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“ปฐมนิเทศการเข้าสู่สงัคมใหม่

ในสวีเดน”



ภาษีลูกจ้าง , ภาษีรายได้ส่วนบุคคล หรือ ภาษี หกั 

ณ ทีจ่าย

ภาษลีกูจา้ง ในภาษาสวดีชิ เรยีกวา่ A – Skatt หรอื 

Anställningsskatt 

� การทาํงานทงัในรปูแบบ เตม็เวลา/heltid และ พารท์

ไทม/์ Deltid

� นายจา้งมหีน้าทหีกัภาษจีากเงนิเดอืนลกูจา้ง และ 

นําสง่ Skatteverket หรอื กรมสรรพากร ทุกเดอืน



การหกัภาษีจากเงินเดือน

● หากทาํงานกบั 1 บริษทั ให้คาํนวณหกัภาษีจาก ตารางภาษีรายได้ส่วน

บคุคล หรือ Skattetabell ทีทาง Skatteverket เขาจะกาํหนดออกมาให้ทุกปี

● ตรวจสอบว่าตวัเองอยู่ Skattetabell ทีเท่าไร โดยการลอ็คอินเข้า

Skatteverket ของตวัเอง เราจะได้รู้ว่านายจ้างหกัภาษีจากเงินเดือนของเรา

ถกูมยั



การหกัภาษีจากเงินเดือน

● หากทาํงานกบั 1 บริษทั ให้คาํนวณหกัภาษีจาก ตารางภาษีรายได้ส่วน

บคุคล หรือ Skattetabell ทีทาง Skatteverket เขาจะกาํหนดออกมาให้ทุกปี

● ตรวจสอบว่าตวัเองอยู่ Skattetabell ทีเท่าไร โดยการลอ็คอินเข้า

Skatteverket ของตวัเอง เราจะได้รู้ว่านายจ้างหกัภาษีจากเงินเดือนของเรา

ถกูมยั



ตัวอย่างการหักภาษี ณ ทจี่าย หรือ Skatteavdrag



การหักภาษ ีณ ทจี่าย ถ้าหากคุณทํางานตงัแต่ 2 บริษัท

ขนึไป

ลูกจ้างต้องบอกให้นายจ้างหักภาษี 30 เปอร์เซนต์ โดยไม่ใช้เกณฑ์จาก

ตารางภาษีรายได้ส่วนบุคคล หรือ Skattetabell

เพราะถ้าหักตาม Skattetabell จะทําให้ตัวลูกจ้างจ่ายภาษีน้อยกว่าที
กาํหนด ทาํให้บัญชีภาษีของลูกจ้างตดิลบ หรือทเีรียกว่า
UNDERSKOTT ดงันัน Skatteverket กจ็ะเรียกเกบ็ภาษีเพมิ



ตวัอย่างการหกัภาษี ณ ทีจ่าย 

เงินเดือน 25 000 sek       ภาษีหกั ณ ทีจ่าย 5 569 sek

เงินเดือน 8000 sek       ภาษีหกั ณ ทีจ่าย 1 024 sek

รวมเงินเดือนทงัสิน     33 000 sek 
รวมภาษีหกั ณ ทีจ่าย     6 593 sek

ถ้าหากคณุทาํงาน 2 ทีแล้วไม่ได้แจ้งนายจ้าง ให้หกั

ภาษี 30 %



การคาํนวณภาษีของ Skatteverket

● Skatteverket  จะคาํนวณจาก รายไดท้งัหมด แลว้นํามาคดิภาษ ีตาม 

ตาราง skattetabell



การดตูารางภาษี หรือ Skattetabell



รวมเงินเดือนทงัสิน     33 000 sek 
รวมภาษีหกั ณ ทีจ่าย     6 593 sek

รวมเงินเดือนทงัสิน     33 000 sek 
รวมภาษีหกั ณ ทีจ่าย     7 928 sek

ติดลบ 7 928 – 6593 = 1 335 sek 

ต่อเดือน

พอครบ 1  ปี คณุจะติดลบภาษี  12 x 1 335 = 16 020 sek

ซึงหมายความว่า คณุจะต้องจ่ายเงินเพิมให้ Skatteverket 
16 020 sek  ไม่เกียวกบันายจ้าง



การแจ้งให้นายจ้างหกัภาษี 30 %
เงินเดือน 25 000 sek       ภาษีหกั ณ ทีจ่าย 7 500 sek

