Design LAB Co., Ltd.
Seminar Report

สัมมนาพิเศษเรื่อง : ปญหา เทคนิค การแกไข การวางระบบภาษีหัก ณ ที่จาย ที่นักบัญชีไมควรพลาด
วิทยากร : อาจารยสมเดช โรจนคุรีเสถียร
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 9:00 น. – 12:00 น.
ณ หองบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมตวันนา กรุงเทพ ถนนสุรวงศ กรุงเทพมหานคร
หัวขอสัมมนา :
1. หลักเกณฑสําคัญในการหักภาษี ณ ที่จา ย ที่ตองระมัดระวัง
2. บทกําหนดโทษการไมหกั ภาษี ณ ที่จาย
3. ขอยกเวนการจายเงินอะไรบางที่ไมตองหักภาษี ณ ที่จา ย
4. ประเด็นความผิดและวิธแี กไขใหถกู ตอง
1. หลักเกณฑสําคัญในการหักภาษี ณ ที่จาย ที่ตองระมัดระวัง
1.1 ผูมีหนาทีห่ ักภาษี ณ ที่จา ย และผูถูกหักภาษีคือใคร
- ผูมีหนาที่หกั ภาษี ณ ที่จาย คือ นิติบุคคลที่เปนผูจายเงิน
- ผูมีเงินได หรือผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย คือ นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา
1.2 การหักภาษี ณ ที่จาย
- หักตามเกณฑเงินสด คือ หักภาษีเมื่อมีการจายเงิน
- หักตามวันทีห่ นาเช็ค ไมวาเช็คนั้นเจาหนีจ้ ะมารับ หรือขึ้นเงินเมื่อไหรก็ตาม
- หัก ณ วันที่โอนเงิน
1.3 มูลคาที่ตองหักภาษี ณ ที่จาย
- Short Term คือ การจายเงิน 1 ครั้ง ตอหลายใบเสร็จ หากมีมูลคารวมกันแลวถึง 1,000 บาท
ตองหักภาษี ณ ที่จาย
- Long Term คือ การจายเงินสําหรับ 1 ธุรกรรม และจายเงินมากกวา 1 ครั้ง แบงเปนดังนี้
ก) แบบมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด เชน คาบริการ 999 บาท ตอเดือน กําหนดระยะเวลา
6 เดือน เมื่อรวมมูลคาคาบริการทั้งหมดแลวถึง 1,000 บาท ฉนั้นตองหักภาษี ณ ที่จายทุกเดือน
ข) แบบไมมกี าํ หนดระยะเวลาสิ้นสุด เชน จายคาโทรศัพทรายเดือน เดือนละ 500 บาท
ไมไดมีกําหนดหรือสัญญาวาจะสิ้นสุดเมื่อใด
เดือนที่ 1 จายคาโทรศัพท 500 บาท : ไมตอ งหักภาษี ณ ที่จาย
เดือนที่ 2 จายคาโทรศัพท 500 บาท : หักภาษี ณ ที่จาย มูลคา 30 บาท โดยนําคาโทรศัพทของ
เดือนที่ 1 มารวมคํานวณในการหักภาษี ณ ที่จายของเดือนนี้ดว ย

