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วันที่แถลงข่าว ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เรื่อง สรรพากรชี้ชัดจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายกาหนด พร้อมผ่อนปรนภายใต้กฎหมายปัจจุบัน
ยึดผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย
.........................................................................................................................................................................
ตามที่กรมสรรพากรได้เปิดรับฟังมุมมอง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน ประกอบด้วย สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลไทย สมาคมฟินเทคประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานเศรษฐกิจการคลัง นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน เป็นต้น เพื่อให้ได้
แนวทางการจั ด เก็ บ ภาษี สิ น ทรั พ ย์ ดิ จิ ทั ล ที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทในปั จ จุ บั น ทั้ ง ยั ง ร่ ว มกั น เสนอแนวคิ ด
และมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันดาเนินการส่งเสริมอุตสาหกรรมสินทรัพย์
ดิจิทัลไทยในอนาคต นั้น
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “จากการที่กรมสรรพากร
ได้ ท างานร่ วมกั บผู้ แทนสมาคมสิ นทรั พย์ ดิ จิ ทั ลไทย สมาคมการค้ าผู้ ประกอบธุ รกิ จสิ นทรั พย์ ดิ จิ ทั ลไทย
และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งได้มีการส่งแบบสอบถามให้ทุกฝ่าย
ที่อยู่ในชุมชนสินทรัพย์ดิจิทัลไทยในเรื่องการจัดเก็บภาษีจากสินทรัพย์ดิจิทัล นั้น มีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามกว่า
๓,๐๐๐ ราย โดยร้อยละ ๘๒ เป็นผู้มีเงินได้จากธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ตอบแบบสารวจส่วนใหญ่มีเงินได้จาก
การขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ซื้อมาเพื่อเก็งกาไร โดยเกือบร้อยละ ๙๐ ทราบมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลของตนเอง
อย่างชัดเจน
จากผลการรับฟังความคิดเห็น และการทางานร่วมกันของทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการต่างๆ โดยยึดแนวทางการถือเอาผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง (Taxpayer - Centric)
รวมถึงการทาให้ชัด ผ่อนปรน และมองอนาคต อย่างไรก็ดี การประกอบธุรกิจและการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล
ทีม่ ีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากโดยเฉพาะในช่วง ๑ - ๒ ปีที่ผ่านมา มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นจาก
๒๔๐ ล้านบาท เป็น ๔,๘๓๙ ล้านบาท มูล ค่าทรัพย์สินของลูกค้าเพิ่มขึ้นจาก ๙,๖๐๐ ล้านบาท เป็น
๑๑๔,๕๓๙ ล้านบาท และมีจานวนบัญชีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจาก ๑.๗ แสนราย เป็น ๑.๙๘ ล้านราย รวมถึง
วิวัฒนาการเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และรูปแบบการทาธุรกรรมต่างๆ มีความหลากหลายและปรับเปลี่ยนรวดเร็ว
มากตลอดเวลา กรมสรรพากรจึงได้ดาเนินการในส่วนที่มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการและจะดาเนินการ
นาเสนอเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนในบางประเด็นเพื่อรองรับกับรูปแบบธุรกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
กรมสรรพากรได้ยึดแนวทาง ทาให้ชัด ผ่อนปรน และมองอนาคต โดยมีข้อสรุปดังนี้
ทาให้ชัด
สาหรับการกาหนดรูปแบบของภาษีเงินได้ ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน ทางกรมสรรพากรได้มี
แนวทาง ดังนี้
๑. การจัดประเภทเงินได้ให้ชัดเจน โดยระบุประเภทเงินได้และผลประโยชน์ให้ครอบคลุมกาไร
/รายได้จากการโอน/ผลประโยชน์อื่นใดจากสินทรัพย์ดิจิทัล
/๒.วิธีการ

