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ภาษีอากรของผูประกอบการนิติบุคคลและภาษีมูลคาเพิ่ม

  หนาที่การเสียภาษี เปนหนาที่ของประชาชนทุกคนท่ีมีรายได  
เม่ือผูประกอบการตัดสินใจทำธุรกิจขอพิจารณาเรื่อง “ภาระภาษี” ยอมเปน 
ขอพิจารณาที่สำคัญประการหนึ่ง เพราะภาระภาษีมีผลตอผลตอบแทนแก 
“ผูประกอบการ” ซึ่งเปนประโยชนในทายที่สุดจากกิจการ ทั้งนี้ การเสียภาษี 
ของผูประกอบการข้ึนอยูกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจหรือองคกรธุรกิจ 
โดยแยก ระหวาง “องคกรธุรกิจที่ไมมีความเปนนิติบุคคล” ซึ่งก็คือ กิจการ 
เจาของคนเดียว และหางหุนสวนสามัญไมจดทะเบียน และ “องคกรธุรกิจ 
ที่มีความเปนนิติบุคคล” ไดแก หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล (จดทะเบียน) 
และบริษัท
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  นอกจากภาษเีงนิไดแลว กจิการยงัตองมหีนาทีเ่สยี “ภาษีมลูคาเพิม่”  
ดวยหากกิจการเขาเกณฑที่ตองเสียภาษีมูลคาในเลมนี้จะอธิบาย 
ถงึหนาทีก่ารเสยีภาษเีงนิไดของ “บริษทั” และ “หางหุนสวนสามญันติบิคุคล 
(จดทะเบียน)” และ ภาษีมูลคาเพิ่ม
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การเสียภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 
[บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลคือใคร?]

  ประมวลรัษฎากรกำหนดความหมายของบริษัทหรือหางหุนสวน 
นิติบุคคลไวกวางกวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยกำหนดให 
หมายถึง องคกรธุรกิจตางๆ ดังตอไปน้ี
  (1) บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หางหุนสวนจำกัด หางหุนสวน 
สามัญจดทะเบียนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
  (2) บริษัทจำกัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
ตางประเทศ
  (3) กิจการซึ่งดำเนินการเปนทางการคาหรือหากำไรโดยรัฐบาล 
ตางประเทศหรือองคการของรัฐบาลตางประเทศ หรือนิติบุคลอื่นที่ตั้งขึ้น 
ตามกฎหมายของตางประเทศ
  (4) กิจการรวมคา
  (5) มูลนิธิหรือสมาคมท่ีประกอบกิจการซึ่งมีรายไดแตไมรวมถึง 
มูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศใหเปนองคการ หรือสถานสาธารณสุข
  (6) นติบิคุคลทีอ่ธบิดกีำหนดโดยอนมุตัริฐัมนตรแีละประกาศในราชกจิ
จานุเบกษาใหเปนบริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร
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เลขประจำตัวผูเสียภาษี 
[บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตองขอเลขประจำตัว
ผูเสียภาษีหรือไม]
  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลไมตองขอเลขประจำตัวผูเสียภาษี 
เพราะสามารถใชเลขทะเบียนนิติบุคคล (ที่ไดรับตอนจดทะเบียนจัดต้ัง) 
แทนเลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร

ฐานภาษีในการคำนวณ
  ในการคำนวณภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล บริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลตองนำรายไดจากการประกอบกิจการและรายได 
ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีมาหักดวยรายจาย” 
จากการประกอบกิจการเพื่อใหไดกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิมาใชเปนฐาน 
ในการคำนวณภาษี
  อยางไรก็ตาม ในบางกรณีกฎหมายอาจกำหนดใหเก็บจากยอดรายได 
กอนหักรายจาย เงินไดที่จายจากหรือในประเทศไทย หรือการจำหนายเงิน 
กำไรออกไปจากประเทศไทย

  กำไรสุทธิ = รายไดในรอบระยะเวลาบัญชี - รายจายของกิจการตาม 
เงื่อนไขของมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แหงประมวลรัษฎากร

