่ ไป บริษทั ได้รบั สิทธิภาษีมลู ค่าเพิม่ ในอัตราร้อยละเท่าใด
การโฆษณาเว็บไซต์ต่างประเทศบนสือ่ อินเทอร์เน็ตของบริษทั
เข้าลักษณะเป็ นการให้บริการในราชอาณาจักร ตามมาตรา 77/1 (10)
และ มาตรา 77/2 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร บริษทั จึงมีหน้าที่
ต้องเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ ในอัตราร้อยละ 7 ตามมาตรา 80 แห่งประมวล
รัษฎากร และบริษทั มีหน้าทีต่ อ้ งจัดท�ำใบก�ำกับภาษีเมือ่ ได้รบั ช�ำระราคา
ค่าบริการ คือวันทีท่ ล่ี งในเช็ค ตามมาตรา 78/1 (1) แห่งประมวล
รัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 1 ของค�ำสังกรมสรรพากร
่
ที่ ป.51/2537

^_^ >>>>>
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บริษทั ก ประกอบธุรกิจทางด้านอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ ซึง่ ให้
บริการร้านค้าออนไลน์สำ� เร็จรูป (Catalog online) โดยเป็ นศูนย์กลาง
การซือ้ ขายสินค้า และบริการ eShopping Mall ครบวงจร เพือ่ ให้บริการ
แก่รา้ นค้าทีป่ ระสงค์จะมีหน้าร้านไว้ขายสินค้าและบริการ รวมทัง้ บริการ
จดทะเบียนโดเมนเนม อีเมล์โฮสติง้ และโคโลเคชัน่ ได้ตกลงขายธุรกิจ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว ให้แก่บริษทั ข (บริษทั ผูซ้ อ้ื ) ซึง่ จะได้
รับการโอนลิขสิทธิ สิ์ ทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิในการใช้เว็บไซต์
หรือสิทธิอน่ื ใดทีเ่ กีย่ วข้อง ระบบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษทั ก โดยมีการแบ่งจ่ายค่าตอบแทนเป็ น 2 ส่วน คือ อัตรา
ร้อยละ 30 เมื่อลงนามในสัญญา และทีเ่ หลือจะช�ำระเมื่อบริษทั ก
ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขในสัญญาครบถ้วนแล้ว บริษทั ผูซ้ อ้ื จะต้องหักภาษี
ณ ทีจ่ า่ ย หรือไม่ และบริษทั ก มีภาระภาษีมลู ค่าเพิม่ หรือไม่

ค�ำตอบ

ภาระภาษี กรณีขายธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
เช่น โดเมนเนม อีเมล์โฮสติง้ โคโลเคชัน่

1. ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย
ในกรณีทบ่ี ริษทั ก ขายธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ซง่ึ ประกอบ
ด้วยทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่มรี ปู ร่าง ได้แก่ เว็บไซต์ รูปแบบหน้าเว็บไซต์ ลิขสิทธิ ์
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทพ่ี ฒ
ั นาเป็ นระบบต่าง ๆ สิทธิต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการประกอบกิจการ ชือ่ เสียงทางการค้า หรือ กูด๊ วิลล์ ข้อมูล
ความเป็ นสมาชิกของร้านค้า รายชือ่ ลูกค้า เงินได้จากการขายทรัพย์สนิ
ไม่มรี ูปร่างดังกล่าว ถือเป็ นเงินได้พงึ ประเมิน ตามมาตรา 40 (3)
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แห่งประมวลรัษฎากร บริษทั ผูซ้ อ้ื มีหน้าทีต่ อ้ งหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยในอัตรา
ร้อยละ 3 ตามข้อ 3/2 (1) ของค�ำสังกรมสรรพากร
่
ที่ ท.ป.4/2528
หากการขายธุรกิจมีการโอนสังหาริมทรัพย์ซง่ึ เป็ นทรัพย์สนิ ทีม่ รี ปู ร่าง
อื่น ๆ ด้ว ยเงิน ได้จ ากการโอนทรัพ ย์ส ิน อื่น ๆ นั น้ เป็ น เงิน ได้
ตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร และบริษทั ผูซ้ อ้ื ไม่มหี น้าที่
ต้องหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยแต่อย่างใด
2. ภาษีมลู ค่าเพิม่
การขายสินค้าทัง้ ทีไ่ ม่มรี ปู ร่างและทีม่ รี ปู ร่าง ให้แก่บริษทั ผูซ้ อ้ื
ในไทย เข้าลักษณะเป็ นการขายสินค้าโดยผูป้ ระกอบการซึง่ อยูใ่ นบังคับ
ต้องเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร บริษทั
ก มีหน้าทีต่ อ้ งน�ำมูลค่าจากการขายสินค้าดังกล่าว มารวมค�ำนวณภาษี
มูลค่าเพิม่ ในอัตราร้อยละ 7 ตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร
มีความรับผิดในการเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ เกิดขึน้ ตามมาตรา 78/3 (1)
หรือ มาตรา 78 (1) แห่งประมวลรัษฎากร แล้วแต่กรณี
หากการขายธุรกิจเป็ นการโอนกิจการทัง้ หมดให้แก่กนั ตาม
หลักเกณฑ์ในมาตรา 77/1 (8) (ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร การโอน
ดังกล่าวไม่ถอื เป็ นการขายทีต่ อ้ งเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ แต่อย่างใด
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บริษทั ประกอบกิจการให้บริการรูปแบบการฝึกอบรมแบบออนไลน์
ซึ่งเปิ ดให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตาม
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพัฒนาฝีมอื แรงงาน พ.ศ. 2545 ทีส่ ง่ เสริม
และสนับสนุนให้สถานประกอบการภาคเอกชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
ฝีมอื แรงงาน ผูด้ ำ� เนินการหรือสถานประกอบการทีจ่ ดั ฝึกอบรมแบบ
E-Learning จะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรหรือไม่
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ให้บริการฝึกอบรมแบบออนไลน์
ไม่ถอื เป็ นสถานฝึกอบรมทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้

