เรี ยน ท่านผูเ้ อาประกันภัย
เรื อง แจ้งความประสงค์การใช้สิทธิ ขอยกเว้นภาษีเงินได้ สําหรับเบี(ยประกันภัย
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ขอขอบคุณเป็ นอย่างยิง ทีท่านได้มอบความไว้วางใจด้วยการถือกรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษทั ฯ ด้วยดี เสมอมา ตามที
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที 334 (พ.ศ.2560) ในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพือส่ งเสริ มการประกัน
สุ ขภาพ) โดยกําหนดให้ยกเว้นภาษีเงิ นได้เท่า ทีผูม้ ีเงิ นได้จ่ายเป็ นเบี(ยประกันภัยให้แก่บริ ษทั ประกันชี วิต หรื อบริ ษทั ประกันวินาศภัยที ประกอบกิ จการในราชอาณาจักร
สําหรับการประกันสุ ข ภาพของผูม้ ี เงิ นได้ตามจํานวนที จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิ น 15,000 บาท และกรมสรรพากรได้มีประกาศอธิ บดี กรมสรรพากร (ฉบับที 315 ลงวันที 25
ธันวาคม 2560) กําหนดให้ผมู ้ ีเงิ นได้ตอ้ งแจ้งความประสงค์ทีจะใช้สิทธิ ยกเว้นภาษี เงิ นได้ต่อบริ ษทั ประกันชี วิต หรื อบริ ษทั ประกันวินาศภัย ตั(งแต่ปี 2561 เป็ นต้นไป
เนืองจากกรมสรรพากรจะใช้ขอ้ มูลอิเล็กทรอนิ กส์ทีบริ ษทั ฯ ส่ งให้สําหรับอ้างอิงในการลดหย่อนภาษี สําหรับเบี( ยประกันภัยทีผมู ้ ีเงินได้ ได้จ่ายให้บริ ษทั ประกันชี วิต หรื อ
บริ ษทั ประกันวินาศภัย หากท่านไม่แจ้งความประสงค์มายังบริ ษทั ฯ หรื อแจ้งว่าไม่ประสงค์ให้บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับเบี(ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร บริ ษทั ฯ จะไม่
สามารถนําส่ งข้อมูลไปยังกรมสรรพกรได้ ซึ งอาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้จากเบี(ยประกันภัยตามกรมธรรม์ฉบับนี( ได้
เพือ เป็ นการปฏิบตั ิตามประกาศอธิ บดีกรมสรรพากรฉบับทีอา้ งอิง สําหรับภาษี 2561 เป็ นต้นไป บริ ษทั ฯ ใคร่ ขอให้ท่านในฐานะผูเ้ อาประกันภัย กรุ ณาแจ้งความ
ประสงค์ของท่านตามแบบฟอร์มด้านล่าง และส่ งคืนบริ ษทั ฯ ทางไปรษณี ย ์ หรื อทางอีเมลที info@thaivivat.co.th โดยเร็ วทีสุด เพือ บริ ษทั ฯ จะได้ดาํ เนิ นการให้ท่านต่อไป
ทั(งนี( หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลอืนๆ สามารถติดต่อได้ทีโทรศัพท์ 1231 กด 4 ในวันจันทร์ ถึงศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30 น. -17.30 น. จึง
เรี ยนมาเพือทราบ และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี( อีกครั(ง
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)

กรุณากรอกข้ อความด้ านล่ าง พับและส่ งกลับบริ ษทั ฯ
หนังสื อแจ้ งความประสงค์ การใช้ สิทธิขอยกเว้ นภาษีเงินได้ สํ าหรับเบีย$ ประกันภัย
ข้าพเจ้า/Name-surname ............................................................................................................................................................ ในฐานะผูป้ ระกันภัย/ผูช้ าํ ระเบี( ยประกันภัย
เลขทีบตั รประจําตัวประชาชน/เลขทีประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี ID No. /Taxpayer ID No......................................................................................................................................
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที /Policy No.........................................................................................................................................................................................................
ขอแจ้งความประสงค์จะใช้สิทธิ ขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรต่อบริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี(
Would you like to claim for personal income tax deduction with this health insurance premium?
 มีความประสงค์ และยินยอมให้บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ส่ ง และเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับเบี(ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที
กรมสรรพากรกําหนด
และหากผูข้ อเอาประกันภัยเป็ นชาวต่างชาติ (Non-Thai Residence) ซึ งเป็ นผูม้ ีหน้าทีตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรโปรดระบุเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี
ทีได้รับจากกรมสรรพกร เลขที ...............................................................................
Yes, and I permit the Insurer to send and reveal the information about this insurance premium to the Revenue Department. If the applicant is a non-Thai resident, please
enter the taxpayer ID number given by the Revenue Department:…………………………….…………
 ไม่มีความประสงค์
No
ข้าพเจ้ายินดีและรับทราบข้อกําหนดและเงือนไข การลดหย่อนหรื อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็ นไปตามเงื อนไขทีกรมสรรพากรกําหนด
I hereby to confirm and agree the terms and conditions. The deduction of personal income tax must be in accordance with the conditions prescribed by the
Revenue Department.
ลงชือ...................................................... ผูเ้ อาประกันภัย/ผูช้ าํ ระเบี(ยประกันภัย
(
) วันที ........./........./..........

ลงชือ..................................................... พยาน
(
) วันที ........./......../.........

