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เก็บภาษี จากธุรกิ จสิ นทรัพย์ดิจิตลั
เพื่อควบคุมการลงทุนผ่านสกุลเงินดิจติ ลั (คริปโตเคอเรนซี)่ คณะรัฐมนตรีได้อนุ มตั กิ ารจัดเก็บภาษีจากธุรกิจสินทรัพย์ดิ
จิตัลตามร่างพระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตัล พร้อมกับร่างพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากรเรื่องการจัดเก็บภาษีจากเงินดิจติ ลั สาระสําคัญของกฎหมายเป็ นการกําหนดนิยามของสินทรัพย์ดจิ ติ ลั กําหนดให้
ผูป้ ระกอบการทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวกลาง ศูนย์การซือ้ ขาย นายหน้า ผูค้ า้ เข้ามาจดทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนเพื่อไม่ให้เปิ ดทางให้มี
การฟอกเงินหรือหลอกลวงประชาชน และเก็บภาษีจากเงินปั นผลหรือผลตอบแทนการลงทุนสินทรัพย์ดจิ ติ ลั โดยให้หกั
ภาษี ณ ที่จ่ า ย 15% และให้นํ า มาคํ า นวณภาษี เ งิน ได้บุ ค คลธรรมดาด้ว ย รายละเอีย ดของกฎหมายจะนํ า มาให้
คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาอีกต่อไป

มาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้มีบตั รสวัสดิ การแห่งรัฐ
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการร่างพระราชกฤษฎีกาฯ สําหรับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผูม้ บี ตั รสวัสดิการ
แห่งรัฐโดยส่งเสริมให้มกี ารจ้างงานผูม้ บี ตั รสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้นายจ้างทีเ่ ป็ นบริษทั ฯ สามารถนํารายจ่ายค่าจ้างทีไ่ ด้
จ่ายให้แก่ลูกจ้างผูม้ บี ตั รสวัสดิการแห่งรัฐมาหักเป็ นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลได้เป็ น
จํานวน 1.5 เท่าของค่าจ้างทีจ่ ่ายให้แก่ลกู จ้างผูม้ บี ตั รสวัสดิการแห่งรัฐ เฉพาะในส่วนทีไ่ ม่เกินร้อยละ 10 ของจํานวนลูกจ้าง
ในบริษทั ทัง้ นี้ตอ้ งไม่เป็ นการจ้างในแต่ละเดือนเกินกว่า 15,000 บาท หรือผุม้ บี ตั รสวัสดิการแห่งรัฐทีม่ เี งินได้พงึ ประเมินที่
ไม่เข้าลักษณะตามมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากรเกินกว่า 100,000 บาท ในปี ภาษีทแ่ี ล้วมา
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สิทธิประโยชน์น้ใี ช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2562

มาตรการภาษี เพื่อส่งเสริ มธุรกรรมอิ เล็กทรอนิ กส์
เพื่อส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้มพี ระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 653 ออกมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 และมีผล
บังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 3 มีนาคม 2561 เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินรางวัลที่ทางราชการจ่ายให้ตาม
โครงการให้ความรูแ้ ละส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยผูม้ เี งินได้จะต้องยอมให้หกั ภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ายในอัตรา
5% ก็จะได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนํามารวมคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิน้ ปี ทัง้ นี้สาํ หรับเงินได้ทไ่ี ด้รบั ตัง้ แต่วนั ที่ 1
มิถุนายน 2560 เป็ นต้นไป
ตามทีพ่ ระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 640 กําหนดให้บริษทั หักรายจ่ายได้สองเท่าสําหรับการลงทุนในอุปกรณ์รบั ชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้มปี ระกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ฉบับที่ 317 ออกมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 โดยมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 กําหนดหลักเกณฑ์การใช้สทิ ธิทางภาษีดงั นี้
- ต้องเป็ นการลงทุนระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 และเริ่มหักค่าเสื่อมราคาในกําหนดเวลา
ดังกล่าว
- ใช้สทิ ธิหกั รายจ่ายตามจํานวนทีจ่ ่ายจริงในรอบบัญชีทเ่ี ริม่ ต้นหักค่าเสือ่ มราคา
สําหรับการหักรายจ่ายได้สองเท่าสําหรับค่าธรรมเนียมการรับชําระเงินด้วยบัตรเดบิตผ่านอุปกรณ์การรับชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศอธิบดีฯ ได้กําหนดหลักเกณฑ์ว่าค่าธรรมเนียมทีจ่ ะหักรายจ่ายได้สองเท่าหมายถึงค่าธรรมเนียม
ส่ ว นลดร้า นค้า (Merchant Discount Rate) ที่บุ ค คลธรรมดาหรือ บริษัท จ่ า ยให้ผู้ใ ห้บ ริก ารอุ ป กรณ์ ร ับ ชํ า ระเงิน ทาง
อิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากการรับชําระเงินด้วยบัตรเดบิตผ่านอุปกรณ์รบั ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากผูซ้ ่อื สินค้าหรือบริการ

หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร
เงิ นได้ที่พนักงานได้รบั จากการเลิ กกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษทั ได้ตงั ้ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพมาหลายปี ต่อมาได้ยกเลิกกองทุนเนื่องจากปั ญหาทางธุรกิจ เป็ นเหตุให้พนักงานของ
บริษทั สมาชิกสิน้ สภาพจากกองทุน กองทุนได้จ่ายเงินคืนให้กบั สมาชิก พนักงานจะต้องคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
อย่างไร
กรมสรรพากรวินิจฉัยว่ากรณีเลิกกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ เงินทีพ่ นักงานได้รบั จากการเลิกกองทุนเป็ นเงินได้จากการจ้าง
แรงงาน และไม่ถอื เป็ นเงินได้ทน่ี ายจ้างจ่ายให้ครัง้ เดียวเพราะเหตุออกจากงาน เนื่องจากพนักงานยังไม่ได้ออกจากงาน
พนักงานจึงต้องนําเงินได้ดงั กล่าวไปรวมกับเงินได้อ่นื เพื่อคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
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