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เรื่อง ชี้แจงกรณีการลดอัตราการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาสาหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(7) และ (8)
แห่งประมวลรัษฎากร
...................................................................................................................................................................................
ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ไม่เห็นด้วยในการลดอัตราการหักค่าใช้จ่าย
เป็นการเหมาในการคานวณเงิน ได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สาหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา
40(7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร และเป็นการออกกฎหมายที่เป็นโทษจึงใช้ย้อนหลังไม่ได้ นั้น
นางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ขอเรียนว่า
1. คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ให้มีการปรับปรุงอัตราการหัก
ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาสาหรับเงินได้จากการรับเหมาและเงินได้จากการประกอบธุรกิจอันเป็นเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา 40(7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร จากร้อยละ 60-85 เหลือร้อยละ 60 เพียงอัตราเดียว อย่างไร
ก็ดี หากผู้เสียภาษีมีหลักฐานค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจซึ่งมีจานวนค่าใช้จ่ายมากกว่าร้อยละ 60 ก็สามารถ
หักค่าใช้จ่ายตามหลักฐานนั้นได้ ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ
หักค่าใช้จ่ายตามความจาเป็นและสมควร (หักค่าใช้จ่ายตามจริง) อันเป็นการแสดงผลการประกอบการที่แท้จริง
ในการประกอบกิจการ
2. กรมสรรพากรได้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้เสียภาษีเตรียมตัวในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ได้แก่ การออกแถลงข่าวกระทรวงการคลัง การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์
กรมสรรพากร การจั ด อบรมสั ม มนาภาษี รวมถึ ง การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นส านั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ และ
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3. เมื่อกระบวนการทางกฎหมายแล้วเสร็จ พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้ว ยการกาหนดค่าใช้จ่ายที่ย อมให้ หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 629) พ.ศ. 2560 กาหนดให้ เงินได้
พึงประเมินตามมาตรา 40 (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร สามารถหักค่าใช้จ่ายเหมาได้สูงสุดไม่เกินอัตร า
ร้ อ ยละ 60 โดยให้ ใ ช้ บั ง คั บ ส าหรั บ เงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น ประจ าปี ภ าษี พ.ศ. 2560 ที่ จ ะต้ อ งยื่ น รายการใน
พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป จึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าว
เป็นการกาหนดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการคานวณภาษีเงินได้บุ คคลธรรมดา ของเงินได้ตามมาตรา 40 (7) และ (8)
แห่งประมวลรัษฎากร ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ครึ่งปี ภายในเดือนกันยายน 2560 และยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้ประจาปีภายในเดือนมีนาคม 2561 เป็นต้นไป จึงมิได้เป็นการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลัง
แต่อย่างใด
4. ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 161) เรื่อง กาหนดให้ผู้มีหน้าที่
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจัดทาบัญชีหรือรายงานแสดง
รายได้ แ ละรายจ่ า ย ลงวั น ที่ 21 ธั น วาคม 2549 ( http://www.rd.go.th/publish/33189.0.html)
กาหนดให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและมีเงินได้ตามมาตรา 40(5) (6) (7)
(8) แห่งประมวลรัษฎากร จัดทารายงานเงินสดรับ-จ่าย ซึ่งเป็นการจัดทาบัญชีอย่างง่ายด้วยตนเอง
/ดังนั้น…

-2ดังนั้ น ผู้เสีย ภาษีที่มีเงิน ได้ตาม มาตรา 40(7) และ (8) แห่ งประมวลรัษฎากร แม้ว่า ในการ
คานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะเลือกหักค่าใช้จ่ายด้วยวิธีการเหมาก็ตาม มีหน้าที่ต้องจัดทารายงานเงินสด
รับ-จ่ายซึ่งใช้แสดงรายการการรับและจ่ายเงินในการประกอบกิจการอยู่แล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2549
ซึ่งหากผู้เสีย ภาษีเลือกหั กค่าใช้จ่ายตามความจาเป็นและสมควร (หักค่าใช้จ่ายตามจริง) ผู้เสียภาษีสามารถใช้
รายงานเงินสดรับ-จ่ายดังกล่าว เป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
5. กรณีผู้เสียภาษีที่มีเงินได้ตาม มาตรา 40(7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร ประสงค์จะหัก
ค่าใช้จ่ายตามความจาเป็นและสมควร (หักค่าใช้จ่ายตามจริง) หากได้จ่ายค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการประกอบการ แต่ผู้รับ
เงินไม่ยอมออกหลักฐานการรับเงิน รวมถึงไม่ยอมลงลายมือชื่อว่าเป็นผู้ได้รับเงิน ผู้เสียภาษีสามารถจัดทาใบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน โดยให้ผู้เสียภาษีเองเป็นผู้รับรองการจ่ายเงินดังกล่าว
6. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายนี้เป็นการสนับสนุนให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจจัดทา
บัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงินเพื่อให้ทราบฐานะในการประกอบการของตน ทั้งทางด้านรายได้ ต้นทุน และกาไร
หรือขาดทุน ซึ่งจะเป็นการช่วยให้สามารถแข่งขันได้ในยุคการค้าไร้พรมแดน รวมถึงเป็นการสร้างความโปร่งใสและ
เป็นธรรมในการเสียภาษี ให้สอดคล้องตามผลการประกอบการที่แท้จริงอีกด้วย
หากผู้เสียภาษี มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สานักงานสรรพากรทุกแห่ง หรือ ศูนย์สารนิเทศ
สรรพากร โทร. 1161
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