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ผ่านกฎหมายลดอัตราภาษี เงิ นได้นิติบคุ คลถาวร

๖

สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติอนุ มตั ริ ่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิม่ ประมวลรัษฎากรให้ปรับลดภาษีอตั ราเงินได้นิตบิ ุคคลเหลือร้อยละ 20
เป็ นการถาวร จากในอัตราร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิ เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

มาตรการภาษี เพื่อพัฒนาศูนย์กลางยานยนต์ต้นแบบ
คณะรัฐมนตรีอนุมตั ติ ามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอสําหรับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็ นศูนย์กลางวิจยั พัฒนา หรือ
ทดสอบสมรรถนะยานยนต์ตน้ แบบในภูมภิ าค ดังนี้
-

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่ สําหรับการนํ าเข้ารถยนต์ต้นแบบหรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบเพื่อวิจยั พัฒนา หรือทดสอบ
สมรรถนะทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ใิ ห้ยกเว้นภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
ให้ค่าสึกหรอและค่าเสือ่ มราคาของทรัพย์สนิ ประเภทรถยนต์ตน้ แบบทีใ่ ช้เพื่อการวิจยั พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะที่
ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ยกเว้นภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยสรรพสามิต
ยกเว้นภาษีสรรพสามิตรถยนต์ต้นแบบหรือรถจักรยานยนต์ตน้ แบบเพื่อการวิจยั พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ และ
ไม่เคยมีการจําหน่ ายในท้องตลาดเป็ นการทัวไปในราชอาณาจั
่
กร ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขทีอ่ ธิบดี
กรมสรรพสามิตกําหนด

ทัง้ นี้ ให้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับภาษี การรับมรดก
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังสําหรับกฎหมายลําดับรองออกตามความในพระราชบัญญัตภิ าษี
การรับมรดก และภาษีการให้ ดังนี้
- กําหนดเวลาให้เจ้าพนักงานทีด่ นิ ทีร่ บั จดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับการโอนอสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ด้มาโดยทาง
มรดก แจ้งการจดทะเบียนต่อกรมสรรพากร
- กําหนดประเภทบุคคล หลักเกณฑ์ และวิธกี ารตรวจสอบติดตามบุคคลทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีการรับมรดก
- กําหนดทรัพย์สนิ ที่อยู่ในประเทศไทย ตามมาตรา 14 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558
ดังนี้
o อสังหาริมทรัพย์ทต่ี งั ้ อยู่ในประเทศไทย
o หลักทรัพย์ทอ่ี อกโดยนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทยหรือจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย
o เงินฝากหรือเงินอื่นใดทีม่ ลี กั ษณะอย่างเดียวกันทีเ่ จ้ามรดกมีสทิ ธิเรียกถอนคืนหรือสิทธิเรียกร้องจากสถาบัน
การเงินหรือบุคคลทีไ่ ด้รบั เงินนัน้ ไว้ ซึง่ อยู่ในประเทศไทย
o ยานพาหนะทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
- กําหนดหลักเกณฑ์การหักภาระทีถ่ ูกรอนสิทธิในการคํานวณมูลค่ามรดกทีเ่ ป็ นอสังหาริมทรัพย์
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-

-

การคํานวณมูลค่าของทรัพย์สนิ ให้คาํ นวณดังนี้
(1) การคํานวณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ ตัง้ อยู่ในต่างประเทศ ให้ใช้ราคาตลาดในวันทีไ่ ด้รบั มรดก
(2) การคํานวณมูลค่าของทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นหลักทรัพย์ทไ่ี ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้
ถือตามราคาหรือมูลค่าอันพึงมีในวันทีไ่ ด้รบั มรดก เว้นแต่
(2.1) หุน้ ของบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล ให้ถอื มูลค่าหุน้ เท่ากับมูลค่าทางบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีก่อน
รอบระยะเวลาบัญชีทไ่ี ด้รบั กรรมสิทธิในหุ
์ น้
(2.2) ตั ๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั ๋วเงิน หุน้ กูใ้ ช้ราคาทีจ่ าํ หน่ายในครัง้ แรกหรือราคาไถ่ถอนแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
(3) การคํานวณมูลค่าของทรัพย์สนิ ที่เป็ นยานพาหนะที่มหี ลักฐานทางทะเบียนให้ถือเอาราคาตลาดในวันที่
ได้รบั มรดก
(4) การคํานวณมูลค่าของเงินฝากหรือเงินอื่นใดทีม่ ลี กั ษณะอย่างเดียวกันที่เจ้ามรดกมีสทิ ธิเรียกถอนคืนหรือ
สิทธิเรียกร้องจากสถาบันการเงินหรือบุคคลทีไ่ ด้รบั เงินนัน้ ไว้ ให้ถอื เอาตามมูลค่าในวันทีไ่ ด้รบั มรดกนัน้
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการผ่อนชําระภาษีการรับมรดก
ยกเลิกการยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิห์ รือสิทธิค รอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตรโดยชอบด้ว ย
กฎหมายของตนโดยไม่มคี ่าตอบแทน

