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เสนอยกเว้นภาษี เงิ นได้ 10 ปี สาหรับเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ
กระทรวงการคลังกาลังพิจารณาการให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีแก่เขตเศรษฐกิจ 5 แห่งทีค่ ณะรักษาความสงบแห่งชาติได้
กาหนดให้จดั ตัง้ ขึน้ ในพืน้ ที่ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อาเภอคลองใหญ่ จังหวัด
ตราด จังหวัดมุกดาหาร อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยจะให้สทิ ธิประโยชน์ มากกว่าเขต 3 ทีไ่ ด้รบั จากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน เช่นยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 8 ปี แต่จะลดภาษีเงินได้ 50%เพิม่ ให้อกี 3-5 ปี เพื่อจูงใจให้มกี าร
ลงทุนในพืน้ ทีเ่ หล่านี้

การศึกษาการโอนภาษี ให้แก่คนจน (Negative Income Tax)
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังได้นาเสนอผลการศึกษาเงินโอนแก้จนคนขยัน (Negative Income Tax)เพื่อ
ช่วยเหลือผูท้ ม่ี รี ายได้น้อย โดยผูท้ ม่ี รี ายได้ไม่เกิน 30,000 บาท จะได้รบั เงินโอนจากรัฐบาล 20% ของรายได้ หากมีรายได้
สูงขึน้ ไปจะได้รบั เงินโอนลดลง และถ้ามีรายได้เกิน 80,000 บาท จะไม่ได้รบั เงินโอน โดยผูม้ รี ายได้ทุกคนจะต้องยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อเป็ นฐานข้อมูลสาหรับประเมินรายได้

คาวิ นิจฉัยกรมสรรพากร
ภาษี ธรุ กิ จเฉพาะสาหรับการคา้ ประกันบริ ษทั ในเครือ
บริษทั ก เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ข. และมีผบู้ ริหารและกรรมการเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกัน บริษทั ข. ได้ขอสินเชื่อเงินกู้
เพื่อพัฒนาโครงการจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขของสัญญากู้ยมื เงินดั งกล่าว บริษทั ก. จาเป็ นต้องค้า
ประกันเงินกูท้ งั ้ จานวนให้แก่บริษทั ข. ทัง้ นี้ บริษทั ก. ไม่ได้ประกอบกิจการในการรับค้าประกันการกูย้ มื เงินให้แก่บุคคล
อื่นหรือบุคคลอื่นใดในทางการค้า บริษทั ก. จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
กรมสรรพากรวินิจฉัยว่ากรณีการค้าประกันในหนี้ตามสัญญากูย้ มื เงินภายใต้เงื่อนไขของสถาบันการเงินให้บริษทั ก เข้า
เป็ นผูค้ ้าประกันการกูย้ มื เงินให้แก่บริษทั ในเครือ โดยบริษทั ก. ไม่คดิ ค่าตอบแทน และบริษทั ก. ไม่ได้ประกอบกิจการใน
การรับค้าประกันการกูย้ มื เงินให้แก่บุคคลอื่นหรือบริษทั อื่นใดในทางการค้า นอกจากค้าประกันบริษทั ในเครือเป็ นครัง้ แรก
และครัง้ เดียว เป็ นการค้าประกันด้วยความความจาเป็ นภายใต้เงื่อนไขของสถาบันการเงิน การค้าประกันดังกล่าวไม่เข้า
ลักษณะเป็ นการประกอบกิจการโดยปกติเยีย่ งธนาคารพาณิชย์ จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
หากสัญญากูย้ มื เงินมีการขยายระยะเวลาการชาระหนี้ออกไป ถือว่าสถาบันการเงินผูเ้ ป็ นเจ้าหนี้ยอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้
หากบริษทั ก. ผูค้ ้าประกันได้ตกลงด้วยในการผ่อนเวลาและยอมผูกพันตนตามสัญญาค้าประกันอีกครัง้ หนึ่งต่อไป กรณี
ดังกล่าวมิใช่การค้าประกันในหนี้ตามสัญญากูย้ มื เงินของบริษทั ในเครือเป็ นครัง้ แรกและครัง้ เดียวโดยไม่คดิ ค่าตอบแทนทีม่ ี
เหตุอนั สมควร การค้าประกันในหนี้ตามสัญญากูย้ มื เงินของบริษทั ในเครือกับสถาบันการเงินทีม่ กี ารขยายระยะเวลาการ
ชาระหนี้ออกไป เข้าลักษณะเป็ นการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ จึงอยู่ในบั งคับต้องเสียภาษีธุรกิจ
เฉพาะ
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กรณีการค้าประกันในหนี้ตามสัญญากูย้ มื เงินภายใต้เงื่อนไขของสถาบันการเงินให้บริษทั เข้าเป็ นผูค้ ้าประกันการกูย้ มื เงิน
ให้แก่บริษัทในเครือ โดยบริษทั คิดค่าตอบแทน แม้ว่าบริษัทไม่ได้ประกอบกิจการในการรับค้าประกันการกูย้ มื เงินให้แก่
บุคคลอื่นหรือบริษทั อื่นใดในทางการค้ามาก่อน และค้าประกันบริษทั ในเครือเป็ นครัง้ แรกและครัง้ เดียว การค้าประกันโดย
คิดค่าตอบแทนดังกล่าว เข้าลักษณะเป็ นการประกอบกิจการโดยปกติเยีย่ งธนาคารพาณิชย์ จึงอยู่ในบังคับต้องเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะ

