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หลักเกณฑ์ใหม่ : การคานวณกาไรสุทธิ ของธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์
กรมสรรพากรได้ออกค าสังเพื
่ ่ อก าหนดหลัก เกณฑ์ใหม่ สาหรับการค านวณกาไรสุทธิของธุร กิจ อสังหาริม ทรัพย์สรุ ป
สาระสาคัญได้ดงั นี้
คาสังกรมสรรพากรที
่
่ ท.ป. 228/2557 กาหนดให้การคานวณรายได้และรายจ่ายสาหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ของ
บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลทีเ่ ป็ นกิจการทีม่ สี ่วนได้เสียสาธารณะ (Publicly Accountable Entities) ให้ใช้เกณฑ์สทิ ธิ
โดยให้คานวณรายได้และรายจ่ายทีเ่ กีย่ วข้องตามวิธกี ารทางบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่
สาหรับกิจการที่ไม่มสี ่วนได้เสียสาธารณะ (Non Publicly Accountable Entities) ให้คานวณรายได้รายจ่ายตาม
หลักเกณฑ์เดิม ซึง่ สามารถเลือกได้จากสามวิธคี อื
˗ เมื่อมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิในอสั
์ งหาริมทรัพย์ เฉพาะการขายอสังหาริมทรัพย์ทม่ี กี ารจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์ในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการขายนัน้
˗ ตามอัตราส่วนของงานทีท่ าเสร็จในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หรือ
˗ คานวณรายได้และรายจ่ายทีเ่ กีย่ วข้องตามงวดทีถ่ งึ กาหนดชาระโดยให้ใช้วธิ กี ารคานวณตามอัตรากาไรขัน้ ต้น
คาสังกรมสรรพากร
่
ที่ ป. 148/2557 : แก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคานวณรายได้รายจ่ายสาหรับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ตามทีก่ าหนดไว้ในคาสังกรมสรรพากรที
่
่ ป. 61/2539 เช่น กาหนดให้กจิ การนาค่าโฆษณาโครงการมาถือ
เป็ น รายจ่ า ยในการขายได้ ตามค าสังเดิ
่ ม ให้น าค่ า โฆษณาไปถือ เป็ น ต้น ทุ น ของโครงการเพื่อ เฉลี่ย เป็ น ต้น ทุ น ของ
อสังหาริมทรัพย์ทข่ี าย

รัฐบาลเตรียมจัดเก็บภาษี มรดก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า รัฐบาลได้พจิ ารณาภาษีมรดกซึ่งจะออกเป็ น พ.ร.บ. ภาษีการรับมรดกและ
ภาษีการให้ โดยจะเก็บอัตราเดียว 10% และยังยกเว้นให้กบั มรดกทีไ่ ม่เกิน 50 ล้านบาทโดยการคิดมูลค่ามรดกยังให้หกั
หนี้สนิ ของเจ้าของมรดกก่อนเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมมากขึน้ ในร่างกฎหมายได้กาหนดว่า การโอนทรัพย์สนิ มรดก (ทีม่ ี
ทะเบียน) ทัง้ เงินฝาก หุน้ ตราสาร ทีด่ นิ อสังหาริมทรัพย์ ก่อนเสียชีวติ 2 ปี จะต้องถูกนามาคานวณเป็ นภาษีมรดกเพื่อ
ป้องกันการโอนทรัพย์ก่อนเสียชีวติ โดยผู้ท่หี ลีกเลี่ยงการเสียภาษีมรดกมีโทษทางอาญาจาคุก 6 เดือน สาหรับคู่สามี
ภรรยาทีเ่ สียชีวติ ไม่ตอ้ งเสียภาษีมรดก เพราะถือเป็ นบุคคลคนเดียวกัน การเก็บภาษีมรดกไม่ได้เพิม่ ให้รายได้ของรัฐบาล
มากแต่ เป็ นการทาให้คนไทยรู้จกั เสียภาษี เพราะคนรวยใช้ทรัพยากรของประเทศมากกว่าคนจนจึงควรต้องเสียภาษี
มากกว่า ขณะนี้ร่างกฎหมายภาษีมรดกอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
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คาวิ นิจฉัยกรมสรรพากร
การให้บริ การที่ไม่ถือเป็ นค่าสิ ทธิ
บริษัทไทย ได้ทาสัญญาบริการกับ บริษัทในประเทศญี่ปุน่ เพื่อให้บริการแก่บริษทั ในประเทศจีน โดยสัญญาให้บริการ
กาหนดว่า ผู้ให้บริการเป็ นผู้ประสานงานในการจัดซื้อ ตรวจสอบการออกแบบ และควบคุมคุณภาพการผลิตถังบรรจุ
สารเคมี
กรมสรรพากรวินิจฉัยว่าการให้บริการตามสัญญาดังกล่าว ไม่มกี ารให้แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธลี บั ใด ๆ หรือสิทธิในการ
ใช้ขอ้ สนเทศเกีย่ วกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือทางวิทยาศาสตร์ เงินได้จากการให้บริการดังกล่าว
เข้าลักษณะเป็ นค่าตอบแทนจากการรับทางานให้ ถือเป็ นกาไรจากธุรกิจ ตามข้อ 7 แห่งอนุ สญ
ั ญาฯ ประกอบกับมาตรา 3
แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505 ดังนัน้ หาก
บริษทั ในประเทศญีป่ นุ่ ไม่มสี ถานประกอบการถาวรในประเทศไทย จึงไม่มหี น้าทีต่ ้องเสียภาษีเงิ นได้นิตบิ ุคคลในประเทศ
ไทย บริษทั ไทย ผูจ้ ่ายเงินค่าบริการดังกล่าว จึงไม่มหี น้าทีต่ ้องหักภาษีจากเงินได้พงึ ประเมินทีจ่ ่าย ตามมาตรา 70 แห่ง
ประมวลรัษฎากร
นอกจากนี้การให้บริการดังกล่าวเข้าลักษณะเป็ นการให้บริการทีก่ ระทาในต่างประเทศ และมิได้มกี ารนาผลของบริการมา
ใช้ในราชอาณาจักร จึง ถือเป็ นการให้บริการของผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร โดยไม่มีการใช้บริการนัน้ ใน
ราชอาณาจักร เมื่อบริษทั ฯ จ่ายเงินค่าบริการ จึงไม่ต้องนาส่งภาษีมูลค่าเพิม่ ตามมาตรา 83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร
แต่อย่างใด
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