  รอบระยะเวลาบัญชี คือ ระยะเวลาการคำนวณกำไรสุทธิ โดยทั่วไป 
จะมีระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งอาจเริ่มตนหรือสิ้นสุดลงเมื่อใดก็ได (บางกรณี 
รอบระยะเวลาบัญชีอาจมีระยะเวลามากกวาหรือนอยกวา 12 เดือนก็ได)
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อัตราภาษี [ตองเสียภาษีในอัตราภาษีเทาไหร?]
  อัตราภาษีเงินไดสำหรับบริษัทหรือหางหางหุนสวนนิติบุคคลโดยทั่วไป 
ใชอัตรารอยละ 20 แตสำหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีทุน 
ชำระแลวในวันสดุทายของรอบระยะเวลาบัญชไีมเกนิ 5 ลานบาท และมีรายได 
จากการขายสินคาและการใหบรกิารในรอบระยะเวลาบัญชไีมเกนิ 30 ลานบาท 
(SMEs) ใหใชอัตราภาษีตามตารางตอไปน้ี

 กำไรสุทธิ ป 2555 ป 2556 - 2557  ป 2558 
   เปนตนไป เปนตนไป
         0 - 150,000 ไดรับยกเวน ไดรับยกเวน ไดรับยกเวน
  150,001 - 300,000 15% ไดรับยกเวน ไดรับยกเวน
  300,001 - 1,000,000 15% 15% 15%
1,000,000 - 3,000,000 23% 20% 15% 
    3,000,000 ขึ้นไป 23% 20% 20%
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อัตราภาษี
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การคำนวณภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 
[คำนวณภาษีอยางไร?]

  ภาษีเงินไดที่ตองชำระ = กำไรสุทธิ x อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล

  หากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลไดแบงเงินปนผลหรือสวนของ 
กำไรที่ไดรับใหแกผูถือหุนหรือหุนสวน ผูถือหุนหรือหุนสวนสามารถนำเงิน 
ปนผลหรือสวนของกำไรไปเครดิตภาษีบุคคลธรรมดาไดเพื่อลดความซ้ำซอน 
ในการจัดเก็บภาษีระหวางนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
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การยื่นแบบ
ชำระภาษี
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การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี 
[ตองย่ืนแบบแสดงรายการและชำระภาษีอยางไร?]
  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
สามารถย่ืนแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที ่
สาขา ธนาคารพาณิชย และเว็บไซตของกรมสรรพากร โดยแบงการยื่นแบบ 
แสดงรายการภาษีตามรอบการเสียภาษี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
  1) การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลา 
บัญชี
   บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติ 
บุคคลตองยื่นแบบแสดงรายการพรอมชำระภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.51 ภายใน  
2 เดือน นับจากวันสุดทายของทุก 6 เดือนแรก ของรอบระยะเวลาบัญชี  
โดยคำนวณและชำระภาษีจากจำนวนครึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิ 
ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ทั้งนี้ ผูเสียภาษีอาจตองรับผิดเสียเงินเพิ่มรอยละ 
20 ของจำนวนภาษีทีต่องเสยี หรอืทีช่ำระขาดหากประมาณการรายไดตำ่กวา 
รอยละ 25 ของกำไรสุทธิเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
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  2) การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดจากกำไรสุทธิเมื่อสิ้นรอบ 
ระยะเวลาบัญชี
   บรษิทัหรือหางหุนสวนนติบิคุคลทีม่หีนาทีเ่สยีภาษเีงนิไดนติบิคุคล
องยื่นแบบแสดงรายการพรอมชำระภาษี ตามแบบ ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วัน 

นับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี โดยนำภาษีที่จายในครึ่งรอบ 
ระยะเวลาบัญชีมาหักออกจากภาษีที่คำนวณไดเมื่อสิ้นรอบเวลาบัญชี

