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คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรเก่ียวกบัรายจ่ายเบีย้ปรบัและเงินเพ่ิมตามกฎหมาย

ภาษีอากร 

โดยที่บทบญัญัติตามมาตรา 65 ตรี (6) ห้ามหกัรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธเิพื่อเสยีภาษีเงนิได้นิติ

บุคคลสาํหรบัเบีย้ปรบั เงนิเพิม่ภาษีอากร และค่าปรบัอาญา และไดม้คีําวนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัย

ภาษอีากรที ่10/2528 กาํหนดว่าเบีย้ปรบั เงนิเพิม่ภาษอีากร และค่าปรบัอาญาดงักล่าว หมายถงึเฉพาะเบีย้

ปรบั เงนิเพิม่ภาษีอากร และค่าปรบัอาญาตามประมวลรษัฎากรเท่านัน้ ไม่รวมถึงกฎหมายภาษีอากรอื่น  

ต่อมาไดม้คีาํพพิากษาฎกีาที ่1109/2559 วนิิจฉยัว่าเบีย้ปรบั เงนิเพิม่ภาษอีากร และค่าปรบัอาญาทีห่า้มหกั

รายจ่ายในการคํานวณกาํไรสุทธเิพื่อเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลนัน้หมายความถงึเบีย้ปรบั เงนิเพิม่ภาษอีากร 

และค่าปรบัอาญาตามกฎหมายภาษอีื่นดว้ย 

 

คณะกรรมการวนิิจฉัยภาษีอากรไดพ้จิารณาเหน็ว่าเบีย้ปรบั เงนิเพิม่ภาษีอากร และค่าปรบัอาญาเป็นการ

ลงโทษผูเ้สยีภาษี ไม่ควรใหนํ้ามาหกัเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธเิพื่อเสยีภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล จงึ

ไดอ้อกคําวนิิจฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉยัภาษอีากรที ่40/2560 เพื่อยกเลกิคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการ
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วนิิจฉัยภาษีอากรที ่10/2528 ดงันัน้เบีย้ปรบั เงนิเพิม่ภาษีอากร และค่าปรบัอาญาสาํหรบัทุกภาษีอากรจงึ

หกัรายจ่ายในการคาํนวณกาํไรสทุธเิพื่อเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลไม่ได ้

 

คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรเก่ียวกบัการขยายเวลาออกหนังสือประเมิน 

คณะกรรมการวนิิจฉยัภาษอีากรไดม้คีาํวนิิจฉยัที ่41/2560 ว่ากรณีทีเ่จา้พนกังานประเมนิมเีหตุอนัควรเชื่อ

ว่า ผูใ้ดแสดงรายการตามแบบทีย่ื่นไม่ถูกตอ้งตามความจรงิหรอืไม่บรบิรูณ์ แต่ไม่ไดอ้อกหมายเรยีกผูย้ื่น

รายการนัน้มาไต่สวนภายในเวลาสองปีนบัแต่วนัทีไ่ดย้ื่นรายการ และไมม่กีารอนุมตัโิดยอธบิดใีหข้ยายเวลา

การออกหมายเรยีกดงักล่าวเกนิกว่าสองปีแต่ไม่เกนิหา้ปีนบัแต่วนัทีไ่ดย้ื่นตามมาตรา ๑๙ แห่งประมวล

รษัฎากร เช่นน้ี รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัไม่สามารถใชอ้าํนาจตามมาตรา ๓ อฏัฐ วรรคสอง แห่ง

ประมวลรษัฎากร เพื่อขยายกาํหนดเวลาการออกหมายเรยีกตามมาตรา ๑๙ แหง่ประมวลรษัฎากรเมื่อพน้

กาํหนดเวลาหา้ปี นบัแต่วนัทีไ่ดย้ื่นรายการไวไ้ด ้

 

การจดัทาํใบกาํกบัภาษีอิเลก็ทรอนิกส ์

กรมสรรพากรได้ออกระเบียบว่าด้วยการจดัทํา ส่งมอบและเก็บรกัษาใบกํากบัภาษีอิเล็กทรอนิกส์ โดย

กาํหนดใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบยีน 

ภาษมีลูค่าเพิม่ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดาหรอืบรษิทัทีม่รีายไดไ้ม่เกนิ 30 ลา้นบาทต่อปีใหย้ื่นคาํขอต่ออธบิดจีดัทํา

สง่มอบและเกบ็รกัษาใบกาํกบั 

ภาษอีเิลก็ทรอนิกส ์โดยตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบ 

 

การหกัรายจ่ายสองเท่าสาํหรบัการจ้างงานผูส้งูอาย ุ

พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 639 ได้ออกมาเพื่อให้บริษัทซึ่งหักรายจ่ายได้สองเท่าสําหรับการจ้างงาน

ผูส้งูอายุ สรุปดงัน้ี 

- ให้บรษิัทหกัรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธเิพื่อเสยีภาษีเงนิได้นิตบิุคคลได้สองเท่าสําหรบัการจา้ง

งานผู้สงูอายุทีอ่ายุเกนิ 60 ปีขึน้ไป โดยจํานวนผู้สูงอายุที่ใชส้ทิธติ้องไม่เกนิ 10% ของจํานวนลูกจา้ง

ของบรษิทั 

- ผูส้งูอายุต้องมสีญัชาตไิทย เป็นลูกจา้งของบรษิทัอยู่ก่อน ไม่เป็นและไม่เคยเป็นกรรมการหรอืผูถ้อืหุน้