เดือนที่ 3 จายคาโทรศัพท 500 บาท : หักภาษี ณ ที่จาย มูลคา 15 บาท
Tip: ในกรณีที่คาดวาจะใชโทรศัพทตอไปโดยไมมีการยกเลิกในเดือนแรก ใหหกั ภาษี ณ ที่จายตั้งแต
ครั้งแรกที่มีการจายคาโทรศัพท
2. บทกําหนดโทษการไมหักภาษี ณ ที่จาย
ลงโทษผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายเพียงฝายเดียว มูลคาภาษีหัก ณ ที่จาย ที่ไมไดหกั หรือสวนที่
หักขาดไปจะไมมีคาปรับ มีเฉพาะเงินเพิ่ม 1.5% ตอเดือนเทานั้น
3. ขอยกเวนการจายเงินอะไรบางที่ไมตองหักภาษี ณ ที่จาย ตองเขา 5 กรณี ดังนี้
1. การจายคาซือ้ สินคาหรือสิ่งของ
2. การจายคาเบี้ยประกันชีวติ
Tip: ใหดตู อนจายคาเบีย้ ประกัน ถาเบี้ยประกันมี VAT ใหหัก 1% ถาไมมี VAT ไมตองหัก
3. การจายคาขนสงสาธารณะ
4. การจายคาโรงแรมและภัตตาคาร
5. การจายคาเชาแบบลิสซิ่ง
4. ประเด็นความผิดและวิธีแกไขใหถูกตอง
4.1 การจายเงิน “รับทํางานให” เชน คานายหนา คาที่ปรึกษา คาวิทยากร
- บุคคลธรรมดา หักภาษี ณ ที่จายตามอัตรากาวหนา
- นิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จาย 3%
ตัวอยาง การคํานวณภาษีหกั ณ ที่จาย คานายหนาที่จายใหกับพนักงานของบริษัท และบุคคลภายนอก
- จายคานายหนาใหกับพนักงานบริษัท 200,000 บาท ไมตองหักภาษี ณ ที่จาย
- จายคานายหนาใหกับบุคคลภายนอก โดยจาย 2 ครั้ง ครั้งละ 200,000 บาท คํานวณตามอัตรา
กาวหนา ดังนี้
จายครั้งที่ 1
จายครั้งที่ 2
คานายหนา
200,000
400,000
60,000
60,000
หัก คาใชจาย 40% (ไมเกิน 60,000)
140,000
340,000
30,000
30,000
หัก ลดหยอนผูมีเงินได
รายไดกอนหักภาษี ณ ที่จาย
110,000
310,000
16,000
หัก ภาษีหกั ณ ที่จาย (ตามอัตรากาวหนา)
รายไดสุทธิ
110,000
294,000

4.2 การจายเงิน “คาซอฟแวร”
- บุคคลธรรมดา หักภาษี ณ ที่จายตามอัตรากาวหนา
- นิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จาย 3%
4.3 การจายเงิน “การใหเชาทรัพยสิน” ทั้งที่เปนสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย
- การหักภาษี ณ ที่จายสําหรับคาเชาอสังหาริมทรัพย

คาเชา
เงินกอน เชน เงินมัดจํา, เงินประกัน

เงินงวด หรือคารายเดือน

หักภาษี ณ ที่จา ย 5%

หักภาษี ณ ที่จา ย 5%

กรณีตอไปนี้ เงินกอนไมตองหักภาษี ณ ทีจ่ าย
1. มีการจายเงินกอนตามขนบธรรมเนียมทางธุรกิจ
2. มีการคืนเงินกอน ใหแกผูเชาเมื่อสัญญาสิ้นสุด และเปนสัญญาที่ไมมีเงื่อนไข
3. มูลคาของเงินกอนที่เรียกเก็บไมเกิน 3-6 เทา
4. อายุสัญญาเชาไมเกิน 3 ป
ถาเขาทั้ง 4 กรณีที่กลาวมานี้ เงินกอนไมตองหักภาษี ณ ทีจ่ าย
- การหักภาษี ณ ที่จายสําหรับคาเชาเซอรวิสอพารทเมน และอพารทเมน

เชา
Service Apartment

Apartment

เขาขายธุรกิจโรงแรม ไมตองหักภาษี

หักภาษี ณ ที่จา ย 5%

Tip: วิธีสังเกตวาเขาขายธุรกิจโรงแรมหรือไม ตองดูวามีการสงมอบพื้นที่กันหรือไม
- Service Apartment เขาขายธุรกิจโรงแรม เนื่องจากไมมกี ารสงมอบพื้นที่ คือพนักงานทําความ
สะอาดสามารถเขาไปทําความสะอาดในหองพักได อยางนี้ไมเรียกวามีการสงมอบพื้นที่ จึงไมตองหัก
ภาษี ณ ที่จาย
- Apartment ไมเขาขายธุรกิจโรงแรม เนื่องจากเมื่อเราเชาอพารเมนแลว เจาของทรัพยสินหรือ
พนักงาน ไมสามารถเขาไปในหองพักของเราได เชนนี้ถือเปนการสงมอบพื้นที่ ตองหักภาษี ณ ที่จาย