การขอคืนภาษี [ขอคืนภาษีไดหรือไม อยางไร?]
  ในกรณีที่ผูเสียภาษีถูกหักภาษี ณ ที่จายและนำสงแลวหรือกรณีชำระ 
ภาษีไวลวงหนาในกรณีตาง ๆ เปนจำนวนมากกวาท่ีควรตองชำระ ผูเสียภาษี
มีสิทธิขอคืนภาษีโดยดำเนินการดังนี้ 
  (1) ยื่นคำรองโดยใชแบบ ค.10 โดยยื่นตออธิบดีกรมสรรพากร  
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่
  (2) ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 อาจขอคืนในชอง 
ขอคืนภาษี
  (3) ผูเสียภาษีจะตองขอคืนภาษีภายใน 3 ป นับแตวันสุดทายกำหนด 
เวลาย่ืนรายการภาษีหรือนับแตวันที่ยื่นรายการ (กรณียื่นเกินกำหนด) หรือ 
นับแตวันไดรับแตคำวินิจฉัยอุทธรณ หรือวันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด แลวแต 
กรณีเบี้ยปรับ เงินเพิ่มและโทษทางอาญา [หากไมเสียภาษีใหถูกตองมีโทษ 
อยางไร]

ÀÒÉÕÍÒ¡Ã¢Í§¼Œ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¹ÔμÔº¤¤ÅáÅÐÀÒÉÕÁÅ¤‹Òà¾ÔèÁ

จฉัยอุทธรณ หรือวันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด แลวแต 
ละโทษทางอาญา [หากไมเสียภาษีใหถูกตองมีโทษ

การ
ขอคืนภาษี
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เบี้ยปรับ เงินเพ่ิมและโทษทางอาญา  
(หากไมเสียภาษีใหถูกตองมีโทษอยางไร)
  หากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลไมปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกำหนด 
อาจไดรับโทษเชนเดียวกับกรณีของหางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติบุคคล 
(อธิบายในเลมขอ “ภาษีอากรของผูประกอบการที่ไมใชนิติบุคคล”) 

สรุปขั้นตอนการเสียภาษีเงินไดของบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล

ภายใน 150 วัน นับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี
ตองยื่นแบบแสดงรายการพรอมชำระบัญชี (ภ.ง.ด.50)

ภายใน 3 ป นับแตวันสุดทายกำหนดเวลายื่นรายการภาษีหรือนับแตวันท่ียื่นรายการ 
(กรณียื่นเกินกำหนด)
ตองย่ืนขอคืนภาษี

ภายใน 2 เดือน นับจากวันสุดทายของทุก 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
ตองยื่นแบบแสดงรายการพรอมชำระบัญชี (ภ.ง.ด.51)

CORPORATION&COM PANY 
658 ALBANY RD 
SW 876.345.1 UNITED KINGDOM 

ww w.corporation&company.com 
hellothecorporation@.com
+34 890 345 001 | +34 234 765 666

Thank you for your business

 ww w.corporation&company.com  // hellothecorporation@.com 
+34 890 345 001 | +34 234 765 666

corporation&company
#hellothecorporation@
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ผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม [ใครมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม?]
  บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หางหุนสวนสามัญท่ีมิใชนิติบุคคล และ 
นิติบุคคลใดๆ อาจมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม หากเปนผูประกอบการ 
ที่ขายสินคาหรือใหบริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเปนปกติ 

ภาษีมูลคาเพิ่ม

  ผูประกอบการทีม่รีายรบัไมเกนิกวา 1.8 ลานบาทตอป ไดรบัการยกเวน 
ไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม แตสามารถจดทะเบียนเปนผูประกอบการได

  หางหุนสวนสามัญท่ีมิใชนิติบุคคล บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 
ทีป่ระกอบกจิการซือ้ขายออนไลน มีหนาท่ีจดทะเบยีนเปนผูประกอบการภาษี 
มูลคาเพิ่มเชนกัน หากมีรายรับเกินกวา 1.8 ลานบาทตอปอป

