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คณะกรรมการวิ นิจฉัยภาษี อากรเกี่ยวกับรายจ่ายเบีย้ ปรับและเงิ นเพิ่ มตามกฎหมาย
ภาษี อากร
โดยที่บทบัญญัติตามมาตรา 65 ตรี (6) ห้ามหักรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคลสําหรับเบีย้ ปรับ เงินเพิม่ ภาษีอากร และค่าปรับอาญา และได้มคี ําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย
ภาษีอากรที่ 10/2528 กําหนดว่าเบีย้ ปรับ เงินเพิม่ ภาษีอากร และค่าปรับอาญาดังกล่าว หมายถึงเฉพาะเบีย้
ปรับ เงินเพิม่ ภาษีอากร และค่าปรับอาญาตามประมวลรัษฎากรเท่านัน้ ไม่รวมถึงกฎหมายภาษีอากรอื่น
ต่อมาได้มคี าํ พิพากษาฎีกาที่ 1109/2559 วินิจฉัยว่าเบีย้ ปรับ เงินเพิม่ ภาษีอากร และค่าปรับอาญาทีห่ า้ มหัก
รายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลนัน้ หมายความถึงเบีย้ ปรับ เงินเพิม่ ภาษีอากร
และค่าปรับอาญาตามกฎหมายภาษีอ่นื ด้วย
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรได้พจิ ารณาเห็นว่าเบีย้ ปรับ เงินเพิม่ ภาษีอากร และค่าปรับอาญาเป็ นการ
ลงโทษผูเ้ สียภาษี ไม่ควรให้นํามาหักเป็ นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล จึง
ได้ออกคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ 40/2560 เพื่อยกเลิกคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
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วินิจฉัยภาษีอากรที่ 10/2528 ดังนัน้ เบีย้ ปรับ เงินเพิม่ ภาษีอากร และค่าปรับอาญาสําหรับทุกภาษีอากรจึง
หักรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลไม่ได้

คณะกรรมการวิ นิจฉัยภาษี อากรเกี่ยวกับการขยายเวลาออกหนังสือประเมิ น
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรได้มคี าํ วินจิ ฉัยที่ 41/2560 ว่ากรณีทเ่ี จ้าพนักงานประเมินมีเหตุอนั ควรเชื่อ
ว่า ผูใ้ ดแสดงรายการตามแบบทีย่ ่นื ไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบรู ณ์ แต่ไม่ได้ออกหมายเรียกผูย้ ่นื
รายการนัน้ มาไต่สวนภายในเวลาสองปี นบั แต่วนั ทีไ่ ด้ย่นื รายการ และไม่มกี ารอนุมตั โิ ดยอธิบดีให้ขยายเวลา
การออกหมายเรียกดังกล่าวเกินกว่าสองปี แต่ไม่เกินห้าปี นบั แต่วนั ทีไ่ ด้ย่นื ตามมาตรา ๑๙ แห่งประมวล
รัษฎากร เช่นนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่สามารถใช้อาํ นาจตามมาตรา ๓ อัฏฐ วรรคสอง แห่ง
ประมวลรัษฎากร เพื่อขยายกําหนดเวลาการออกหมายเรียกตามมาตรา ๑๙ แห่งประมวลรัษฎากรเมื่อพ้น
กําหนดเวลาห้าปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้ย่นื รายการไว้ได้

การจัดทําใบกํากับภาษี อิเล็กทรอนิ กส์
กรมสรรพากรได้ออกระเบียบว่าด้วยการจัดทํา ส่งมอบและเก็บรักษาใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ โดย
กําหนดให้ผปู้ ระกอบการจดทะเบียน
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาหรือบริษทั ทีม่ รี ายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี ให้ย่นื คําขอต่ออธิบดีจดั ทํา
ส่งมอบและเก็บรักษาใบกํากับ
ภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์ โดยต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนดไว้ในระเบียบ