คําวิ นิจฉัยกรมสรรพากร
การคํานวณมูลค่าหุ้นปันผล
บริษทั ข เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะดําเนินการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เป็ นหุน้
สามัญในอัตรา 10 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ใหม่ ปั จจุบนั มูลค่าหุน้ (Par Value) 1 บาท ราคาซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ
เดือนธันวาคม 2555 เฉลีย่ หุน้ ละ 8.25 บริษทั ข ต้องคํานวณมูลค่าหุน้ ปั นผลเพื่อหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ ่ายอย่างไร
กรมสรรพากรวินิจฉัยว่า กรณีบริษทั ข จ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ สามัญ ในอัตรา 10 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ใหม่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ที่
เป็ นบุคคลธรรมดาและบริษทั ทีต่ งั ้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย หุน้ ปั นผลดังกล่าว เข้าลักษณะเป็ นเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา
39 แห่งประมวลรัษฎากร และเป็ นเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร สําหรับมูลค่าหุน้ ปั นผลทีผ่ ู้
ถือหุน้ ได้รบั จะมีค่าเท่ากับจํานวนเงินกําไรสะสมทีบ่ ริษทั ข ผูจ้ ่ายหุน้ ปั นผลตัดออกจากบัญชีเพื่อโอนไปเป็ นทุนหารด้วย
จํานวนหุน้ ปั นผลทัง้ หมดทีอ่ อกในคราวนัน้

การให้ส่วนลดสําหรับการจําหน่ ายรถยนต์
บริษทั ค จําหน่ ายรถยนต์ผ่านตัวแทนจําหน่ าย ซึง่ ตัวแทนจําหน่ายจะให้ส่วนลดจากราคาทีแ่ สดงไว้แก่ผซู้ อ้ื หากผูซ้ อ้ื ตก
ลงซื้อแต่ไม่มเี งินพอที่จะจ่าย ตัวแทนจําหน่ ายรถยนต์จะติดต่อสถาบันการเงินเพื่อให้ผู้ซ้อื รถยนต์กู้ยมื เงินจากสถาบัน
การเงิน โดยทําสัญญาเช่าซื้อรถยนต์คนั ดังกล่าวไว้กบั สถาบันการเงิน ในวันที่ส่งมอบรถยนต์ ตัวแทนจําหน่ ายรถยนต์
จัดทําเอกสารหลักฐานการรับส่วนลดให้ผซู้ อ้ื รถยนต์ไว้เป็ นหลักฐาน และออกใบกํากับภาษีโดยระบุช่อื สถาบันการเงินเป็ น
ผูซ้ อ้ื และตัวแทนจําหน่ายรถยนต์จะไปจดทะเบียนทีก่ รมการขนส่งทางบกโดยแจ้งว่าสถาบันการเงินเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์
รถยนต์บริษทั ฯ หารือว่า การให้ส่วนลดต้องหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ ่าย หรือไม่ ถ้าต้องหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ ่าย จะต้องหัก
จากผูใ้ ด
กรมสรรพากรวินิจฉัยว่าการให้สว่ นลดดังกล่าวถือได้ว่าผูแ้ ทนจําหน่ายรถยนต์ได้ให้ส่วนลดแก่สถาบันการเงินซึง่ เป็ นผูซ้ อ้ื
สินค้าทีม่ วี ตั ถุประสงค์ทจ่ี ะนํารถยนต์ไปขายต่อ ส่วนลดทีใ่ ห้จงึ อยู่ในบังคับต้องหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ ่าย
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