คำถำมทัว่ ไปทีพ
่ บบ่อย
1) ได้ รับ Email หรื อ SMS จากทางเอ็ทน่า ซึง่ แจ้ งเรื่ องขอทราบความประสงค์การใช้ เบี ้ยประกันสุขภาพเพื่อหักลดหย่อนภาษี
ส่วนบุคคล ไม่ทราบว่าจะต้ องดาเนินการอย่างไร
คาตอบ
ลูกค้ าสามารถคลิกเข้ าที่ลงิ ค์และแจ้ งความประสงค์ในการให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการส่งรายละเอียดค่าเบี ้ยประกันสุขภาพ
ให้ กบั กรมสรรพากรได้

2) ทาไมต้ องยินยอมเปิ ดเผยข้ อมูล
คาตอบ
เนื่องจากข้ อมูลค่าเบี ้ยประกันสุขภาพ เป็ นข้ อมูลส่วนบุคคล บริ ษัทจึงจาเป็ นต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้ถือกรมธรรม์
เพื่อจัดส่งข้ อมูลให้ กบั กรมสรรพากร โดยผู้ถือกรมธรรม์สว่ นบุคคลสามารถแจ้ งความประสงค์ได้ ภายใน วันที่ 31 ธันวาคม
2561

3) หากลูกค้ าต้ องการใช้ คา่ เบี ้ยประกันสุขภาพในการหักลดหย่อนภาษี จะต้ องดาเนินการอย่างไรบ้ าง
คาตอบ
1. ลูกค้ าต้ องยินยอมให้ บริษัทประกันนาส่งค่าเบี ้ยประกันสุขภาพไปยังกรมสรรพากร
โดยแต่ละบริ ษัทประกันจะต้ องนาส่งข้ อมูลค่าเบี ้ยให้ กบั กรมสรรพากรในวันที่ 7 มกราคม 2562
2. หลังจากเมื ่อเอ็ทน่านาส่งข้อมูลค่าเบีย้ ให้กบั กรมสรรพากรแล้ว บริ ษัทฯ จะส่งข้อมูลค่าเบีย้ ประกันสุขภาพประจาปี ภาษี
2561 ให้กบั สมาชิ กเพือ่ ดาวน์โหลดผ่านช่องทางอีเมล์ หรื อ SMS ต่อไป

4) ในกรณีที่ลกู ค้ าไม่สะดวกในการตรวจสอบผ่าน My Aetna หรื อ Web site จะต้ องดาเนินการอย่างไร
คาตอบ
ลูกค้ าสามารถติตด่อสอบถามผ่านหน่วยงานลูกค้ าสัมพันธ์ เพื่อขอทราบรายละเอียดได้ ทีห่ มายเลข 02 232 8666 หรื อ EMail csc@aetna.co.th

5) หลังจากยินยอมให้ ประกันนาส่งข้ อมูลค่าเบี ้ยประกันสุขภาพแล้ ว ลูกค้ าสามารถยื่นภาษี ได้ เลยหรื อไม่

คาตอบ
การยื่นภาษี ประจาปี และต้ องการใช้ สทิ ธิ์ลดหย่อนภาษี จากเบี ้ยประกันสุขภาพที่ได้ แจ้ งความยินยอมให้ กบั เอ็ทน่าเพือ่
นาส่งข้ อมูลของท่านไปยังกรมสรรพากร ลูกค้ าสามารถดาเนินการได้ หลังวันที่ 7 มกราคม 2562 ซึง่ เป็ นกาหนดวันที่เอ็ท
น่าจะรวบรวมข้ อมูลของผู้เอาประกันภัยที่ได้ ให้ คายินยอมเปิ ดเผยข้ อมูลส่งไปยังกรมสรรพากร

6) เอ็ทน่าจะนาส่งข้ อมูลค่าเบี ้ยประกันสุขภาพ ไปที่กรมสรรพภากรภายในเมื่อไร
คาตอบ
ภายในวันที่ 7 มกราคม 2562

