การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
สําหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่สมาชิกไดรับจากสหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ
ตามที่ไดมีการออกพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร
(ฉบับที่ 661) พ.ศ. 2561 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 และไดมีการ
ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 351) ตามความแหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว
เมื่ อวั น ที่ 26 สิ ง หาคม 2562 รวมทั้ งประกาศอธิบ ดี กรมสรรพากรเกี่ ย วกับ ภาษี เงิน ได (ฉบับ ที่ 346)
เมื่ อ วั น ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ การยกเว น ภาษี เ งิ น ได บุ ค คลธรรมดาสํ า หรั บ ดอกเบี้ ย
เงินฝากที่ไดรับจากธนาคารในประเทศ สหกรณและสหกรณออมทรัพยตามกฎหมายวาดวยสหกรณ รวมทั้ง
ผลตอบแทนจากการฝากเงินตามหลักการศาสนาอิสลาม จึงทําใหเกิดขอสงสัยวาสมาชิกของสหกรณจะไดรับ
ผลกระทบตามกฎหมายดังกลาวหรือไมและสหกรณจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดดังกลาวอยางไรบาง
เพื่อใหเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ สมาชิกและสมาชิกสมทบของสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการ
และบุคคลที่เกี่ยวของ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับดอกเบี้ยเงินฝาก
ที่สมาชิกไดรับจากสหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณเปนแนวทางเดียวกัน ดังนั้น จะตองพิจารณาจากการ
รับฝากเงินตามมาตรา 46 (5) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งบัญญัติให
สหกรณสามารถรับฝากเงินจากสมาชิก (รวมถึงสมาชิกสมทบ) สหกรณอื่น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหที่เปนไป
ตามเงื่อนไข และนิติบุคคลที่เปนไปตามเงื่อนไข ได 2 ประเภท คือ การรับฝากเงินประเภทออมทรัพยและ
ประเภทประจํา ซึ่งดอกเบี้ยเงินฝากที่สมาชิกไดรับจากสหกรณจากการฝากเงินแตละประเภท จะมีการยกเวน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่แตกตางกัน ดังนี้

๑. เงินฝากประเภทออมทรัพย
•

ประมวลรัษฎากร สวนที่ 2 การเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดา

มาตรา 42 เงินไดพึงประเมินประเภทตอไปนี้ ใหไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได...
(8) ดอกเบี้ยดังตอไปนี้
(ก) ดอกเบี้ยสลากออมสินหรือดอกเบี้ยเงินฝากออมสินของรัฐบาลเฉพาะประเภทฝากเผื่อเรียก
(ข) ดอกเบี้ยประเภทเงินฝากออมทรัพยที่ไดรับจากสหกรณ
(ค) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรที่ตองจายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย
เฉพาะกรณีที่ผูมีเงินไดไดรับดอกเบี้ยดังกลาวในจํานวนรวมกันทั้งสิ้นไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดปภาษีนั้น ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
• ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 346)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 346) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่ตองจายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพยและ
ผลตอบแทนเงินฝากตามหลักการของศาสนาอิสลามที่ตองจายคืนเมื่อทวงถามตามหลักการวะดีอะฮ ลงวันที่
3 พฤษภาคม 262 มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑. ออกโดยอาศัยอํานาจตามความมาตรา 42 (8) (ค) แหงประมวลรัษฎากร
๒. ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพยที่ไดรับจากธนาคารในประเทศและผลตอบแทนเงินฝาก
ที่ตองจายคืนเมื่อทวงถามที่ไดรับจากธนาคารในประเทศตามหลักการวะดีอะฮ ทุกบัญชีรวมกัน ที่จะไดรับ
ยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา มีจํานวนทั้งสิ้นไมเกิน 20,000 บาท ตลอดปภาษีนั้น
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บทสรุป

