ภ.ธ.40

ล้างข้อมูล

แบบแสดงรายการภาษีธรุ กิจเฉพาะ
ตามประมวลรัษฎากร
สาขาที่

ชือ่ ผูป้ ระกอบกิจการ .......................................................................................................................................
ชือ่ สถานประกอบการ ....................................................................................................................................

ทีอ่ ยู่ : อาคาร.......................................................................................ห้องเลขที.่ ........................ชัน้ ที.่ .................

หมูบ่ า้ น.......................................................เลขที.่ .......................หมูท่ .่ี .........ตรอก/ซอย........................................
ถนน..............................................................................ตำบล/แขวง..........................................................................
อำเภอ/เขต..........................................................................จังหวัด...........................................................................
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์.................................................................................................

กรณีมสี าขา ยืน่ แบบแสดงรายการโดย :
(1) แยกยืน่ เปนรายสถานประกอบการ เปนแบบฯ ของ
			
(1.1) สำนักงานใหญ่
(1.2) สาขาที่
(2) ยืน่ รวมกันที่ (ตามทีไ่ ด้ยน่ื คำขอฯและได้รบั อนุมตั แิ ล้ว)
		
(2.1) สำนักงานใหญ่
(2.2) สาขาที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
กรมทีด่ นิ

เลขประจำตัวผูเ้ สียภาษีอากร

ยืน่ ปกติ
ยืน่ เพิม่ เติมครัง้ ที่ ............. ของ ภ.ธ.40 ซึง่ ยืน่ ไว้ ภายในกำหนดเวลา
เกินกำหนดเวลา
สำหรับเดือนภาษี (ให้ทำเครือ่ งหมาย “” ลงใน “ ” หน้าชือ่ เดือน) พ.ศ. .............................
(1) มกราคม
(4) เมษายน
(7) กรกฎาคม
(10) ตุลาคม
(2) กุมภาพันธ์
(5) พฤษภาคม
(8) สิงหาคม
(11) พฤศจิกายน
(3) มีนาคม
(6) มิถนุ ายน
(9) กันยายน
(12) ธันวาคม
ประเภทกิจการ

ประเภทรายรับ

ใบเสร็จเล่มที.่ .................................................เลขที.่ .......................................................
จำนวนเงิน.................................................................................................................บาท
ลงชือ่ ................................................ผูร้ บั เงิน วันที.่ .......................................................

สำหรับบันทึกข้อมูลจากระบบ TCL
อัตราภาษี

จำนวนเงินรายรับ

ร้อยละ

1. การธนาคาร

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

 ดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการฯ			
		
 กำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการแลกเปลีย่ นหรือซือ้ ขายเงินตราฯ
2. การประกอบธุรกิจ
 ดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการฯ
เงินทุน
 กำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราฯ
3. การประกอบธุรกิจ
 ดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการฯ
หลักทรัพย์
 กำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราฯ
			 และหรือจากการขายคืนหลักทรัพย์						
4. การประกอบธุรกิจ
 ดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการฯ 			
เครดิตฟองซิเอร์
 กำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราฯ
5. การรับประกันชีวติ
 ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ					

3.0
3.0
3.0
2.5
2.5
2.5

6. การรับจำนำ

 ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม 						
		
 เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทนจากการขายของหลุดจำนำเปนสิทธิ
7. การประกอบกิจการโดย  ดอกเบีย้ ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการฯ
ปกติเยีย่ งธนาคารพาณิชย์ 		
ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
		
 กำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราฯ
8. การขายอสังหาริมทรัพย์  รายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เปนทางค้าหรือหากำไร 		
ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

3.0

3.0
3.0
0.1
3.0
3.0

9. การซือ้ และขายคืนหลักทรัพย์  กำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการขายคืนหลักทรัพย์
10. การประกอบธุรกิจแฟกเตอริง 
11. การประกอบกิจการ

ตามพระราชกฤษฎีกา		
ฉบับที่ 469

		


ดอกเบีย้ ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 			
ดอกเบีย้ ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการฯ
ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

กำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการแลกเปลีย่ นหรือซือ้ ขายเงินตราฯ
กำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการขายคืนหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แสดงในแบบแสดงรายการนี้ถูกต้องและ 12. รวมยอดภาษีธรุ กิจเฉพาะ .
13. เงินเพิม่ (ถ้ามี) . . .
เปนความจริงทุกประการ
14. เบีย้ ปรับ (ถ้ามี) . . .
ลงชือ่ ..............................................................................................................ผูป้ ระกอบกิจการ 15. รวม (12. + 13. + 14.) .
16. รายได้สว่ นท้องถิน่ 		 . .
ประทับตรา
		 (.............................................................................................................)
นิติบุคคล
17. รวมภาษีทง้ั สิน้ (15. + 16.) .
(ถ้ามี)
ยืน่ วันที.่ ..........................................................................................................

