กฎหมายน่ารู้
โดย ส�ำนักกฎหมาย

การจั ด เก็ บ ภาษี
มู ล ค่ า เพิ่ ม

(VAT)

ภ

กรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
จากต่างประเทศ (e-Service)

าษีมลู ค่าเพิม่ (Value Added Tax) หรือ VAT เป็นการ
เก็บภาษีจากการขายสินค้า หรือการให้บริการในแต่ละ
ขั้นตอนการผลิต และจ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการ ทั้งที่ผลิต
ภายในประเทศและน�ำเข้าจากต่างประเทศ ซึง่ สินค้าและบริการนัน้
มีความหมาย ดังนี้
“สินค้า” หมายความว่า ทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มี
รูปร่าง ทีอ่ าจมีราคาและถือเอาได้ไม่วา่ จะมีไว้เพือ่ ขาย เพือ่ ใช้ หรือ
เพือ่ การใด ๆ และให้หมายความรวมถึงสิง่ ของทุกชนิดทีน่ ำ� เข้า๑
“บริการ” หมายความว่า การกระท�ำใด ๆ อันอาจ
หาประโยชน์ อั น มี มู ล ค่ า ซึ่ ง มิ ใ ช่ เ ป็ น การขายสิ น ค้ า และให้
หมายความรวมถึงการใช้บริการของตนเอง ไม่วา่ ประการใด ๆ๒
ส� ำ หรั บ การให้ บ ริ ก ารในประเทศอยู ่ ใ นบั ง คั บ ต้ อ ง
เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ว่าผู้ให้บริการจะอยู่ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ หากผู้ประกอบการให้บริการในต่างประเทศและ
มีการใช้บริการในประเทศ ผูจ้ า่ ยเงินค่าบริการให้แก่ผปู้ ระกอบการ
๑
๒
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ประมวลรัษฎากร มาตรา ๗๗/๑ (๙)
ประมวลรัษฎากร มาตรา ๗๗/๑ (๑๐)
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ทีอ่ ยูใ่ นต่างประเทศจะเป็นผูม้ หี น้าทีต่ อ้ งเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ ให้แก่
กรมสรรพากรแทนผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศ
ปัจจุบนั การใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ
มี ม ากขึ้ น โดยผู ้ ป ระกอบการที่ อ ยู ่ ต ่ า งประเทศสามารถให้
บริการอย่างไร้พรมแดนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์
หรือเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์
แท็ ป เล็ ต รวมทั้ ง มี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ พลตฟอร์ ม ซึ่ ง ท� ำ หน้ า ที่
เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ เช่น
เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ท�ำให้บุคคลต่าง ๆ สามารถซื้อบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ดาวน์โหลดภาพยนตร์ เพลง เกม การจอง
โรงแรม และอื่น ๆ จากผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศได้ง่าย
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ในทางปฏิบัติ พบว่าผู้จ่ายเงินค่าบริการที่นำ� ส่งเงินภาษี
มูลค่าเพิ่มให้แก่กรมสรรพากรส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ เนือ่ งจากสามารถน�ำเงินภาษีทไี่ ด้นำ� ส่ง

ไปแล้วนัน้ ไปหักออกจากภาษีขายในการค�ำนวณภาษีมลู ค่าเพิม่
ได้ แต่ประชาชนทั่วไปซึ่งไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มไม่พบข้อมูลการจ่ายเงินค่าบริการที่น�ำส่งเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่กรมสรรพากรแต่อย่างใด จึงเกิดความ
ไม่เป็นธรรมในการเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ ประกอบกับการด�ำเนินการ
เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานหรือหนังสืออื่นใดที่เกี่ยวกับภาษี
อากรในปัจจุบันอยู่ในรูปกระดาษ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศและรองรับการประกอบธุรกิจ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจ�ำเป็นต้องให้การด�ำเนินการเกีย่ วกับเอกสาร
ดังกล่าวสามารถกระท�ำได้ดว้ ยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์
ดังนั้น หากไม่ปรับปรุงแก้ไขประมวลรัษฎากรในกรณีดังกล่าว
จะสร้างความไม่เป็นธรรมในการเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ แก่ผป้ ู ระกอบการ
ทีไ่ ด้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ทอี่ ยูใ่ นประเทศ ซึง่ ปัญหาดังกล่าว
จะรุนแรงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง และส่งผลเสียหายต่อความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งเป็นอุปสรรคใหญ่แก่การ
ประกอบธุรกิจและการจัดเก็บภาษีในยุคดิจิทัล๓
จากปัญหาดังกล่าวนี้ นานาประเทศได้ร่วมกันก�ำหนด
แนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
มูลค่าเพิ่มในกรณีดังกล่าว โดยผลการศึกษาขององค์การเพื่อ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) แนะน�ำว่า
การก�ำหนดให้ผู้ประกอบการต่างประเทศหรืออิเล็กทรอนิกส์
แพลตฟอร์มเป็นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ และ
มีหน้าที่น�ำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีเป็น
แนวทางที่มีประสิทธิภาพและสามารถด�ำเนินการได้มากที่สุด
ซึ่งประเทศที่จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนใหญ่ได้ออกหรือ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มตามค�ำแนะน�ำ
ดังกล่าวของ OECD ปัจจุบันมีมากกว่า ๖๐ ประเทศ
ทีน่ ำ� แนวทางของ OECD มาแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษี
มูลค่าเพิ่มกรณีการให้บริการระหว่างประเทศ
ต่อมา เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการ
ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ (e-Service))๕ ที่