s
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การจดทะเบียนเปนผูประกอบการ
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การจดทะเบียนเปนผูประกอบการ 
[ตองจดทะเบียนเปนผูประกอบการหรือไม อยางไร?]
  การจดทะเบียนเปนผูประกอบการมีเงื่อนไข และข้ันตอนดังตอไปนี้
  1) กำหนดเวลาการจดทะเบียน
   บุคคลที่ประสงคจะจดทะเบียนเปนผูประกอบการสามารถ 
จดทะเบียนไดตั้งแตเริ่มประกอบกิจการแมจะยังมีรายรับไมถึง 1.8 ลานบาท 
ตอป แตหากมีรายรับเกินกวา 1.8 ลานบาทตอป กฎหมายบังคับให 
ตองจดทะเบียนเปนผูประกอบการภายใน 30 วัน นับแตมีรายรับเกินกวา  
1.8 ลานบาทตอป
   ในขณะที่กรณีของผูประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบริการ  
ซึง่มแีผนงาน ทีส่ามารถพสิจูนไดวา ไดมกีารดำเนนิการ และเตรยีมการประกอบ 
กิจการอันเปนเหตุใหตองมีการซื้อสินคา หรือรับบริการที่อยูในบังคับตอง 
เสียภาษีมูลคาเพิ่ม เชน การกอสราง โรงงานกอสรางอาคารสำนักงาน หรือ 
การติดตั้งเครื่องจักรใหยื่นคำขอจดทะเบียน ภายในกำหนด 6 เดือน 
กอนวันเริ่ม ประกอบกิจการ เวนแต มีสัญญาหรือหลักฐานจะดำเนินการ 
กอสรางภายในเวลาท่ีเหมาะสม

ss

s
s
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  2) เอกสารในการจดทะเบียน
   เอกสารในการจดทะเบียนเปนผูประกอบการมีดังตอไปนี้
   (1) แบบคำขอท่ีใชในการจดทะเบียน (แบบ ภ.พ. 01) จำนวน 3 ฉบับ
   (2) หลักฐานท่ีตั้งสถานประกอบการ
   (3) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขป พรอม 
ภาพถายสถานประกอบการที่แสดงใหเห็นบานเลขที่
   (4) หนังสือมอบอำนาจปดอากรแสตมป สำเนาบัตรประจำตัว 
ประชาชนของผูมอบอำนาจ และผูรับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจใหผูอื่น 
ยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มแทน)
   (5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบานของ 
ผูประกอบการ ผูมอีำนาจลงนามกรรมการผูมอีำนาจลงนาม ผูมอีำนาจลงนาม 
ผูรับผิดชอบกิจการในประเทศ
   (6) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย
   (7) ภาพถายหนังสือการจัดตั้งหางหุนสวนสามัญ
   (8) สำเนาหนังสือการรับรองการจดทะเบียนหุนสวนพรอม 
วัตถุประสงค
   (9) ภาพถายเอกสารดำเนินกิจการรวมคา
   (10) หลักฐานท่ีแสดงฐานะนิติบุคคล

