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มาตรการภาษี เพื่อส่งเสริ มการเสียภาษี ให้ถกู ต้อง
โดยทีร่ ฐั บาลต้องการส่งเสริมให้มกี ารเสียภาษีทถ่ี ูกต้อง จึงได้ออกมาตรการภาษีดงั นี้
-

พระราชกําหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558

ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีรายได้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่มี ี 12 เดือน ไม่เกินห้าร้อยล้านบาท ได้รบั
ยกเว้น จากการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมิน และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากร สําหรับรายได้ มูลค่าของฐาน
ภาษี รายรับ หรือการกระทําตราสารทีเ่ กิดขึน้ ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 โดยบริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั นี้
-

จดแจ้งต่อกรมสรรพากรตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระยะเวลาทีอ่ ธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
ยื่นรายการภาษีเงินได้และชําระภาษีตงั ้ แต่ปี 2559 เป็ นต้นไป
ยื่นรายการภาษีมูลค่าเพิม่ และภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ และชําระภาษี ถ้ามี ตัง้ แต่ปี 2559 เป็ นต้น
ไป
- จัด ทํา บัญ ชีให้ถูก ต้อ งตัง้ แต่ ร อบระยะเวลาบัญชีปี 2559 เป็ น ต้น ไป ทัง้ นี้ ธ นาคารพาณิ ชย์จะต้องใช้บญ
ั ชี
ดังกล่าวเพื่อการอนุมตั สิ นิ เชื่อ ตัง้ แต่ปี 2562 เป็ นต้นไป
บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลทีอ่ ยู่ระหว่างการตรวจสอบภาษีหรือดําเนินคดีหรือเป็ นผูอ้ อกหรือใช้ใบกํากับภาษีปลอม
ไม่ได้รบั สิทธิดงั กล่าว
-

พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 595

ยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลให้แก่บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลซึง่ จัดตัง้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 และมี
ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท
ดังนี้
กําไรสุทธิ
ส่วนทีไ่ ม่เกิน 300,000 บาท
ส่วนทีเ่ กิน 300,000 บาท

รอบระยะเวลาบัญชี 2559
ยกเว้น
ยกเว้น

รอบระยะเวลาบัญชี 2560
ยกเว้น
10%

ทัง้ นี้บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลทีจ่ ะได้รบั สิทธิดงั กล่าวจะต้องจดแจ้งตามพระราชกําหนดฯ
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มาตรการภาษี เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย
กฎกระทรวงฉบับที่ 310 ได้ออกมาเพื่อกําหนดให้บุคคลธรรมดาสามารถหักค่าใช้จ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาได้สาํ หรับค่าซือ้ สินค้าหรือบริการในระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 ให้หกั ค่าใช้จา่ ยได้ตามทีจ่ ่ายจริงแต่ไม่เกิน
15,000 บาท ทัง้ นี้ไม่รวมถึงการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ นํ้ ามัน ก๊าซสําหรับเติมยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์
และเรือ โดยต้องมีหลักฐานการซือ้ เป็ นใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบ

มาตรการภาษี เพื่อส่งเสริ มการลงทุนในประเทศ
คณะรัฐมนตรีอนุ มตั ิร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศโดยให้บริษัทหรือห้าง
หุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลหักรายจ่ายสําหรับการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลได้สองเท่าสําหรับรายจ่ายเพื่อการ
ลงทุนหรือการต่อเติม เปลีย่ นแปลง ขยายออกหรือทําให้ดขี น้ึ ซึง่ ทรัพย์สนิ แต่ไม่ใช่เป็ นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ทัง้ นี้
จะต้อ งเป็ น รายจ่ ายที่จ่า ยระหว่า งวัน ที่ 3 พฤศจิก ายน 2558 ถึง วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 โดยรายจ่า ยดัง กล่ าวต้อง
เกีย่ วเนื่องกับการดําเนินการธุรกิจหลักของกิจการ และต้องเป็ นการลงทุนในทรัพย์สนิ อันได้แก่เครื่องจักร ส่วนประกอบ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยานพาหนะ แต่ไม่
รวมถึงรถยนต์นงั ่ หรือรถยนต์โดยสารทีม่ ที น่ี งั ่ ไม่เกิน 10 คน และอาคารถาวรไม่รวมทีด่ นิ และไม่รวมถึงอาคารถาวรทีใ่ ช้
อยู่อาศัย