การหักรายจ่ายสองเท่าสําหรับการจ้างงานผูส้ งู อายุ
พระราชกฤษฎีก าฯ ฉบับ ที่ 639 ได้อ อกมาเพื่อ ให้บ ริษัท ซึ่งหัก รายจ่า ยได้ส องเท่า สํา หรับการจ้างงาน
ผูส้ งู อายุ สรุปดังนี้
- ให้บริษัทหักรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลได้สองเท่าสําหรับการจ้าง
งานผู้สงู อายุทอ่ี ายุเกิน 60 ปี ขน้ึ ไป โดยจํานวนผู้สูงอายุท่ใี ช้สทิ ธิต้องไม่เกิน 10% ของจํานวนลูกจ้าง
ของบริษทั
- ผูส้ งู อายุต้องมีสญ
ั ชาติไทย เป็ นลูกจ้างของบริษทั อยู่ก่อน ไม่เป็ นและไม่เคยเป็ นกรรมการหรือผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั และบริษทั ในเครือ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 290 ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การหักรายจ่ายตามพระ
ราชกฤษฎีกาฯ ดังนี้
- รายจ่ายในการจ้างงานไม่รวมถึงรายจ่ายทีต่ อ้ งจ่ายตามกฎหมายเช่นเงินทีจ่ ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม
- ให้บ ริษัท จัด ทํ า รายงานการจ้า งงานผู้สูง อายุ ท่ีใ ช้ส ิท ธิห ัก รายจ่ า ยสองเท่ า เพื่อ ให้ก รมสรรพากร
ตรวจสอบ
- ให้บริษัทแจ้งข้อมูลของผูส้ ูงอายุทบ่ี ริษัทจะใช้สทิ ธิ โดยแจ้งภายใน 150 วันนับแต่วนั สุดท้ายของรอบ
บัญชี
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การหักรายจ่ายเพื่อสังคมสําหรับโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ตามทีพ่ ระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 632 ได้กาํ หนดให้บริษทั หักรายจ่ายได้สองเท่าสําหรับการลงทุนโครงสร้าง
พืน้ ฐานและการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วนัน้ ได้มปี ระกาศอธิบดีกรมสรรพากรออกมาเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์
การหักรายจ่ายดังกล่าว สรุปได้ดงั นี้
- รายจ่ายทีจ่ ะให้สทิ ธิได้ต้องมีส่วนราชการหรือองค์กรปกครองท้องถิน่ ให้การรับรอง เช่นการสร้างระบบ
ประปา ไฟฟ้ า ถนน เป็ นต้น
- การลงทุนดังกล่าวต้องเป็ นไปตามแผนงานของส่วนราชการหรือองค์กรปกครองท้องถิน่ ซึง่ ยังไม่ได้รบั
งบประมาณจากรัฐบาล
- บริษัทต้องโอนกรรมสิทธิใ์ นทรัพย์ส ินที่ลงทุ นให้ส่ว นราชการหรือ องค์กรปกครองท้องถิ่นโดยไม่ มี
ค่าตอบแทน
- บริษทั ต้องไม่นํารายจ่ายดังกล่าวไปใช้สทิ ธิหกั รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะประโยชน์ตามมาตรา 65
ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร

การหักรายจ่ายเพื่อสนับสนุนกิ จการของบริษทั อื่น
ตามทีพ่ ระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 631 ได้กําหนดให้บริษทั หักรายจ่ายได้สองเท่าสําหรับการส่งเสริมกิจการ
ของบริษัทอื่นนัน้ ได้มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 285 ออกมาเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การหัก
รายจ่ายดังกล่าว สรุปได้ดงั นี้
- กรณีการจ่ายค่าคํ้าประกันสินเชื่อ ต้องมีใบเสร็จรับเงินออกโดยบรรษัทประกันสินเชื่อขนาดย่อมระบุช่อื
บริษทั ทีใ่ ช้สทิ ธิเป็ นผูจ้ ่ายเงิน
- กรณีรายจ่ายทีส่ ภาอุตสาหกรรมหรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยรับรอง ต้องจัดทําแผนงานร่วมกับ
สภาฯ และมีหนังสือรับรองจากสภาฯ และหนังสือรับรองจากบริษทั ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการกิจการตาม
แบบทีก่ รมสรรพากรกําหนด

คําวิ นิจฉัยกรมสรรพากร – การคํานวณภาษี มลู ค่าเพิ่ มสําหรับการให้เช่าซื้อรถยนต์
บริษัท ก ขายรถยนต์ร าคา 1 ล้า นบาท โดยลูก ค้า ชําระเงิน ดาวน์ 150,000 บาท และบริษัทให้ส่วนลด
50,000 บาท ลูกค้าได้ทาํ สัญญาเช่าซือ้ กับบริษทั ข ผูใ้ ห้เช่าซือ้ บริษทั ก จึงขายรถยนต์ให้บริษทั ข ในราคา
800,000 บาท โดยโอนกรรมสิทธิรถยนต์
ให้บริษทั ข
์
กรมสรรพากรวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงสรุปได้ว่าบริษทั ก ขายรถยนต์ให้บริษทั ข เพื่อให้บริษทั ข นําไปให้เช่า
ซื้อ ดังนัน้ บริษัท ก ต้องคํานวณภาษีมูลค่าเพิม่ จากการขายรถยนต์ในราคา 1 ล้านบาทโดยไม่หกั ส่วนลด
และถือว่าบริษทั ก ให้ส่วนลดแก่บริษทั ข เพื่อนํารถยนต์ไปขายต่อ บริษทั ก ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ ่าย
สําหรับการจ่ายส่วนลดให้บริษทั ข
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