-๒๒. วิธีการคานวณต้นทุนโดยใช้วิธีมาตรฐานการบัญชีรับรอง โดยสามารถทาได้ ๒ วิธี คือ
วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) หรือวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average Cost) โดยสามารถเปลี่ยนวิธี
คานวณในปีถัดไปได้
๓. การวัดมูลค่าสินทรัยพ์ดิจิทัล ณ เวลาที่ได้มา หรือราคาถัวเฉลี่ยในวันที่ได้มา
ทั้งนี้รายละเอียดต่างๆ จะมีอยู่ในคู่มือการชาระภาษีของผู้มีเงินได้จากการซื้อขายสินทรัพย์
ดิ จิ ทั ล ซึ่ ง ทางกรมสรรพากรก าลั ง พิ จ ารณาร่ ว มกั บ สมาคมสิ น ทรั พ ย์ ดิ จิ ทั ล ไทย และสมาคมการค้ า
ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย และจะดาเนินการเผยแพร่ในวันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
ผ่อนปรน
กรมสรรพากรได้มีแนวทางในการดาเนินการผ่ อนปรนหลายๆ ประการ ภายใต้กฎหมาย
ปัจจุบัน และยังอยู่ภายในขอบเขตอานาจหน้าที่ของกรมสรรพากรที่สามารถดาเนินการได้ โดยแบ่งออกเป็นใน
เรื่องของภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามรายละเอียด ดังนี้
๑. การคานวณภาษีเงินได้พึงประเมิน (กาไร) นั้น ทางกรมสรรพากรจะดาเนินการเสนอให้มี
การออกกฎกระทรวงเพื่อให้สามารถนาผลขาดทุนมาหักกลบกับกาไรได้ ในปีภาษีเดียวกัน ซึ่งจะสามารถเข้า
เงื่อนไขนี้เฉพาะ ผู้ประกอบธุรกิจ หรือ Exchange ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เท่านั้น
๒. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนั้น กรณีธุรกรรมที่กระทาผ่าน Exchange ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแล
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จะไม่สามารถระบุตัวตนผู้รับเงิน
และไม่ทราบจานวนเงินได้ที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย ทาให้ไม่ครบองค์ประกอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย จึงไม่จาเป็นต้อง
หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แต่อย่างใด
๓. ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากรจะเสนอพระราชกฤษฎีกาให้ยกเว้น VAT สาหรับธุรกรรม
ที่กระทาผ่าน ผู้ประกอบธุรกิจ หรือ Exchange ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสินทรัพย์ดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
มองอนาคต
กรมสรรพากรจะพิจารณาหารือร่วมกับชุมชนสินทรัพย์ดิจิทัล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ศึกษาความเป็นไปได้เชิงนโยบายในอนาคต เพื่อแก้ไขกฎหมายที่จาเป็นและเหมาะสม อาทิ การแก้ประมวล
รัษฎากรมาตรา ๕๐ ที่เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยให้ผ่าน ผู้ประกอบธุรกิจ หรือ Exchange เป็นผู้หัก
และน าส่ง กรมสรรพากร การเปลี่ ยนประเภทการจั ดเก็ บภาษี มู ลค่ าเพิ่ มเป็ นภาษี ธุ รกิ จเฉพาะ (Financial
Transaction Tax) สาหรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องดูความเหมาะสมและ
บริบทต่าง ๆ โดยรอบอีกครั้ง”
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “การทางานร่วมกับ
ชุมชนธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งภาครัฐและเอกชน ทาให้กรมสรรพากรได้ มีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและนาผล
ของข้อมูลต่างๆ มาพิจารณาการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วน ซึ่งเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการร่วมกันที่จะทาให้กฎหมายภาษีอากรไม่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิ ทั ลไทย และยั งคงรั กษาหลั กการจั ด เก็ บภาษี อย่ างทั่ วถึงและเป็ นธรรม โดยยึดถื อประโยชน์ สู งสุ ดต่ อ
ประเทศชาติและประชาชนเป็นสาคัญ”
***************************************
กรมสรรพากร เต็มที่ เต็มใจ ให้ประชาชน
กรมสรรพากร
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