เงินเดือน 8 000 sek       ภาษีหกั ณ ทีจ่าย 2 400 sek

รวมเงินเดือนทงัสิน     33 000 sek 
รวมภาษีหกั ณ ทีจ่าย     9 900 sek



รวมเงินเดือนทงัสิน     33 000 sek 
รวมภาษีหกั ณ ทีจ่าย   9 900sek

รวมเงินเดือนทงัสิน     33 000 sek 
รวมภาษีหกั ณ ทีจ่าย     7 928 sek

ติดลบ 7 928 – 9 900 = 1 972 sek 

ต่อเดือน

พอครบ 1  ปี คณุจะติดลบภาษี  12 x 1 972 = 23 664  sek

เท่ากบัว่าคณุจะได้ภาษีคืน 23 664 sek



การตรวจสอบนายจ้างว่าได้เสียภาษีลกูจ้างและนําส่งภาษีเงิน

ได้ทีหกัจากเงินเดือนลกูจ้างเข้า Skatteverket  หรือไม่



นายจ้างมีหน้าทีเสียภาษีค่าธรรมเนียมลูกจ้าง 31,42% ให้

Skatteverket โดยไม่มีการหกัออกจากเงินเดือนลูกจ้าง 



ระบบสวสัดิการจากรฐับาลประเทศสวีเดน มาจากเงินภาษีทีทุกคน

เสียให้กบัภาครฐั จะเสียมากหรือน้อย ขึนอยู่กบั kommun ที

คณุอาศยัอยู่



� การศกึษา ตงัแต่เตรยีมอนุบาล จนถงึ ระดบัมหาวทิยาลยั utbildning
� การรกัษาพยาบาลต่าง ๆ sjukvård
� ระบบการขนสง่ ระบบคมนาคม kollektivtrafik, vägar
� การดแูลผูส้งูอาย ุการดแูลเดก็กาํพรา้ หรอื เดก็ทคีรอบครวัมปีัญหา

� เงนิเกษยีณ หรอื เงนิบาํนาญ pensionsersättning

ประโยชน์ทีเราจะได้รบั จากการเสียภาษี จากการ

ทาํงาน หรือจากการเปิดบริษทั



ค่าธรรมเนียมนายจา้ง / Arbetsgivaravgifter

• คา่ธรรมเนียมเงนิประกนัสขุภาพ

• คา่ธรรมเนียมเงนิประกนัการหยดุงานดแูลลกู
• คา่ธรรมเนียมเงนิบํานาญหลงัเกษยีณ

• คา่ธรรมเนียมเงนิเกษยีณสาํหรบัทายาท

• คา่ธรรมเนียมตลาดแรงงาน
• คา่ธรรมเนียมการบาดเจบ็จากการทาํงาน

• คา่ธรรมเนียมเงนิเดอืนทวัไป



นายจ้างมีหน้าทีเสียภาษีค่าธรรมเนียมลูกจ้าง 31,42% ให้

Skatteverket โดยไม่มีการหกัออกจากเงินเดือนลูกจ้าง

หากไม่จ่ายจะเกิดอะไรขึน ? 

หากนายจ้างไม่จ่ายภาษีค่าธรรมเนียมลูกจ้าง หรือหลีกเลียงการ

นําส่งเงินเดือนและภาษีของลกูจ้าง คณุจะโดนข้อหาฉ้อโกงภาษี หรือ

ทีเรียกว่า skattebrott และโดนปรบัเพิมขนัตาํ 20% จากยอด

ทีต้องจ่ายทงัหมด



สรปุการเป็นลกูจ้าง การ เสียภาษีและประโยชน์จากการเสีย

ภาษี

● การเสียภาษีทาํให้คณุได้รบัสิทธิจากระบบสวสัดิการเท่าเทียมกบั

พลเมืองประเทศสวีเดน

● ขอใบเงินเดือนจากนายจ้างทุกครงั ทีคณุได้รบัเงินเดือน 

(Lönespecifikation/ Lönebesked)
● หากคณุทาํงานตงัแต่ 2 ทีขึนไป ต้องแจ้งให้นายจ้างทราบและทาํการ

หกัภาษี 30% เพือทีคณุจะได้ไม่ต้องโดนภาษีย้อนกลบัในปีถดัไป

● ตงัแต่วนัที 1 Januari 2019 Skatteverket บงัคบัให้
นายจ้างต้องส่งรายงานว่าใครทีได้รบัเงินเดือนในแต่ละเดือน ฉะนัน

ส่งผลให้ ลกูจ้างทุกคนสามารถตรวจสอบได้ว่า นายจ้างได้ทาํการ

จ่ายภาษีให้ตนเองหรือไม่ โดยการลอ็คอินเข้าบญัชีสกตัของตนเอง

หนังสือแนะนํา 

หาอ่านได้ที www.thaiwise.se 



ด้วยความปรารถนาดี

จาก

ทีมงานไทยไวส์

www.thaiwise.se