๑. สมาชิกและสมาชิ กสมทบที่มีเงิน ไดจากดอกเบี้ย เงิน ฝากประเภทออมทรัพยจากสหกรณ
ไดรับยกเวนไมตองนําเงินไดพึงประเมินดังกลาว (ทั้งจํานวน) ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
เนื่องจากเขาขอยกเวนตามมาตรา 42 (8) (ข) แหงประมวลรัษฎากร
๒. กรณีดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินฝากประเภทออมทรัพยสวนที่ไมเกิน 20,000 บาท
ที่ไดรับยกเวนภาษีตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 346) นั้น ใชบังคับเฉพาะดอกเบี้ยเงินฝากและ
ผลตอบแทนเงิ น ฝากที่ บุคคลธรรมดาได รับ จากธนาคารในประเทศตามมาตรา 42 (8) (ค) แหงประมวล
รัษฎากรเทานั้น จึงไมมีผลกระทบกับดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพยที่สมาชิกและสมาชิกสมทบไดรับจาก
สหกรณแตอยางใด

๒. เงินฝากประเภทประจํา
สําหรับดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจําที่สมาชิกและสมาชิกสมทบไดรับจากสหกรณ ถือเปนเงินได
พึงประเมินที่จะตองนําไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามมาตรา 40 (4) (ก) แหงประมวล
รัษฎากร และสหกรณมีหนาที่ตองหักภาษีเงินได ณ ที่จาย สําหรับดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจําที่จายใหแก
สมาชิกและสมาชิกสมทบซึ่งเปนผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดวย
แตทั้งนี้ สมาชิกและสมาชิกสมทบของสหกรณอาจไดรับยกเวนภาษีเงินไดที่ไดรับจากดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทประจํ า ตามพระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 664) พ.ศ. 2561 และ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวของได ซึ่งขอกําหนดตามพระราชกฤษฎีกาฉบับเดิมจะยกเวนเฉพาะดอกเบี้ย
เงิ นฝากประเภทประจํ าไม น อยกว า 24 เดื อน ที่ ได รั บจากธนาคารในประเทศและสหกรณประเภทสหกรณ
ออมทรัพยที่เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดเทานั้น ซึ่งหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดใหม
ยังคงเป นดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจําไมนอยกวา 24 เดือนเชนเดิม แตกําหนดเพิ่มเติมใหครอบคลุมถึง
ผลตอบแทนเงินฝากที่ไดรับจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลามดวย โดยมีสาระสําคัญดังนี้
•

ประมวลรัษฎากร

มาตรา ๓ บรรดารัษฎากรประเภทตาง ๆ ซึ่งเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรนี้ จะตราพระราชกฤษฎีกา
เพื่อการตอไปนี้ก็ได คือ
(๑) ลดอัตรา หรือยกเวนเพื่อใหเหมาะสมกับเหตุการณ กิจการ หรือสภาพของทองที่บางแหงหรือทั่วไป...
สวน 2 การเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดา
มาตรา 40 เงินไดพึงประเมินนั้นคือ เงินไดประเภทดังตอไปนี้ รวมตลอดถึงคาภาษีอากรที่ผูจายเงิน
หรือผูอื่นออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทตาง ๆ ดังกลาว ไมวาในทอดใด...
(4) เงินไดที่เปน
(ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุนกู ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกูยืมไมวาจะมี
หลักประกันหรือไม ดอกเบี้ยเงินกูยืมที่อยูในบังคับตองถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินได
ปโตรเลียมเฉพาะสวนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว ณ ที่จายตามกฎหมายดังกลาว หรือผลตางระหวางราคาไถถอน
กับราคาจําหนายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเปน
ผูออกและจําหนายครั้งแรกในราคาต่ํ ากว าราคาไถถอน รวมทั้งเงิน ไดที่มีลักษณะทํ านองเดี ยวกับดอกเบี้ ย
ผลประโยชน ห รื อ ค า ตอบแทนอื่ น ๆ ที่ ไ ด จ ากการใหกู ยื ม หรื อ จากสิ ท ธิ เ รี ย กร อ งในหนี้ ทุ กชนิ ด ไม ว า จะมี
หลักประกันหรือไมก็ตาม...
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พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 664) พ.ศ. 2561

ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 301) พ.ศ. 2539 และมี
บทบัญญัติสําคัญที่เกี่ยวของ คือ
1. ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3 (1)
ประกอบมาตรา 40 (4) (ก) แหงประมวลรัษฎากร
2. ใหยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) ที่เปนดอกเบี้ยเงินฝาก
ที่ไดรับจากการฝากเงินกับธนาคารในประเทศและสหกรณออมทรัพยตามกฎหมายวาดวยสหกรณ รวมทั้ง
ผลตอบแทนเงินฝากที่ไดรับจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลามตามหลักการมุฎอเราะบะฮกับ
ธนาคารในประเทศ (เพิ่มเติม : ผลตอบแทนเงินฝากฯ)
3. ดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนเงินฝากตามขอ 2 ตองเกิดจากการฝากเงินเปนรายเดือน
ติดตอกันมีระยะเวลาไมนอยกวา 24 เดือนนับแตวันที่เริ่มฝาก โดยมียอดเงินฝากแตละคราวเทากันแตไมเกิน
25,000 บาทตอเดือน และรวมทั้งหมดแลวตองไมเกิน 600,000 บาท ทั้งนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด (คงเดิม)
4. กรณีผูฝากเงินปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในขอ 3 จะหมดสิทธิไดรับยกเวน
ภาษีเงินได หากธนาคารหรือสหกรณไดจายดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนเงินฝากไปแลว จะตองนําสงภาษี
เงินไดหัก ณ ที่จายสวนที่ขาดพรอมกับเงินเพิ่มรอยละ 1.5 ตอเดือน (คงเดิม)
• ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 351)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 351) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารภายในประเทศ ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ
ออมทรัพยตามกฎหมายวาดวยสหกรณ หรือผลตอบแทนเงินฝากที่ไดรับจากการฝากเงินตามหลักการศาสนา
อิสลามตามหลักการมุฎอเราะบะฮ ซึ่งเปนการฝากเงินในประเทศ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 262 มีสาระสําคัญ
ดังนี้
๑. ออกโดยอาศัยอํานาจมาตรา 4 วรรคสอง แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ 664) พ.ศ. 2561
๒. ดอกเบี้ ย เงิน ฝากธนาคารหรือสหกรณออมทรัพย และผลตอบแทนเงิน ฝากตามหลักการ
มุฎอเราะบะฮ ที่จะไดรับยกเวนภาษีเงินไดตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้
2.1 เปนดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนเงินฝากจากบัญชีเงินฝากที่ผูมีเงินไดเปดขึ้นใหม
โดยเฉพาะแยกตางหากจากบัญชีเงินฝากประเภทอื่น (เพิ่มเติม : ผลตอบแทนเงินฝากฯ)
2.2 ผูมีเงินไดจะมีบัญชีเงินฝากที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดเพียงบัญชีเดียว (คงเดิม)
2.3 ชื่อบัญชีเงินฝากตองเปนชื่อของผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และตองแจง
เลขประจําตัวประชาชนพรอมแสดงบัตรประจําตัวประชาชนตอธนาคารหรือสหกรณ
(แกไข : จากบัตรและเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร)
2.4 ขาดการฝาก หรื อฝากไม ครบตามวงเงิ น ที่ กํ าหนด หรื อฝากล า ช า กว า ระยะเวลาที่
กําหนด กรณีใดกรณีหนึ่งหรือทุกกรณีรวมกันเกินสองเดือนไมได (ปรับปรุงขอความ)
2.5 การถอนเงินฝากกอนครบกําหนดจายคืนเงินฝาก จะหมดสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินได
(คงเดิม)
3. ธนาคารและสหกรณที่เปนผูจายดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนเงินฝาก ตองสงขอมูลของ
ผูฝากเงินตอสํานักงานสรรพากรพื้นที่ภายในเดือนมกราคมของปถัดไป (คงเดิม)
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•

บทสรุป

พระราชกฤษฎีกาฯ และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ที่กําหนดขึ้นใหมสําหรับการยกเวนภาษี
เงินไดสําหรับเงินฝากประเภทประจําไมนอยกวา 24 เดือน มีสาระสําคัญแตกตางจากขอกําหนดเดิม เฉพาะ
การเพิ่มเติมใหครอบคลุมถึงผลตอบแทนเงินฝากที่ไดรับจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลามตาม
หลักการมุฎอเราะบะฮกับธนาคารในประเทศเทานั้น จึงไมมีความแตกตางจากการใหสิทธิยกเวนภาษีเงินได
จากดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจําไมนอยกวา 24 เดือน ที่สมาชิกและสมาชิกสมทบของสหกรณออมทรัพย
เคยไดรับการยกเวนอยูกอนหนานี้แตอยางใด
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สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย
กรมสงเสริมสหกรณ
กันยายน 2562
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