ฉบับที่ 129/2561

วันที่ 28 สิ งหาคม 2561

ร่ างพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การจัดเก็บภาษีเงินได้ จากการลงทุนในตราสารหนีผ้ ่ านกองทุนรวม)
______________________________________

วันนี้ (28 สิ ง หาคม 2561) คณะรั ฐ มนตรี มี มติ อนุ มตั ิ ห ลักการร่ า งพระราชบัญ ญัติ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ งเป็ นการปรับปรุ งการจัดเก็บภาษีเงิ นได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ ผ่าน
กองทุนรวมตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
เนื่องจากในปั จจุบนั ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการฝากเงินหรื อผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนโดยตรง
ในตราสารหนี้มีภาระภาษีที่มากกว่าการลงทุนผ่านกองทุนรวม อันทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในระบบภาษี ดังนั้น
เพื่อสร้างความเป็ นธรรม กระทรวงการคลังได้พิจารณาปรับปรุ งการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้
ผ่านกองทุนรวมให้มีภาระภาษีเท่าเทียมหรื อใกล้เคียงกันกับการฝากเงินหรื อการลงทุนในตราสารหนี้โดยตรง โดยอยู่
บนพื้นฐานที่ไม่ทาํ ให้ประชาชนมีภาระในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายเพิ่มขึ้น จึงได้กาํ หนดให้กองทุนรวมมีหน้าที่
เสี ยภาษี เ งิ นได้นิติบุ คคล เฉพาะในส่ ว นของรายได้ประเภทดอกเบี้ ย ส่ ว นลด (Discount) และเงิ นได้ที่ มีลกั ษณะ
เดียวกันกับดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 15 โดยกําหนดให้ผจู ้ ่ายเป็ นผูห้ ักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และกองทุนรวมไม่ตอ้ งมี
ภาระในการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้อีก ยกเว้นกรณี ที่ได้รับเงินได้ดงั กล่าวจากต่างประเทศ ทั้งนี้ สําหรับผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนทั้งที่เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ท้ งั จํานวน สําหรับเงินส่ วนแบ่งของกําไร
จากกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ได้ผา่ นการเสี ยภาษีมาแล้ว
ในคราวเดียวกันนี้ ยังได้ปรับปรุ งการจัดประเภทเงินได้ในประมวลรัษฎากร เพือ่ ให้ภาระภาษีของนัก
ลงทุนต่างประเทศที่ได้รับผลตอบแทนจากกองทุนรวมเท่าเทียมกันกับภาระภาษีของนักลงทุนในประเทศที่เสี ยอยูแ่ ล้ว
ในปั จจุบนั อันจะช่วยเพิ่มความเป็ นธรรมในระบบภาษีและไม่บิดเบือนรู ปแบบของการลงทุน
ร่ า งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่ม เติ ม ประมวลรั ษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ คณะรั ฐมนตรี อนุ มตั ิ
หลัก การวัน นี้ มี ส าระสํา คัญ เป็ นการกํา หนดให้ก องทุ น รวมที่ ต้ งั ขึ้ น ตามพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ และเมื่อมี
ผลใช้บงั คับแล้ว กระทรวงการคลังจะเสนอกฎหมายลําดับรอง เพื่อให้การดําเนิ นการตามหลักการข้างต้นครบถ้วน
สมบูรณ์ โดยกฎหมายลําดับรองดังกล่าวมีหลักการ อาทิ

- ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คลให้ แ ก่ ก องทุ น รวมสํา หรั บ รายได้อื่ น ๆ อัน จะทํา ให้ ก องทุ น รวม
มีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะรายได้จากดอกเบี้ย ส่ วนลด และเงินได้ที่มีลกั ษณะเดียวกันกับดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 15 ของเงินได้ ซึ่ งผูจ้ ่ายเงินได้จะเป็ นผูห้ ักภาษี ณ ที่จ่ายและนําส่ งกรมสรรพากร โดยกองทุนรวมไม่ตอ้ งยื่น
แบบแสดงรายการภาษีอีก ยกเว้นกรณี ที่กองทุนรวมได้รับเงินได้ดงั กล่าวจากต่างประเทศ กองทุนรวมต้องยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีในส่ วนของรายได้จากต่างประเทศนั้น แต่สามารถนําภาษีเงินได้ที่เสี ยไปในต่างประเทศมาเป็ นเครดิต
ภาษีหกั ออกจากภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ตอ้ งเสี ยในประเทศไทย แต่ตอ้ งไม่เกินกว่าจํานวนภาษีในประเทศไทย
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ (RMF) สําหรับรายได้ท้ งั หมดเพื่อ
เป็ นการส่ งเสริ มการออมเพือ่ การเกษียณอายุ
- ยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลให้แก่กองทุ นรวมสําหรั บการฝากเงิ นหรื อการลงทุ นในตราสารหนี้ ที่
เกิดขึ้นก่อนกฎหมายมีผลใช้บงั คับ รวมถึงดอกเบี้ยและส่ วนลดของตราสารหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนกฎหมายมีผลใช้บงั คับด้วย
- ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้สํ า หรั บ เงิ น ส่ ว นแบ่ ง ของกํา ไรให้ ก ับ นัก ลงทุ น ที่ เ ป็ นบุ ค คลธรรมดาหรื อ
นิติบุคคลที่ได้รับจากกองทุนรวมตราสารหนี้ เพื่อไม่ให้มีภาระภาษีซ้ าํ ซ้อน
นอกจากนั้น จะมีการเสนอกฎหมายลําดับรองยกเลิกการยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลให้แก่บริ ษทั
ที่ ไ ด้รั บ เงิ น ส่ ว นแบ่ ง ของกํา ไรจากกองทุ น รวมอสั ง หาริ มทรั พ ย์ เพื่ อ ให้ ก ารประกอบธุ ร กิ จ อสั ง หาริ มทรั พ ย์
ในรู ปแบบกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์มีภาระภาษีเท่าเทียมหรื อใกล้เคียงกันกับการประกอบธุรกิจในรู ปแบบบริ ษทั
อนึ่ ง กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรอยู่ ร ะหว่ างหารื อ กับ สํานักงานคณะกรรมการกํา กับ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ละสมาคมบริ ษั ท จั ด การลงทุ น เกี่ ย วกั บ ความเป็ นไปได้ ใ นการจั ด ตั้ ง
กองทุ นรวมที่ เสนอขายเฉพาะกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ (PVD) และการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่กองทุนรวม
ดังกล่าวหากมีการจัดตั้งขึ้น เพื่อให้กองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งปั จจุบนั มีการลงทุนในกองทุนรวมไม่มีภาระภาษี อันจะเป็ น
การส่ งเสริ มการออมเพื่อการเกษียณอายุเช่นเดียวกันกับกรณี RMF
ทั้งนี้ การปรับปรุ งการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวมตามหลักการ
ดังกล่าวข้างต้นจะมีผลเมื่อพ้นกําหนด 90 วันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
______________________________
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร กรมสรรพากร
โทร. 1161

