Legal News

Legal News
Deloitte Legal – Representing tomorrow

เนื้ อหาในฉบับ :
มีนาคม 2560
•

01

พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2560

Legal News
Issue 20 | March 2017

Legal News

พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
เพื่อเป็ นการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและจูงใจ
ในการเข้ามาลงทุน จึงได้มกี ารตราพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการลงทุน
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 (“พ.ร.บ. ส่งเสริ มการลงทุนฯ”) โดยมีการ
แก้ไขสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
1. กิจการทีใ่ ช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขัน้ สูง หรือกิจการวิจยั และพัฒนา จะได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล สําหรับกําไรสุทธิท่ี
ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมโดยมีกําหนดไม่เกิน 13 ปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้
จากเดิมทีไ่ ด้รบั การยกเว้นสูงสุดไม่เกิน 8 ปี และรายได้ทต่ี อ้ งนํามาคํานวณกําไรสุทธิทไ่ี ด้จากการประกอบกิจการ ให้รวมถึง
รายได้จากการจําหน่ายผลพลอยได้และรายได้จากการจําหน่ายสินค้ากึง่ สําเร็จรูปด้วย
หากกิจการดังกล่าวขาดทุนระหว่างระยะเวลาที่ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล อาจได้รบั อนุ ญาตให้นําผลขาดทุน
ประจําปี ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างนัน้ หักออกจากกําไรสุทธิทเ่ี กิดขึน้ ในภายหลังระยะเวลาทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล โดยมี
กําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบั แต่วนั พ้นกําหนดเวลานัน้ โดยสามารถเลือกหักจากกําไรสุทธิของปี ใดปี หนึ่งหรือหลายปี กไ็ ด้
2. สําหรับผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนทีไ่ ม่ได้รบั ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม อาจ
ได้รบั อนุญาตให้หกั เงินทีใ่ ช้ไปในการลงทุนในการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมจากกําไรสุทธิรวมทัง้ สิน้ ไม่เกินร้อยละ 70
ของเงินทีล่ งทุนแล้วในกิจการนัน้ โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปี ใดปี หนึ่งหรือหลายปี กไ็ ด้ ภายใน 10 ปี นบั แต่วนั ทีม่ รี ายได้
จากการประกอบกิจการ นอกเหนือไปจากการหักค่าเสือ่ มราคาตามปกติ ซึง่ เป็ นเครื่องมือทีบ่ โี อไอนําเข้ามาใช้ครัง้ แรกในการให้
การส่งเสริม
3. การคํานวณกําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของผูไ้ ด้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนฯ นี้ ให้
เป็ นไปตามประมวลรัษฎากร
4. เงินปั นผลทีจ่ ่ายจากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมลงทุนซึง่ ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ให้รวมถึง
กรณีทเ่ี งินปั นผลนัน้ ได้จ่ายภายใน 6 เดือนนับแต่วนั พ้นระยะเวลาทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลด้วย
5. ยกเลิกการอนุญาตให้หกั เงินได้พงึ ประเมินในการเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเป็ นจํานวนเท่ากับร้อยละ 5 ของรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ จาก
ปี ก่อนจากการส่งออก ซึง่ ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลทีผ่ ไู้ ด้รบั การส่งเสริมผลิตหรือประกอบโดยไม่รวมค่าประกันภัยและค่าขนส่ง
นอกประเทศ
6. ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของทีผ่ ไู้ ด้รบั การส่งเสริมนําเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจยั และพัฒนา รวมทัง้ การทดสอบทีเ่ กีย่ วข้อง
7. ยกเลิกเงื่อนไขบางอย่างโดยไม่ต้องระบุในบัตรส่งเสริม อันได้แก่ ปริมาณวัตถุดบิ ภายในประเทศทีจ่ ะต้องใช้ และการส่งออกซึง่
ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลทีผ่ ลิตหรือประกอบ
ทัง้ นี้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนฯ มีผลบังคับเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560
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