บริษทั ให้บริการฝึกอบรมออนไลน์ไม่เข้าลักษณะทีจ่ ะได้รบั ยกเว้น
ภาษีเงินได้สำ� หรับก�ำไรสุทธิทไ่ี ด้จากกิจการสถานฝึกอบรมเพือ่ พัฒนา
ฝีมอื แรงงานของลูกจ้างของบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลนัน้ หรือ
ของบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลในเครือเดียวกันตามมาตรา 4 (1)
แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 284) พ.ศ. 2538 ดังนัน้ บริษทั
จึงต้องน�ำรายได้มารวมค�ำนวณเพือ่ เสียภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ตามมาตรา
65 แห่งประมวลรัษฎากร
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บริษทั จัดท�ำเว็บไซต์ ซึง่ กรรมสิทธิ ์ในเว็บไซต์เป็ นของบริษทั แต่
เพียงผูเ้ ดียว และว่าจ้างบริษทั ก จ�ำกัด พัฒนาเว็บไซต์ บริษทั สามารถ
น�ำมาค�ำนวณก�ำไรสุทธิเพือ่ เสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลได้หรือไม่
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จ่ายค่าพัฒนาเว็บไซต์ให้นิตบิ ุคคลอืน่ ในไทย
ถือเป็ นต้นทุนเพือ่ การได้มาซึง่ สิทธิ

