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การหักผลขาดทุนของกิ จการที่ได้รบั การส่งเสริ มการลงทุน
บริษทั ทีก่ จิ การทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนหลายโครงการมีปัญหาการคํานวณกําไรสุทธิซง่ึ กรมสรรพากร
กับสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีความเห็นต่างกัน ล่าสุดได้มคี าํ พิพากษาฎีกาออกมา
คําพิ พากษาฎีกาที่ 15345/2558
บริษทั ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน ซึง่ ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลหลายโครงการ การดําเนินงานบาง
โครงการมีผลกําไร บางโครงการมีผลขาดทุน และบริษทั ประกอบกิจการทีไ่ ม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนด้วย
ปรากฏว่ากิจการทีไ่ ม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนมีผลกําไร เดิมบริษทั ได้คาํ นวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงิน
ได้นิตบิ ุคคลของกิจการทีไ่ ม่ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้โดยนําผลกําไรและผลขาดทุนของกิจการทีไ่ ด้รบั การ
ยกเว้นภาษีเงินได้ทุกโครงการมารวมกัน แล้วนํ าผลสุทธิมาหักออกจากผลกําไรของกิจการที่ไม่ได้รบั การ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิบุคคล ต่อมาบริษทั ได้แก้ไขและปรับปรุงการคํานวณกําไรสุทธิใหม่โดยนํ าเฉพาะผล
ขาดทุนของโครงการทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล (โดยไม่หกั ผลกําไรจากโครงการทีม่ กี าํ ไร) มีผล
ทําให้มขี าดทุนสุทธิเพิม่ ขึน้ มาก แล้วนํามาหักจากผลกําไรของกิจการไม่ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินนิตบิ ุคคล
การคํานวณผลขาดทุนตามวิธใี หม่ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้ว
แต่กรมสรรพากรไม่เห็นด้วยกับวิธกี ารคํานวณกําไรสุทธิทป่ี รับปรุงใหม่ของบริษทั โดยเห็นว่าบริษทั ต้องนํา
ผลกําไรและผลขาดทุนจากกิจการได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลทุกโครงการมารวมกัน หากยังมีผล
ขาดทุนเหลืออยู่ จึงให้นําผลขาดทุนทีเ่ หลือไปหักจากผลกําไรของกิจการทีไ่ ม่ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคล
ศาลฎีกาได้วนิ ิจฉัย ว่าบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุน ไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์การ
คํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนัน้ การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทที่ได้รบั การ
ส่งเสริมการลงทุนต้องอยู่ภายใต้ประมวลรัษฎากร บทบัญญัตติ ามพระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริมการลงทุนจึง
มิได้เป็ นการยกเว้นบทบัญญัตติ ามประมวลรัษฎากร ดังนัน้ การทีเ่ จ้าพนักงานประเมินภาษีอากรโดยอาศัย
ประมวลรัษฎากรจึงชอบแล้ว
ผลจากคําพิพากษาดังกล่าวทําให้บริษทั จํานวนมากได้รบั ผลกระทบเนื่องจากได้ปฏิบตั ติ ามแนวทางเดียวกับ
บริษัทในคดีดงั กล่าว เพื่อเป็ นการลดภาระภาษีของบริษัทเหล่านี้ กระทรวงการคลัง จึงได้ออกประกาศ
กระทรวงการคลังลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ขยายกําหนดเวลาการยื่นรายการและชําระภาษีเงินได้นิติ
บุคคล และการขอคืนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ตามหลักเกณฑ์สรุปได้ดงั นี้
-

บริษทั ทีจ่ ะได้รบั สิทธิตอ้ งยังไม่ถูกออกหมายเรียกตรวจสอบไต่สวน หรือถูกออกหมายเรียกและยังไม่ได้
รับ แจ้ ง ประเมิ น หรื อ ถู ก ออกหมายเรี ย กและรับ แจ้ ง ประเมิ น แล้ ว หรื อ อยู่ ร ะหว่ า งอุ ท ธรณ์ ต่ อ
คณะกรรมการอุทธรณ์หรือต่อศาล
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-

การขยายกําหนดเวลาการยื่นรายการให้ใช้เฉพาะบริษทั ทีม่ ไิ ด้นํารายได้รายจ่ายของทุกโครงการในรอบ
ระยะเวลาบัญชีเดียวกันมาคํานวณเพื่อให้ได้ยอดกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของกิจการที่ได้รบั การ
ส่งเสริมการลงทุนตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ 38/2552
กรณีบริษัทอุทธรณ์ การประเมินต่ อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือต่ อศาล บริษัทต้องขอถอน
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือขอถอนฟ้ องคดีต่อศาล โดยขอถอนได้เฉพาะประเด็นนี้
หากอุทธรณ์หรือฟ้ องหลายประเด็น และคณะกรรมการอุทธรณ์หรือศาลได้อนุญาตแล้ว
บริษทั ทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์ตามประกาศนี้ตอ้ งขอชําระภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลโดยยื่นรายการพร้อมกับชําระ
ภาษีตงั ้ แต่วนั ที่ 15 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2559
กรณีบริษทั ได้ชําระภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล เบี้ยปรับและเงินเพิม่ ไปแล้ว และเกินกําหนดเวลาการยื่นคํา
ร้องขอคืนภาษีตามมาตรา 27 ตรี ให้ขยายเวลาการยื่นคําร้องขอคืนเบี้ยปรับและเงินเพิม่ ออกไปเป็ น
วันที่ 1 สิงหาคม 2559
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