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สภานิติบญัญติัแห่งชาติอนุมติักฎหมายภาษีมรดก 
สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตมิมีตอินุมตัพิระราชบญัญตัภิาษีการรบัมรดกโดยปรบัเพิม่วงเงนิทีต่้องเสยีภาษีจาก 50 ลา้นบาท 
เป็น 100 ล้านบาท โดยมรดกส่วนที่เกิน 100 ล้านบาทต้องเสยีภาษีในอตัรา 10% เว้นแต่ผู้รบัมรดกเป็นบุพการีหรอื
ผูส้บืสนัดานตอ้งเสยีภาษใีนอตัรา 5% 

การลดและยกเว้นภาษีส าหรบัส านักงานใหญ่ข้ามประเทศและบริษทัการค้าระหว่างประเทศ 
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบบัที่ 586 และ 587 ได้ออกมาเพื่อลดอตัราและยกเว้นภาษีให้แก่ส านักงานใหญ่ขา้มประเทศและ
บรษิทัการคา้ระหว่างประเทศมสีาระส าคญัสรุปไดด้งันี้ 
- ลดอตัราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรบัคนต่างด้าวที่ท างานกบัส านักงานใหญ่ขา้มประเทศและบริษัทการค้า

ระหว่างประเทศ โดยใหจ้ดัเกบ็ในอตัรา 15% ของเงนิได ้

- ลดอตัราภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลเหลอื 10% ของก าไรสุทธใิหแ้ก่บรษิทัฯทีป่ระกอบกจิการส านักงานใหญ่ขา้มประเทศ 
เป็นระยะเวลา 15 รอบระยะเวลาบญัชสี าหรบัรายไดจ้ากการใหบ้รกิารดา้นบรหิารหรอืดา้นเทคนิค บรกิารสนับสนุน 
หรอืบรหิารการเงนิ และค่าสทิธซิึง่ไดร้บัจากวสิาหกจิในเครอืซึง่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 

- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทฯที่ประกอบกิจการส านักงานใหญ่ข้ามประ เทศส าหรบัรายได้จากการ
ใหบ้รกิารดา้นบรหิารหรอืดา้นเทคนิค บรกิารสนบัสนุน หรอืบรหิารการเงนิ ค่าสทิธ ิเงนิปันผล ซึง่ไดร้บัจากวสิาหกจิ
ในเครอืซึง่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ รวมถงึรายไดจ้ากการโอนหุน้ของวสิาหกจิในเครอืทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ โดยยกเวน้เป็นระยะเวลา 15 รอบระยะเวลาบญัช ี

- ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลใหแ้ก่ส านกังานใหญ่ขา้มประเทศและบรษิทัการคา้ระหว่างประเทศส าหรบัรายไดจ้ากการ
จดัซื้อและขายสนิค้าในต่างประเทศโดยสนิค้าดงักล่าวไม่ได้ถูกน าเขา้มาในประเทศไทย รวมถึงรายได้จากการ
ใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้ระหว่างประเทศแก่นิตบิุคคลในต่างประเทศ เช่น การจดัหาสนิคา้ การเกบ็รกัษาสนิคา้
ระหว่างรอการส่งมอบ การขนส่งสนิคา้ การประกนัภยัสนิค้า เป็นต้น โดยยกเวน้เป็นระยะเวลา 15 รอบระยะเวลา
บญัช ี

- ยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบิุคคลใหแ้ก่บรษิทัต่างประเทศส าหรบัเงนิปันผลและดอกเบี้ยที่ ได้รบัจากส านักงานใหญ่ขา้ม
ประเทศ รวมทัง้ยกเวน้ภาษธีุรกจิเฉพาะส าหรบัการใหกู้ย้มืแก่วสิาหกจิในเครอื 

ส านกังานใหญ่ขา้มประเทศและบรษิทัการคา้ระหวา่งประเทศซึง่จะไดร้บัการลดอตัราและยกเวน้ภาษจีะตอ้งเขา้หลกั เกณฑ์
ทีก่ าหนด เช่นมทีุนช าระแลว้ตัง้แต่ 10 ลา้นบาทขึน้ไป มกีารใหบ้รกิารแก่วสิาหกจิในเครอืทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
มรีายจ่ายด าเนินงานในประเทศไทยไม่น้อยกว่าปีละ 15 ลา้นบาท และตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากอธบิดกีรมสรรพากร  
 
 
 
 
 

๖ 
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แก้ไขประมวลรษัฎากรส าหรบัการก าหนดราคาโอน 
คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร มาตรการป้องกนัการก าหนดราคา
โอนระหว่างบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์นั (Transfer Pricing) ตามทีก่ระทรวงการคลงั เสนอ ตาม
หลกัการ  ดงันี้ 
- กรณีที่บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลตัง้แต่สองนิตบิุคคลขึน้ไปมคีวามสมัพันธร์ะหว่างกนัในด้านทุน การจดัการ 

หรอืการควบคุม ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืโดยทางออ้ม และไดม้กีารก าหนดเงื่อนไขระหว่างกนัทางดา้นการพาณิชยแ์ละ
การเงนิแตกต่างไปจากที่ควรได้ก าหนดหากบรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดงักล่าวได้ด าเนินการโดยอิสระเจ้า
พนกังานประเมนิมอี านาจประเมนิรายไดห้รอืรายจ่ายของบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลดงักล่าว 

