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เรื่อง “e-Withholding Tax” นวัตกรรมการจ่ายภาษีสุดสมาร์ท ที่ตัวแทนภาคธุรกิจขนาดใหญ่และ SMEs
เห็นความสาคัญ
...................................................................................................................................................................................
กรมสรรพากรเชื่ อ ว่ า หนึ่ ง ในปั ญ หาส าคั ญ ของการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ผู้ ป ระกอบการยั ง ต้ อ งใช้
ความเข้าใจอย่างมาก นั่น ก็คือ “ภาษี ” และผู้ ประกอบการบางรายเห็นว่าภาษีเป็น กิจกรรมที่ทาให้เสี ยเวลา
ยากที่จะทาความเข้าใจ เต็มไปด้วยเอกสารที่ไม่จาเป็น ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้เป็นประเด็นสาคัญที่ภาครัฐ
ต้องหันมายกระดับอย่างจริงจัง และต้องทาให้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากขึ้น
นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)
ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กรมสรรพากร เข้าใจถึงปัญหาที่ภาคธุรกิจ และผู้ประกอบการจะต้อง
เจอในการดาเนินการเกี่ยวกับภาษี ประกอบกับการเข้ามาของ Digital Disruption ที่ภาคธุรกิจ และผู้ประกอบการ
ต้องปรับตัวสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้น กรมสรรพากรจึงได้พัฒนาระบบ e-Withholding Tax (ระบบหักภาษี
ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์) ที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยให้การจัดการภาษีให้ง่ายและสะดวกต่อภาคธุรกิจ พร้อมชี้ให้เห็นถึง
ประโยชน์จากระบบที่สามารถลดอุปสรรคในการเสียภาษี ได้แก่ ลดต้นทุน ลดการดาเนินการ ลดขั้นตอนที่ซับซ้อน
ลดการตรวจสอบ ซึ่งในอดีตการจัดเก็บเอกสารสาหรับการยื่นภาษีสร้างปัญหา และความวุ่นวายให้ผู้ประกอบการ
ดังนั้น การปรับเปลี่ยนให้มาอยู่ในรูปแบบระบบ e-Withholding Tax จะลดปัญหาเหล่านั้น นอกจากนี้ จุดที่น่าสนใจ
คือการให้สิทธิประโยชน์ โดยลดอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายจาก 3% เหลือ 2% ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน
และเป็นแรงจูงใจที่ดีที่ทาให้ผู้ประกอบการหันมาใช้บริการระบบ e-Withholding Tax มากขึน้ ”
โฆษกกรมสรรพากร กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า “ตั ว แทนจากภาคธุ ร กิ จ คุ ณ อั ศ วิ น เตชะเจริ ญ วิ กุ ล
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร และกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ก ลุ่ ม บี เ จซี บิ๊ ก ซี ก็ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ข้ อ ดี ข องการใช้ ร ะบบ
e-Withholding Tax ในการขับเคลื่อนธุร กิจให้รุดหน้าได้ โดยกลุ่มธุรกิจบีเจซี บิ๊กซี ได้ปรับตัว เพื่อพร้อมรับ
ของ Digital Disruption มาอย่างต่อเนื่องโดยการปรับใช้ดิจิทัลมาขับเคลื่อนการดาเนินธุรกิจมากขึ้น ซึ่งในเรื่อง
การจั ดการภาษีก็จ ะยิ่ งช่ว ยขับ เคลื่ อนธุร กิจให้ ไปได้ไวมากยิ่งขึ้น ลดความยุ่งยาก ลดความซับซ้ อน ลดต้นทุน
ที่ไม่จาเป็นทิ้งไป ซึ่งสิ่งที่ได้กลับมานอกจากการตัดค่าใช้จ่ายส่วนเกินออกแล้ว สิ่งสาคัญก็คือการได้เครดิตที่จะช่วย
ต่อยอดธุรกิจให้เติบโตได้มากขึ้น ซึ่งหากภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ ทั้งฝ่ายที่เป็นผู้จ่ายเงิน และผู้รับเงินหันมาใช้ระบบ
e-Withholding Tax ก็ จ ะช่ ว ยให้ ร ะบบการด าเนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น ไปได้ ร าบรื่ น มากขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น
และเกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย
ขณะที่ผู้ประกอบการทั้งขนาดกลาง และขนาดย่อมที่อาจจะต้องดาเนินการทางภาษีด้วยตนเอง
ระบบ e-Withholding Tax จะเอื้อประโยชน์ให้การเสียภาษีเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น และยังได้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
ทีจ่ ูงใจให้เสียภาษีอย่างถูกต้อง โดย คุณหนุ่ย - พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โชว์ไร้ขีด จากัด
และเจ้า ของเว็บ ไซต์ beartai.com มองว่า การเสีย ภาษีค วรทาให้ เ ป็น เรื่อ งง่า ย สนุก และให้ป ระโยชน์ แ ก่
ผู้ที่ดาเนินการทางภาษีอย่างถูกต้อง
/ผู้ประกอบการ...

-2ผู้ประกอบการ ที่ สนใจใช้บริการระบบหักภาษี ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ e-Withholding Tax
สามารถยื่น ความประสงค์ ที่จ ะใช้งานระบบ e-Withholding Tax ผ่านสถาบันทางการเงินที่เข้าร่ว มโครงการ
ได้โดยตรง”
หากมี ข้ อ สงสั ย สามารถสอบถามรายละเอี ย ดได้ ที่ ส านั ก งานสรรพากรทุ ก แห่ ง ทั่ ว ประเทศ
หรือที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161
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กรมสรรพากร เต็มที่ เต็มใจ ให้ประชาชน
สานักงานเลขานุการกรม
เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน 7 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2272 9529-30 โทรสาร 0 2617 3324
หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร 1161 (RD Intelligence Center)
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กรมสรรพากร นาโดย ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (กลาง) อธิบดีกรมสรรพากร ดึงตัวแทนผู้ประกอบการภาค
ธุรกิจ ร่วมเวทีเสวนา “วิถีใหม่…ให้ภาษีเป็นเรื่องง่ายกับ e-Withholding Tax” เพื่อเป็นตัว ช่วยในการ
ดาเนินการด้านภาษีด้วยตนเอง อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ด้วยระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย e-Withholding Tax โดยมี
คุณเกรียงศักดิ์ ประสงค์สุกาญจน์ (ซ้าย) ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
(ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี คุณยศ กิมสวัสดิ์ (ที่ 2 จาก
ขวา) ประธานสานักงานระบบการชาระเงิน สมาคมธนาคารไทย และคุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (ขวา) เจ้าของ
เว็บไซต์ Beartai ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร เมื่อเร็วๆ นี้

