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เรื่อง สรรพากรพร้อมเก็บภาษี e - Service ๑ กันยายนนี้ ติดปีกผู้ประกอบการไทยแข่งขันอย่างเป็นธรรม
....................................................................................................................................................................................
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๗๗
(พ.ศ.๒๕๖๔) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานและทะเบียน
ภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม ด้ วยกระบวนการทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าหรับ ผู้ ป ระกอบการที่ ได้ ให้ บ ริก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
รวมทั้งผู้ประกอบการที่ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ แพลตฟอร์มจากต่างประเทศ เพื่อกาหนดวิธีการดาเนินงานในการ
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ (e - Service) ของกรมสรรพากร
ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายในวันที่ ๑ กันยายนนี้
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า “ภาษี e - Service นี้
มีการดาเนินการในขั้นตอนของกฎหมายมากกว่า ๒ ปี จนได้รับการอนุมัติเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และให้เริ่มมี
ผลบัง คับ ใช้ใ นเดือ นหน้า นี้ โดยกฎกระทรวงฯ จะกาหนดให้ผู้ป ระกอบการต่า งประเทศที่ใ ห้บ ริก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยและมีรายได้จากการให้บริการเกิน
๑.๘ ล้า นบาท จะต้อ งจดทะเบีย นภาษีมูล ค่า เพิ่ม ผ่า นระบบงานภาษีมูล ค่า เพิ่ม สาหรับ การให้บ ริก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ (VAT for Electronic Service : VES) บนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร และยื่นแบบ
แสดงรายการภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม พร้ อ มช าระภาษี เป็ น รายเดื อ น ภายในวั น ที่ ๒๓ ในเดื อ นถั ด ไป โดยปั จ จุ บั น มี
ผู้ประกอบการต่างประเทศลงทะเบียนเพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มบนเว็บไซต์ของกรมสรรพากรแล้วมากกว่า
๕๐ ราย ซึ่ง สะท้อ นให้เ ห็น ว่า ผู้ใ ห้บ ริก ารต่า งประเทศมีค วามตื่น ตัว และพร้อ มจะปฏิบัติต ามกฎหมายภาษี
e - Service ของไทยด้วยดี โดยไทยเป็นหนึ่งใน ๖๐ กว่าประเทศทั่วโลกที่ได้เริ่มดาเนินการเก็บภาษีประเภทนี”้
สาหรับธุรกิจที่ต้องมาจดทะเบียนและดาเนินการทางภาษี แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่มหลัก ประกอบด้วย
ธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มสาหรับขายของออนไลน์ ธุรกิจให้บริการโฆษณาออนไลน์ ธุรกิจให้บริการจองโรงแรม
ที่พักและการเดินทาง ธุรกิจให้บริการเป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย ธุรกิจให้บริการสมาชิกดูหนังฟังเพลงออนไลน์
เกมส์ และแอพพลิเคชั่นต่างๆ
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุอีกว่า “ภาษี e - Service นี้
ช่วยสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างชาติ ที่ผ่านมา
ผู้ประกอบการไทยที่ทาธุรกิจบริการออนไลน์ จะต้องนาส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ในขณะที่ผู้ประกอบการต่างชาติไม่ต้อง
เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม นอกจากทาให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขั นแล้ว ภาษี e - Service จะเป็นการเพิ่มรายได้
ทางหนึ่งให้กับประเทศ ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาทในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และใน
อนาคตจะทาให้ประเทศไทยมีฐานข้อมูลรายได้ของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างชาติ ที่จะสามารถนาไปใช้ในการ
คานวณเป็นฐานภาษีใหม่ที่น่าจะเป็นรายได้อีกทางหนึ่งของประเทศไทยในอนาคต”
นายเอกนิ ติ นิ ติ ทั ณ ฑ์ ป ระภาศ อธิ บ ดี ก รมสรรพากร กล่ า วว่ า “กฎกระทรวงฯ ดั ง กล่ า ว
ยังกาหนดวิธีการดาเนิ นการจัดเก็บภาษี e - Service ตั้งแต่กระบวนการจดทะเบียนในระบบ VES การติดต่อ
ระหว่างกรมสรรพากรและผู้ประกอบการจากต่างประเทศ การจัดทา ส่ง รับ เก็บรักษาเอกสาร การยื่นแบบและชาระ
/ภาษีมูลค่าเพิ่ม...

-๒ภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบ Internet โดยการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการ e - Service จากต่างประเทศ
ที่จดทะเบี ยนตามกฎกระทรวงฯ นี้ จะชาระภาษีมูลค่าเพิ่ มจากฐานการให้บ ริการแก่ผู้ใช้บริการในไทยที่ไม่ได้
จดทะเบียน VAT (สาหรับผู้ใช้บริการในไทยที่จดทะเบียน VAT อยู่แล้ว ให้ดาเนินการโดยยื่นแบบและชาระ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ. ๓๖ และสามารถนาภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากรมาหักเป็น
ภาษีซื้อได้เช่นเดิม ) นอกจากนั้น ผู้ประกอบการ e - Service จากต่างประเทศไม่มีสิทธิออกใบกากับภาษีและไม่มี
สิท ธินาภาษีซื้อ มาหัก ออกจากภาษีข าย ทั้ง นี้ กรมสรรพากรได้เผยแพร่ร ายชื่อ ผู้ป ระกอบการ e - Service
จากต่ า งประเทศที่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นแล้ ว บนเว็ บ ไซต์ ข องกรมสรรพากรที่ https://eservice.rd.go.th/rd-ves
-web/search/company”
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สานักงานสรรพากรพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
(RD Intelligence Center) ๑๑๖๑
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