11

10

IT’S TAX TIME… ARE YOU READY?
เผลอแป๊บเดียว สิ้นปีก็ ใกล้เข้ามา หลายคนอาจลืมไปเลยว่าถึงเวลาจะต้องวางแผนเสียภาษีประจ�าปีกันแล้ว แต่นึกได้ตอนนี้
ก็ยังถือว่าไม่สายเกินไป เพราะเราได้เตรียมค�าแนะน�าดีๆ เพือ่ ให้คณ
ุ มีแผนภาษีทรี่ ดั กุมรอบด้านเอาไว้แล้ว แต่กอ่ นจะไปถึงตรงนัน้ เราขอน�าเสนอเกร็ดน่ารู้
เกี่ยวกับการเสียภาษีของคนไทยในปีทผี่ า่ นมา และสุดยอด 5 อาชีพรายได้งามของบัณฑิตจบใหม่ ให้คณ
ุ ได้อา่ นเพลินๆ กันอีกด้วย พร้อมแล้วไปดูกนั เลย

ใกล้เวลาต้องยื่นภาษีอีกแล้ว
มีวิธีเตรียมตัวก่อนการยื่นภาษีอย่างไร?

รู้หรือไม่ ปัจจุบันคนไทยมีรายได้ส่วนใหญ่กันเท่าไหร่
และจ่ายภาษีกันเท่าไหร่กันบ้าง

ถึงช่วงสิ้นปีทีไร นอกจากจะต้องเตรียมลิสต์ New Year’s Resolution หรือสิ่งที่อยากจะท�าให้ส�าเร็จภายในปีหน้าแล้ว
หลายคนยังต้องกังวลกับการเตรียมตัวก่อนการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จะว่าไปก็ ไม่ง่าย แต่ก็ ไม่ยากจนเกิน
ความสามารถ เพียงแค่ต้องใช้เวลาเตรียมตัว จัดแจงเอกสารที่มีอยู่สักหน่อย รับรองว่าพอถึงเวลาก็จะสามารถ
กรอกข้อมูล และยื่นภาษีได้อย่างไม่ต้องกังวลว่าจะลืมโน่นลืมนี่อีกต่อไป โดยเฉพาะเมื่อมีเช็กลิสต์ที่เราเตรียมไว้ให้ต่อไปนี้

ที่มา : www.moneyandbanking.co.th
สัดส่วนต่อผู้เสียภาษีทั้งหมด
รายได้สุทธิต่อปี (บาท)
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อันดับอาชีพที่มีเงินเดือนเฉลี่ยมากที่สุด
ในบรรดาบัณฑิตจบใหม่
ที่มา : http://th.jobsdb.com

1.

32,800 บาท

งานบริการเฉพาะทาง เช่น
นักวิเคราะห์การขาย

2.

31,100 บาท

งานธนาคารและการเงิน

3.

4.

30,400 บาท
งานบริการ
ด้านการแพทย์

5.

30,200 บาท
งานประกันภัย

29,900 บาท
งานไอที

เฟ้นหาค่าลดหย่อนมาเติมให้
ครบถ้วน

วิ ธี ห นึ่ ง ที่ จ ะท� า ให้ ไ ม่ ต ้ อ งจ่ า ยภาษี
เพิม่ เติมเป็นเงินก้อนใหญ่กค็ อื การหาค่าลดหย่อนต่างๆ
มาเติมในแบบฟอร์มยื่นภาษีให้เต็ม ซึ่งค่าลดหย่อนก็
มีหลากหลาย ส�าหรับคนมีบุตร สามารถลดหย่อนได้
คนละ 15,000 บาท แล้วถ้าลูกยังเรียนอยู่ในประเทศ
ก็ยงั ลดหย่อนเพิม่ เติมได้อกี คนละ 2,000 บาท ส่วนใคร
มีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป ก็สามารถน�ามา
ลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท แต่ทั้งนี้ต้องตกลงกับ
พี่น้องให้ดีว่าใครจะน�าสิทธินี้ไปใช้ลดหย่อน ส�าหรับ
ลูกกตัญญูที่ท�าประกันสุขภาพให้คุณพ่อคุณแม่ก็ใช้
ลดหย่อนได้อีก นอกจากนี้ยังมีรายการลดหย่อนอีก
มากมาย ทั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เบี้ยประกันสังคม
กบข. ดอกเบี้ยผ่อนบ้าน หรือเงินบริจาค แถมเรายัง
สามารถเพิ่มค่าลดหย่อนได้เองจากการออมเงินและ
การลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ (RMF)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ประกันชีวิต และ
ประกันบ�านาญได้อีก ซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อ
ช่วงนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะรีบซื้อไว้ ดีกว่ารอให้ถึง
สิ้นปีแล้วค่อยไปแย่งกันซื้อ ซึ่งอาจจะไม่ทันการณ์

