ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีธรุ กิจเฉพาะเปนภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการประกอบกิจการ
เฉพาะอยางแทนภาษีการคาทีถ
่ ูกยกเลิก ภาษีธุรกิจเฉพาะเริ่มใชบังคับใน พ.ศ.2535 พรอมกันกับ
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
ผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ไดแก ผูประกอบกิจการทีต
่ องเสียภาษีธรุ กิจเฉพาะ ไมวาผู
ประกอบกิจการดังกลาวจะประกอบกิจการในรูปของ
- บุคคลธรรมดา
ิ ุคคล
- คณะบุคคลที่มิใชนิตบ
- กองมรดก
- หางหุนสวนสามัญ
- กองทุน
่ ระทําโดยบุคคลธรรมดาตั้งแตสองคนขึ้นไปอันมิใชนิติบค
ุ คล
- หนวยงานหรือกิจการของเอกชนทีก
- องคการของรัฐบาล สหกรณ และองคกรอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเปนนิติบุคคล
ในกรณีผูประกอบกิจการอยูนอกราชอาณาจักร ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบในการประกอบกิจการรวม
ตลอดถึง ลูกจาง ตัวแทน หรือผูทาํ การแทนซึง่ มีอํานาจในการจัดการแทนโดยตรง หรือโดยปริยายที่อยูใน
ราชอาณาจักร เปนผูมีหนาที่เสียภาษีรวมกับผูประกอบกิจการดังกลาวขางตน
การประกอบกิจการที่ตองเสียภาษีธร
ุ กิจเฉพาะ
กิจการทีจ
่ ะตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะไดแก การประกอบกิจการดังตอไปนี้ในราชอาณาจักร โดย
กิจการนั้น ไมไดรับยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะ
1. การธนาคาร ตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย หรือกฎหมายเฉพาะ
2. การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ตามกฎหมายวาดวย การ
ประกอบ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
3. การรับประกันชีวิต ตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต
4. การรับจํานํา ตามกฎหมายวาดวยโรงรับจํานํา
่ งธนาคารพาณิชย เชน การใหกย
ู ม
ื เงินค้ําประกัน แลกเปลี่ยน
5. การประกอบกิจการโดยปกติเยีย
เงินตรา ออก ซื้อ หรือขายตัว๋ เงิน หรือรับสงเงินไปตางประเทศดวยวิธีตาง ๆ
ในกรณีที่มีปญ
 หาวา กิจการใดเปนการประกอบกิจการโดยปกติเยีย
่ งธนาคารพาณิชยหรือไม
อธิบดีกรมสรรพากรจะเสนอใหคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรพิจารณากําหนดขอบเขตและเงื่อนไขของ
การประกอบกิจการดังกลาวนั้นก็ไดและเมื่อคณะกรรมการวินจ
ิ ฉัย ภาษีอากรไดวินิจฉัยแลว ใหประกาศคํา
วินิจฉัยนั้นในราชกิจจานุเบกษา

6. การขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากําไร ไมวาอสังหาริมทรัพยนั้นจะไดมาโดยวิธีใดก็
ตาม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2541 (ใชบังคับ
ตั้งแต 1 มกราคม 2542 เปนตนไป) ดังตอไปนี้
การขายอสังหาริมทรัพยทถ
ี่ ือวาเปนทางการคาหรือหากําไรตามพระราชกฤษฎีกาฯ ไดแกการ
ขายอสังหาริมทรัพยทต
ี่ องจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ดังตอไปนี้
(1) การขายอสังหาริมทรัพยที่ถือวาเปนทางการคาหรือหากําไรตามพระราชกฤษฎีกาฯ ไดแก
การขายอสังหาริมทรัพยที่ตองจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังตอไปนี้
(2) การขายหองชุดของผูประกอบการซึ่งเปนผูขอจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายวาดวย
อาคารชุด
่ รางขึน
้ เพื่อขาย รวมถึงการขายทีด
่ น
ิ อันเปนที่ตั้ง
(3) การขายอสังหาริมทรัพยที่เปนอาคารทีส
ของ อาคารดังกลาว
ี่ ีการแบงขาย
(4) การขายอสังหริมทรัพยที่ไมเขาลักษณะตาม (1) (2) หรือ (3) เฉพาะกรณีทม
หรือแบงแยกไวเพื่อขาย โดยไดจัดทําถนนหรือสิ่งสาธารณูปโภคอื่น หรือใหคําสั่นวาจะจัดใหมส
ี ิ่งดังกลาว
ี่ ูขายมีไวในการประกอบกิจการเฉพาะของบริษัทหรื หางหุนสวน
(5) การขายอสังหาริมทรัพยทผ
ที่มีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบค
ุ คล องคการของรัฐบาล สหกรณ และองคกรอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเปน
นิติบค
ุ คล
(6) การขายอสังหาริมทรัพยที่ไมเขาลักษณะตาม (1) (2) (3) (4) (5) ที่ไดกระทําภายในหาป
นับแตวันที่ไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยนั้น เวนแต
(ก) การขายหรือการถูกเวนคืนตามกฎหมาย วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
(ข) การขายอสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยทางมรดก
่ ูขายมีชื่อ
(ค) การขายอสังหาริมทรัพยทใี่ ชเปนสถานที่อยูอาศัยอันเปนแหลงสําคัญทีผ
อยูในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งปที่นับแตวันที่ไดมาซึง่
อสังหาริมทรัพยนั้นในกรณีทท
ี่ ี่ดินและอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตาม (ค) ไดมาไมพรอมกันกําหนดเวลาหา
ปตามความใน (16) ใหถือตามระยะเวลาการไดมาซึ่งที่ดินหรืออาคารหรือสิง่ ปลูกสรางที่ไดมาภายหลัง
์ รือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย โดยไมมีคา ตอบแทน
(ง) การโอนกรรมสิทธิห
ใหแกบุตรชอบดวยกฎหมายของตน แตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม
์ รือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย ทางมรดกใหแกทายาท
(จ) การโอนกรรมสิทธิห
โดยธรรมหรือผูร ับพินัยกรรมซึง่ เปนทายาทโดยธรรม
์ รือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยใหแกสวนราชการหรือ
(ฉ) การโอนกรรมสิทธิห
องคการของรัฐบาลโดยไมมีคา ตอบแทน
(ช) การแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยกับสวนราชการ
หรือองคการของรัฐบาลเฉพาะในกรณีทส
ี่ วนราชการหรือองคการของรัฐบาลนั้นมิไดมีการจายคาตอบแทน
เปนอยาง อื่น นอกจากอสังหาริมทรัพยทแ
ี่ ลกเปลี่ยนนั้น
หมายเหตุ ผูมีเงินไดที่ไดรับเงินไดพึงประเมินจากการขายอสังหาริมทรัพยตาม (6) ซึ่งไดถก
ู หักภาษีเงิน
ได ณ ที่จาย และไดเสียภาษีธรุ กิจเฉพาะไวแลวเมื่อถึงกําหนดยื่นรายการเสียภาษีเงินไดใหไดรับยกเวนไม
ตองนําเงินไดดงั กลาว มาคํานวณเปนเงินไดพึงประเมิน ทั้งนี้เพื่อเปนการบรรเทาภาระภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา(พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 376 พ.ศ.2544)
(7) การขายหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในตลาด
หลักทรัพย
(8) การประกอบกิจการอื่น ตามกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

