สารพันปัญหา "ค่ าลดหย่ อน"
1. ชื่อเรื่อง : สามีไม่ มเี งินได้ ภริยานําไปหักลดหย่ อนได้
คําถาม : ภริ ยามีเงินได้ แต่สามีไม่มีเงินได้ หักลดหย่อนอย่างไร และแจ้งว่ารวมหรื อแยกยืน่
คําตอบ : ภริ ยาหักลดหย่อนฐานะผูม้ ีเงินได้ 30,000 บาทและหักลดหย่อนสามีได้อีก 30,000 บาทรวมเป็ น 60,000 บาทและในการยืน่ แบบให้แจ้งสถานะคู่สมรส
ไม่มีเงินได้

2. ชื่อเรื่อง : ภริยาจดคณะบุคคลไม่ มเี งินได้ อนื่ สามีนํามาหักลดหย่ อนได้
คําถาม : ภริ ยาจดคณะบุคคลกับบุตรผูเ้ ยาว์ แต่ภริ ยาไม่มีเงินได้ สามีสามารถนําภริ ยามาหักลดหย่อนกรณี ภริ ยาไม่มีเงินได้ได้หรื อไม่
คําตอบ : ได้ กรณี ภริ ยาจดทะเบียนจัดตั้งคณะบุคคล เงินได้ของคณะบุคคลต้องไปเสี ยภาษีในนามคณะบุคคล และเงินส่วนแบ่งกําไรจากคณะบุคคลที่มิใช่คณะบุคคลก็
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากภริ ยาไม่มีเงินได้จากแหล่งเงินได้อื่น ก็ถือว่าภริ ยาไม่มีเงินได้ สามีสามารถนํามาหักลดหย่อนในฐานะคู่สมรสของผูม้ ีเงินได้จาํ นวน
30,000 บาท

3. ชื่อเรื่อง : บุตร 4 คน และบุตรคนแรกเสี ยชีวติ ให้ หักลดหย่ อนบุตรได้ เฉพาะบุตรทีย่ งั มีชีวติ
คําถาม : มีบุตร 4 คน เกิดหลัง พ.ศ. 2522 คนแรกตาย นําบุตรคนที่ 4 มาหักลดหย่อนได้หรื อไม่
คําตอบ : หักได้ หากบุตรคนที่ 4 เป็ นบุตรที่อยูใ่ นหลักเกณฑ์ที่ได้รับการหักลดหย่อนเพราะการนับจํานวนบุตรให้นบั เฉพาะบุตรที่ยงั มีชีวิตอยูต่ าม มาตรา 47(1)(ค)
แห่งประมวลรัษฎากร

4. ชื่อเรื่อง : บุตรทีอ่ ยู่เนอร์ สเซอรี่ หักลดหย่ อนเพือ่ การศึกษาไม่ ได้
คําถาม : บุตรที่อยูเ่ นอร์สเซอรี่ สามารถนํามาหักลดหย่อนบุตรและการศึกษาบุตรได้หรื อไม่
คําตอบ : การหักลดหย่อนเพื่อการศึกษาของบุตรจํานวน 2,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร จะต้องเป็ นการศึกษากับโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาใน
ประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นสถานศึกษาของทางราชการหรื อเอกชน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นอุดมศึกษา และหากศึกษาอยูใ่ นชั้นอุดมศึกษา (อนุปริ ญญาขึ้นไป รวมถึงหลักสูตรเนติ
บัณฑิต) ต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี
ดังนั้น บุตรที่อยูเ่ นอร์สเซอรี่ จึงสามารถหักลดหย่อนในฐานะบุตร ตามมาตรา 47(1)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร ได้เพียงคนละ 15,000 บาท แต่ไม่
สามารถหักลดหย่อนเพื่อการศึกษาบุตร จํานวน 2,000 บาท ได้ ตามมาตรา 47(1)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร

5. ชื่อเรื่อง : บุตรจบการศึกษาระหว่ างปี นํามาหักลดหย่ อนได้
คําถาม : สามีภริ ยาสามารถนําบุตรที่ไม่มีเงินได้และจบการศึกษาระหว่างปี มาหักลดหย่อนได้หรื อไม่
คําตอบ : การหักลดหย่อนบุตรให้หกั ได้ตลอดปี ภาษี ไม่วา่ กรณี ที่จะหักได้น้ นั จะอยูต่ ลอดปี ภาษีหรื อไม่กต็ าม ตามมาตรา 47(1)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร

6.ชื่อเรื่อง : มารดาไม่ มเี งินได้ บิดาใช้ สิทธิหักค่ าลดหย่ อนมารดาในฐานะคู่สมรส บุตรผู้มเี งินได้ ใช้ สิทธิหักลดหย่ อนอุปการะเลีย้ งดูมารดาได้
คําถาม : สามีมีเงินได้ แต่ภริ ยาไม่มีเงินได้ สามีได้นาํ ภริ ยามาหักค่าลดหย่อน 30,000 บาท ในฐานะคูส่ มรส บุตรมีเงินได้ได้นาํ มารดามาหักค่าลดหย่อนในฐานะบุพการี
อีก 30,000 บาท กรณี น้ ี สามารถหักค่าลดหย่อนในฐานะคู่สมรสและฐานะมารดาของผูม้ ีเงินได้ ใช่หรื อไม่
คําตอบ : บุตรมีเงินได้สามารถนํามารดามาหักค่าลดหย่อนในฐานะบุพการี ได้อีก 30,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ญ) แห่งประมวลรัษฎากร หากเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 136)