7) ในกรณีที่ลกู ค้ าเปลีย่ นแปลงความประสงค์ จะสามารถดาเนินการได้ หรื อไม่ หรื อดาเนินการได้ ภายในเมื่อไหร่
คาตอบ
ลูกค้ าสามารถเข้ าไปที่ลงิ ค์เดิมที่ได้ รับและแก้ ไขความประสงค์ได้ หรื อหากไม่สะดวกสามารถติดต่อผ่าน
หน่วยงานลูกค้ าสัมพันธ์ เพื่อแจ้ งความประสงค์ได้ โดยการเปลีย่ นแปลงความประสงค์นนั ้ จะต้ องดาเนินการภายในวันที่
31 ธันวาคม 2561

8) ผู้เอาประกันต้ องการเปลีย่ นแปลงความประสงค์หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จะทาได้ หรื อไม่
คาตอบ
ไม่สามารถทาได้ ผ่านบริ ษัทเอ็ทน่า อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ แนะนาให้ ผ้ เู อาประกันติดต่อเจ้ าหน้ าที่สรรพากรเพื่อสอบถาม
และขอคาแนะนา

9) หากลูกค้ าไม่ยินยอมให้ ทางเอ็ทน่าเปิ ดเผยข้ อมูลค่าเบี ้ยประกันสุขภาพให้ แก่กรมสรรพากร
ลูกค้ าจะสามารถนาค่าเบี ้ยประกันสุขภาพของทางเอ็ทน่า ไปหักลดหย่อนภาษี ได้ หรื อไม่
คาตอบ
ในกรณีที่ไม่แจ้ งความประสงค์ให้ เอ็ทน่า นาส่งค่าเบี ้ยไปยังกรมสรรพากร ลูกค้าจะไม่สามารถนา
ค่าเบีย้ จากทางเอ็ทน่าไปใช้หกั ลดหย่อนภาษี ได้ เนื่องจากกรมสรรพากรจะไม่มีข้อมูลของท่าน
10) เหตุใดกรณีสมาชิกไม่ได้ แจ้ งความประสงค์ให้ บริษัทประกันนาส่งค่าเบี ้ยประกันสุขภาพแก่กรมสรรพากร
จึงไม่สามารถนาค่าเบี ้ยมาหักลดหย่อนภาษี ได้

คาตอบ
เนื่องจากกรมสรรพากรได้ กาหนดไว้ วา่ ในกรณีที่ไม่พบข้ อมูลค่าเบี ้ยประกันของลูกค้ าในฐานข้ อมูล
ที่บริ ษัทประกันนาส่งให้ แก่กรมสรรพากร ลูกค้ าจะไม่สามารถนาค่าเบี ้ยไปหักลดหย่อนได้

11) การแจ้ งความประสงค์ให้ ความยินยอม ต้ องดาเนินการทุกปี หรื อไม่
คาตอบ
ในกรณีที่ไม่มีการยกเลิกการแจ้ งความประสงค์ และสมาชิกมีการชาระค่าเบี ้ยในปี ภาษี นนๆบริ
ั ้ ษัทจะดาเนินการจัดส่งข้ อ
มูลค่าเบี ้ยประกันสุขภาพให้ กบั กรมสรรพากรตามปกติ

12) กรณีบิดา-มารดา ชาระค่าเบี ้ยประกันสุขภาพให้ บตุ ร บิดา-มารดาจะนาเบี ้ยประกันสุขภาพของบุตร
มาหักลดหย่อนภาษี ได้ หรื อไม่
คาตอบ
บิดา-มารดา ไม่สามารถนาค่าเบี ้ยประกันสุขภาพของบุตรมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ ของตนเองได้

13) กรณีที่บริ ษัทฯ ของผู้เอาประกันเป็ นผู้ชาระค่าเบี ้ยประกันสุขภาพให้ แก่เอ็ทน่า ผู้เอาประกันจะสามารถนาเบี ้ยประกัน
สุขภาพมาหักลดหย่อนภาษี ของผู้เอาประกันได้ หรื อไม่
คาตอบ
หากการชาระเบี ้ยประกันสุขภาพของท่านดาเนินการโดยบริษัทนายจ้ างของท่านและบริ ษัทได้ ออกใบเสร็ จรับเงินให้ แก่
บริ ษัทของท่าน ท่านจะไม่ สามารถนาค่าเบี ้ยประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ ของท่านได้