2

รวมรายได้เพื่อยื่นภาษี
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แยกยื่นภาษีบางส่วน

สิ ท ธิ พิ เ ศษนี้ มี ไ ว้ ส� า หรั บ คนมี คู ่ ที่
จดทะเบียนสมรสโดยเฉพาะ ยิง่ ถ้าคูส่ มรส
ฝ่ายหนึ่งมีค่าลดหย่อนส่วนตัวเกินกว่าเงินได้ของ
ตัวเองก็ยงิ่ คุม้ ค่า เช่น ภรรยามีเงินได้ทงั้ ปี 120,000 บาท
แต่ มี ค ่ า ลดหย่ อ นอื่ น ๆ เช่ น ค่ า ลดหย่ อ นส่ ว นตั ว
เบี้ย ประกัน สัง คม ค่ า ลดหย่ อ นบุต ร และบุพ การี
ประกันชีวิต ค่าดอกเบี้ยบ้าน รวมกันแล้วได้เท่ากับ
150,000 บาท ซึ่งแบบนี้จะเรียกได้ว่าท�าให้เงินได้สุทธิ
ติดลบ เมือ่ น�าเงินได้ทงั้ หมดไปยืน่ ร่วมกับสามี ก็จะช่วย
ให้ทั้งครอบครัวประหยัดได้มากขึ้น แถมยังสามารถ
วางแผนการซือ้ กองทุนลดหย่อนภาษีได้ดว้ ยว่าใครจะ
เป็นคนซือ้ มากน้อยเท่าไหร่ เพือ่ ให้เกิดความคุม้ ค่าสูงสุด
ส� า หรั บ ใครที่ คู ่ ส มรสมี เ งิ น ได้ ที่ เ ป็ น
เงินเดือนทั้งคู่ และคนหนึ่งอยู่ในฐานภาษี
ทีส่ งู กว่าอีกคนมาก และมีรายได้อน่ื ๆ ด้วย เช่น มีรายได้
จากค่าเช่า เงินปันผลหุ้น หรือรายได้จากดอกเบี้ย

ก็สามารถน�าเงินได้ที่ไม่ใช่เงินเดือนไปยื่นรวมกับคู่
สมรสที่ฐานภาษีตา�่ กว่า ซึ่งจะท�าให้เสียภาษีโดยรวม
ลดลง นอกจากนี้ แต่ละคนยังสามารถใช้สิทธิซื้อ
กองทุนลดหย่อนภาษีได้ด้วย
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แยกยื่นภาษีทั้งหมด

5

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก็เอาคืนได้
หากฐานภาษีต�่า

วิธนี เี้ ป็นวิธยี อดนิยมส�าหรับผูเ้ สียภาษี
ส่วนใหญ่ และยังให้ประโยชน์สงู สุดส�าหรับ
คูส่ มรสด้วย หลักการก็เหมือนกับเวลาคนโสดยืน่ ภาษี
คือใครมีรายได้เท่าไหร่ ต้องการประหยัดภาษีจาก
ค่าลดหย่อนเท่าไหร่ ก็สามารถซื้อกองทุน LTF / RMF
ได้ตามก�าลังที่มีอยู่ และไม่เกินสิทธิที่จะใช้ลดหย่อน
ที่ส�าคัญ ต้องซื้อให้ทันก่อนวันสิ้นปีด้วย เพราะวันที่
31 ธันวาคม ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนจะหยุดท�าการ

บางคนอาจไม่รู้ว่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ของเงินปันผล 10% และของดอกเบี้ย 15% นั้น
สามารถขอคืนได้ หากมีฐานภาษีต�่ากว่าภาษีที่หัก
ออกไป เช่น มีรายได้สุทธิรวมดอกเบี้ยและเงินปันผล
หลังหักค่าลดหย่อนต่างๆ แล้วเหลือ 250,000 บาท
หรือฐาน 5% ก็จะสามารถขอภาษีจากเงินปันผล
กองทุนรวมคืนได้ 10% - 5% = 5% และภาษีจาก
ดอกเบี้ยพันธบัตร หุ้นกู้ และเงินฝากคืนได้ 15% - 5%
= 10% ส่วนภาษีเงินปันผลจากหุน้ นัน้ จะได้คนื เท่าไหร่
ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทที่เราไปลงทุนว่ามีการหักภาษีใน
รูปแบบบริษัทเอาไว้มากน้อยเพียงใด

ปรึกษาได้ทุกความต้องการเพื่อทุกฝันที่เป็นจริง
ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

ติดตามฉบับอื่นๆ ได้ที่
www.askkbank.com/k-expert