ตัวอย่างประเทศที่เก็บภาษีผู้ให้บริการ
e-Service จากต่างประเทศ ๔ (เก็บจากผู้ให้
บริการ วิดโี อ เกม ภาพยนตร์ เพลง หรือ Digital
Content อื่น ๆ)

ประเทศ

เริ่มปี

Norway		
South Korea
Japan		
New Zealand
Chicago Pennsylvania
Taiwan		
Australia		
Malaysia		
Indonesia		

๒๕๕๔
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๐
๒๕๖๓
๒๕๖๓

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย กรมสรรพากร, ข้อมูลออนไลน์ สืบค้นได้จาก https://www.rd.go.th/publish/
fileadmin/user_upload/kormor/analysisVAT_170263.pdf. (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓)
๔
ข่าวกรมสรรพากร เลขที่ข่าว ปชส. ๓๕/๒๕๖๓ ข้อมูลออนไลน์ สืบค้นได้จาก https://www.rd.go.th/publish/ fileadmin/user_upload/
news/news35_2563.pdf. (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓)
๕
มติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๓, ข้อมูลออนไลน์ สืบค้นได้จาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/32084,
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓)
๓

สิงหาคม ๒๕๖๓
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ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ เป็นการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์
ในการจั ด เก็ บ ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ของผู ้ ป ระกอบการที่ อ ยู ่ น อก
ราชอาณาจักร ซึ่งประกอบกิจการให้บริการโดยใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลรัษฎากร
โดยก� ำ หนดให้ ผู ้ ป ระกอบการที่ ไ ด้ ใ ห้ บ ริ ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศแก่ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ ในประเทศ และได้มกี ารใช้บริการนัน้
ในประเทศ หากผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในต่างประเทศมีรายรับจากการให้บริการดังกล่าวเกิน ๑.๘
ล้านบาทต่อปี ให้ยื่นค�ำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และให้
มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ส�ำหรับกรณีผู้ประกอบการต่างประเทศได้ให้บริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้รับบริการในประเทศไทยผ่านดิจิทัล
แพลตฟอร์มต่างประเทศ ก�ำหนดให้รายได้ที่ได้รับจากการ
ให้บริการนั้นเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มของดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ต่างประเทศ ซึง่ หากดิจทิ ลั แพลตฟอร์มต่างประเทศมีรายได้เกิน
๑.๘ ล้านบาทต่อปี ให้ยนื่ ค�ำขอจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ และ
ให้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการสนับสนุนให้การจัดเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดความเหมาะสมและส่งเสริมให้เกิด
การแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการในประเทศและ
ต่างประเทศ
สาระส�ำคัญของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
๑) แก้ไขเพิ่มเติมให้การด�ำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร
หลั ก ฐานหรื อ หนั ง สื อ อื่ น ใดตามประมวลรั ษ ฎากรสามารถ
ด�ำเนินการด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
๒) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม บทนิ ย ามค� ำ ว่ า “สิ น ค้ า ” และ
เพิ่มบทนิยามค�ำว่า “บริการทางอิเล็กทรอนิกส์” และค�ำว่า
“อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม” กล่าวคือ แก้ไขเพิม่ เติมบทนิยาม
ค�ำว่า “สินค้า” หมายถึง ทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง
ที่อาจมีราคาและถือเอาได้ ไม่ว่าจะมีไว้เพื่อขาย เพื่อใช้ หรือ
เพื่อการใด ๆ และให้หมายความรวมถึงสิ่งของทุกชนิดที่นำ� เข้า
แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างที่ส่งมอบโดยผ่านทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด และ