14) หากมีกรมธรรม์หลายฉบับ ต้ องทาอย่างไร
คาตอบ
สมาชิกต้ องแจ้ งความยินยอมเปิ ดเผยข้ อมูลการชาระเบี ้ยประกันสุขภาพกับทุกกรมธรรม์สขุ ภาพรายบุคคลที่ทา่ นมี

15) ญาติหรื อตัวแทนสามารถดาเนินการแจ้ งความยินยอมเปิ ดเผยข้ อมูลการชาระเบี ้ยประกันสุขภาพแทนท่านได้ หรื อไม่

คาตอบ
เนื่องจากการกรอกข้ อมูลผ่าน Link จาก Email หรื อ SMS จาเป็ นต้ องกรอกข้ อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ถือกรมธรรม์ ผู้อื่นจึงไม่ สามารถดาเนินการแทนได้

16) ลูกค้ ายังไม่ได้ รับ Email หรื อ SMS จะต้ องทาอย่างไร
คาตอบ
การจัดส่ง Email หรื อ SMS มีกาหนดเวลาในการส่งภายในไม่เกิน 31 ตุลาคม 2561
หากหลังจากนัน้ สมาชิกยังไม่ได้ รับ สามารถติดต่อผ่านหน่วยงานลูกค้ าสัมพันธ์ขอแจ้ งความประสงค์ได้

17) หากลูกค้ าแจ้ งความยินยอมไปแล้ ว และเอ็ทน่าได้ นาส่งข้ อมูลไปสรรพากรแล้ ว สมาชิกสามารถเปลีย่ นใจไม่ขอใช้ สทิ ธิ์หกั
ภาษี ได้ หรื อไม่
คาตอบ
การใช้ สทิ ธิ์เพื่อหักลดหย่อนภาษี ขึ ้นอยูก่ บั การตัดสินใจของสมาชิกแต่ละท่าน ขณะยื่นภาษีตอ่ สรรพากร
18) เบี ้ยประกันที่จะนาไปหักลดหย่อนภาษี ได้ นนั ้ เป็ นยอดรวมของทังกรมธรรม์
้
หรื อไม่ เช่น กรมธรรม์มสี มาชิกสามท่าน
คาตอบ
ไม่ใช่ จะเป็ นเบี ้ยประกันที่ได้ ชาระแล้ วในปี ภาษี นนๆ
ั ้ ของแต่ละบุคคลเท่านัน้
19) เบี ้ยประกันที่จะนาไปหักลดหย่อนภาษี ได้ นนั ้ เป็ นยอดรวมที่ปรากฏในใบเสร็ จรับเงินใช่หรื อไม่
คาตอบ
ไม่ใช่ จะเป็ นเบี ้ยประกันที่ยงั ไม่รวมภาษี และอากรแสตมป์เท่านัน้
20) เบี ้ยประกันที่จะนาไปหักลดหย่อนภาษี ได้ นนั ้ เป็ นยอดรวมที่ปรากฎในใบแจ้ งหนี ้ใช่หรื อไม่
คาตอบ
ไม่ใช่ จะเป็ นยอดเบี ้ยประกันรวมที่ได้ ชาระแล้ วในปี ภาษี นนๆ
ั ้ ของแต่ละบุคคลเท่านัน้ หากท่านชาระไม่เต็มยอด (เบี ้ย
ประกันก่อนภาษี และอากรแสตมป์) ท่านจะสามารถนาเฉพาะยอดที่ทา่ นได้ ชาระแล้ วเท่านันไปหั
้ กลดหย่อนภาษี และการ
ชาระจะต้ องเกิดขึ ้นภายในปี ภาษีนนๆ
ั ้ เท่านัน้
21) เบี ้ยประกันสุขภาพที่จะนาไปใช้ ในการหักลดภาษี เงินได้ ใช้ ได้ กบั ทุกประเภทผลประโยชน์ความคุ้มครองหรื อไม่
คาตอบ

ไม่ใช่ หากกรมธรรม์ของท่านมีผลประโยชน์ค้ มุ ครองการคลอดบุตร เบี ้ยประกันจากผลประโยชน์การคลอดบุตรจะไม่
สามารถนาไปหักลดหย่อนภาษี ได้