มาตรการภาษี เพื่อลดภาระให้กบั ผูซ้ ื้ออสังหาริ มทรัพย์
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั หิ ลักการร่างกฎกระทรวง สําหรับมาตรการภาษีเพื่อลดภาระให้กบั ผูซ้ อ้ื อสังหาริมทรัพย์ โดยให้
หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้ทไ่ี ด้จ่ายไปเพื่อซือ้ อสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ป็ นอาคารพร้อมทีด่ นิ หรือห้อง
ชุ ด ในอาคารชุ ด ที่มู ล ค่ า ไม่ เ กิน 3 ล้ า นบาท เพื่อ ใช้ เ ป็ น ที่อ ยู่ อ าศัย ของตนเอง เป็ นจํ า นวนร้ อ ยละ 20 ของค่ า ซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวโดยต้องจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ท่เี ป็ นอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดในระหว่างวันที่ 13
ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิในอสั
์ งหาริมทรัพย์นนั ้ ให้แล้วเสร็จภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว
ทัง้ นี้ผมู้ เี งินได้ตอ้ งใช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้เป็ นเวลาห้าปี ภาษีต่อเนื่องกัน นับแต่ปีภาษีทม่ี กี ารจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ์
ในอสังหาริมทรัพย์ โดยให้ใช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเป็ นจํานวนเท่า ๆ กัน ในแต่ละปี ภาษี

ยกเว้นภาษี สาํ หรับส่วนแบ่งกําไรห้างหุ้นส่วน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 309 ได้ออกมาสําหรับการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินส่วนแบ่งกําไรจากห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือคณะ
บุคคลทีม่ ใิ ช่นิตบิ ุคคลบางกรณี ดังนี้
-

เงินส่วนแบ่งของกําไรซึง่ เป็ นเงินได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ป็ นกรรมสิทธิรวมอั
์ นได้มาโดยทางมรดกหรือได้
รับมาจากการให้โดยเสน่หา
เงินส่วนแบ่งของกําไรซึง่ เป็ นดอกเบีย้ เงินฝาก และถูกหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ ่าย ทัง้ นี้ เฉพาะกรณีทผ่ี มู้ เี งินได้ดงั กล่าว
ไม่ขอรับเงินภาษีทถ่ี ูกหักไว้คนื หรือไม่ขอเครดิตเงินภาษีทถ่ี ูกหักไว้ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน

กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับสําหรับเงินได้พงึ ประเมินประจําปี พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
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คําพิ พากษาฎี กา
ใบกํากับภาษี ระบุชื่อและที่อยู่ของผูซ้ ื้อไม่ครบถ้วน
บริษทั ก ได้รบั ใบกํากับภาษีจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยและการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคสําหรับค่าโทรศัพท์และค่า
ไฟฟ้ า โดยใบกํากับภาษีดงั กล่าวระบุช่อื บริษทั ไม่ครบถ้วน เช่นไม่มคี าํ ว่า “มหาชน” หรือระบุช่อื เดิมของบริษทั ฯก่อนทีจ่ ะ
เปลี่ยนชื่อใหม่ ส่วนใบกํากับภาษีของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคจะระบุท่อี ยู่ตามสถานที่ท่มี กี ารใช้ไฟฟ้ า ไม่ใช่ท่อี ยู่ของผู้
จ่ายเงิน เจ้าพนักงานประเมินถือว่าใบกํากับภาษีไม่ถูกต้องเนื่องจากชื่อและที่อยู่ของบริษัทฯ ไม่ตรงตามที่จดทะเบียน
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ไว้ ดังนัน้ บริษทั ฯจึงไม่สามารถนําภาษีซอ้ื ตามใบกํากับภาษีมาใช้ในการคํานวณภาษีมลู ค่าเพิม่ ได้
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรไม่ได้บญ
ั ญัติชดั เจนว่าชื่อและที่อยู่ของผู้ซ้อื สินค้าหรือผู้รบั บริการ
จะต้องตรงกับรายการทีจ่ ดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ ไว้ นอกจากนี้บริษทั ฯ ได้ขอให้หน่วยงานทีอ่ อกใบกํากับภาษีแก้ไขแล้ว
แต่ ผู้ออกใบกํากับภาษีไม่แก้ไขให้ การที่ใบกํากับภาษีระบุช่อื และที่อยู่ของบริษัทฯไม่ตรงตามรายการที่จดทะเบีย น
ภาษีมูลค่าเพิม่ ไว้ ก็ไม่ทําให้เข้าใจผิดว่าเป็ นผูป้ ระกอบการรายอื่น จึงไม่ถอื ว่าเป็ นใบกํากับภาษีทไ่ี ม่ถูกต้องในส่วนทีเ่ ป็ น
สาระสําคัญ ภาษีซอ้ื จึงไม่ตอ้ งห้ามในการนํามาคํานวณภาษีมลู ค่าเพิม่
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