ฉบับที่ 72/2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562

ร่ างกฎหมายลาดับรองเพือ่ ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้
จากการลงทุนในตราสารหนีผ้ ่ านกองทุนรวม
_____________________________
ตามที่ ได้มีการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติ มประมวลรั ษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562
(การปรับปรุ งการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ ผา่ นกองทุนรวม) ซึ่ งจะมีผลใช้บงั คับในวันที่
20 สิ งหาคม 2562 นั้น เมื่ อวันที่ 25 มิ ถุ นายน 2562 คณะรั ฐมนตรี มี มติ อนุ ม ตั ิ หลักการร่ างกฎหมาย
ล าดับรองของพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่ มเติ มประมวลรั ษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 ดังกล่ าวตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ ประกอบด้วยร่ างพระราชกฤษฎี กา จานวน 1 ฉบับ และร่ างกฎกระทรวง จานวน
1 ฉบับ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรม โดยไม่ทาให้ผลู ้ งทุนในกองทุนรวมมีภาระการปฏิบตั ิหน้าที่ทางภาษีเพิ่มขึ้น
ร่ างกฎหมายล าดั บ รองดั ง กล่ า วเป็ นไปตามหลั ก การที่ ก ระทรวงการคลัง เสนอ
คณะรั ฐมนตรี และคณะรั ฐมนตรี ไ ด้มีมติ รับทราบเมื่ อวันที่ 28 สิ ง หาคม 2561 รวมทั้ง การรั บฟั ง ความ
คิดเห็นจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทัว่ ไป โดยมีสาระสาคัญดังนี้
(1) ปรับปรุ งการจัดเก็บภาษีเงิ นได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ ผ่านกองทุนรวมให้เสี ย
ภาษี เ งิ นได้ใ นระดับ กองทุ นรวมจากดอกเบี้ ย ส่ วนลด และเงิ น ได้อื่น ที่ มี ล ัก ษณะท านองเดี ย วกันกับ
ดอกเบี้ยที่กองทุนรวมได้รับ
(2) กาหนดให้ผจู ้ ่ายเงินได้หกั ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 และกองทุนรวมไม่
ต้องนาไปรวมคานวณภาษี ยกเว้นผูจ้ ่ายไม่ได้หกั ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เช่น ได้รับดอกเบี้ยจากต่างประเทศ
จึงนาไปรวมคานวณภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ และสามารถนาภาษีเงินได้ที่
เสี ยไปในต่างประเทศมาเป็ นเครดิตภาษี
(3) ยกเว้นภาษี เงิ นได้ใ นระดับผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นกรณี เป็ นกองทุ นรวมตราสารหนี้ เพื่ อ
ไม่ให้เกิดภาระภาษีซ้ าซ้อน
(4) ยกเว้นภาษีเงินได้ในระดับกองทุนรวมกรณี เป็ น RMF หรื อกองทุนรวมที่เสนอขาย
เฉพาะกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุ เช่ น กองทุนประกันสังคม กองทุนสารองเลี้ยงชี พ กบข. เพื่อ
ส่ งเสริ มการออมระยะยาวเพื่อการเกษียณอายุ

/(5) กาหนด...

2
(5) กาหนดให้บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลที่ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
(กอง 1, 2 และ 4) นาเงิ นส่ วนแบ่งของกาไรที่ได้รับไปรวมคานวณภาษีดว้ ย เพื่อให้การประกอบกิ จการ
อสังหาริ มทรัพย์ในรู ปแบบของกองทุนรวมมีภาระภาษีเท่าเทียมกันกับบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคล
(6) ก าหนดให้ ก องทุ น รวมที่ ต้ งั ขึ้ น ตามประกาศของคณะปฏิ ว ตั ิ ฉบับ ที่ 58 รวมทั้ง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ต่อไปตามเดิม
ทั้งนี้ กฎหมายลาดับรองทั้งหมดมีรายละเอียดตามเอกสารแนบและได้กาหนดให้มีผลใช้
บังคับในวันที่ 20 สิ งหาคม 2562 เช่นเดียวกันกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52)
พ.ศ. 2562
การปรับปรุ งการจัดเก็บภาษีเงินได้ที่กระทรวงการคลังเสนอจะทาให้การจัดเก็บภาษีเงิน
ได้ระหว่างการลงทุนในตราสารหนี้ โดยตรงกับผ่านกองทุนรวมมีความเท่าเทียมกันมากขึ้น โดยไม่ทาให้ผู ้
ลงทุนในกองทุนรวมมีภาระการปฏิบตั ิหน้าที่ทางภาษีเพิม่ ขึ้นแต่อย่างใด
______________________________________