ของบรษิทัและบรษิทัในเครอื 

 

ประกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกีย่วกบัภาษเีงนิได ้ฉบบัที ่290 ไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารหกัรายจ่ายตามพระ

ราชกฤษฎกีาฯ ดงัน้ี 

- รายจ่ายในการจา้งงานไม่รวมถงึรายจ่ายทีต่อ้งจ่ายตามกฎหมายเช่นเงนิทีจ่่ายเขา้กองทุนประกนัสงัคม 

- ให้บริษัทจัดทํารายงานการจ้างงานผู้สูงอายุที่ใช้สิทธิหักรายจ่ายสองเท่า เพื่อให้กรมสรรพากร

ตรวจสอบ 

- ให้บรษิัทแจง้ขอ้มูลของผูสู้งอายุทีบ่รษิัทจะใชส้ทิธ ิโดยแจง้ภายใน 150 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของรอบ

บญัช ี
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การหกัรายจ่ายเพ่ือสงัคมสาํหรบัโครงสร้างพื้นฐานและพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 

ตามทีพ่ระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่632 ไดก้าํหนดใหบ้รษิทัหกัรายจ่ายไดส้องเท่าสาํหรบัการลงทุนโครงสรา้ง

พืน้ฐานและการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วนัน้ ไดม้ปีระกาศอธบิดกีรมสรรพากรออกมาเพื่อกําหนดหลกัเกณฑ์

การหกัรายจ่ายดงักล่าว สรุปไดด้งัน้ี 

- รายจ่ายทีจ่ะใหส้ทิธไิดต้้องมสี่วนราชการหรอืองคก์รปกครองทอ้งถิน่ใหก้ารรบัรอง เช่นการสรา้งระบบ

ประปา ไฟฟ้า ถนน เป็นตน้ 

- การลงทุนดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามแผนงานของส่วนราชการหรอืองคก์รปกครองทอ้งถิน่ ซึง่ยงัไม่ไดร้บั

งบประมาณจากรฐับาล 

- บรษิัทต้องโอนกรรมสทิธิใ์นทรัพย์สินที่ลงทุนให้ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นโดยไม่มี

ค่าตอบแทน 

- บรษิทัต้องไม่นํารายจ่ายดงักล่าวไปใชส้ทิธหิกัรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะประโยชน์ตามมาตรา 65 

ตร ี(3) แห่งประมวลรษัฎากร 

 

การหกัรายจ่ายเพ่ือสนับสนุนกิจการของบริษทัอ่ืน 

ตามทีพ่ระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่631 ไดก้ําหนดใหบ้รษิทัหกัรายจ่ายไดส้องเท่าสาํหรบัการส่งเสรมิกจิการ

ของบริษัทอื่นนัน้ ได้มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบบัที่ 285 ออกมาเพื่อกําหนดหลกัเกณฑ์การหกั

รายจ่ายดงักล่าว สรุปไดด้งัน้ี 

- กรณีการจ่ายค่าคํ้าประกนัสนิเชื่อ ต้องมใีบเสรจ็รบัเงนิออกโดยบรรษทัประกนัสนิเชื่อขนาดย่อมระบุชื่อ

บรษิทัทีใ่ชส้ทิธเิป็นผูจ้่ายเงนิ 

- กรณีรายจ่ายทีส่ภาอุตสาหกรรมหรอืสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยรบัรอง ต้องจดัทําแผนงานร่วมกบั

สภาฯ และมหีนังสอืรบัรองจากสภาฯ และหนังสอืรบัรองจากบรษิทัทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการกจิการตาม

แบบทีก่รมสรรพากรกาํหนด  

 

คาํวินิจฉัยกรมสรรพากร – การคาํนวณภาษีมลูค่าเพ่ิมสาํหรบัการให้เช่าซ้ือรถยนต ์

บริษัท ก ขายรถยนต์ราคา 1 ล้านบาท โดยลูกค้าชําระเงินดาวน์ 150,000 บาท และบริษัทให้ส่วนลด 

50,000 บาท ลกูคา้ไดท้าํสญัญาเช่าซือ้กบับรษิทั ข ผูใ้หเ้ช่าซือ้ บรษิทั ก จงึขายรถยนตใ์หบ้รษิทั ข ในราคา 

800,000 บาท โดยโอนกรรมสทิธิร์ถยนตใ์หบ้รษิทั ข 

 

กรมสรรพากรวนิิจฉยัว่าขอ้เทจ็จรงิสรุปไดว้่าบรษิทั ก ขายรถยนตใ์หบ้รษิทั ข เพื่อใหบ้รษิทั ข นําไปใหเ้ช่า

ซื้อ ดงันัน้บรษิัท ก ต้องคํานวณภาษีมูลค่าเพิม่จากการขายรถยนต์ในราคา 1 ล้านบาทโดยไม่หกัส่วนลด 

และถอืว่าบรษิทั ก ใหส้่วนลดแก่บรษิทั ข เพื่อนํารถยนต์ไปขายต่อ บรษิทั ก ต้องหกัภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่่าย

สาํหรบัการจ่ายสว่นลดใหบ้รษิทั ข 
 

 



 
Tax & Legal Services Newsletter April 2017 

04 
 

 

 

 

 

 

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. 

 

© 2017 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. 

 

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 

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 

 


	Darika Soponawat
	Business Tax (Japanese Services Group) 
	& Indirect Tax