เพิ่มบทนิยามค�ำว่า “บริการอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง บริการ
ทีส่ ง่ มอบโดยผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายทาง
อิเล็กทรอนิกส์อนื่ ใด และ “อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม” หมายถึง
ตลาด ช่องทาง หรือกระบวนการอื่นใดที่ผู้ให้บริการหลายราย
ใช้ในการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้รับบริการ
๓) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หน้ า ที่ เ สี ย ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ของ
ผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ
แก่ผู้ใช้ซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียน โดยค�ำนวณจาก
ภาษีขายโดยไม่ให้หักภาษีซื้อ และก�ำหนดให้ผู้ประกอบการ
อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มมีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มแทน
ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔) แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ของผู้จ่ายเงินในการน�ำส่งเงิน
ภาษีมลู ค่าเพิม่ และหน้าทีข่ องผูป้ ระกอบการในการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จาก
ต่างประเทศแก่ผู้ใช้ซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียน
๕) ก� ำ หนดให้ ก ารด� ำ เนิ น การทางทะเบี ย นภาษี
มูลค่าเพิ่มกระท�ำโดยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
๖) ก�ำหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้
ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศออกใบก�ำกับภาษี
ทัง้ นี้ ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการ
ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ (e-Service)) นี้
ได้จดั ให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียระหว่าง
วันที่ ๑๔ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ รวมถึงได้เผยแพร่ผลการรับฟัง
ความคิดเห็นพร้อมรายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบที่ อ าจ
เกิดขึน้ จากกฎหมายให้ประชาชนได้รบั ทราบ อีกทัง้ กรมสรรพากร
จะด�ำเนินการจัดท�ำคูม่ อื การใช้กฎหมายทัง้ ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษแก่ผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงให้ข้อมูล
ตัวอย่างฐานภาษีของอิเล็กทรอนิกส์แต่ละลักษณะเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเก็ บ ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม
e-Service๖ ประกอบด้วย
- กลุ่ม E-Commerce เช่น eBay, Alibaba และ
Amazon
- กลุ่มมีเดียและการโฆษณา เช่น Google, Facebook
และ Line

ท�ำความรู้จัก พ.ร.บ. e-Service จัดเก็บภาษีบริการอิเล็กทรอนิกส์, ข้อมูลออนไลน์ สืบค้นได้จาก https://techsauce.co/news/what-ise-service-tax, (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓).
๖

30

สารวุฒิสภา

The Senate Newsletter

- กลุ่มบริการ เช่น บริการมาร์เก็ตติ้ง และ Evernote
- กลุ่มการขนส่ง เช่น สายการบิน
- กลุ่มการท่องเที่ยว เช่น Booking และ Airbnb
- กลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์ เช่น Netflix, Iflix, Joox และ
Spotify
- กลุ่มซอฟต์แวร์ เช่น Apple
- กลุ่มเกม
- กลุ่มโครงสร้าง เช่น บริการ Cloud
- กลุ่มบริการการเงิน เช่น Paypal
- กลุ่ม Forex Investment
- กลุ่มการพนันออนไลน์ เป็นต้น
กล่าวโดยสรุปคือ “ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากรฯ ก�ำหนดให้ผู้ให้บริการ e-Service จาก
ต่างประเทศ หรือแพลตฟอร์มจากต่างประเทศ (เช่น การให้บริการ
ดาวน์โหลดภาพยนตร์และสื่อบันเทิงต่าง ๆ ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต) ที่มีรายได้เกิน ๑.๘ ล้านบาทต่อปี จากการ
ให้บริการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์แก่ลูกค้าในประเทศไทย
ที่ ไ ม่ ใ ช่ ผู ้ ป ระกอบการจดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม มี ห น้ า ที่
จดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ ยืน่ แบบแสดงรายการภาษีและน�ำส่ง

ภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร เช่นเดียวกับแนวคิดของ
OECD ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความง่ายและอ�ำนวยความสะดวก
ในการช�ำระภาษีสำ� หรับผูใ้ ช้บริการทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่
โดยผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารจากต่ า งประเทศท� ำ หน้ า ที่ น� ำ ส่ ง ภาษี แ ทน
ผ่านระบบบริการจดทะเบียนและช�ำระภาษีมลู ค่าเพิม่ อย่างง่าย
(Simplified VAT)” โดยก่อนหน้านี้ก็มีหลาย ๆ ประเทศที่เก็บ
ภาษีผู้ให้ภาษีบริการ e-Service ต่างชาติบ้างแล้ว เช่น สหราช
อาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไต้หวัน
ดังนั้น จึงเห็นว่าการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้จะช่วย
ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการ
ในประเทศไทยกับผู้ประกอบการในต่างประเทศที่ให้บริการ
ในประเทศไทย ท� ำ ให้ ก ารจั ด เก็ บ ภาษี มี ค วามเหมาะสม
สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และยังเป็นการปรับปรุง
กฎหมายภาษีไทยให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับแนวทาง
การจั ด เก็ บ ภาษี ข องนานาประเทศ และกรมสรรพากร
คาดว่าการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้จะช่วยท�ำให้จัดเก็บภาษี
ได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณปีละ ๓,๐๐๐ ล้านบาท 
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