เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๓๒ ง

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 346)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้
สาหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่ตอ้ งจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์และผลตอบแทนเงินฝาก
ตามหลักการของศาสนาอิสลามที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามตามหลักการวะดีอะฮ์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 42 (8) (ค) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2534 และตามความในข้อ 2 (38)
แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 339 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้น
ภาษีเงินได้ สาหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์ และผลตอบแทนเงินฝาก
ที่ได้รับจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลามที่ ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามตามหลักการวะดีอะฮ์
กับธนาคารในประเทศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ย กเลิ ก ประกาศอธิ บ ดี ก รมสรรพากร เกี่ ย วกั บ ภาษี เ งิ น ได้ (ฉบั บ ที่ 344)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สาหรับดอกเบี้ยเงินฝาก
ที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์และผลตอบแทนเงินฝากตามหลักการของศาสนาอิสลาม
ที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามตามหลักการวะดีอะฮ์ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“ดอกเบี้ย” หมายความว่า ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในประเทศ ที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ประเภทออมทรัพย์
“ผลตอบแทนเงินฝาก” หมายความว่า ผลตอบแทนเงินฝากธนาคารในประเทศ ที่ได้รับจาก
การฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลามที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามตามหลักการวะดีอะฮ์
ข้อ 3 ดอกเบี้ยและผลตอบแทนเงินฝากที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(1) ดอกเบี้ยและผลตอบแทนเงินฝากทุกบัญชีรวมกัน มีจานวนทั้งสิ้นไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
ตลอดปีภาษีนั้น
(2) ชื่อบัญชีเงินฝากและเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรที่ใช้ในการเปิดบัญชีเงินฝากจะต้องเป็น
ของผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากนั้น
(3) ผู้มีเงินได้ไม่ได้แจ้งธนาคารซึ่งเป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากมิให้นาส่งข้อมูล
ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากให้กับกรมสรรพากร
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(4) เป็น ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝาก ที่กรมสรรพากรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ย
หรือผลตอบแทนเงินฝากนั้น จากธนาคารซึ่งเป็นผู้จ่ ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากตามที่กาหนด
ในข้อ 5
ข้อ 4 กรณีที่ผู้มีเงิน ได้ไ ม่ประสงค์จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ให้แ จ้ง
ธนาคารซึ่งเป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากเพื่อไม่ให้นาส่งข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน
เงินฝากให้กับกรมสรรพากรตามข้อ 5
ข้อ 5 เว้นแต่กรณีตามข้อ 4 เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ของผู้มีเงินได้
ตามประกาศนี้ การส่งข้อมูลดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากให้กับกรมสรรพากร ให้ธนาคารซึ่งเป็น
ผู้ จ่ า ยดอกเบี้ ย หรื อ ผลตอบแทนเงิ น ฝากน าส่ ง ข้ อ มู ล ดอกเบี้ ย หรื อ ผลตอบแทนเงิ น ฝากทุ ก บั ญ ชี
ต่ อ กองเทคโนโลยี ส ารสนเทศ กรมสรรพากร โดยจั ด ท าขึ้ น เป็ นข้ อ มูล อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ต ามรูปแบบ
และนาส่งตามวิธีการที่กาหนดบนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th
การนาส่งข้อมูลดอกเบี้ ยหรือผลตอบแทนเงินฝากตามวรรคหนึ่ง ให้นาส่งภายในกาหนดเวลา
ดังนี้
(1) สาหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับการคานวณเพื่อจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากในครึ่งปีแรก
โดยคานวณถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ให้นาส่งภายในวันที่ 20 พฤษภาคมของปีนั้น
(2) ส าหรั บ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ การค านวณเพื่ อ จ่ า ยดอกเบี้ ย หรื อ ผลตอบแทนเงิ น ฝากทั้ ง ปี
โดยคานวณถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน ให้นาส่งภายในวันที่ 20 พฤศจิกายนของปีนั้น
(3) สาหรับข้อมูลการจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากในครึ่งปีแรก ซึ่งได้จ่ายก่อนหรือ
ในวันที่ 30 มิถุนายน ให้นาส่งภายในเดือนกรกฎาคมของปีนั้น
(4) สาหรับข้อมูลการจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากทั้งปี ซึ่งได้จ่ายก่อนหรือในวันที่
31 ธันวาคม ให้นาส่งภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป
ข้อ 6 กรณีที่ผู้มีเงินได้ที่ได้รับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขตามข้อ 3 ผู้มีเงินได้นั้นไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และให้ธนาคารซึ่งเป็น
ผู้จ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเงินฝากมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และนาส่งตามมาตรา ๕๐ (๒)
และมาตรา ๕๒ แห่ ง ประมวลรั ษฎากร หากธนาคารไม่ได้ หักภาษี เงิ นได้ ณ ที่ จ่ า ย และนาส่ง
ให้ ธ นาคารนาส่งภาษีที่ต้องนาส่งพร้อมกับเงินเพิ่มอีกร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของ
เงินภาษีที่ต้องนาส่ง ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
อธิบดีกรมสรรพากร