7. ชื่อเรื่อง : บิดามารดาตายในระหว่ างปี ภาษีนํามาหักลดหย่ อนค่ าอุปการะเลีย้ งดูบดิ ามารดาได้

คําถาม : กรณี บิดามารดาถึงแก่ความตายในระหว่างปี ภาษี(เช่น ตายในเดือนกันยายน 2549) หรื อก่อนการยืน่ แบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 บุตรจะใช้สิทธิหกั
ลดหย่อนบิดามารดาได้หรื อไม่
คําตอบ : กรณี บิดามารดาตายในระหว่างปี ภาษี หรื อก่อนการยืน่ แบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ให้บุตรเพียงคนใดคนหนึ่ งใช้สิทธิหกั ลดหย่อนได้โดยแนบ แบบ ล.ย.03
และสําเนาใบมรณบัตร พร้อมกับการยืน่ แบบฯ

8. ชื่อเรื่อง : บิดาหรือมารดาเป็ นคนต่ างด้ าวนํามาหักลดหย่ อนค่ าอุปการะเลีย้ งดูบดิ ามารดาได้
คําถาม : กรณี บิดาหรื อมารดาเป็ นคนต่างด้าว บุตรสามารถนํามาหักลดหย่อนคนละ 30,000 บาท ได้หรื อไม่ ถ้าได้จะใช้หนังสื อทะเบียนต่างด้าวใช่หรื อไม่ เพราะคน
ต่างด้าวไม่มีบตั รประชาชน
คําตอบ : การหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดาหรื อมารดาที่เป็ นคนต่างด้าว หากเข้าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่
136) และได้ขอมีเลขประจําตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรประกอบแบบหนังสื อรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา (แบบ ล.ย.
03) ใช้เป็ นหลักฐานประกอบการหักลดหย่อนได้

9. ชื่อเรื่อง : การหักลดหย่ อนคู่สมรส บุตรและบุพการีทอี่ ยู่ต่างประเทศ ของผู้มเี งินได้ ชาวต่ างชาติซึ่งเป็ นผู้อยู่ในประเทศ
คําถาม : ชาวต่างชาติเข้ามาทํางานบริ ษทั ในไทยเกิน 180 วัน มีเงินได้ประเภทเงินเดือน ภริ ยา บุตร บุพการี อยูต่ ่างประเทศไม่มีเงินได้ บุตรเรี ยนหนังสื อที่ต่างประเทศ
และบุพการี อายุเกิน 60 ปี มีสิทธิหกั ลดหย่อนภริ ยา บุตร และบุพการี ได้เท่าใด
คําตอบ : กรณี ชาวต่างชาติเข้ามาทํางานในไทยเกิน 180 วัน ถือว่าผูม้ ีเงินได้เป็ นผูอ้ ยูใ่ นไทย สามารถหักลดหย่อนภริ ยาได้ ไม่วา่ ภริ ยาจะอยูใ่ นไทยหรื ออยูต่ ่างประเทศ
และสามารถหักลดหย่อนบุตรได้ ไม่วา่ บุตรจะอยูใ่ นไทยหรื ออยูต่ ่างประเทศแต่หากบุตรศึกษาอยูท่ ี่ต่างประเทศให้หกั ลดหย่อนเสมือนบุตรที่มิได้ศึกษา ทั้งนี้ ตามมาตรา
47(1)(ข) และ (ค) แห่งประมวลรัษฎากร
สําหรับการหักลดหย่อนบิดามารดาของผูม้ ีเงินได้ชาวต่างชาติจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 136) โดยบิดามารดาจะต้องมีเลขประจําตัวประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ประกอบแบบหนังสื อรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดา
มารดา (แบบ ล.ย.03) ด้วย หากไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด ก็ไม่สามารถหักลดหย่อนบิดามารดาได้

10.ชื่อเรื่อง : บุตรพิการมีเงินได้ เกิน 15,000 บาท แต่ ไม่ เกิน 30,000 บาท ผู้มเี งินได้ มสี ิ ทธิหักลดหย่ อนค่ าอุปการะเลีย้ งดูคนพิการได้
คําถาม : นาย ก. ทํางานมีเงินได้จากเงินเดือนจดทะเบียนสมรสกับภริ ยา ซึ่งเป็ นคนพิการ และไม่มีเงินได้ มีบุตรพิการ อายุ 19 ปี บุตรพิการมีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจําปี ละ 16,000 บาท ภริ ยาและบุตรได้รับบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นาย ก.จะนําภริ ยาและบุตรซึ่งเป็ น
คนพิการดังกล่าวมาหักลดหย่อนในปี ภาษี 2552 ได้อย่างไร
คําตอบ : นาย ก.สามารถใช้สิทธิหกั ลดหย่อนภริ ยาและบุตร ซึ่ งเป็ นคนพิการ ในปี ภาษี 2552 ได้ ดังนี้
1. ลดหย่อนภริ ยาในฐานะคู่สมรสไม่มีเงินได้ จํานวน 30,000 บาท ตามมาตรา 47(1) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ
ในฐานะคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ ซึ่งเป็ นคนพิการได้อีกจํานวน 60,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ฎ) แห่งประมวลรัษฎากร
2. ลดหย่อนบุตร จํานวน 15,000 บาท ไม่ได้ เนื่องจากบุตรมีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากประจํา เกินกว่า 15,000 บาท ต่อปี ตามมาตรา
47(1)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร แต่สามารถหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการในฐานะบุตรชอบด้วยกฎหมายของผูม้ ีเงินได้และคูส่ มรสที่ไม่มีเงินได้ ซึ่ งเป็ นคนพิการ
และมีเงินได้ท้งั ปี ไม่เกิน 30,000 บาท ได้จาํ นวน 60,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ฎ) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 1(2) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 182)
อย่างไรก็ตาม ในการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการจะต้องแนบหนังสื อรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรื อคนทุพพลภาพ
(แบบ ล.ย.0๔) และสําเนาบัตรประจําตัวคนพิการที่แสดงให้เห็นชื่อผูม้ ีเงินได้ซ่ ึงเป็ นผูด้ ูแลคนพิการ