22) เบี ้ยประกันสุขภาพที่นาไปลดหย่อนภาษี ได้ นนั ้ ให้ ดจู ากวันเริ่มมีผลบังคับในปี ภาษี นนๆ
ั ้ หรื ออย่างไร
คาตอบ
เบี ้ยประกันสุขภาพที่สามารถนาไปลดหย่อนภาษี คือเบี ้ยประกันสุขภาพที่ผ้ เู อาประกันภัยได้ ชาระให้ แก่บริ ษัทประกันภัย
ภายในปี ภาษี นนๆ
ั ้ ไม่ได้ ขึ ้นอยูก่ บั วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
23) ผมทาประกันในเดือนธันวาคม 2560 แต่ชาระเบี ้ยประกันรายปี ในเดือนมกราคม 2561 เป็ นยอดของทังปี
้ คือ 12,000 บาท
บริ ษัทจะนาส่งยอดเงินเท่าไรให้ กบั สรรพากร
คาตอบ
บริ ษัทจะนาส่งเบี ้ยประกันที่ทา่ นได้ ชาระแล้ วในปี ภาษี นนๆ
ั ้ ของแต่ละบุคคลให้ กบั สรรพากร

ในกรณีที่มีการออกเอกสารใบลดหนี ้และได้ ชาระเบี ้ยคืนให้ กบั ท่านแล้ ว ยอดที่จะส่งให้ สรรพากรจะเป็ นยอดส่วนต่าง
เท่านัน้
24) ผมทาประกันในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ชาระเบี ้ยประกันรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท บริ ษัทจะนาส่งยอดเงินเท่าไร
ให้ กบั สรรพากร
คาตอบ
บริ ษัทจะนาส่งเบี ้ยประกันที่ทา่ นได้ ชาระแล้ วในปี ภาษี นนๆ
ั ้ ของแต่ละบุคคลให้ กบั สรรพากร หากท่านชาระครบ 11 เดือน
ภายใน 31 ธันวาคม 2561 เราจะนาส่งเบี ้ยประกันรายเดือน x 11 เดือน
25) ผมทาประกันในเดือนมกราคม 2561 ชาระเบี ้ยประกันรายปี ปี ละ 12,000 บาท เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ผมยกเลิก
กรมธรรม์ บริ ษัทจะนาส่งยอดเงินเท่าไรให้ กบั สรรพากร
คาตอบ
บริ ษัทจะนาส่งเบี ้ยประกันที่ทา่ นได้ ชาระแล้ วในปี ภาษี นนๆ
ั ้ เฉพาะของท่านให้ กบั สรรพากร ในกรณีของท่าน เราได้ ออก
เอกสารใบลดหนี ้และคืนเบี ้ยประกันส่วนที่เหลือให้ แล้ วเมื่อตอนทีท่ า่ นยกเลิกกรมธรรม์ ดังนัน้ ยอดที่จะนาส่งสรรพากร คือ
ยอดส่วนต่างของเบี ้ยประกันรายปี ของท่านหักลบกับยอดเบี ้ยประกันที่ได้ จ่ายคืนให้ ทา่ นไปแล้ ว
26) ผมทาประกันในเดือนกันยายน 2561 ชาระเบี ้ยประกันรายปี ปี ละ 12,000 บาท เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 บริ ษัทจะนาส่ง
ยอดเงินเท่าไรให้ กบั สรรพากร
คาตอบ
บริ ษัทจะนาส่งเบี ้ยประกันของท่านตามยอดที่ชาระเข้ ามาในปี ภาษี นี ้ ให้ กบั สรรพากร ยกเว้ น กรณีที่ทา่ นยกเลิกกรมธรรม์
ระหว่างปี และบริ ษัทได้ คืนเบี ้ยประกันส่วนต่างให้ แล้ ว ยอดทีจ่ ะนาส่งสรรพากรคือยอดที่หกั ลบเบี ้ยประกันที่บริ ษัทฯ ชาระ
คืนให้ แก่ทา่ นไปแล้ ว
27) ผมทาประกันในเดือนกันยายน 2561 ชาระเบี ้ยประกันรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท บริ ษัทจะนาส่งยอดเงินเท่าไรให้ กบั
สรรพากร
คาตอบ
บริ ษัทจะนาส่งเบี ้ยประกันของท่านตามยอดที่ชาระเข้ ามาในปี ภาษี นี ้ ให้ กบั สรรพากร