กําหนดใหกิจการซื้อและขายคืนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยเปนกิจการที่อยูใ นบังคับตอง
เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เนื่องจากการประกอบกิจการซื้อหรือขายคืนหลักทรัพยโดยมีสัญญาหรือซื้อคืน
ดังกลาวมี ลักษณะอื่นที่อยูในบัง คับตองเสียภาษีธรุ กิจเฉพาะ (พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 350) พ.ศ.
2524
กําหนดใหการประกอบธุรกิจแฟกเตอริงเปนกิจการที่อยูในบังคับตองเสียภาษีธรุ กิจ เฉพาะ
เนื่องจากการประกอบธุรกิจดังกลาวมีลักษณะคลายคลึงกับการใหกย
ู ืมเงินทีเ่ ปนการประกอบกิจการโดย
ปกติ เยี่ยงธนาคารพาณิชย (พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 358) พ.ศ.2542 )
คําวา "ธุรกิจแฟกเตอริง" หมายความวา ธุรกิจทีผ
่ ข
ู ายสินคาหรือผูใหบริการตกลงจะ โอน
ทรัพยสินที่จะไดรับจากการชําระหนี้เนื่องจากการขายสินคาหรือการใหบริการระหวางตนกับลูกหนี้ของตน
ใหแกผูประกอบธุรกิจแฟกเตอริง โดยผูประกอบธุรกิจแฟกเตอริงตกลงจะใหสินเชื่อซึ่งรวมถึงการใหกูยืม
และการ ทดรองจายแกผูขายสินคาหรือผูใหบริการและรับทีจ
่ ะดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
ั ชีทรัพยสินทีจ
่ ะไดรับการชําระหนี้
(ก) จัดใหมีบญ
(ข) เรียกเก็บทรัพยสินที่จะไดรับจากการชําระหนี้
ี่ ูกหนี้ของผูขายสินคาหรือผูใหบริการผิดนัด
(ค) รับผิดชอบในหนี้ทล
ฐานภาษี และอัตราภาษี
ฐานภาษีสําหรับการประกอบกิจการที่ตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ไดแก รายรับกอนหักรายจายใด ๆ
ที่ผูประกอบกิจการไดรับ หรือพึงไดรับเนื่องจากการประกอบกิจการ
่ ูประกอบ
"รายรับ" หมายความวา เงิน ทรัพยสิน คาตอบแทน หรือประโยชนใด ๆ อันมีมูลคาทีผ
กิจการ ไดรับหรือพึงไดรับ ไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการ
กิจการทีต
่ องเสียภาษีธรุ กิจเฉพาะ จะตองเสียภาษีโดยคํานวณจากฐานภาษี ซึ่งไดแก รายรับตาม
ฐานภาษี ของแตละประเภทกิจการ คูณดวยอัตราภาษีที่กําหนดไว และจะตองเสียภาษีทองถิ่นอีก รอยละ
10 ของจํานวนภาษี ธุรกิจเฉพาะดังกลาว

กิจการ

ฐานภาษี

อัตราภาษี
รอยละ

1. กิจการธนาคาร,ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย, ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร และ
การประกอบกิจการเยี่ยง ธนาคารพาณิชย

- ดอกเบี้ย สวนลด คาธรรมเนียม คาบริการ
หรือกําไรกอนหักรายจาย ใดๆ จากการซื้อ
หรือขายตั๋วเงินหรือ ตราสารแสดงสิทธิในหนี้
ใด ๆ

3.0

- กําไรกอนหักรายจายใดๆ จากการ
แลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตรา การออกตั๋ว
เงินหรือการสงเงินไปตางประเทศ

3.0

2. กิจการรับประกันชีวต
ิ

- ดอกเบี้ย คาธรรมเนียม คาบริการ

2.5

3. กิจการโรงรับจํานํา

- ดอกเบี้ย คาธรรมเนียม

2.5

- เงิน ทรัพยสน
ิ คาตอบแทน หรือ
ประโยชนใดๆ อันมีมูลคาที่ไดรับ หรือพึง
ไดรับจากการขายของที่ จํานําหลุดเปนสิทธิ

2.5

4. การคาอสังหาริมทรัพย

- รายรับกอนหักรายจายใดๆ

0.1

5. การขายหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพย

- รายรับกอนหักรายจายใดๆ

0.1 (ยกเวน)

6. การซื้อและการขายคืนหลัก ทรัพยที่
ไดรับอนุญาตจาก คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพย

- กําไรกอนหักรายจายใดๆ จากการขายคืน
หลักทรัพย แตไมรวมถึง ดอกเบี้ย เงินปนผล
หรือประโยชนใดๆ ที่ไดจากหลักทรัพย

3.0

7. ธุรกิจแฟกเตอริง

- ดอกเบี้ย สวนลด คาธรรมเนียม หรือ
คาบริการ

3.0

หมายเหตุ อัตราภาษีของการคาอสังหาริมทรัพยใหลดและคงจัดเก็บในอัตรารอยละ 0.1 โดยมีผลใช
บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2544 (พระราชกฤษฎีกา(ฉบับที่ 366) พ.ศ.2543)
การคํานวณรายรับดังกลาวขางตนใหเปนไปตามวิธีการหลักเกณฑและการปฏิบัตท
ิ างบัญชี และ
เมื่อไดเลือก ปฏิบัติเปนอยางใดแลว (เชน เลือกใชเกณฑเงินสดหรือเกณฑสิทธิ เปนตน) จะตองถือปฏิบต
ั ิ
เปนอยางเดียวตลอดไป เวนแต จะไดรับอนุมต
ั ิจากอธิบดีกรมสรรพากรใหเปลี่ยนแปลง