11.ชื่อเรื่อง : ลดหย่ อนเบีย้ ประกันชีวติ แบบคุ้มครองสินเชื่อ
คําถาม : ในปี 2550 นาย ก. ทําสัญญากูย้ มื เงินเพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดินกับธนาคาร โดยธนาคารกําหนดเงื่อนไขว่า ผูก้ จู้ ะต้องทําประกันภัยเพื่อคุม้ ครองสิ นเชื่อของธนาคาร
ระยะเวลาประกัน 20 ปี กับบริ ษทั ประกันชีวติ ในไทย และผูก้ เู้ ป็ นผูร้ ับประโยชน์ตามภาระหนี้สินที่ผกู พัน เมื่อ นาย ก. ชําระเบี้ยประกัน ได้รับใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัย
แบบคุม้ ครองสิ นเชื่อ ดังกล่าว และได้รับหนังสื อรับรองการประกันภัย เพื่อเป็ นหลักฐานและถือเป็ นส่วนหนึ่ งของกรมธรรม์ประกันชีวิต นาย ก. สามารถนําใบเสร็จรับเงิน
ดังกล่าวไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรื อไม่

คําตอบ : เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวทําในปี 2550 และมีกาํ หนดเวลาตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป รวมทั้งทํากับบริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิต
ในราชอาณาจักร จึงเป็ นกรมธรรม์ประกันชีวติ นาย ก. สามารถนําใบเสร็จรับเงินดังกล่าวไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวล
รัษฎากร

12.ชื่อเรื่อง : สมรสระหว่ างปี คู่สมรสไม่ มเี งินได้ แต่ มเี บีย้ ประกันชีวติ นํามาหักลดหย่ อนไม่ ได้
คําถาม : นาย ก มีเงินได้จากการขายของ สมรสระหว่างปี คู่สมรสไม่มีเงินได้ แต่มีเบี้ยประกันชีวิตที่ทาํ ก่อนสมรส นาย ก สามารถนําค่าเบี้ยประกันชีวิตของคู่สมรสมาหัก
ลดหย่อนได้หรื อไม่
คําตอบ : ปี ที่ทาํ การสมรส นําค่าเบี้ยประกันชีวิตของคู่สมรสมาหักลดหย่อนไม่ได้ เนื่องจากความเป็ นสามีภริ ยามิได้มีอยูต่ ลอดปี ภาษี แต่ปีถัดไปสามารถนํามาหักลดหย่อน
ได้เท่าที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท เนื่องจากความเป็ นสามีภริ ยาได้มีอยูต่ ลอดปี ภาษี ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร

13.ชื่อเรื่อง : กรมธรรม์ ประกันชีวติ ของบุตรและบิดามารดา นํามาหักลดหย่ อนไม่ ได้
คําถาม : ผูม้ ีเงินได้ทาํ ประกันชีวิตให้บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะและบิดาสามารถนําเบี้ยประกันชีวิตดังกล่าวมาหักลดหย่อนได้หรื อไม่
คําตอบ : เบี้ยประกันชีวิตของบุตรและบิดา ไม่สามารถนํามาหักลดหย่อนได้เนื่องจาก ตามมาตรา 47(1)(ง)แห่งประมวลรัษฎากร กําหนดให้หกั ลดหย่อนเบี้ยประกันที่ผู้
มีเงินได้ได้จ่ายไปสําหรับการประกันชีวิตของผูม้ ีเงินได้เท่านั้น

14.ชื่อเรื่อง : ได้ รับผลประโยชน์ ตอบแทนคืนในระหว่ างอายุกรมธรรม์ จากกรมธรรม์ ประกันชีวติ ทีท่ าํ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552 หลายฉบับ
เกินร้ อยละ 20 ของเบีย้ ประกันชีวติ
คําถาม : นาย ก. ทํากรมธรรม์ประกันชีวิต กําหนดเวลา 10 ปี กับบริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552
และวันที่ 1 เมษายน 2552 และมีเงื่อนไขจะได้รับเงินหรื อผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์เป็ นรายปี ต่อมา ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวจาก
กรมธรรม์ประกันชีวิตทั้ง 2 ฉบับ โดยฉบับแรกไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี แต่ฉบับที่ 2 เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี และเมื่อรวมกันแล้ว
เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี นาย ก. จะต้องนําเงินได้ที่ได้รับทั้งหมดไปเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร
คําตอบ : 1. ผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิต มิได้เป็ นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อ
ผูเ้ อาประกันภัยได้รับเงินได้ดงั กล่าวทั้งกรณี ที่ผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์เกิน และไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี ไม่ตอ้ งนํามารวม
เป็ นเงินได้เพื่อเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2. สําหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทาํ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2552 เป็ นต้นไป การใช้สิทธิลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิต ตามจํานวนที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน
10,000 บาท และส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(61) ของกฎกระทรวง ฉบับที่
126 (พ.ศ.2509) ผูม้ ีเงินได้จะต้องได้รับเงินหรื อผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์ประกันชีวิตไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี ตามข้อ
2(2)(ก) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) ดังนั้น เมื่อ นาย ก. ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนฯ จากกรมธรรม์ประกันชีวิต ฉบับที่ 2 เกินร้อยละ 20 ของเบี้ย
ประกันชีวิตรายปี และเมื่อรวมกับผลประโยชน์ตอบแทนฯ จากกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับแรกแล้วเกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี นาย ก. สามารถใช้สิทธิ
ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตได้ สําหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับแรกเท่านั้น นาย ก. ต้องยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมปรับปรุ งค่าลดหย่อนเบี้ย
ประกันชีวิตเกินไป เพื่อเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมของปี ภาษีน้ นั พร้อมเงินเพิ่ม ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร ตามข้อ 5 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 172)