จำนวนเงินภาษี
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(ก่อนกรอกรายการโปรดดูคำแนะนำด้านหลัง)

คำแนะนำการกรอกและยืน
่ ภ.ธ.40
ผูม
้ ห
ี น้าทีย
่ น
่ื ภ.ธ.40

วิธกี รอกแบบ

ผู้มีหน้าที่ยื่น ภ.ธ.40 ได้แก่ผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้
1. การธนาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์หรือ
กฎหมายเฉพาะ
2. การประกอบธุรกิจเงินทุน ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
3. การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
4. การประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
5. การรับประกันชีวติ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวติ
6. การรับจำนำ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ
7. การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ เช่น การให้
กูย้ มื เงิน ค้ำประกัน แลกเปลีย่ นเงินตรา ออก ซือ้ หรือขายตัว๋ เงิน หรือ
รับส่งเงินไปต่างประเทศด้วยวิธตี า่ งๆ
8. การขายอสังหาริมทรัพย์เปนทางค้าหรือหากำไร ไม่ว่าอสังหา
ริมทรัพย์นน้ั จะได้มาโดยวิธใี ดก็ตาม ทัง้ นี้ เฉพาะทีเ่ ปนไปตามหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงือ่ นไข ตามทีก่ ำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
9. การซือ้ และขายคืนหลักทรัพย์โดยมีสญ
ั ญาขายหรือซือ้ คืน
10. การประกอบธุรกิจแฟกเตอริง
11. การประกอบกิจการตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 469) พ.ศ. 2551
ผูป้ ระกอบกิจการตาม 1. ถึง 11. หากประกอบกิจการอย่างอืน่ ทีอ่ ยูใ่ น
ข่ายต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็จะต้องยื่นแบบแสดงรายการตาม
ภ.พ.30 และชำระภาษีมลู ค่าเพิม่ ด้วย
ผูป้ ระกอบกิจการทีม่ สี ถานประกอบการหลายแห่ง และมีความประสงค์
จะขอยื่นแบบฯ และชำระภาษีรวมกัน ก็ทำได้โดยต้องขออนุมัติต่อ
กรมสรรพากรก่่อน และเมื่อได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรแล้วจึงจะ
ยื ่ น แบบฯ รวมกั น ได้ ในกรณี น ี ้ ใ ห้ ผ ู ้ ป ระกอบกิ จ การยื ่ น ภ.ธ. 40
เพียงฉบับเดียวพร้อมกับใบแนบตามทีก่ รมสรรพากรกำหนด

