ระบบภาษีอากร
(Das Steuersystem)
กฎหมายภาษีอากร ( Das Steuergesetz)
ระบุใหประชาชนชําระภาษีใหแก
-หนวยการปกครองทองถิ่น
(Die Gemeinde)
-มลรัฐ (Der Kanton)
-รัฐบาลกลาง (Der Bund)
-องคกรศาสนา (Die Kirche)
ประเภทของภาษี (Die Art der Steuer)
ที่สําคัญตอประชาชนทัว่ ไปคือ
-ภาษีเงินได (Die Einkommenssteuer)
-ภาษีจากทรัพยสิน (Die Vermögenssteuer)
รัฐบาลกลางจัดเก็บภาษีรายไดจากประชาชน
ในอัตราเดียวกันทั้งประเทศ แตมลรัฐและหนวย
ปกครองทองถิ่นตางๆ เรียกเก็บภาษีในอัตราที่
แตกตางกัน ชาวตางชาติบางคนจะถูกหักภาษี
ออกจากเงินเดือนหรือรายไดโดยตรง (Die
Quellensteuer)
เอกสารที่ตองเตรียมสําหรับยื่นแบบเสียภาษี
หลักฐานการมีรายได
- ใบรับรองการรับเงินเดือน
- ใบรับรองสําหรับผูรับเงินทดแทนระยะวางงาน
- ใบรับรองรับเงินสวัสดิการชวยเหลือการเลี้ยงดู
บุตร
- ใบรับรองสําหรับผูรับเงินบํานาญและรับเงิน
ชดเชยทุกประเภท
- ใบรับรองรายไดจากดอกเบีย้ เงินฝาก ซึ่งจะถูก
หักภาษีไวกอน (Die Verrechnungssteuer)
และจะไดคืนทั้งหมดหรือสวนหนึ่งหลังจาก
สรรพากรตรวจสอบแลว
- บัญชีเงินฝากในธนาคาร
- ใบรับรองรายไดจากการซื้อขายทรัพยสินตางๆ
เชนใบหุน
- หลักฐานรายไดจากลอตเตอรี่และรายไดอื่นๆ

-

-

บัญชีประจําปพรอมหลักฐานรายรับ รายจาย
สําหรับผูด
 าํ เนินกิจการอิสระ
หลักฐานทรัพยสินตางๆ เชน บาน ที่ดิน เรือ
หลักฐานคาใชจา ยที่นํามาหักคาภาษี
ใบเสร็จคาเดินทาง คารับประทานอาหารนอก
สถานที่ คาเรียนหนังสือและรายจายอื่นๆ
เกี่ยวกับอาชีพ
หลักฐานการเปนหนี้
คาเลี้ยงดูบุตร สําหรับผูหยาราง หรือแยกกัน
อยูตามกฎหมาย
หลักฐานคาประกันตางๆ และการจายเงินสะสม
และเงินบํานาญทุกประเภท รวมทั้งที่ไมระบุไว
ในใบรับเงินเดือน
คาใชจา ยการรักษาพยาบาล
หลักฐานการศึกษาและคาใชจายทีเ่ กี่ยวของ
ของบุตรหรือผูอ
 ยูใตอป
ุ ถัมภ
หลักฐานการซอมแซมบาน เชนซอมแซมเพื่อ
ประหยัดพลังงาน
หลักฐานการบริจาค การเปนสมาชิกตางๆ
สําหรับเจาของบานเชา
รายรับจากคาเชา ใบเสร็จคาซื้อ ซอมแซม
และดัดแปลงทีอ
่ ยูแ
 ละของใชในบานเชา

ภาษีอากรสําหรับคูส
 มรส
อัตราการจายภาษีจะสูงขึ้น เมื่อนํารายไดของคู
สมรสมารวมกัน แตหลายมลรัฐอนุญาตใหคูสมรสแยก
การจายภาษี (Das Splitting) เพื่อเปนการลดอัตรา
ภาษี และแบงเบาภาระครอบครัว แตละรัฐจะใหอต
ั รา
ลดหยอยภาษีแตกตางกัน คูส
 มรสจะลงชือ
่ เอกสารที่ยื่น
เพื่อเสียภาษีทั้งสองฝายหรือฝายใดฝายหนึ่งก็ได แต
ถาเกิดปญหาใดๆ คูสมรสตองรับผิดชอบรวมกัน
เจาหนาที่รัฐจะติดตามทวงหนี้จากทั้งคู
ฝายภรรยาควรใหความสนใจการกรอกเอกสาร
แจงภาษีของครอบครัว
ภาษีรายไดของเยาวชน
บุคคลใดที่มีอายุครบ 18 ปบริบูรณ ตองยื่น
แบบเสียภาษีรายไดตามกฎหมาย (แมวาจะยังไมมี