15.ชื่อเรื่อง : ได้ รับผลประโยชน์ ตอบแทนคืนในระหว่ างอายุกรมธรรม์ จากกรมธรรม์ ประกันชีวติ ทีท่ าํ ปี 2552 หลายฉบับ แต่ เมือ่ รวมกัน
แล้ วไม่ เกินร้ อยละ 20 ของเบีย้ ประกันชีวติ
คําถาม : นาย ก. ทํากรมธรรม์ประกันชีวิต กําหนดเวลา 10 ปี กับบริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552
และวันที่ 1 เมษายน 2552 และมีเงื่อนไขจะได้รับเงินหรื อผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์เป็ นรายปี ต่อมา ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวจาก
กรมธรรม์ประกันชีวิตทั้ง 2 ฉบับ โดยฉบับแรกไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี แต่ฉบับที่ 2 เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่
เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี นาย ก. จะต้องนําเงินได้ที่ได้รับทั้งหมดไปเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร
คําตอบ : 1. ผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิต มิได้เป็ นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อ
ผูเ้ อาประกันภัยได้รับเงินได้ดงั กล่าวทั้งกรณี ที่ผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์เกิน และไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี ไม่ตอ้ งนํามารวม
เป็ นเงินได้เพื่อเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2. สําหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทาํ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2552 เป็ นต้นไป การใช้สิทธิลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิต ตามจํานวนที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน
10,000 บาท และส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(61) ของกฎกระทรวง ฉบับที่

126 (พ.ศ.2509) ผูม้ ีเงินได้จะต้องได้รับเงินหรื อผลประโยชน์ตอบแทนคืนในระหว่างอายุกรมธรรม์ประกันชีวิตไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี ตามข้อ
2(2)(ก) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) ดังนั้น ถึงแม้วา่ นาย ก. จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนฯ จากกรมธรรม์ประกันชีวิต ฉบับที่ 2 เกินร้อยละ 20
ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี แต่เมื่อรวมกับผลประโยชน์ตอบแทนฯ จากกรมธรรม์ประกันชีวติ ฉบับแรกแล้วไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี นาย ก. สามารถใช้
สิ ทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามปกติ ไม่ตอ้ งยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม

16.ชื่อเรื่อง : เอกสารทีใ่ ช้ เป็ นหลักฐานในการหักค่ าลดหย่ อนเบีย้ ประกันชีวติ
คําถาม : ชําระเบี้ยประกันชีวิตกรมธรรม์ 20 ปี ยังไม่ได้รับหนังสือรับรองการจ่ายเงินจากบริ ษทั ประกันชีวิต จะนําใบเสร็จรับเงินแต่ละงวดมาหักลดหย่อนภาษีได้หรื อไม่
คําตอบ : เบี้ยประกันชีวิตที่ผมู้ ีเงินได้จ่ายไปในปี ภาษีสาํ หรับการประกันชีวิตของผูม้ ีเงินได้และได้มีการประกันชีวิตไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิตที่ประกอบกิจการใน
ราชอาณาจักร โดยกรมธรรม์มีกาํ หนดเวลาตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป ผูม้ ีเงินได้ยอ่ มมีสิทธินาํ เบี้ยประกันชีวิตดังกล่าวมาหักลดหย่อนได้ ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวล
รัษฎากร โดยใช้ใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากบริ ษทั ประกันชีวิตดังกล่าวเป็ นหลักฐานในการหักลดหย่อนภาษี

17.ชื่อเรื่อง : ลักษณะการประกันสุ ขภาพบิดามารดา
คําถาม : การประกันสุขภาพบิดามารดา ต้องมีลกั ษณะอย่างไร จึงจะได้รับยกเว้นเงินได้
คําตอบ : การประกันสุขภาพบิดามารดา ต้องมีลกั ษณะ ตามข้อ 2 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 162) ดังนี้
1. การประกันภัยที่ให้ความคุม้ ครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่ วยและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสี ย
อวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่ วยหรื อบาดเจ็บ
2. การประกันภัยอุบตั ิเหตุเฉพาะที่ให้ความคุม้ ครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสี ยอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก
3. การประกันภัยโรคร้ายแรง (Critical Illnesses)
4. การประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long Term Care)

