ค่ าซื้อหน่ วยลงทุน RMF และ LTF
1. ชื่อเรื่อง : ซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนหลายประเภท
คําถาม : กรณี ผลู้ งทุนมีการลงทุนในกองทุนหลายประเภท เช่น ลงทุนทั้งในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PDF) หรื อลงทุนทั้งในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ (RMF) กับกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) จะมีหลักเกณฑ์การคํานวณการได้รับสิ ทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร
คําตอบ : การลงทุนในกองทุนหลายประเภท จํานวนเงินที่ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะขึ้นอยูก่ บั สัดส่วนตามที่กฎหมายกําหนดไว้ในกองทุน เช่น กรณี กองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) จะลงทุนได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ เป็ นต้น แต่เมื่อรวมทุกกองทุนแล้วจะต้องไม่เกิน 500,000 บาท

2. ชื่อเรื่อง : ซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวม RMF หลายกองทุน
คําถาม : ผูล้ งทุนซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หลายกองทุน จะมีหลักเกณฑ์อย่างไร เพื่อที่จะได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี
คําตอบ : กรณี ผลู้ งทุนมีการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หลายกองทุน จะได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีโดยพิจารณาจากตัวบุคคลเป็ นเกณฑ์ในการได้รับ
สิ ทธิ กล่าวคือ ในแต่ละปี ผูล้ งทุนจะต้องลงทุนในหน่วยลงทุนฯ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้หรื อไม่นอ้ ยกว่า 5,000 บาท แต่หากมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนฯ ในบางกองทุน
จนทําให้ยอดรวมการลงทุนในปี ดังกล่าวตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด ถือว่ามีการลงทุนที่ผดิ เงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไว้

3. ชื่อเรื่อง : ขายหน่ วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ทั้งหมดแล้ วซื้อใหม่ นํามาหักลดหย่ อนได้
คําถาม : นาย ก. มีอายุครบ 55 ปี บริ บูรณ์ ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2547 และซื้อติดต่อกันมาทุกปี นาย ก. ต้องการ
ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ที่ซ้ือมาทั้งหมด (ปี 2547 - 2551) ภายในปี 2552 และนําเงินไปซื้อกองทุน RMF ใหม่ นาย ก. นําเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
RMF นี้ ไปหักลดหย่อนภาษีในปี 2552 ได้หรื อไม่
คําตอบ : หากนาย ก. ได้ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF แล้ว ต่อมาในปี 2552 นาย ก. ได้ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ใหม่ นาย ก. มีสิทธินาํ เงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวม RMF ดังกล่าวไปหักในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปี ภาษี 2552 ได้ โดยให้ถือปฏิบตั ิ ตามข้อ 2(55) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.
2509) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 4 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ.2551) ประกอบกับ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90)

4. ชื่อเรื่อง : ซื้อและขายหน่ วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ในปี ภาษีเดียวกัน
คําถาม : กรณี ผลู้ งทุนมีการซื้อและขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ในระหว่างปี จะมีหลักเกณฑ์การคํานวณว่าได้มีการซื้อหน่วยลงทุนในกรณี น้ ี เป็ นจํานวน
เท่าใด เพื่อให้ได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี
คําตอบ : กรณี ผลู้ งทุนมีการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ในระหว่างปี จํานวนเงินการซื้อหน่วยลงทุนที่จะได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้อง
เป็ นจํานวนเงินการซื้อและขายหน่วยลงทุนโดยคงเหลือสุทธิ ณ ตอนสิ้นปี

5. ชื่อเรื่อง : ขายและซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ในปี ภาษีเดียวกัน
คําถาม : นาย ก. มีเงินได้จากเงินเดือนประจํา ในปี 2552 ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF) ที่ถือครบ 5 ปี และซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ใหม่ เงินได้
ที่ใช้เป็ นฐานในการคํานวณค่าซื้อ LTF ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ที่ได้รับในปี ภาษีน้ นั แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ต้องนําเงินได้
จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ที่ได้รับยกเว้นมารวมคํานวณด้วยหรื อไม่
คําตอบ : กรณี ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ที่ผมู้ ีเงินได้จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกินอัตรา ร้อยละ 15 ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ให้คาํ นวณ
จากเงินได้ที่ได้รับทั้งหมดในปี ภาษีน้ นั ก่อนหักเงินได้จากการขาย LTF ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2(67) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509)

6. ชื่อเรื่อง : ขายคืนหน่ วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ทีไ่ ม่ ได้ ใช้ สิทธิยกเว้ นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
คําถาม : นาง อ. ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) โดยเริ่ มซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกในปี 2548 และซื้อต่อเนื่องมาโดยตลอดทุกปี ในแต่ละปี ได้นาํ ค่าซื้อหน่วย