4.4 การจายเงิน “คาเชารถกับคาขนสง” และ “คาเชารถพรอมคนขับ” จะหักภาษีอยางไร
- คาขนสง คือ การขนคน หรือสิ่งของ จากที่หนึ่ง ไปอีกที่หนึ่ง ตามคําสั่งผูวาจาง ตองหักภาษี
ณ ที่จาย 1% ทัง้ นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา (บุคคลธรรมดาไมจําเปนตองจดทะเบียนขนสง)
Tip: บริษัทขนสงหามทําธุรกิจอื่น หากทําธุรกิจรวมกับธุรกิจอื่นแลวจะไมถือวาเปนบริษัทขนสง
ตัวอยางที่ 1
บริษัท A ขายเครื่องจักรใหบริษัท B โดยในใบแจงหนี้ของบริษัท A แสดงดังตอไปนี้
เครื่องจักร
100,000 บาท
คาขนสง
10,000 บาท
** บริษัท B ไมตองหักภาษี ณ ที่จายสําหรับคาขนสง 10,000 บาท เนื่องจากบริษัท A ไมใชนิติบุคคลที่
ประกอบธุรกิจขนสง
ตัวอยางที่ 2
บริษัท A ขายเครื่องจักรใหบริษัท B และจางบริษัท C ซึ่งเปนบริษัทขนสง ขนสงสินคาให
ใบแจงหนี้บริษัท A
เครื่องจักร
100,000 บาท
ใบแจงหนี้บริษัท C
คาขนสง
10,000 บาท
** บริษัท B ตองหักภาษี ณ ที่จายสําหรับคาขนสง 10,000 บาท
ตัวอยางที่ 3
จายคาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร 10,000 บาท และมีคาขนสง 1,000 บาท ใบแจงหนี้แสดงดังนี้
คาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร 10,000 บาท
คาขนสง
1,000 บาท
รวม
11,000 บาท
** ตองหักภาษี ณ ที่จาย 3 % จากมูลคา 11,000 บาท สําหรับคาซอมแซมพรอมกับคาขนสง
- คาเชารถพรอมคนขับ คาเชาตองเขาหลัก 2 ขอตอไปนี้
1. มีการจายคาเชาเพื่อไดสิทธิ์ในการใชทรัพยสิน
2. มีกําหนดระยะเวลา

ตัวอยาง
คาเชารถยนต
20,000 บาท
คาพนักงานขับรถ
5,000 บาท
รวม
25,000 บาท
** ตองหักภาษี ณ ที่จาย 5% จากมูลคา 25,000 บาท สําหรับคาเชารถพรอมคนขับ
4.5 การจายเงิน “รับจางทําของ” แยกคาสินคากับคาแรง
การรับจางทําของ ตองเขาหลัก 2 ขอ
1. มีผูวาจาง
2. มุงไปที่ผลสําเร็จของงาน (เมือ่ งานเสร็จจึงจะไดรับคาตอบแทน)
ตัวอยางการรับจางทําของ เชน การรับเหมาทุกชนิด การซอมแซมทุกชนิด การรับพิมพ
การรับสํารวจ รับวิจัย รับวิเคราะห ฯลฯ
4.6 การจายเงิน “คาบริการกับการขายสินคา” ความแตกตางในการหักภาษี ณ ที่จาย
ขายสินคา :1. ธุรกิจซื้อมา-ขายไป
2. ผลิตออกขาย
3. ขายพรอมติดตั้ง
4. รับจางผลิต และปกติผลิตออกขาย
ตัวอยาง ขายสินคามูลคา 10,000 บาท โดยมีคาติดตั้ง 5,000 บาท ใบแจงหนี้แสดงดังนี้
ใบแจงหนีแ้ บบที่ 1
คาสินคาและติดตั้ง
15,000 บาท
** ไมตองหักภาษี ณ ที่จาย
ใบแจงหนีแ้ บบที่ 2
คาสินคา
10,000 บาท
คาติดตั้ง
5,000 บาท
** หักภาษี ณ ที่จาย 3% จากมูลคาคาติดตั้ง 5,000 บาท

**************************
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