18.ชื่อเรื่อง : หลักฐานการยกเว้ นเบีย้ ประกันสุ ขภาพบิดามารดา
คําถาม : การใช้สิทธิ์ยกเว้นเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาต้องแสดงหลักฐานอะไรบ้าง
คําตอบ : ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งมีใบเสร็จรับเงินหรื อหนังสื อรับรองจากบริ ษทั ประกันชีวิตหรื อบริ ษทั ประกันวินาศภัย โดยต้องมีขอ้ ความอย่างน้อย ตามข้อ 3 ของประกาศอธิบดีฯ
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 162) ดังนี้
1. ชื่อ นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชนของผูเ้ อาประกันภัย
2. ชื่อ และ นามสกุลของผูจ้ ่ายเบี้ยประกันภัย (ทุกคน)
3. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูเ้ อาประกันภัย
4. จํานวนเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันสุขภาพตามข้อ 2
5. จํานวนเงินที่มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

19.ชื่อเรื่อง : เงินสะสมกองทุนเงินสะสมสมทบเพือ่ ส่ งเสริมให้ เกิดการสะสมทรัพย์ หักลดหย่ อนไม่ ได้
คําถาม : มหาวิทยาลัยออกระเบียบว่าด้วยกองทุนเงินสะสมสมทบสําหรับพนักงานและลูกจ้าง เพื่อส่งเสริ มให้เกิดการสะสมทรัพย์ สร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
โดยมหาวิทยาลัยจะหักเงินเดือนของพนักงานทุกครั้งที่จ่ายเพื่อนําส่งเข้ากองทุน พนักงานสามารถนําเงินสะสมดังกล่าวไปหักลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้ประจําปี ได้
หรื อไม่
คําตอบ : พนักงานไม่มีสิทธินาํ เงินสะสมที่ถูกหักไว้ไปลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 47(1)(ช) แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากเงิน
สะสมตามระเบียบของมหาวิทยาลัยไม่เข้าลักษณะเป็ นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

20.ชื่อเรื่อง : ภริยามีเงินได้ หลายประเภทซื้อหน่ วยลงทุน RMF และ LTF
คําถาม : ภริ ยามีเงินได้ประเภทเงินเดือนและเงินปันผล สามีมีเงินเดือนอย่างเดียว การซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน RMF และ LTF ของภริ ยาจะซื้อได้ อัตราร้อยละ
15 จากเงินได้เงินเดือนรวมกับเงินปันผลหรื อไม่ เนื่องจากเงินปันผลต้องถือเป็ นเงินได้ของสามี
คําตอบ : การซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน RMF และ LTF เป็ นสิ ทธิของผูม้ ีเงินได้ เมื่อภริ ยาเป็ นผูม้ ีเงินได้ แม้จะยืน่ แบบ ภ.ง.ด.90 ในนามของสามี สิ ทธิดงั กล่าวยัง
เป็ นของภริ ยาอยูเ่ ช่นเดิม ภริ ยาสามารถซื้อได้ตามสัดส่วนของเงินได้ของตนเอง

21.ชื่อเรื่อง : ผู้สูงอายุซื้อหน่ วยลงทุน RMF และ LTF
คําถาม : การยกเว้นภาษีสาํ หรับการซื้อหน่วยลงทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF) ที่หกั ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้น้ นั
คํานวณจากเงินได้หลังหรื อก่อนหักการยกเว้นภาษีกรณี เงินได้สาํ หรับผูส้ ูงอายุที่มีอายุไม่ต่าํ กว่า 65 ปี บริ บูรณ์ และเงินชดเชยตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน
คําตอบ : กรณี ซ้ือหน่วยลงทุนใน (RMF) หรื อ (LTF) ที่ผมู้ ีเงินได้ได้รับยกเว้นภาษีให้ยกเว้นได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินก่อนหักยกเว้นภาษี
กรณี ผมู้ ีเงินได้อายุไม่ต่าํ กว่า 65 ปี บริ บูรณ์ในปี ภาษีที่ได้รับ และเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

22.ชื่อเรื่อง : ค่ าซื้อพันธบัตรรัฐบาล นํามาหักลดหย่ อนเพือ่ เสี ยภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาไม่ ได้
คําถาม : ซื้อพันธบัตรรัฐบาล สามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้หรื อไม่
คําตอบ : ไม่ได้ แต่คา่ ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF) จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ประกอบกับ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 169) และ (ฉบับที่ 171)

23.ชื่อเรื่อง : สามีมเี งินได้ ไม่ ถึงเกณฑ์ ทตี่ ้ องยืน่ แบบ ภ.ง.ด.91 และภริยากู้ยมื เงินเพือ่ ซื้อบ้ าน หักลดหย่ อนดอกเบีย้ เงินกู้ยมื ได้ คนละกึง่ หนึ่ง
คําถาม : สามีมีเงินได้จากเงินเดือนทั้งปี จํานวน 30,000 บาท และภริ ยามีเงินได้จากเงินเดือนทั้งปี จํานวน 120,000 บาท ภริ ยาทําสัญญากูย้ มื เงินเพื่อซื้อบ้านกับ
ธนาคารและผ่อนชําระเงินกูเ้ พียงผูเ้ ดียว ในการยืน่ แบบ ภ.ง.ด. 91 ภริ ยาสามารถหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ดังกล่าวเพียงผูเ้ ดียวทั้งจํานวน และสามีไม่ตอ้ งยืน่ แบบ ภ.ง.ด.
91 ถูกต้องหรื อไม่
คําตอบ : สามีภริ ยามีเงินได้เฉพาะ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียวเกิน จํานวน 100,000 บาท มีหน้าที่ยนื่ แบบ ภ.ง.ด.91 ตามมาตรา 56(4)
แห่งประมวลรัษฎากร หากสามีมิได้ยนื่ แบบ ภ.ง.ด.91 ภายในกําหนดเวลา ตามมาตรา 17 แห่งประมวลรัษฎากร ต้องเสี ยค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ซึ่ งสามารถลดได้โดยการเปรี ยบเทียบปรับ ตามมาตรา 3 ทวิ(1) แห่งประมวลรัษฎากร
สําหรับการหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกูย้ มื หากความเป็ นสามีภริ ยามีอยูต่ ลอดปี ภาษี และภริ ยาใช้สิทธิแยกยืน่ รายการและเสี ยภาษีต่างหากจากสามี ตามมาตรา
57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ภริ ยาและสามีต่างฝ่ ายต่างหักลดหย่อนได้ก่ ึงหนึ่งของจํานวนที่จ่ายจริ ง แต่รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท ตามมาตรา 47(1)(ซ) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(53) ของกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509)