ลงทุนดังกล่าวมาใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ต่อมา ปี 2552 นาง อ.ซื้อหน่วยลงทุน จํานวน 200,000 บาท และได้ขายคืนระหว่างปี ซึ่ งเป็ นหน่วยลงทุนที่ซ้ือมาในปี 2551 เฉพาะ
ส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
1. ปี 2552 นาง อ. มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากการซื้อหน่วยลงทุนหรื อไม่
2. ปี 2548 - 2551 นาง อ. มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากการซื้อหน่วยลงทุนหรื อไม่
คําตอบ : 1. หาก นาง อ. ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้เป็ นไป ตามข้อ 1(2) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90)ฯ ก็จะมีสิทธินาํ เงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในปี 2552 เท่าที่ได้จ่ายไปจริ ง และถือไว้ตลอดปี ภาษี ยกเว้นภาษีเงินได้ ตามมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(55) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126(พ.ศ.
2509)ฯ และประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้(ฉบับที่ 90)ฯ
2. เมื่อ นาง อ. ได้ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้แล้ว ต่อมาได้ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไปทั้งหมดหรื อบางส่วน โดยไม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ตามข้อ 2(55) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ประกอบกับ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90)ฯ ดังนั้น นาง อ. จึงหมดสิ ทธิได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้ และต้องเสียภาษีเงินได้สาํ หรับปี ภาษีที่ได้นาํ เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ที่ได้ยนื่ แบบแสดง
รายการภาษีเงินได้ของปี ภาษีน้ นั ๆ จนถึงวันที่ได้ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสี ยภาษีเงินได้เพิ่มเติมของแต่ละปี ภาษีที่ผา่ นมา พร้อมเงินเพิ่ม ตามมาตรา 27
แห่งประมวลรัษฎากร

7. ชื่อเรื่อง : การนับระยะเวลาการไถ่ ถอนหน่ วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ทีซ
่ ื้อก่อน 1 มีนาคม 2551 และลงทุนไม่ ต่อเนื่องได้

สิ ทธิประโยชน์ ทางภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
คําถาม : นาย ก. ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ครั้งแรก เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546 และซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเพิ่มในปี 2548 - 2550 (ปี 2547 หยุดการซื้อ)
และขายหน่วยลงทุนดังกล่าวทั้งหมดคืนให้แก่กองทุนรวม RMF ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 เพื่อจะได้รับสิ ทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับปี ภาษี 2551 การนับ
ระยะเวลาการไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวครบ 5 ปี หรื อไม่
คําตอบ : ผูม้ ีเงินได้ที่จะได้รับสิ ทธิยกเว้นภาษีเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว และเงินหรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่ผมู้ ีเงินได้ได้รับจากการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวคืนให้แก่
กองทุนรวม มีการนับระยะเวลาการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เป็ น 2 กรณี ดังนี้
1.ให้นบั ตั้งแต่วนั ที่ซ้ือหน่วยลงทุนครั้งแรก สําหรับผูม้ ีเงินได้ที่มิใช่ผสู้ ูงอายุ หรื อทุพพลภาพ จึงจะได้รับสิ ทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2(55) และ
(65) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) และ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90)
2.ให้นบั ระยะเวลาถือหน่วยลงทุนเฉพาะปี ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้ซ้ือหน่วยลงทุน สําหรับผูม้ ีเงินได้ที่เป็ นผูส้ ูงอายุ หรื อทุพพลภาพ จึงจะได้รับสิ ทธิยกเว้นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2(56) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) และ ข้อ 1 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 91)
ดังนั้น หาก นาย ก. มิใช่ผสู้ ูงอายุ หรื อทุพพลภาพ การนับระยะเวลาถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ให้นบั ตั้งแต่วนั ที่ซ้ือหน่วยลงทุนครั้งแรกตามข้อ 1 ได้แก่ ปี
2546 ทําให้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ครบ 5 ปี นาย ก. จึงได้รับสิ ทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สําหรับปี ภาษี 2551

8. ชื่อเรื่อง : ผู้สูงอายุซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF
คําถาม : การยกเว้นภาษีสาํ หรับการซื้อหน่วยลงทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF) ที่หกั ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้น้ นั คํานวณจากเงิน
ได้หลังหรื อก่อนหักการยกเว้นภาษีกรณี เงินได้สาํ หรับผูส้ ูงอายุที่มีอายุไม่ต่าํ กว่า 65 ปี บริ บูรณ์ และเงินชดเชยตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน
คําตอบ : กรณี ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF หรื อ LTF ที่ผมู้ ีเงินได้ได้รับยกเว้นภาษีให้ยกเว้นได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินก่อนหักยกเว้นภาษีกรณีผมู้ ี
เงินได้อายุไม่ต่าํ กว่า 65 ปี บริ บูรณ์ในปี ภาษีที่ได้รับ และเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

