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เรื่อง สรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF และ SSF ลดภาระผู้เสียภาษีในการเก็บหนังสือรับรอง
การซื้อหน่วยลงทุน ประกอบการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91
......................................................................................................................................................................................
กรมสรรพากรอ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู้ เสี ย ภาษี ในการยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เงิน ได้
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) เพียงแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สาหรับค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวม
เพื่ อการเลี้ ยงชี พ (Retirement Mutual Fund : RMF) และกองทุ นรวมเพื่ อการออม (Super Saving Fund : SSF)
ต่อบริษัทหลักทรัพ ย์จัดการกองทุน รวมที่ได้ซื้อ หน่ว ยลงทุน ให้ส่งข้อมูล การซื้อหน่ว ยลงทุน ให้กรมสรรพากร
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น ผู้เสียภาษีจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดิม โดยไม่ต้องเก็บหนังสือรับรอง
การซื้อหน่วยลงทุนเพื่อส่งกรมสรรพากรอีกต่อไป
นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า
“กรมสรรพากรได้ ย กระดั บ บริ ก ารยื่ น แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90/91 แก่ ผู้ เสี ย ภาษี ด้ ว ยการเชื่ อ มโยง
ข้ อ มู ล ลดหย่ อ น/ยกเว้ น ภาษี กั บ หน่ ว ยงานภายนอก มาอย่ างต่ อ เนื่ อ งตั้ งแต่ ปี 2561 ได้ แ ก่ เบี้ ย ประกั น ชี วิ ต
เบี้ยประกันชีวิตแบบบานาญ เบี้ยประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาฯ และดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
เพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย โดยผู้เสียภาษีต้องแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิลดหย่อน/ยกเว้น
ต่อบริษัทประกัน ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน เพื่อส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และในปี 2565
กรมสรรพากรได้ดาเนิ น การในรูป แบบเดียวกันกับค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF และ SSF โดยเริ่มใช้กับการยื่นแบบ
ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2565 ที่มีกาหนดการยื่นแบบเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2566 ด้วยการกาหนดให้การซื้อหน่วย
ลงทุน RMF และ SSF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ผู้ที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สามารถแจ้งความประสงค์
ใช้สิทธิยกเว้นภาษีต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่ได้ซื้อหน่วยลงทุนไว้ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวมจะส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2566 แทนการ
ส่งหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน”
โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผู้เสียภาษีสามารถตรวจสอบข้อมูล ค่าซื้อหน่วยลงทุน
RMF และ SSF ที่กรมสรรพากรได้รับ จากบริษัทหลักทรัพย์จัด การกองทุนรวม ผ่านระบบ My Tax Account
ซึ่ง เป็น ระบบที่แ สดงข้อ มูล เงิน ได้ ค่า ลดหย่อ น และรายการยกเว้น ภาษีเ งิน ได้ที่ก รมสรรพากรได้เชื่อ มโยง
จากหน่วยงานภายนอก และได้จัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวสาหรับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ออนไลน์ผ่านระบบ
e-Filing ในรูป แบบ Pre-Fill นอกจากนี้ กรมสรรพากรอยู่ระหว่างหารือร่วมกับสมาคมบริษัทจัด การกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงข้อมูลสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(Provident Fund : PVD) ทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบและแนวทางเดียวกันกับมูลค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF และ SSF
เพื่ออานวยความสะดวก และลดภาระในการเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการและขอคืนเงิน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นอกจากนี้ ยังเป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษ และสนับสนุนการทาธุรกรรมทางภาษี
แบบ Paperless”

/หากมีข้อสงสัย…

-2หากมีข้อสงสัย เกี่ยวกับ สิทธิลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
สานั กงานสรรพากรทุกแห่ งทั่ว ประเทศ หรือ ศูนย์ส ารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161
และหากมี ข้ อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ วิ ธีก ารและช่ อ งทางการแจ้ งความประสงค์ ใช้ สิ ท ธิย ก เว้ น ภาษี เงิน ได้ โปรดติ ด ต่ อ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่ท่านได้ซื้อหน่วยลงทุนไว้
***************************************

กรมสรรพากร เต็มที่ เต็มใจ ให้ประชาชน
สานักงานเลขานุการกรม
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