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ขยายเวลาเสียภาษีสาํหรบัการหกัผลขาดทุนจากกิจการส่งเสริมการลงทุน 

ตามทีไ่ดปั้ญหาเกีย่วกบัการหกัผลขาดทุนในการคํานวณกําไรสุทธเิพื่อเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลกรณีบรษิทั

ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนหลายโครงการ และไดม้คีาํพพิากษาฎกีาวนิิจฉยัว่าบรษิทัจะตอ้งนําผลกาํไรและ

ขาดทุนของทุกโครงการมารวมคํานวณเพื่อนําผลขาดทุนสุทธไิปหกัจากกาํไรสทุธขิองกจิการทีไ่ม่ไดร้บัการ

ส่งเสรมิการลงทุน ต่อมาไดม้ปีระกาศกระทรวงการคลงัลงวนัที ่16 มถุินายน 2559 ขยายกําหนดเวลายื่น

รายการชําระภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบับรษิทัทีม่ไิดป้ฏบิตัติามแนวทางทีก่รมสรรพากรกําหนดไปจนถงึ

วนัที ่1 สงิหาคม 2559 

ไดม้คีาํสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาตทิี ่45/2559 ขยายกาํหนดเวลาตามประกาศกระทรวงการคลงั 

ฉบบัดงักล่าวออกไปถึงวนัที่ 15 สงิหาคม 2559 โดยให้รวมถึงบริษทัที่ได้มคีําพิพากษาถึงที่สุดในกรณี

ดงักล่าวดว้ย 
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หลกัเกณฑใ์หม่สาํหรบั LTF 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่317 ไดอ้อกมาเพื่อกําหนดหลกัเกณฑใ์หม่สําหรบัการหกัค่าลดหย่อนในการคํานวณ

ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาสําหรบัการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนวมหุ้นระยะยาว โดยสาระสําคญัของการ

แกไ้ขคอืผูม้เีงนิไดท้ีซ่ือ้หน่วยลงทุนในกองทุนวมหุน้ระยะยาวจะตอ้งถอืหน่วยลงทุนไวไ้ม่น้อยกว่า 7 ปี ตาม

หลกัเกณฑเ์ดมิจะตอ้งถอืหน่วยลงทุนไวไ้ม่น้อยกว่า 5 ปี 

 

การย่ืนแบบ ภงด 50 ของกิจการท่ีจดแจ้งตามพระราชกาํหนด 

ตามทีไ่ดม้พีระราชกาํหนดใหบ้รษิทัทีม่รีายไดใ้นรอบบญัชทีีผ่่านมาไม่เกนิ 500 ลา้นบาท สามารถจดแจง้ต่อ

กรมสรรพากรซึง่จะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ไม่ถูกตรวจสอบภาษอีากรสาํหรบัรอบบญัชก่ีอนนัน้ กรมสรรพากร

ได้ออกคําชี้แจง ฉบบัที่ 5 เพื่อเตอืนให้บรษิัทที่ได้จดแจง้ตามพระราชกําหนดฯแล้ว ให้ยื่นแบบ ภงด. 50 

ของรอบบญัชปีี 2558 ใหท้นัตามกําหนดคอืภายใน 29 พฤษภาคม 2559 หากยื่นไม่ทนั ใหย้ื่นภายในวนัที ่

31 สงิหาคม 2559 โดยชาํระภาษพีรอ้มกบัเบีย้ปรบั เงนิเพิม่และค่าปรบัอาญา หากพน้กาํหนดเวลาดงักล่าว

กรมสรรพากรจะเพกิถอนสทิธทิีจ่ะไม่ถูกตรวจสอบภาษอีากร 

 

หลกัเกณฑส์าํหรบัการหกัค่าใช้จ่ายเพ่ิมสาํหรบัรายจ่ายเพ่ือการลงทุน 

ตามทีพ่ระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่604 ไดอ้อกมาเพื่อกําหนดใหห้กัรายจ่ายไดเ้พิม่อกี 1 เท่าสาํหรบัรายจ่าย

อนัมลีกัษณะเป็นการลงทุนนัน้ ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร ฉบบัที ่270 ไดอ้อกมาเพื่อกาํหนดหลกัเกณฑ์

สําหรับการก่อสร้างอาคารว่าจะต้องมีการขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารระหว่างวันที่ 3 

พฤศจกิายน 2558 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2559  

 

การหกัค่าใช้จ่ายท่องเท่ียว 

กฎกระทรวง ฉบบัที่ 316 ได้ออกมาเพื่อให้หกัค่าใช้จ่ายในการคํานวณภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาสําหรบั

ค่าใชจ้่ายท่องเทีย่วตามทีจ่่ายจรงิ แต่ไม่เกนิ 15,000 บาท โดยต้องจ่ายเป็นค่าบรกิารใหธุ้รกจินําเทีย่วหรอื

จ่ายค่าทีพ่กัใหโ้รงแรม และตอ้งจ่ายระหว่างวนัที ่1 มกราคม 2559 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
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คาํพิพากษาฎีกา 

การหกัรายจ่ายค่าปรบัและเงินเพ่ิมภาษีศลุกากร 

บรษิทันําเขา้สนิคา้เพื่อจาํหน่ายในประเทศไทย ต่อมาเจา้หน้าทีศุ่ลกากรไดต้รวจพบว่าบรษิทัสาํแดงราคา

สนิคา้ตํ่าว่าราคาแทจ้รงิ บรษิทัจงึไดช้าํระภาษศีุลกากรเพิม่เตมิ รวมทัง้เบีย้ปรบัและเงนิเพิม่ และไดนํ้าภาษี

ศุลกากรทีช่าํระเพิม่เตมิ รวมทัง้เบีย้ปรบัและเงนิเพิม่มาคาํนวณหกัเป็นรายจ่ายในการคาํนวณกาํไรสทุธเิพื่อ

เสยีภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล  แต่เจา้พนักงานประเมนิของกรมสรรพากรไม่ใหห้กัรายจ่ายสาํหรบัเบีย้ปรบัและ

เงนิเพิม่ 

 

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าบริษัทมเีจตนาสําแดงราคาตํ่ากว่าราคาที่แท้จริงเพื่อไม่ต้องเสยีภาษีตามที่กฎหมาย

กําหนด จงึเหน็ได้ว่ารายจ่ายค่าปรบัและเงนิเพิม่มใิช่รายจ่ายในการประกอบกจิการโดยเฉพาะ ไม่อาจถอื

เป็นรายจ่ายในการคาํนวณกาํไรสทุธเิพื่อเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 
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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 
separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. 
Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms 

Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and 
private clients spanning multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500® companies 
through a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories bringing world-
class capabilities, insights, and high-quality service to address clients’ most complex business challenges. To learn 
more about how Deloitte’s approximately 225,000 professionals make an impact that matters, please connect with 
us on Facebook, LinkedIn, or Twitter. 

About Deloitte Southeast Asia 

Deloitte Southeast Asia Ltd – a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited comprising Deloitte practices 
operating in Brunei, Cambodia, Guam, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand 
and Vietnam – was established to deliver measurable value to the particular demands of increasingly intra-
regional and fast growing companies and enterprises. 

Comprising 270 partners and over 7,300 professionals in 25 office locations, the subsidiaries and affiliates of 
Deloitte Southeast Asia Ltd combine their technical expertise and deep industry knowledge to deliver consistent 
high quality services to companies in the region. 

All services are provided through the individual country practices, their subsidiaries and affiliates which are 
separate and independent legal entities. 

About Deloitte Thailand 

In Thailand, services are provided by Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. and its subsidiaries and affiliates. 

© 2016 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. 
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