จการรวมคา
บุคคล
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  3) วิธีการจดทะเบียน
   การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มสามารถทำไดสองวิธี คือ ยื่นแบบ 
คำขอผานทางอินเทอรเน็ต และยื่นแบบคำขอดวยตนเอง ณ สำนักงาน 
สรรพากรพ้ืนที่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู 
  4) โทษของการไมจดทะเบียนกรณีที่อยูในบังคับตองจดทะเบียน
   หากมีรายรับเกินกวา 1.8 ลานบาทตอป กฎหมายบังคับใหตอง 
จดทะเบียนเปนผูประกอบการภายใน 30 วันนับแตมีรายรับเกินกวา 1.8 
ลานบาทตอป ซึ่งหากไมกระทำตามยอมมีโทษตามมา ดังนี้
   (1) ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน  
5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
   (2) เสียภาษีมูลคาเพิ่มท่ีคำนวณจากยอดขายสินคาหรือบริการ 
ตั้งแตวันที่มีหนาที่จดทะเบียน
   (3) เสียเบ้ียปรับ 2 เทาของเงินไดภาษีที่ตองชำระในแตละเดือน
   (4) เสียเงินเพิ่มอัตรารอยละ 1.5 ตอเดือน
หรือเศษของเดือนของภาษีที่ตองชำระ
   (5) ไมมีสิทธินำภาษีมูลคาเพ่ิม
ที่ถูกเก็บไปมาหักเปนภาษีขายได
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หนาที่ของผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
[ผูประกอบการมีหนาที่อะไรบาง?]
  เมื่อจดทะเบียนเปนผูประกอบการภาษีมูลคาเพิ่มแลว ผูประกอบการ 
มีหนาที่ดังตอไปนี้
  (1) เรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการและออกใบ
กำกับภาษี เพื่อเปนหลักฐานในการเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม
  (2) จัดทำรายงานตามท่ีกฎหมายกำหนดซ่ึงไดแก รายงานภาษีซื้อ 
รายงานภาษีขาย และรายงานสินคาและวัตถุดิบ
  (3) ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีตามแบบ ภ.พ. 30
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ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปจะตองมีรายการอยางนอยดังตอไปน้ี 
 1)  คำวา “ใบกำกับภาษี”
 2)  เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากรของผูขายสินคาหรือใหบริการ
 3)  กรณมีเีอกสารอ่ืนประกอบในชุดของใบกำกบัภาษจีะตองมขีอความ
วา “เอกสารชุด” และ “ตนฉบับ” ในใบกำกับภาษี
 4)  ชื่อ ที่อยู ของผูขายสินคาหรือใหบริการ
 5)  ชื่อ ที่อยู ของผูซื้อสินคาหรือรับบริการ
 6)  เลขประจำตัวผูเสียภาษีของผูซื้อหรือผูรับบริการเฉพาะผูประกอบ 
การที่จดทะเบียน
 7)  ระบุ “สำนักงานใหญ” หรือ “เลขท่ีสาขา” ของผูซ้ือหรือผูรับบริการ 
 8)  วัน เดือน ป ที่ออกใบกำกับภาษี
 9)  เลขที่ใบกำกับภาษี
 10)  ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณและมูลคาของสินคาหรือของบริการ
 11)  จำนวนภาษีมูลคาเพิ่มที่คำนวณจากมูลคาของสินคาหรือบริการ 
 โดยใหแยกจากมูลคาของสินคาหรือบริการใหชัดเจน

ÀÒÉÕÍÒ¡Ã¢Í§¼Ù

หแยกจากมูลคาของสินคาหรือบริการใหชัดเจน
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  ผูประกอบการจดทะเบียนท่ีประกอบกิจการขายสินคาลักษณะ 
ขายปลีก  สามารถออกใบกำกบัภาษอียางยอได ซึง่ตองมรีายละเอยีดอยางนอย 
ดังตอไปนี้
  1) ตองมีคำวา “ใบกำกับภาษีอยางยอ” ใหเห็นชัดเจน โดยตีพิมพ  
หรือจัดทำขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอร กรณีจัดทำใบกำกับภาษีขึ้นดวย 
คอมพิวเตอรทั้งฉบับ
  2) ชื่อหรือชื่อยอ หมายเลขประจำตัวผูเสียภาษี ของผูประกอบการ 
จดทะเบียน
  3)  หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และ หมายเลขลำดับเลม (ถามี)
  4) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาของสินคา หรือบริการ 
กรณีใชรหัส สินคาหรือบริการ จะตองแจงใหอธิบดีกรมสรรพากรทราบ 
ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนใชรหัส
  5)  ราคาสินคาหรือคาบริการ ตองระบุ ไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว
  6)  วัน เดือน ป ที่ออกใบกำกับภาษี
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อัตราภาษี [ตองใชอัตราภาษีเทาใด?]
  อัตราภาษีมูลคาเพิ่มปกติอยูที่รอยละ 10 (ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มของ 
ราชการสวนทองถิ่น) แตปจจุบันมีพระราชกฤษฎีกาลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม 
เปนการชั่วคราวเหลือรอยละ 6.3 ซึ่งรวมกับภาษีทองถิ่นอีกรอยละ 0.7 
จึงเทากับ รอยละ 7 (ใชบังคับถึง 30 กันยายน 2559) อยางไรก็ตาม ในบางกรณี 
อาจเสียภาษีในอัตรารอยละ 0

è
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การคำนวณภาษีมูลคาเพิ่ม [ตองคำนวณภาษีอยางไร?]
  ภาษีมูลคาเพิ่มที่ตองชำระคิดมาจากการนำภาษีขายในเดือนนั้น 
หกัออกดวยภาษซีือ้ในเดือนน้ัน ซึง่หากภาษขีายมากกวาภาษซีือ้ ผูประกอบการ 
ยอมมีภาระภาษีมูลคาเพิ่ม ในขณะท่ีหากภาษีซื้อมากกวาภาษีขาย  
ผูประกอบการสามารถขอคืนภาษีเปนเงินสดหรือเครดิตภาษีในเดือนถัดไป