9. ชื่อเรื่อง : ภริ ยาซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF และการกรอกแบบ
คําถาม : ภริ ยามีเงินได้ ตามมาตรา 40(1) และ (6) แห่งประมวลรัษฎากร ถ้ามีการซื้อกองทุน RMF และ LTF จะหักลดหย่อนอย่างไร และกรอกแบบอย่างไร กรณี ภริ ยาแยกยืน่
แบบ ภ.ง.ด.91 และภริ ยายืน่ แบบ ภ.ง.ด.90 รวมกันกับสามี
คําตอบ : ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF หักลดหย่อนได้ ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ตามข้อ 2(55) และ (66) ของ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509)
ส่วนการกรอกแบบ ภ.ง.ด.91 หรื อ ภ.ง.ด.90 ของภริ ยา กรณี แยกยืน่ แบบฯ และยืน่ แบบฯ รวมกับสามี นั้น
1. กรณี ภริ ยาแยกยืน่ แบบ ภ.ง.ด.91 สามารถใช้สิทธิหกั ลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมทั้ง 2 กองทุน ได้โดยเฉลี่ยตามสัดส่วนของเงินได้
2. กรณี ภริ ยายืน่ แบบ ภ.ง.ด.90 รวมคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับสามี สามารถกรอกในข้อลดหย่อนของผูม้ ีเงินได้ ได้ท้งั จํานวน หรื อภริ ยาแยกคํานวณภาษีแต่
ยืน่ แบบ ภ.ง.ด.90 ในฉบับเดียวกับสามี สามารถใช้สิทธิได้โดยเฉลี่ยตามสัดส่วนของเงินได้

10.ชื่อเรื่อง : เอกสารทีใ่ ช้ แสดงสิ ทธิในการยกเว้ นเงินได้ ค่าซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนรวม LTF กรณีไถ่ ถอนหน่ วยลงทุนก่ อน

กําหนดเวลาเนื่องจากเหตุทุพพลภาพ
คําถาม : ผูม้ ีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF) ก่อนกําหนดเวลาตามหลักเกณฑ์การได้สิทธิยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินได้ค่าซื้อหน่วยลงทุนมารวมคํานวณเพื่อเสีย
เงินได้บุคคลธรรมดาเนื่องจากเหตุทุพพลภาพ จะต้องใช้หลักฐานใดให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
คําตอบ : ต้องเป็ นกรณี ที่แพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพซึ่งก่อให้เกิดเงินได้ที่จะนํามาซื้อหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวต่อไปได้

11.ชื่อเรื่อง : การนับระยะเวลาการไถ่ ถอน LTF เพือ่ ได้ สิทธิประโยชน์ ทางภาษีเงินได้
คําถาม : ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2547 และขายหน่วยลงทุนนี้ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 อยากทราบว่าการนับระยะเวลาการ
ไถ่ถอน LTF เพื่อได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณี ใดถูกต้องระหว่าง
กรณี ที่ 1 ซื้อ LTF ในวันที่ 30 ธันวาคม 2547 ถือว่านับ 1 ปี ปฏิทินแล้ว ดังนั้น เมื่อขายหน่วยลงทุน LTF ในวันใดวันหนึ่งในปี 2551 ถือว่าลงทุนมาครบ 5 ปี ปฏิทิน
แล้ว
กรณี ที่ 2 ซื้อ LTF ในวันที่ 30 ธันวาคม 2547 ถือว่านับ 1 ปี ปฏิทินแล้ว แต่จะต้องถือ LTF ให้เต็มปี 2551 จึงจะถือว่าลงทุนครบ 5 ปี ปฏิทินแล้ว ดังนั้น ต้องขาย
LTF ในวันใดวันหนึ่งในปี 2552
คําตอบ : ค่าซื้อหน่วยลงทุน LTF ที่จะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องกันเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี ปฏิทิน ตามข้อ
2(66) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ประกอบกับประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 169) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 175) ดังนั้น
การนับระยะเวลาถือหน่วยลงทุน LTF ให้นบั ตามกรณี ที่ 1 โดยไม่ได้คาํ นึงว่า ปี ที่ถือครบ 5 ปี ปฏิทินนั้นต้องถือให้เต็มปี ปฏิทิน