24.ชื่อเรื่อง : ภริยาไม่ มเี งินได้ ทาํ สั ญญากู้ยมื เงินคนเดียว สามีไม่ มสี ิ ทธิหักลดหย่ อนดอกเบีย้ เงินกู้ยมื
คําถาม : นาง ม. ภริ ยาของนาย ธ. ทําสัญญากูย้ มื เงินกับธนาคารเพียงคนเดียว โดยนาย ธ. มิได้เป็ นผูก้ รู้ ่ วม และนาง ม. ได้ใช้สิทธิหกั ลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ในปี ภาษี
2550-2551 ต่อมาในปี ภาษี 2552 นาง ม.ไม่มีเงินได้ นาย ธ. สามารถใช้สิทธิลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ดังกล่าวได้หรื อไม่
คําตอบ : หากนาย ธ. มีชื่อเป็ นผูก้ รู้ ่ วม นาย ธ.ย่อมมีสิทธิหกั ลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ได้ แต่เมื่อนาย ธ. มิได้มีชื่อเป็ นผูก้ รู้ ่ วมกับนาง ม. จึงไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ตามข้อ 2(8) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 86) ดังนั้น ในปี ภาษี 2552 นาย ธ. จึงไม่มีสิทธิ นาํ ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ดังกล่าวมาหักลดหย่อนในการคํานวณ
ภาษีเงินได้ ตามมาตรา 47(1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร

25.ชื่อเรื่อง : หนังสื อรับรองดอกเบีย้ เงินกู้ยมื มีชื่อผู้ก้ รู ่ วม 2 คน
คําถาม : หนังสื อรับรองดอกเบี้ยเงินกูย้ มื มีชื่อผูก้ รู้ ่ วม 2 คน จะหักลดหย่อนอย่างไร
คําตอบ : กรณี ผมู้ ีเงินได้ 2 คนร่ วมกันกูย้ มื เงิน ให้หกั ลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้ได้คนละกึ่งหนึ่ ง แต่รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท เฉพาะดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ที่
จ่าย ตั้งแต่ 1 มกราคม 2550 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 264 (พ.ศ.2550) ประกอบกับ ประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 165), (ฉบับที่ 166), (ฉบับที่
167)

26.ชื่อเรื่อง : โอนกรรมสิ ทธิ์บ้านใหม่ ปี 2552 ทีม่ กี ารจ่ ายค่ างวดบางส่ วนในปี 2551 ได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ เฉพาะเงินทีจ่ ่ ายใน ปี 2552
คําถาม : นาย ก. ประกอบกิจการรับจ้าง ซื้อบ้านใหม่จากบริ ษทั เจ้าของโครงการ ราคาบ้าน 2,000,000 บาท ตกลงซื้อบ้านเมื่อเดือนตุลาคม 2551 โดยจ่ายเงินจองวัน
ทําสัญญาเป็ นจํานวนเงิน 120,000 บาท และต้องจ่ายเงินดาวน์ จํานวน 480,000 บาท ซึ่งแบ่งจ่าย 12 งวดๆ ละ 40,000 บาท เริ่ มชําระงวดแรกเดือนพฤศจิกายน
2551 รวมชําระเงินดาวน์ ในปี 2551 ทั้งสิ้น 2 เดือน เป็ นจํานวนเงิน 80,000 บาท เงินดาวน์อีก 10 งวด ชําระตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2552 เป็ นจํานวน

เงินรวม 400,000 บาท เงินส่วนที่เหลือ 1,400,000 บาท นาย ก. ทําสัญญากูย้ มื เงินกับธนาคารเดือนพฤศจิกายน 2552 และจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ใน
อสังหาริ มทรัพย์ในเดือนดังกล่าว นาย ก.จะใช้สิทธิ์ยกเว้นเงินได้ค่าซื้อบ้านดังกล่าวอย่างไร
คําตอบ : การยกเว้นเงินได้ค่าซื้อบ้านใหม่ สําหรับปี ภาษี 2552 ตามจํานวนที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 271 (พ.ศ.2552)
ประกอบกับ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 178) นาย ก. ต้องมีหนังสื อรับรองจากเจ้าของโครงการที่ขายบ้านว่าได้มีการจ่ายเป็ นค่าซื้อบ้านดังกล่าวในปี 2552
เป็ นจํานวนเงิน 1,800,000 บาท ซึ่ งจํานวนเงินดังกล่าวนั้นเป็ นเงินดาวน์ที่จ่ายในปี 2552 จํานวน 400,000 บาทและเงินที่กจู้ ากธนาคารเพื่อจ่ายเป็ นค่าซื้อบ้านอีก
จํานวน 1,400,000 บาท โดยหนังสื อรับรองฯ ต้องมีขอ้ ความอย่างน้อยตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ ฉบับดังกล่าว