22

ภาษีมูลคาเพิ่ม = ภาษีขาย - ภาษีซื้อ
ภาษีขายมากกวาภาษีซื้อ ผูประกอบการมีภาระภาษีมูลคาเพิ่ม

ภาษีขายนอยกวาภาษีซื้อ ผูประกอบการมีสิทธิขอคืนหรือเครดิตภาษี

 ภาษีขาย = ภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการเรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจาก
ผูซื้อสินคาหรือรับบริการ เมื่อมีการขายสินคาหรือรับคาบริการ
 ภาษีซื้อ = ภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการจายใหกับผูขายสินคาหรือ 
ผูใหบริการที่เปนผูประกอบการ เมื่อซื้อสินคาหรือชำระคาบริการเพื่อใช 
ในการประกอบกิจการของตน
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การยื่นแบบและการชำระภาษีมูลคาเพิ่ม 
[ตองยื่นแบบและชำระภาษีอยางไร?]

การยื่นแบบและการชำระภาษีมูลคาเพิ่ม มีเงื่อนไขและขั้นตอน  
ดังตอไปนี้

1) กำหนดเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีมูลคาเพิ่ม
ผูประกอบการตองยื่นแบบภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ. 30) ภายใน

วันที่ 15 ของเดือนถัดไปไมวาจะมีการขายสินคาหรือใหบริการในเดือนนั้น 
หรือไมก็ตาม และผูประกอบการตองชำระภาษีมูลคาเพิ่มภายใน 7 วัน 
นับแตวันสิ้นเดือนของเดือนท่ีจายเงินใหผูประกอบการ
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  2) ชองทางการยื่นแบบและชำระภาษีมูลคาเพ่ิม
   การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีมูลคาเพ่ิมสามารถ 
แบงออกเปน 3 วิธี ดังนี้
   (1) การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผานอินเทอรเน็ต 
   (2) การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากร
พื้นที่สาขา
   (3) การย่ืนแบบแสดงรายการและชำระภาษีท่ีธนาคารพาณิชยไทย (3) การย่ืนแบบแสดงรายการและชำระภาษีท่ีธนาคารพาณิชยไทย 
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การขอคืนและการเครดิตภาษี 
[สามารถขอคืนภาษีและเครดิตภาษีไดหรือไม อยางไร?]
  ผูประกอบการสามารถขอคืนภาษีเปนเงินสดพรอมกับการยื่นแบบ 
แสดงรายการของเดือนภาษี (แบบภ.พ. 30) หรอืนำเครดติภาษไีปหักออกจาก 
ภาษีมูลคาเพิ่มที่จะตองชำระในเดือนถัดไป ทั้งนี้ ผูประกอบการตองยื่นขอคืน 
ภาษีภายใน 3 ป นับแตวันพนกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีสำหรับ 
เดือนภาษีนั้นหรือนับแตวันที่ไดชำระภาษี
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  กฎหมายที่เกี่ยวของ
    ประมวลรัษฎากร

  หนวยงานที่เกี่ยวของ
   กรมสรรพากร

ภายในเดือน 15 ของเดือนถัดไป
ตองย่ืนแบบแสดงรายการ (ภ.พ.30)

ภายใน 7 วัน นับแตวันสิ้นเดือนของเดือนที่จายเงินใหผูประกอบการ
ตองชำระภาษีมูลคาเพิ่ม

ภายใน 30 วัน นับแตมีรายรับเกินกวา 1.8 ลานบาทตอป
ตองจดทะเบียนเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม

ภายใน 3ป นับแตวันพนกำหนดเวลาย่ืนแบบแสดงรายการภาษีสำหรับเดือนภาษีน้ัน
หรือนับแตวันที่ไดชำระภาษี

ตองย่ืนขอคืนภาษี

สรุปขั้นตอนการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
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