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ลดอัตราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 575 ได้ ออกมาเพื่อลดอัตราภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาสาหรับปี 2556 และ 2557 ดังนี ้
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ขอาอเวลาการเพิ่มราอการในใบกากับภาษี
ตามที่กรมสรรพากรได้ ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษี มลู ค่าเพิ่ม ฉบับที่ 194 – 197 กาหนดให้ ผ้ ปู ระกอบการ
จดทะเบียนซึง่ เป็ นผู้ขายสินค้ าหรื อผู้ให้ บริ การ เพิ่มเติมรายการเลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากรและรายการสถานประกอบการของ
ผู้ซื ้อสินค้ าหรื อผู้รับบริ การ และเพิ่มเติมรายการสถานประกอบการของผู้ขายสินค้ าหรื อผู้ให้ บริ การ ในการจัดทาใบกากับภาษี ใบ
เพิ่มหนี ้ ใบลดหนี ้ และในการลงรายงานภาษี ซื ้อและรายงานภาษี ขาย ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไปนัน้
กรมสรรพากรได้ ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษี มลู ค่าเพิ่ม ฉบับที่ 199 – 202 ขยายระยะเวลาการบังคับใช้
กฎหมายในเรื่ องดังกล่าว โดยกาหนดให้ ผ้ ปู ระกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็ นผู้ขายสินค้ าหรื อผู้ให้ บริ การ เพิ่มเติมรายการดังกล่าว
ข้ างต้ น ในใบกากับภาษี ใบเพิ่มหนี ้ ใบลดหนี ้ และในการลงรายงานภาษี ซื ้อและรายงานภาษี ขาย ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2558 เป็ นต้ นไป

มาตรการภาษีสาหรับการควบรวมสถาบันการเงิน
โดยทีใ่ นการควบเข้ ากันหรื อการโอนกิจการทังหมดให้
้
แก่กนั ระหว่างบริ ษัทซึ่งประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันวินาศภัย
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน หรื อธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ บริ ษัทเดิมอันได้ ควบเข้ ากันหรื อเป็ นผู้โอนกิจการและจดทะเบียน
เลิก ต้ องนาเงินสารองที่ได้ กนั ไว้ ตามกฎหมายว่าด้ วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้ วยการประกันวินาศภัย หรื อกฎหมายว่าด้ วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน ที่ได้ ลงรายการเป็ นรายจ่ายไปแล้ วกลับมาคานวณเป็ นรายได้ ทาให้ บริ ษัทดังกล่าวมีภาระภาษี เงินได้ เป็ น
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จานวนมาก ทาให้ เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินการนี ้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มและสนับสนุนให้ เกิดการควบเข้ ากันหรื อการโอนกิจการ
ทังหมดให้
้
แก่กนั ในภาคธุรกิจดังกล่าวรัฐบาลจึงได้ ออกกฎหมายดังนี ้
พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 573 : ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลให้ แก่บริ ษัทซึง่ เป็ นบริ ษัทเดิมอันได้ ควบเข้ ากันหรื อเป็ นผู้โอนกิจการ
และจดทะเบียนเลิก ในกรณีที่ได้ มีการควบเข้ ากันหรื อโอนกิจการทังหมดให้
้
แก่กนั ระหว่างบริ ษัทซึ่งประกอบธุรกิจประกันชีวิต
ธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุนหรื อธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ สาหรับเงินได้ ที่เป็ นเงินสารองจากเบี ้ย
ประกันชีวิต เงินสารองจากเบี ้ยประกันวินาศภัย และเงินสารองค่าเผื่อหนี ้สูญหรื อหนี ้สงสัยจะสูญ ซึง่ ต้ องนามารวมเป็ นรายได้ ใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่ควบเข้ ากันหรื อโอนกิจการทังหมดให้
้
แก่กนั
พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 574 : กาหนดรายจ่ายต้ องห้ ามในการคานวณกาไรสุทธิของบริ ษัท
-

-

-

เงินสารองจากเบี ้ยประกันชีวิต เงินสารองจากเบี ้ยประกันวินาศภัย ซึ่งบริ ษัทใหม่อนั ได้ ควบเข้ ากันหรื อเป็ นผู้รับโอนกิจการ
ทังหมดได้
้
กนั ไว้ เป็ นจานวนเท่ากับเงินสารองซึง่ บริ ษัทเดิมที่ได้ ควบเข้ ากันหรื อเป็ นผู้โอนกิจการทังหมดและจดทะเบี
้
ยนเลิก
ได้ กนั ไว้ ทังนี
้ ้ สาหรับบริ ษัทใหม่ที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยไม่ให้ ถือเป็ นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเฉพาะเงิน
สารองที่เกิดขึ ้นในรอบระยะเวลาบัญชีถดั จากรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่ควบเข้ ากันหรื อโอนกิจการทังหมดให้
้
แก่กัน
เงินสารองค่าเผื่อหนี ้สูญหรื อหนี ้สงสัยจะสูญ ซึ่งบริ ษัทใหม่อนั ได้ ควบเข้ ากันหรื อเป็ นผู้รับโอนกิจการทังหมดได้
้
กนั ไว้ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน เป็ นจานวนเท่ากับเงินสารองซึ่งบริ ษัทเดิมที่ได้ ควบเข้ ากันหรื อเป็ นผู้โอนกิจการ
ทังหมดและจดทะเบี
้
ยนเลิกได้ กนั ไว้
รายจ่ายที่เกิดจากการจาหน่ายหนีส้ ญ
ู สาหรับหนีจ้ ากการให้ สินเชื่ อในธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์ ธุรกิ จเงินทุน และธุรกิ จ
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน เป็ นจานวนไม่เกินเงินสารองซึ่งบริ ษัทเดิมที่ได้ ควบเข้ ากันหรื อ
เป็ นผู้โอนกิจการทังหมดและจดทะเบี
้
ยนเลิกได้ กนั ไว้

ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 24 ธันวาคม 2556 เป็ นต้ นไป

อกเว้ นภาษีธุรกิจเฉพารสาหรั บการให้ ก้ ูอืมรรหว่ างบริษัทแลรให้ พนักงานกู้อืม
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 571 ได้ ออกมาเพื่อยกเว้ นภาษี ธุรกิจเฉพาะ สาหรับกิจการดังนี ้
-

-

บริ ษัทซึง่ มิได้ ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน เครดิตฟองซิเอร์ และกิจการประกันชีวิต ซึ่งได้ ให้ บริ ษัทในเครื อ
เดียวกันกู้ยืมเงิน และกรณีฝากเงินไว้ กบั สถาบันการเงินหรื อซื ้อตัว๋ เงินที่ออกโดยสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน โดยได้ รับดอกเบี ้ยตามอัตราปกติ
กิจการของบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบุค คลที่มีระเบียบเกี่ ยวกับเงินกองทุนสะสมพนักงานหรื อทุนอื่นใดเพื่อพนักงาน
สาหรับดอกเบี ้ยที่ได้ รับจากการนาเงินกองทุนหรื อทุนอื่นใดออกให้ พนักงานที่เป็ นสมาชิกกู้ยืม

ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็ นต้ นไป
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อกเว้ นภาษีสาหรับเงินอดหนุนจากรัฐเพื่อป้องกันภัอพิบัติ
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 570 ได้ ออกมาเพื่อยกเว้ นภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาและภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสาหรับเงินได้ ที่ได้ รับ
จากรัฐบาล เพื่อนาไปใช้ ในการป้องกันอุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั หรื อภัยธรรมชาติอื่นที่อาจเกิดขึ ้นในประเทศไทยอันมีลกั ษณะ
ถาวร สาหรับเงินได้ ที่ได้ รับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้ นไป และให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศกาหนดโดยอนุมตั ิรัฐมนตรี ทังนี
้ ้ผู้มีเงินได้ ต้องไม่นามูลค่าต้ นทุนของทรัพย์สินที่ได้ ทาขึ ้นเพื่อป้องกันอุทกภัย วาต
ภัย อัคคีภยั หรื อภัยธรรมชาติอื่นที่เกิดขึ ้นในประเทศไทยอันมีลกั ษณะถาวร ในส่วนที่เท่ากับเงินได้ ที่ได้ รับยกเว้ นไปรวมเป็ น
มูลค่าต้ นทุนของทรัพย์สนิ เพื่อหักค่าสึกหรอและค่าเสือ่ มราคาของทรัพย์สนิ

ให้ หักราอจ่ าอค่ าแสดงสินค้ าในต่ างปรรเทศได้ สองเท่ า
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 569 ได้ ออกมาเพื่อให้ หกั รายจ่ายได้ สองเท่าสาหรับค่าเช่าพื ้นที่ ค่าก่อสร้ างสถานที่จัดแสดง ค่า
ประกันภัย ค่าระวาง หรื อค่าขนส่งสินค้ าและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการเข้ าร่ วมงานออกร้ าน งานนิทรรศการ หรื องานแสดงสินค้ าใน
ต่างประเทศ ที่ได้ จดั ขึ ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 สาหรับรายจ่ายที่จ่ายไปตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม
2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลต้ องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐแสดงว่าได้ เข้ า
ร่ วมงานออกร้ าน งานนิทรรศการ หรื องานแสดงสินค้ าในต่างประเทศจริ ง ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกาหนด

อกเว้ นภาษีสาหรับค่ าทดแทนการใช้ อสังหาริมทรัพอ์
กฎกระทรวง ฉบับที่ 301 ได้ ออกมาเพื่อยกเว้ นภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาสาหรับเงินได้ สว่ นที่เป็ นเงินค่าทดแทน เงินค่าตอบแทน
หรื อเงินอื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกันที่ได้ รับเนื่องจากความเสียหายหรื อเสือ่ มประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ อานาจของรัฐตามที่
กฎหมายกาหนด ในการเข้ าไปในอสังหาริ มทรัพย์ การเข้ าใช้ สอยหรื อเข้ าครอบครองอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการใช้ ประโยชน์ใน
ทรัพย์สนิ ทังนี
้ ้ สาหรับเงินได้ ที่ได้ รับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้ นไป

เงินบริจาคบูรณรโบราณสถาน
กฎกระทรวงฉบับที่ 302 ได้ ออกมาเพื่อให้ หกั ค่าลดหย่อนในการคานวณภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดาสาหรับเงินบริจาคให้ แก่กรม
ศิลปากรเพื่อการบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้ วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยเมือ่ รวมกับเงินบริ จาคอื่นแล้ วต้ องไม่เกินร้ อยละสิบของเงินได้ พงึ ประเมินหลังจากหักค่าใช้ จ่ายและ
หักลดหย่อนดังกล่าว ทังนี
้ ้ สาหรับเงินได้ พงึ ประเมินประจาปี พ.ศ. 2556 ที่ต้องยื่นรายการในปี พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป
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