โปรดกรอกรายการให้อา่ นได้งา่ ย ชัดเจน โดยการเขียนหรือพิมพ์กไ็ ด้
ให้กรอกชื่อผู้ประกอบกิจการ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สาขาที่
(กรณีมีสาขา) ชื่อสถานประกอบการ ที่ตั้งสำนักงาน รหัสไปรษณีย์
และหมายเลขโทรศัพท์ ให้ครบถ้วนชัดเจน
ให้ระบุว่าเปนการแยกยื่นแบบเปนรายสถานประกอบการ หรือ
ยืน่ แบบรวมกัน พร้อมทัง้ ใส่เครือ่ งหมาย “” ลงในช่อ่ ง “ ” หน้าข้อความ
แล้วแต่กรณี
กรณีเปนสาขาและแยกยื่นแบบเปนรายสถานประกอบการ หรือ
กรณียน่ื แบบรวมกันทีส่ าขา ให้กรอกเลขทีส่ าขาด้วย ทัง้ นี้ ตามทีร่ ะบุใน
ใบทะเบียนภาษีธรุ กิจเฉพาะ (ภ.ธ.20) โดยให้กรอกตัวเลขหลักสุดท้าย
ชิดช่องขวาสุด
ให้ระบุว่าเปนการยื่นปกติ หรือยื่นเพิ่มเติมครั้งที่เท่าใดและเปนการ
ชำระภาษีของเดือนภาษีและป พ.ศ.ใด โดยใส่เครือ่ งหมาย “” ลงใน
ช่อง “ ” หน้าชือ่ เดือนภาษีนน้ั พร้อมกับกรอกป พ.ศ. ด้วย
กรณียื่นเพิ่มเติม ให้ระบุด้วยว่าเปนการยื่นเพิ่มเติมสำหรับ ภ.ธ.40
ซึง่ ยืน่ ไว้ภายในกำหนดเวลา หรือเกินกำหนดเวลา โดยใส่เครือ่ งหมาย “”
ลงในช่อง “ ” หน้าข้อความแล้วแต่กรณี
การคำนวณภาษี ให้กรอกรายการดังนี้
1. ช่องจำนวนเงินรายรับ ให้กรอกจำนวนเงินรายรับให้ตรงตาม
ประเภทกิจการและประเภทรายรับ โดยไม่หกั ค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้
2. ช่องจำนวนเงินภาษี ให้กรอกจำนวนเงินภาษี โดยนำจำนวนเงิน
รายรับคูณด้วยอัตราภาษี
3. ช่อง 12. ให้กรอกยอดรวมจำนวนเงินภาษีทง้ั สิน้
4. ช่อง 13. ในกรณีผปู้ ระกอบกิจการชำระภาษีธรุ กิจเฉพาะเกินกำหนด
เวลา จะต้องคำนวณและชำระเงินเพิม่ อีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือน
ให้นบั เปน 1 เดือน) ของเงินภาษีทต่ี อ้ งชำระ ทัง้ นี้ ให้คำนวณเงินเพิม่
เปนรายเดือนนับแต่วนั พ้นกำหนดเวลายืน่ ภ.ธ.40 ของเดือนภาษีนน้ั จนถึง
วันยืน่ ภ.ธ.40 และชำระภาษี
5. ช่อง 14. ในกรณีผู้ประกอบกิจการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ธุรกิจเฉพาะไว้ไม่ถกู ต้องเปนเหตุให้จำนวนภาษีทต่ี อ้ งเสียคลาดเคลือ่ นไป
หรือยืน่ เพิม่ เติม หรือยืน่ แบบเกินกำหนดเวลา จะต้องคำนวณและชำระ
เบีย้ ปรับ อีก 1 เท่า หรือ 2 เท่า ของเงินภาษีทต่ี อ้ งเสียแล้วแต่กรณี ซึง่ เบีย้ ปรับ
ดังกล่าวอาจขอลดได้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด ให้กรอกจำนวนที่
ขอลดได้แล้วตามระเบียบฯ
ภ.ธ.40 ทีผ่ ปู้ ระกอบกิจการยืน่ เกินกำหนดเวลาหรือยืน่ เพิม่ เติมถือเปน
คำร้องขอลดเบีย้ ปรับด้วย ผูป้ ระกอบกิจการจะได้รบั อนุมตั ใิ ห้ลดเบีย้ ปรับ
ตามระเบียบฯ ในทันทีทย่ี น่ื ภ.ธ.40
6. ช่อง 16. เมือ่ ผูป้ ระกอบกิจการได้รวมเงินภาษีตามช่อง 15. แล้ว
ให้คำนวณรายได้สว่ นท้องถิน่ ตามอัตราทีก่ ฎหมายกำหนดไว้ดว้ ย
7. ช่อง 17. ให้กรอกยอดรวมจำนวนเงินภาษีธรุ กิจเฉพาะทัง้ สิน้ ทีต่ อ้ ง
ชำระ โดยนำยอดรวมตามช่อง 15. บวกด้วยจำนวนเงินตามช่อง 16.

กำหนดเวลา สถานทีย่ น
่ื แบบและชำระภาษี
1. กรณีทว่ั ไป ให้ผปู้ ระกอบกิจการยืน่ ภ.ธ.40 พร้อมกับชำระภาษี
(ถ้ามี) เปนรายเดือนทุกเดือน ไม่วา่ จะมีรายรับในเดือนภาษีนน้ั หรือไม่กต็ าม
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
ในท้องทีท่ ส่ี ถานประกอบการตัง้ อยู่
2. กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เปนทางค้าหรือหากำไรให้
ผูป้ ระกอบกิจการยืน่ ภ.ธ.40 พร้อมกับชำระภาษีในขณะจดทะเบียนสิทธิ
และนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์ตอ่ พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั จด
ทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมนัน้

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence
โทร. 1161
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