27.ชื่อเรื่อง : ทําสั ญญาซื้อบ้ านใหม่ คนเดียวแต่ จดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ 2 คน ในปี 2552 ได้ รับยกเว้ นเงินได้ ค่าซื้อบ้ านเฉพาะผู้มหี นังสื อ
รับรองจํานวนเงินทีช่ ําระค่ าซื้ออสั งหาริมทรัพย์
คําถาม : บิดามีเงินได้ทาํ สัญญาซื้อบ้านใหม่กบั เจ้าของโครงการ และมีการจ่ายค่าซื้อ รวมทั้งจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ในปี 2552 โดยระบุชื่อบิดาและบุตรซึ่งเป็ นผูม้ ีเงิน
ได้เช่นกัน บิดาได้รับหนังสื อรับรองจํานวนเงินที่ชาํ ระค่าซื้อบ้านใหม่ที่เจ้าของโครงการระบุชื่อบิดาเป็ นผูซ้ ้ือ บิดาและบุตรจะหักลดหย่อนค่าซื้อบ้านที่ได้รับยกเว้นเงินได้ไม่
เกิน 300,000 บาท อย่างไร
คําตอบ : สิ ทธิการยกเว้นเงินได้คา่ ซื้อบ้านใหม่ สําหรับปี ภาษี 2552 ตามจํานวนที่จา่ ยจริ ง แต่ไม่เกิน 300,000 บาท นั้น ผูใ้ ช้สิทธิตอ้ งเป็ นผูม้ ีเงินได้ ซื้อบ้านใหม่ มี
ชื่อเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริ มทรัพย์ที่ซ้ือ และมีหนังสื อรับรองจํานวนเงินที่ชาํ ระค่าซื้ออสังหาริ มทรัพย์จากผูข้ าย ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 271 (พ.ศ.2522)
ประกอบกับข้อ 1(1) และข้อ 2 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 178)
ดังนั้น เมื่อมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ 2 คน ซึ่งเป็ นการถือกรรมสิ ทธิ์รวม บิดาและบุตรจึงมีสิทธิได้รับยกเว้นเงินได้ตามส่วนของกรรมสิ ทธิ์แต่
รวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินจํานวนที่จ่ายจริ ง และไม่เกิน 300,000 บาท แต่เนื่องจากบิดามีหนังสื อรับรองจํานวนเงินที่ชาํ ระค่าซื้อฯ เพียงคนเดียว บิดาจึงมีสิทธิหกั
ลดหย่อนเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามส่วนของกรรมสิ ทธิ์ของตนเท่านั้น

28.ชื่อเรื่อง : ซื้อบ้ านใหม่ ทยี่ งั สร้ างไม่ เสร็จ แต่ มกี ารจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ในปี 2552 ไม่ ได้ รับยกเว้ นเงินได้ ทจี่ ่ ายเป็ นค่ าซื้อ
อสั งหาริมทรัพย์
คําถาม : นาย ก. ประมูลซื้ออสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นอาคารพร้อมที่ดิน เพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัย ในราคา 800,000 บาท จากเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์
ของจําเลย ซึ่ งเป็ นผูจ้ ดั สรรที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างขายให้กบั ประชาชนทัว่ ไป แต่สิ่งปลูกสร้างยังสร้างไม่เสร็จ หากจะทําการก่อสร้างต่อต้องใช้เวลาประมาณ 4 เดือน จึงจะ
แล้วเสร็จ และได้จดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์แล้วเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 การซื้อที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างที่ยงั สร้างไม่เสร็จดังกล่าว จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา จํานวนเงิน 300,000 บาท หรื อไม่
คําตอบ : เนื่องจากสิ่ งปลูกสร้างยังก่อสร้างไม่เสร็จ จึงยังไม่สามารถใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยได้ แต่มีการโอนกรรมสิ ทธิ์ในอสังหาริ มทรัพย์น้ นั แล้ว ดังนั้น เงินได้ที่ได้จ่ายเป็ นค่า
ซื้ออสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 271 (พ.ศ. 2552)
อย่างไรก็ตาม หากได้ทาํ การก่อสร้างให้แล้วเสร็จ และพร้อมอยูอ่ าศัยได้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินได้ที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้ออสังหาริ มทรัพย์
ดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคํานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่ากับจํานวนที่จ่ายจริ ง แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 300,000 บาท

29.ชื่อเรื่อง : คู่สมรสไม่ มเี งินได้ แต่ เป็ นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสั งคม
คําถาม : กรณี ภริ ยาไม่มีเงินได้ แต่เป็ นผูป้ ระกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม สามีสามารถนําเงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่ภริ ยาชําระ มารวมหักลดหย่อนภาษี
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่ตนชําระด้วยได้หรื อไม่
คําตอบ : ในกรณี สามีหรื อภริ ยาของผูม้ ีเงินได้ซ่ ึ งเป็ นผูป้ ระกันตนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และความเป็ นสามีภริ ยาได้มี
อยูต่ ลอดปี ภาษี ให้หกั ลดหย่อนได้ดว้ ยสําหรับเงินสมทบของสามีหรื อภริ ยาที่จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมดังกล่าวตามจํานวนที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน 7,200 บาท ตามมาตรา
47(1)(ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร

30.ชื่อเรื่อง : ข้ อแตกต่ างในการหักลดหย่ อนระหว่ างเงินบริจาคและการบริจาคเงินสนับสนุนเพือ่ การศึกษา
คําถาม : ใบอนุโมทนาบัตรเขียนว่า “มอบเงินเพื่อเป็ นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรและถวายทุนการศึกษา” ของโรงเรี ยนวัดรัฐบาล ถือเป็ นเงินบริ จาคหรื อสนับสนุนเพื่อ
การศึกษา
คําตอบ : ถือว่าเป็ นเงินบริ จาค ตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาต้องเป็ นการจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามโครงการที่
กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบและเป็ นค่าใช้จ่ายตามที่กาํ หนดไว้ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2547

31.ชื่อเรื่อง : บริจาคเงินเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนหักลดหย่ อนเงินบริจาคไม่ ได้
คําถาม : นาย ก. บริ จาคเงินเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน ตามหลักสูตรโครงการภาคภาษาอังกฤษของโรงเรี ยนของบุตรตามจํานวนที่โรงเรี ยนกําหนด และโรงเรี ยนออก
ใบเสร็จรับเงิน โดยใช้ใบเสร็จรับเงินในราชการสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประทับชื่อโรงเรี ยนในช่องรายการ ที่ทาํ การ และออกในนามผูป้ กครองและชื่อเด็ก
นักเรี ยน ซึ่ งระบุรายการว่า เงินบริ จาคเพื่อพัฒนาโรงเรี ยน ปี การศึกษา 2551 นาย ก. สามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินบริ จาคสนับสนุนการศึกษา
จํานวน 2 เท่าได้หรื อไม่
คําตอบ : การบริ จาคเงินให้สถานศึกษา ซึ่ งจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็ นจํานวน 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายไปเป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา ต้องไม่
เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน ตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2547
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 476) พ.ศ.2551 พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. การบริ จาคเงินให้สถานศึกษาทุกกรณี ที่จะสามารถนํามายกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะต้องเป็ นการบริ จาคด้วยความสมัครใจ และไม่เป็ นไปเพื่อ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรื อมีเงื่อนไขผูกพันที่จะให้ประโยชน์ต่อผูใ้ ดโดยเฉพาะ
2. ต้องเป็ นการบริ จาคให้แก่สถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามรายชื่อสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
สําหรับรายการดังต่อไปนี้
(1) จัดหาหรื อจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรื อที่ดินให้แก่สถานศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
(2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรี ยน ตํารา หนังสื อทางวิชาการ สื่ อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา
(3) จัดหาครู อาจารย์ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิทางการศึกษา หรื อเป็ นทุนการศึกษาการประดิษฐ์ การพัฒนา การค้นคว้า หรื อการวิจยั สําหรับนักเรี ยน
นิสิต หรื อนักศึกษาของสถานศึกษา
3. ใบเสร็จรับเงิน สถานศึกษาที่ได้รับบริ จาคต้องออกใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาเท่านั้น โดยระบุรายการบริ จาคตามวัตถุประสงค์ของผูบ้ ริ จาคให้
ชัดเจน เช่น บริ จาคเพื่อสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรื อวัสดุอุปกรณ์ แบบเรี ยน ตํารา ให้เป็ นส่วนกลางของการศึกษานั้น เป็ นต้น
ดังนั้น การบริ จาคเงินเพื่อพัฒนาโรงเรี ยนของบุตรดังกล่าว เป็ นการจ่ายค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรโครงการภาคภาษาอังกฤษที่โรงเรี ยนบังคับจัดเก็บเป็ น
จํานวนเงินแน่นอนจากนักเรี ยนทุกคน แม้วา่ จะมีใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาระบุวา่ เป็ นเงินบริ จาคก็ไม่ถือเป็ นเงินบริ จาคสนับสนุนการศึกษา ตามพระราชกฤษฎีกาฯ
ฉบับดังกล่าว และไม่เป็ นเงินบริ จาคที่จะสามารถนําไปลดหย่อน ในร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน ตามมาตรา 47(7) แห่ง
ประมวลรัษฎากร

32.ชื่อเรื่อง : ยืน่ แบบ ภ.ง.ด.90/91 แสดงความประสงค์ บริจาคเงินภาษีให้ แก่ พรรคการเมืองแล้ วเปลีย่ นแปลงไม่ ได้
คําถาม : นาย ก. ยืน่ แบบ ภ.ง.ด.90 มีเงินภาษีตอ้ งชําระ จํานวน 500 บาท แสดงความประสงค์บริ จาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองพรรคหนึ่ง ต่อมาต้องการเปลี่ยน
พรรคการเมืองที่ได้แสดงความประสงค์ไว้ สามารถยืน่ แบบ ภ.ง.ด.90 เพิ่มเติม เพื่อแจ้งความประสงค์บริ จาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองใหม่ได้หรื อไม่
คําตอบ : ไม่ได้ เมื่อผูเ้ สี ยภาษีแสดงเจตนาบริ จาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองใดแล้ว ห้ามเปลี่ยนแปลง ตามข้อ 1(2) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 176)
อย่างไรก็ตาม หากผูเ้ สี ยภาษียนื่ แบบ ภ.ง.ด.90/91 ฉบับปกติ ไม่ได้แสดงเจตนาบริ จาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองใด ต่อมาผูเ้ สี ยภาษีมีความประสงค์
จะแสดงเจตนาบริ จาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง ผูเ้ สี ยภาษีสามารถยืน่ แบบ ภ.ง.ด.90/91 เพิ่มเติม เพื่อแจ้งความประสงค์บริ จาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองได้