การจัดตัง้ กองทุนเพื่อคุ้มครองผูล้ งทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
บริษทั ค. โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้จดั ตัง้ กองทุนเพื่อคุม้ ครองผูล้ งทุน
ในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า กองทุนฯ จะเรียกเก็บเงินค่าแรกเข้าและเงินสมทบจากสมาชิกกองทุนฯ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับ การใช้และบริหารทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ จะต้องเป็ นไปตามขัน้ ตอนและเงื่อนไขใน
ข้อบังคับ เมื่อเลิกกองทุนฯ บริษทั ค. จะคืนทรัพย์สนิ ของกองทุนฯ ให้แก่สมาชิกกองทุนฯ ตามสัดส่วนและเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับ
กรมสรรพากรวินิจฉัยว่ ากรณีเงินค่าแรกเข้าและเงินสมทบเข้ากองทุน เนื่องจากบริษัท ค. มีเงื่อนไขไม่คืนทรัพย์สนิ
ดังกล่าวให้ในส่วนของสมาชิกทีส่ ้นิ สภาพตามข้อบังคับ อีกทัง้ บริษทั ค. สามารถนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวไปลงทุนได้ เงินค่า
แรกเข้าและเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ดังกล่าว จึงมีลกั ษณะเป็ นรายได้ของบริษทั ค. ต้องนามารวมคานวณกาไรสุทธิเพื่อ
เสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ในส่วนของภาษีมูลค่าเพิม่ เงินค่าแรกเข้าและเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ดั งกล่าวมิใช่เป็ นรายรับที่
บริษทั ค. ได้รบั หรือพึงได้รบั จากการขายสินค้าหรือให้บริการ บริษทั ค. จึงไม่ต้องนามารวมคานวณเป็ นมูลค่าของฐาน
ภาษีในการเสียภาษีมลู ค่าเพิม่
กรณีดอกผลซึง่ เกิดจากการทีบ่ ริษทั ค. บริหารจัดการทรัพย์สนิ ทีส่ มาชิกกองทุนฯ นาส่งแก่กองทุนฯ ดอกผลดังกล่าวถือ
เป็ นเงินได้ของบริษทั ค. ซึง่ ต้องนามารวมคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวล
รัษฎากร
กรณีบริษัท ค. จ่ายดอกผลทีเ่ กิดจากการบริหารจัดการทรัพย์สนิ คืนแก่สมาชิกกองทุนฯ บริษทั ค. สามารถนาดอกผล
ดังกล่าวมาถือเป็ นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลได้ และการจ่ายดอกผลดังกล่าว บริษทั ค.
ไม่มหี น้าทีห่ กั ภาษี ณ ทีจ่ ่ายตามประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด
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