ศูนย์สารนิเทศสรรพากร กรมสรรพากร
โทร. 1161

รายละเอียด
ร่ างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่ าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
______________________________
(1) กาหนดให้กองทุ นรวมตามประกาศของคณะปฏิ วตั ิ ฉบับที่ 58 และผูล้ งทุ นในกองทุนรวม
ดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เช่นเดียวกันกับที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามบทบัญญัติในประมวลรัษฎากร
ก่อนการยกเลิกหรื อการแก้ไขบทบัญญัติน้ นั โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52 )
พ.ศ. 2562
(2) ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับเงิ นส่ วนแบ่งของกาไรที่ได้
จากกองทุนรวมตราสารหนี้
(3) ยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลให้แก่บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายไทย
และบริ ษ ัท หรื อห้ า งหุ ้ นส่ วนนิ ติ บุ คคลที่ ต้ ัง ขึ้ นตามกฎหมายของต่ า งประเทศและประกอบกิ จการใน
ประเทศไทย สาหรับรายได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ โดยบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วน
นิติบุคคลดังกล่าวต้องไม่นาต้นทุนและรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับรายได้น้ นั มาหักเป็ นรายจ่าย
(4) ยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลให้แก่กองทุนรวมสาหรับผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาซื้ อ
ตัว๋ เงิ นหรื อตราสารแสดงสิ ทธิ ในหนี้ ที่บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลหรื อนิ ติบุคคลอื่นเป็ นผูอ้ อกและมี
การจาหน่ายครั้งแรกในราคาต่ากว่าราคาไถ่ถอน โดยกองทุนรวมดังกล่าวมิใช่ผทู ้ รงคนแรก
(5) ยกเว้นภาษี เงิ นได้นิ ติ บุ คคลให้ แก่ กองทุ นรวมเพื่ อการเลี้ ย งชี พ (RMF) และกองทุ นรวม
ที่เสนอขายเฉพาะแก่ สานักงานประกันสังคม กองทุ นบาเหน็ จบานาญข้าราชการ กองทุ นสารองเลี้ ยงชี พ
กองทุ นรวมเพื่ อการเลี้ ยงชี พ หรื อนิ ติบุ คคลอื่ นที่ มี ล ักษณะท านองเดี ยวกันตามที่ อธิ บดี กรมสรรพากร
ประกาศกาหนด สาหรับเงินได้ตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
(6) ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลให้ แ ก่ ก องทุ น รวมส าหรั บ เงิ น ได้ ต ามมาตรา 40(4)(ก)
แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะส่ วนที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 20 สิ งหาคม 2562
(7) ยกเว้นภาษี เงิ นได้นิ ติ บุ คคลให้ แก่ กองทุ นรวมที่ เป็ นนิ ติ บุ คคลที่ ต้ งั ขึ้ นตามกฎหมายไทย
ส าหรั บ เงิ นได้ตามมาตรา 40(4)(ก) แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากรที่ เกิ ดขึ้ นจากตราสารแสดงสิ ท ธิ ใ นหนี้ ที่
ต่างประเทศเป็ นผูอ้ อก เฉพาะส่ วนที่เกิดขึ้นก่อนการเป็ นผูท้ รงตราสารแสดงสิ ทธิ ในหนี้น้ นั
(8) ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับเงินส่ วนแบ่งของกาไรที่ได้จากกองทุนรวมที่เป็ นนิ ติบุคคล
ที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายไทย แต่ไม่รวมถึงเงินส่ วนแบ่งของกาไรที่ได้รับจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ (กอง
1) กองทุ นรวมอสั ง หาริ มทรั พ ย์เพื่ อแก้ไ ขปั ญหาในระบบสถาบันการเงิ น (กอง 2) และกองทุ นรวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้อง (กอง 4) ให้แก่
(1) บริ ษทั ที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายไทยสาหรับเงินส่ วนแบ่งของกาไรที่ได้จานวนกึ่งหนึ่ง
(2) บริ ษทั จดทะเบียน สาหรับเงินส่ วนแบ่งของกาไรที่ได้ท้ งั จานวน
(9) กาหนดให้กองทุ นรวมที่ เป็ นนิ ติบุ คคลที่ ต้ งั ขึ้ นตามกฎหมายไทยที่ ได้รับเงิ นได้ตามมาตรา
40(4)(ก) แห่ งประมวลรั ษฎากรและถู กหักภาษี ณ ที่ จ่ายไว้ในอัตราร้ อยละ 15.0 ของเงิ นได้ ได้รับยกเว้น
ไม่ตอ้ งนาเงิ นได้ดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นรายได้ ทั้งนี้ เฉพาะกรณี ที่ไม่ขอรับเงิ นภาษีที่ถูกหักไว้น้ นั คื น
หรื อไม่ขอเครดิตเงินภาษีที่ถูกหักไว้น้ นั ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน
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รายละเอียด
ร่ างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้ วยภาษีเงินได้
______________________________
ร่ างกฎกระทรวงฉบับนี้เป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2522) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้ วยภาษีเงินได้ โดย
กาหนดอัตราภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายร้อยละ 15.0 สาหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา
40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากรให้แก่กองทุนรวมที่เป็ นนิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายไทย
ทั้งนี้ กรณี เป็ นผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจาหน่ายตัว๋ เงินหรื อตราสารแสดงสิ ทธิ ในหนี้
ให้ถื อว่าผูอ้ อกตัว๋ เงิ นหรื อผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ ในหนี้ ให้แก่ กองทุ นรวมที่ เป็ นนิ ติบุ คคลที่ ต้ งั ขึ้ นตาม
กฎหมายไทยเป็ นผูจ้ ่ายเงินได้พึงประเมิน และให้เรี ยกเก็บภาษีเงินได้จากกองทุนรวมดังกล่าวในอัตราร้อย
ละ 15.0 และให้ถือว่าภาษีที่เรี ยกเก็บนั้นเป็ นภาษีที่หกั ไว้