ค่าพัฒนาเว็บไซต์ถอื เป็ นทรัพย์สนิ ประเภทซอฟต์แวร์เป็ นต้นทุน
เพือ่ การได้มาซึง่ สิทธิในกรรมวิธี สูตร กู๊ดวิลล์ ฯลฯ ตามมาตรา 4 (4)
แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527 กรณีไม่จ�ำกัด
อายุการใช้งาน ให้หกั ค่าสึกหรอและค่าเสือ่ มราคาได้ในอัตราร้อยละ 10
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ภาระภาษี กรณีนิตบิ ุคคลประกอบกิจการซือ้ ขายรูปภาพ
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยค่าสิทธิ
จากบริษทั ทีม่ อี นุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นกับไทยไว้เกิน
บริษทั ประกอบกิจการธุรกิจซื้อขายรูปภาพ โดยเป็ นตัวแทน
จ�ำหน่ายรูปภาพลิขสิทธิ และจั
้
างประเทศ
์ ดหารูปภาพทังในประเทศและต่
ซือ้ ขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ให้กบั ลูกค้าในต่างประเทศ ไม่มกี ารเก็บ
หรือน� ำมาใช้ในไทย บริษทั มีเว็บไซต์ให้ลูกค้าเข้าไปดูภาพต่าง ๆ
เมือ่ เลือกภาพทีต่ อ้ งการจะติดต่อบริษทั เพือ่ ขอซือ้ สิทธิในการใช้ภาพ
และท�ำการดาวน์โหลดภาพเพือ่ ใช้ประกอบสือ่ สิง่ พิมพ์ และโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ บริษทั ขายสิทธิในการใช้ภาพเพือ่ น�ำไปใช้งานเท่านัน้
ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ ์ กรรมสิทธิ ์เป็ นของเจ้าของภาพ นอกจากนี้แล้ว
บริษทั ยังให้บริการด้านภาพดิจติ อล สแกนภาพปริน้ และฟิ ลม์ ตกแต่ง
รูปภาพ และสร้างค�ำจ�ำกัดความของรูปภาพ เมือ่ ให้บริการเสร็จ มีวธิ ี
การส่งออก 2 วิธี ดังนี้
1. ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต บริษทั เรียกเก็บเงินเฉพาะค่าบริการ
2. น�ำงานบันทึกลงซีดี หรือดีวดี ี ส่งออกโดยบริษทั ขนส่งระหว่าง
ประเทศ (FedEx DHL) บริษทั เรียกเก็บค่าบริการงาน และค่าบริการ
บันทึกข้อมูลลงซีดแี ละดีวดี ี
การประกอบกิจการดังกล่าว บริษทั ซือ้ ภาพจากต่างประเทศโดย
การดาวน์โหลดรูปภาพจากสือ่ อินเทอร์เน็ต ซึง่ บริษทั จ่ายค่าสิทธิให้กบั
เจ้าของภาพ และหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 54 ในอัตรา
ร้อยละ 15 แต่บริษทั ในประเทศทีม่ อี นุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นกับไทยได้สทิ ธิ
หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 บริษัทสามารถขอคืนภาษี
หัก ณ ทีจ่ า่ ย ทีน่ �ำส่งไว้เกินได้หรือไม่ และมีภาระภาษีอย่างไรบ้าง
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1. ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
รายได้จากการประกอบกิจการดังกล่าว ให้น�ำมารวมค�ำนวณเป็ น
รายได้ตามเกณฑ์สทิ ธิ ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบ
กับข้อ 2 ของค�ำสังกรมสรรพากร
่
ที่ ท.ป.1/2528
2. ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย
บริษทั น�ำส่งภาษีเป็ นจ�ำนวนเงินเกินกว่าทีค่ วรต้องช�ำระ ถือว่า
บริษทั ในต่างประเทศเป็ นผูถ้ กู หักภาษีจากเงินได้พงึ ประเมินทีจ่ า่ ย และ
น�ำส่งไว้เกิน บริษทั ในต่างประเทศมีสทิ ธิขอคืนจ�ำนวนภาษีทถ่ี กู หักไว้
เกินได้ โดยยืน่ แบบ ค.10 ภายใน 3 ปี นับแต่วนั สุดท้ายของก�ำหนดเวลา
ยืน่ รายการภาษี ตามมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ซึง่ บริษทั ใน
ต่างประเทศสามารถมอบอ�ำนาจให้บริษทั เป็ นผูด้ ำ� เนินการขอคืนจ�ำนวน
ภาษีทถ่ี กู หักไว้เกินได้
3. ภาษีมลู ค่าเพิม่
3.1 การจ่ายค่าสิทธิเป็ นการตอบแทนให้กบั บริษทั ต่างประเทศใน
การได้ใช้รปู ภาพ เข้าลักษณะเป็ นการให้บริการในต่างประเทศ และได้
มีการใช้บริการในราชอาณาจักร เมือ่ บริษทั จ่ายค่าบริการให้กบั บริษทั ใน
ต่างประเทศ มีหน้าทีต่ อ้ งน�ำส่งภาษีมลู ค่าเพิม่ ในอัตราร้อยละ 7 ของ
ค่าบริการทัง้ หมด ตามมาตรา 77/1 (10) มาตรา 77/2 และมาตรา
83/6 (2) แห่งประมวลรัษฎากร โดยใช้แบบ ภ.พ. 36 ภายใน 7 วัน
นับแต่วนั สิน้ เดือนของเดือนทีจ่ า่ ยเงินให้ผปู้ ระกอบการ
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3.2 การได้รบั ค่าสิทธิเป็ นการตอบแทนในการให้ลกู ค้าทีอ่ ยูใ่ น
ต่างประเทศได้ใช้รปู ภาพ ซึง่ ลิขสิทธิในรู
์ ปภาพเป็ นของเจ้าของรูปภาพ
เข้าลักษณะเป็ นการให้บริการ และได้สง่ ผลของการให้บริการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตไปใช้ในต่างประเทศทัง้ หมด และบริษทั มีหลักฐานแสดง
การช�ำระราคาค่าบริการตามใบแจ้งหนี้ในนามของบริษทั จะได้รบั สิทธิ
เสียภาษีมูลค่าเพิม่ ในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1 (2) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 (1) และข้อ 3 ของประกาศ
อธิบดีฯ ภาษีมลู ค่าเพิม่ (ฉบับที่ 105)
3.3 การได้รบั การว่าจ้างจากลูกค้าในต่างประเทศ ให้บริษทั สแกน
ภาพและฟิ ลม์ ตกแต่งรูปภาพ และสร้างค�ำจ�ำกัดความ เมือ่ ให้บริการเสร็จ
ส่งให้ลกู ค้าในต่างประเทศ ไม่วา่ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือแผ่นซีดี
หรือแผ่นดีวดี ี ไปใช้ในต่างประเทศทัง้ หมด ไม่มกี ารเก็บหรือน�ำมาใช้
ในไทย เข้าลักษณะเป็ นการให้บริการ และได้สง่ ผลของการให้บริการ
ไปใช้ในต่างประเทศทัง้ หมด และบริษทั มีหลักฐานแสดงการช�ำระราคา
ค่าบริการตามใบแจ้งหนีใ้ นนามของบริษทั จะได้รบั สิทธิเสียภาษีมลู ค่าเพิม่
ในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบ
กับ ข้อ 2 (1) และข้อ 3 ของประกาศอธิบ ดีฯ ภาษีมู ล ค่ า เพิ่ม
(ฉบับที่ 105)

....... :)

59

ติดต่อสอบถาม
และไขข้อสงสัย
กับเราได้ที่
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