รายได) บุคคลใดที่มีรายไดกอนอายุครบ 18 ปตอง
เสียภาษีรายได ยกเวนเยาวชนในมลรัฐ อารเกา
กลารุส และทิชีโน (Aargau, Glarus, Tessin)
ใบเรียกเก็บภาษีอาจเปนการคํานวณคราวๆกอน
(provisorisch) หลังจากสรรพากรตรวจสอบหลักฐาน
เรียบรอยแลวจึงจะสงใบเรียกเก็บจํานวนแนนอนให
(definitiv) อาจลาชาเปนปได โอกาสที่จะถูกเรียกเก็บ
ภาษีเพิ่มมีเทากับจะไดรับเงินคืน ถาตองการรองเรียน
หรือไตถาม ตองรองเรียนภายในกําหนดที่ปรากฏบนใบ
เรียกเก็บภาษี
ขอแนะนําเพื่อปองกันปญหาไมมเี งินจายภาษี
- วางแผนการใชจา ยเงินใหดี
- อยาหวังพึ่งเงินเดือน ครั้งที่ 13 เพราะในเดือน
ธันวาคม อาจมีรายจายมากกวาปกติ
- ฝากเงินในธนาคารทุกเดือน เปนบัญชีเพื่อใช
เสียภาษี
- โอนเงินภาษีลว งหนาใหสรรพากรโดยตรง ได
ดอกเบี้ยเงินฝากเหมือนกับฝากธนาคาร
- ถาชําระภาษีชา กวากําหนด จะถูกเก็บดอกเบี้ย
3 ถึง 5 เปอรเซ็นต
- ถาไมมเี งินจายคาภาษีตามกําหนด ขอแนะนํา
ใหติดตอเจาหนาที่โดยตรง เพราะทางการคิด
ดอกเบีย
้ จากเงินคางชําระ ต่าํ กวาธนาคาร ไม
แนะนําใหยืมจากธนาคาร เพราะดอกเบี้ยสูง
อาจถึง 15 เปอรเซ็นต
- กรณีที่ไมมีเงิน ไมมีทรัพยสนิ เหลือเลย ใหยื่น
คํารองขอยกเวนภาษี (Der Steuererlass)
แมวาโอกาสที่จะไดรับการยกเวนจะนอย
การหนีภาษี (Die Steuerhinterziehung) และการ
โกงภาษี (Der Steuerbetrug) นั้นไมเหมือนกัน
และมีโทษแตกตางกัน
โทษสําหรับผูห
 นีภาษี จะถูกสรรพากรปรับเปนเงิน
3 เทา
โทษสําหรับผูโกงภาษี จะถูกปรับสูงถึง 30,000
ฟรังกหรือถูกจําคุก เปนคดีตอ
 งขึ้นศาล

แหลงภาษีรายไดของ รัฐบาลกลาง มลรัฐ และหนวยปกครองทองถิน
่
ภาษีทางตรง (Die direkte Steuer)

ภาษีทางออม (Die indirekte
Steuer)

แหลงภาษีรายไดของรัฐบาลกลาง

-

ภาษีรายไดสวนบุคคล เชนลูกจางหรือ
ผูประกอบอาชีพอิสระ

-

จากคาเชา ดอกเบี้ยเงินฝาก

-

ภาษีรายไดจากผูประกอบผูประกอบกิจการ
เชน บริษัท หางราน
ภาษีรางวัลลอตเตอรี่

-

ภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีสรุ าและยาสูบ
ภาษีศุลกากร
จากเชื้อเพลิง
จากการใชถนน

ภาษีโรงเรือน
จากทหารสํารอง
จากธุรกิจซื้อขายหุน

Postfach 2233
8033 Zürich
Tel: 079 649 34 32

จากกรมธรรมประกันตางๆ

แหลงภาษีรายไดของมลรัฐ

-

ภาษีรายไดสวนบุคคล
ภาษีรายไดจากการประกอบกิจการตางๆ
จากมรดกและของขวัญ
กําไรจากการขายทรัพยสิน
ภาษีโรงเรือน
ภาษีรางวัลลอตเตอรี่

-

พาหนะขับขี่
จากผูเลี้ยงสุนัข
จากกรมธรรมประกันตางๆ
แผนปายโฆษณา
อื่น ๆ เชนโรงประปา
จากสถานบันเทิง

แหลงภาษีรายไดของหนวยปกครองทองถิ่น

-

ภาษีรายไดสวนบุคคล
ภาษีรายไดจากการประกอบกิจการตางๆ
จากมรดกและของขวัญ
กําไรจากการขายทรัพยสน
ิ
ภาษีโรงเรือน

-

จากผูเลี้ยงสุนัข

-

จากการกําจัดขยะ

จากสถานบันเทิง
ภาษีหองพักนักทองเที่ยว
(Die Kurtaxe)

ภาษีรางวัลลอตเตอรี่
ผูประกอบอาชีพอิสระ เชน รานอาหาร
ชางไฟฟา ชางทําผม แตงเล็บ
ภาษีดับเพลิง
แหลงภาษีรายไดของศาสนา

-

จากประชาชนผูนับถือศาสนา ปจจุบันนีเ้ รียกเก็บภาษีจากผูแจงนับถือศาสนาคริสตสอง
นิกาย คือ นิกายคาธอลิก และ นิกายโปรเตสเตนท เทานั้น
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