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หลกัเกณฑใ์หม่ : การค านวณก าไรสทุธิของธรุกิจอสงัหาริมทรพัย ์
กรมสรรพากรได้ออกค าสัง่เพื่อก าหนดหลกัเกณฑ์ใหม่ส าหรับการค านวณก าไรสุทธิของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์สรุป
สาระส าคญัไดด้งันี้ 
 
ค าสัง่กรมสรรพากรที่ ท.ป. 228/2557 ก าหนดใหก้ารค านวณรายไดแ้ละรายจ่ายส าหรบักจิการขายอสงัหารมิทรพัยข์อง
บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลทีเ่ป็นกจิการทีม่สี่วนไดเ้สยีสาธารณะ (Publicly  Accountable Entities) ใหใ้ชเ้กณฑส์ทิธ ิ
โดยใหค้ านวณรายไดแ้ละรายจ่ายทีเ่กีย่วขอ้งตามวธิกีารทางบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป  
ส าหรบักจิการที่ไม่มสี่วนได้เสยีสาธารณะ (Non Publicly  Accountable Entities) ให้ค านวณรายได้รายจ่ายตาม
หลกัเกณฑเ์ดมิ ซึง่สามารถเลอืกไดจ้ากสามวธิคีอื 
˗ เมื่อมกีารจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย ์เฉพาะการขายอสงัหารมิทรพัยท์ีม่กีารจดทะเบยีนสทิธแิละนิติ

กรรมเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยใ์นรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนักบัการขายนัน้ 
˗ ตามอตัราสว่นของงานทีท่ าเสรจ็ในแต่ละรอบระยะเวลาบญัช ีหรอื 
˗ ค านวณรายไดแ้ละรายจ่ายทีเ่กีย่วขอ้งตามงวดทีถ่งึก าหนดช าระโดยใหใ้ชว้ธิกีารค านวณตามอตัราก าไรขัน้ตน้ 
 

ค าสัง่กรมสรรพากร ที่ ป. 148/2557 : แก้ไขหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการค านวณรายได้รายจ่ายส าหรบัธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัยต์ามทีก่ าหนดไวใ้นค าสัง่กรมสรรพากรที ่ป. 61/2539 เช่น ก าหนดใหก้จิการน าค่าโฆษณาโครงการมาถอื
เป็นรายจ่ายในการขายได้ ตามค าสัง่เดิมให้น าค่าโฆษณาไปถือเป็นต้นทุนของโครงการเพื่อเฉลี่ยเป็นต้นทุน ของ
อสงัหารมิทรพัยท์ีข่าย 
 
รฐับาลเตรียมจดัเกบ็ภาษีมรดก 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัเปิดเผยว่า รฐับาลไดพ้จิารณาภาษีมรดกซึ่งจะออกเป็น พ.ร.บ. ภาษีการรบัมรดกและ
ภาษกีารให ้โดยจะเกบ็อตัราเดยีว 10% และยงัยกเวน้ใหก้บัมรดกทีไ่ม่เกนิ 50 ลา้นบาทโดยการคดิมูลค่ามรดกยงัใหห้กั
หนี้สนิของเจา้ของมรดกก่อนเพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมมากขึน้  ในร่างกฎหมายไดก้ าหนดวา่ การโอนทรพัยส์นิมรดก (ทีม่ี
ทะเบยีน) ทัง้ เงนิฝาก หุน้ ตราสาร ทีด่นิอสงัหารมิทรพัย ์ก่อนเสยีชวีติ 2 ปี จะต้องถูกน ามาค านวณเป็นภาษีมรดกเพื่อ
ป้องกนัการโอนทรพัย์ก่อนเสยีชวีติ โดยผู้ที่หลกีเลี่ยงการเสยีภาษีมรดกมโีทษทางอาญาจ าคุก 6 เดอืน ส าหรบัคู่สามี
ภรรยาทีเ่สยีชวีติไม่ตอ้งเสยีภาษมีรดก เพราะถอืเป็นบุคคลคนเดยีวกนั การเกบ็ภาษีมรดกไม่ไดเ้พิม่ใหร้ายไดข้องรฐับาล
มากแต่เป็นการท าให้คนไทยรู้จกัเสยีภาษี เพราะคนรวยใช้ทรพัยากรของประเทศมากกว่าคนจนจึงควรต้องเสยีภาษี
มากกว่า ขณะนี้ร่างกฎหมายภาษมีรดกอยู่ระหว่างการพจิารณาของคณะกรรมการกฤษฎกีา 
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ค าวินิจฉัยกรมสรรพากร 

การให้บริการท่ีไม่ถือเป็นค่าสิทธิ 
บรษิัทไทย ได้ท าสญัญาบรกิารกบับรษิัทในประเทศญี่ปุ่นเพื่อใหบ้รกิารแก่บรษิทัในประเทศจนี  โดยสญัญาใหบ้รกิาร
ก าหนดว่า ผู้ให้บริการเป็นผู้ประสานงานในการจดัซื้อ ตรวจสอบการออกแบบ และควบคุมคุณภาพการผลติถังบรรจุ
สารเคม ี
กรมสรรพากรวนิิจฉยัว่าการใหบ้รกิารตามสญัญาดงักล่าว ไม่มกีารใหแ้ผนผงั สตูร หรอืกรรมวธิลีบัใด ๆ หรอืสทิธใินการ
ใชข้อ้สนเทศเกีย่วกบัประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย ์หรอืทางวทิยาศาสตร ์เงนิไดจ้ากการใหบ้รกิารดงักล่าว 
เขา้ลกัษณะเป็นค่าตอบแทนจากการรบัท างานให ้ถอืเป็นก าไรจากธุรกจิ ตามขอ้ 7 แห่งอนุสญัญาฯ ประกอบกบัมาตรา 3 
แห่งพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่18) พ.ศ. 2505 ดงันัน้ หาก
บรษิทัในประเทศญีปุ่น่ไม่มสีถานประกอบการถาวรในประเทศไทย จงึไม่มหีน้าทีต่้องเสยีภาษีเงินไดน้ิตบิุคคลในประเทศ
ไทย บรษิทัไทย ผูจ้่ายเงนิค่าบรกิารดงักล่าว จงึไม่มหีน้าทีต่้องหกัภาษีจากเงนิไดพ้งึประเมนิทีจ่่าย ตามมาตรา 70 แห่ง
ประมวลรษัฎากร 
 

นอกจากนี้การใหบ้รกิารดงักล่าวเขา้ลกัษณะเป็นการใหบ้รกิารทีก่ระท าในต่างประเทศ และมไิดม้กีารน าผลของบรกิารมา
ใช้ในราชอาณาจกัร จึงถือเป็นการให้บรกิารของผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจกัร โดยไม่มีการใช้บริการนัน้ใน
ราชอาณาจกัร เมื่อบรษิทัฯ จ่ายเงนิค่าบรกิาร จงึไม่ต้องน าส่งภาษีมูลค่าเพิม่ ตามมาตรา 83/6(2) แห่งประมวลรษัฎากร 
แต่อย่างใด 
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