- กรณีทีก่ารประเมนิมผีลใหบ้รษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์นัไดช้ าระภาษไีวห้รอืถูกหกัภาษี ณ ที่
จ่ายและน าส่งแลว้ เป็นจ านวนเงนิเกนิกว่าทีค่วรต้องเสยีภาษ ีหรอืโดยไม่มหีน้าทีต่้องเสยี ใหบ้รษิทัหรอืหา้งหุน้สว่น
นิติบุคคลนัน้มสีทิธยิื่นค ารอ้งขอคนืภายในหกสบิวนั  นับแต่วนัทีไ่ด้รบัแจง้การประเมนิหรอืภายในสามปีนับแต่วนั
สดุทา้ยแห่งก าหนดเวลายื่นรายการภาษตีามทีก่ฎหมายก าหนด ทัง้นี้ เพื่อเป็นการขจดัภาระภาษซี ้าซอ้น  

- ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน  นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มี
ความสมัพนัธร์ะหว่างกนั จดัท าและยื่นเอกสารหรอืหลกัฐานที่แสดงความสมัพนัธใ์นด้านทุน การจดัการ หรอืการ
ควบคุม ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม และวธิกีารค านวณรายได้และรายจ่ายระหว่างกนัต่อเจ้าพนักงานประเมนิ 
และหากไม่ไดด้ าเนินการตามก าหนด หรอืจดัท าเอกสารหรอืหลกัฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจรงิ หรอืไม่ครบถว้น
ใหร้ะวางโทษไม่เกนิสีแ่สนบาท  

 
ลดภาษีส าหรบัการลงทุนในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ 
พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่584 ไดอ้อกมาเพื่อลดอตัราภาษีใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิในสีจ่งัหวดั
ชายแดนภาคใตค้อื นราธวิาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา สาระส าคญัสรุปไดด้งันี้ 
- ลดภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาเหลอื 0.1% ของเงนิได้พงึประเมนิส าหรบัเงนิได้จากการประกอบธุรกจิ (เงนิได้ตาม

มาตรา 40(7) และ (8) 

- ลดภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเหลอื 3% ของก าไรสทุธสิ าหรบัเงนิไดจ้ากการขายสนิคา้และใหบ้รกิาร 

- ลดอตัราภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาและภาษีเงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายเหลอื 0.1% ส าหรบัการขายอสงัหารมิทรพัยท์ีต่ ัง้อยู่
ในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ 

- ลดอตัราภาษธีุรกจิเฉพาะเหลอื 0.1% ส าหรบัการขายอสงัหารมิทรพัยท์ีต่ ัง้อยู่ในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ  

ทัง้นี้ส าหรบัรายไดก้ารขายสนิคา้ ใหบ้รกิารหรอืการขายอสงัหารมิทรพัยท์ีเ่กดิขึน้ระหว่างวนัที ่1 มกราคม 2558 ถงึวนัที ่
31 ธนัวาคม 2560 
 
ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรบักิจการท่ีลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 
คณะรฐัมนตรอีนุมตัมิาตรการภาษเีพื่อส่งเสรมิการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ โดย
ใหล้ดอตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเหลอื 10 %ของก าไรสทุธ ิส าหรบักจิการทีต่ัง้ขึน้ใหม่หรอืการขยายอาคารถาวรทีใ่ชใ้นการ
ประกอบกจิการ และมสีถานประกอบการตัง้อยู่ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษส าหรบัรายไดท้ีเ่กดิขึน้จากการผลติสนิคา้เพื่อ
ทดแทนการน าเขา้การผลติสนิค้าเพื่อการส่งออกเป็นหลกั และการผลติสนิค้าที่มแีนวโน้มจะสูญเสยีการแข่งขนัในเขต
พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ หรอืรายไดท้ีเ่กดิจากการใหบ้รกิารและมกีารใชบ้รกิารนัน้ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษเป็นเวลา 10 
รอบระยะเวลาบญัชต่ีอเนื่องกนั 
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ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรบัหนังสืออิเลก็ทรอนิกส ์
พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่585 ไดอ้อกมาเพื่อยกเวน้อตัราภาษมีลูค่าเพิม่ส าหรบัการใหบ้รกิารหนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร หรอื
ต าราเรยีน ทีอ่ยู่ในรปูของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสผ์่านระบบอนิเทอรเ์น็ต 
 
การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัแผน่ดินไหวในประเทศเนปาล 
กรมสรรพากรไดช้ีแ้จงว่าตามที่ได้เกดิภยัแผ่นดนิไหวทีป่ระเทศเนปาล และเอกชนในประเทศไทยประสงคจ์ะบรจิาคเงนิ
เพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยันัน้ ผูบ้รจิาคเงนิสามารถน าเงนิบรจิาคไปหกัลดหย่อนในการค านวณภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา
และภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลได ้โดยบรจิาคใหแ้ก่หน่วยงานของราชการ กรณีบรจิาคผ่านบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคล หรอื
นิติบุคคลอื่น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ร ับบริจาคจะต้องน าเงินหรือทรัพย์สินไปบริจาคให้แก่
หน่วยงานของสว่นราชการไทยเท่านัน้ ผูบ้รจิาคเงนิจงึสามารถน าเงนิหรอืทรพัยส์นิทีบ่รจิาคไปหกัลดหย่อนในการค านวณ
ภาษไีด ้
 
 

 
 


