Tax & Legal Services Newsletter

Tax & Legal Services Newsletter
August 2016

Tax & Legal Services Newsletter
ขยายเวลาเสียภาษี สาํ หรับการหักผลขาดทุนจากกิ จการส่งเสริมการลงทุน
ตามทีไ่ ด้ปัญหาเกีย่ วกับการหักผลขาดทุนในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลกรณีบริษทั
ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนหลายโครงการ และได้มคี าํ พิพากษาฎีกาวินิจฉัยว่าบริษทั จะต้องนําผลกําไรและ
ขาดทุนของทุกโครงการมารวมคํานวณเพื่อนําผลขาดทุนสุทธิไปหักจากกําไรสุทธิของกิจการทีไ่ ม่ได้รบั การ
ส่งเสริมการลงทุน ต่อมาได้มปี ระกาศกระทรวงการคลังลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ขยายกําหนดเวลายื่น
รายการชําระภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับบริษทั ทีม่ ไิ ด้ปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ รมสรรพากรกําหนดไปจนถึง
วันที่ 1 สิงหาคม 2559
ได้มคี าํ สังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 45/2559 ขยายกําหนดเวลาตามประกาศกระทรวงการคลัง
ฉบับดังกล่าวออกไปถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 โดยให้รวมถึงบริษทั ที่ได้มคี ําพิพากษาถึงที่สุดในกรณี
ดังกล่าวด้วย

01

Tax & Legal Services Newsletter August 2016

หลักเกณฑ์ใหม่สาํ หรับ LTF
กฎกระทรวง ฉบับที่ 317 ได้ออกมาเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ใหม่สําหรับการหักค่าลดหย่อนในการคํานวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับการซื้อหน่ วยลงทุนในกองทุนวมหุ้นระยะยาว โดยสาระสําคัญของการ
แก้ไขคือผูม้ เี งินได้ทซ่ี อ้ื หน่วยลงทุนในกองทุนวมหุน้ ระยะยาวจะต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 7 ปี ตาม
หลักเกณฑ์เดิมจะต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

การยื่นแบบ ภงด 50 ของกิ จการที่จดแจ้งตามพระราชกําหนด
ตามทีไ่ ด้มพี ระราชกําหนดให้บริษทั ทีม่ รี ายได้ในรอบบัญชีทผ่ี ่านมาไม่เกิน 500 ล้านบาท สามารถจดแจ้งต่อ
กรมสรรพากรซึง่ จะได้รบั สิทธิประโยชน์ไม่ถูกตรวจสอบภาษีอากรสําหรับรอบบัญชีก่อนนัน้ กรมสรรพากร
ได้ออกคําชี้แจง ฉบับที่ 5 เพื่อเตือนให้บริษัทที่ได้จดแจ้งตามพระราชกําหนดฯแล้ว ให้ย่นื แบบ ภงด. 50
ของรอบบัญชีปี 2558 ให้ทนั ตามกําหนดคือภายใน 29 พฤษภาคม 2559 หากยื่นไม่ทนั ให้ย่นื ภายในวันที่
31 สิงหาคม 2559 โดยชําระภาษีพร้อมกับเบีย้ ปรับ เงินเพิม่ และค่าปรับอาญา หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว
กรมสรรพากรจะเพิกถอนสิทธิทจ่ี ะไม่ถูกตรวจสอบภาษีอากร

หลักเกณฑ์สาํ หรับการหักค่าใช้จ่ายเพิ่ มสําหรับรายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตามทีพ่ ระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 604 ได้ออกมาเพื่อกําหนดให้หกั รายจ่ายได้เพิม่ อีก 1 เท่าสําหรับรายจ่าย
อันมีลกั ษณะเป็ นการลงทุนนัน้ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 270 ได้ออกมาเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์
สํ า หรับ การก่ อ สร้ า งอาคารว่ า จะต้ อ งมีก ารขออนุ ญ าตก่ อ สร้ า งหรือ ดัด แปลงอาคารระหว่ า งวัน ที่ 3
พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

การหักค่าใช้จ่ายท่องเที่ยว
กฎกระทรวง ฉบับที่ 316 ได้ออกมาเพื่อให้หกั ค่าใช้จ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับ
ค่าใช้จ่ายท่องเทีย่ วตามทีจ่ ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยต้องจ่ายเป็ นค่าบริการให้ธุรกิจนําเทีย่ วหรือ
จ่ายค่าทีพ่ กั ให้โรงแรม และต้องจ่ายระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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คําพิ พากษาฎีกา
การหักรายจ่ายค่าปรับและเงิ นเพิ่ มภาษี ศลุ กากร
บริษทั นําเข้าสินค้าเพื่อจําหน่ ายในประเทศไทย ต่อมาเจ้าหน้าทีศ่ ุลกากรได้ตรวจพบว่าบริษทั สําแดงราคา
สินค้าตํ่าว่าราคาแท้จริง บริษทั จึงได้ชาํ ระภาษีศุลกากรเพิม่ เติม รวมทัง้ เบีย้ ปรับและเงินเพิม่ และได้นําภาษี
ศุลกากรทีช่ าํ ระเพิม่ เติม รวมทัง้ เบีย้ ปรับและเงินเพิม่ มาคํานวณหักเป็ นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อ
เสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล แต่เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรไม่ให้หกั รายจ่ายสําหรับเบีย้ ปรับและ
เงินเพิม่
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าบริษัทมีเจตนาสําแดงราคาตํ่ากว่าราคาที่แท้จริงเพื่อไม่ต้องเสียภาษีตามที่กฎหมาย
กําหนด จึงเห็นได้ว่ารายจ่ายค่าปรับและเงินเพิม่ มิใช่รายจ่ายในการประกอบกิจการโดยเฉพาะ ไม่อาจถือ
เป็ นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

Anthony Visate Loh
Business Tax & Indirect Tax,
Legal Services
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40112
Email: aloh@deloitte.com
Darika Soponawat
Business Tax (Japanese Services Group)
& Indirect Tax
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40115
Email: dsoponawat@deloitte.com
Dr. Kancharat Thaidamri
Transfer Pricing & Business Tax
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40118
Email: kthaidamri@deloitte.com
Korneeka Koonachoak
Business Tax (Business
Model Optimization)
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40122
Email: kkoonachoak@deloitte.com

03

Mark Kuratana
Global Employer Services
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40125
Email: mkuratana@deloitte.com
Stuart Simons
Transfer Pricing & Customs Services
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40135
Email: ssimons@deloitte.com
Wanna Suteerapornchai
Business Tax (M&A) & FSI
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40144
Email: wsuteerapornchai@deloitte.com

Tax & Legal Services Newsletter August 2016

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee
(“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally
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operating in Brunei, Cambodia, Guam, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand
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