Tax & Legal Services
Newsletter
Vol. May 2015

ลดภาษี เงิ นได้นิติบุคคลสาหรับ SME
๖
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 583 ได้ออกมาเพื่อ ลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้เงินได้นิติบุคคลสาหรับบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชาระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีรายได้จากการขาย
สินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท เพื่อบรรเทาภาระภาษีและเพิม่ สภาพคล่องทางการเงิน
ให้แก่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยให้ใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
เป็ นต้นไป ดังนี้
- กาไรสุทธิเฉพาะส่วนทีไ่ ม่เกิน 300,000 บาท ยกเว้นภาษี
- กาไรสุทธิสว่ นทีเ่ กิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราภาษี 15%
- กาไรสุทธิเฉพาะส่วนทีเ่ กิน 3 ล้านบาท อัตราภาษี 20%
การกาหนดราคาประเมิ นสาหรับภาษี บารุงท้องที่ปี 2558
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ใิ ห้นาราคาปานกลางของทีด่ นิ ทีใ่ ช้อยู่ในการประเมินภาษีบารุงท้องทีป่ ระจาปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ.
2524 มาใช้ก ารประเมินภาษีบ ารุ งท้อ งที่สาหรับปี พ.ศ. 2558 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพราะการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การประเมินราคาทีด่ นิ และอัตราภาษีบารุงท้องทีใ่ ห้เหมาะสมแก่สภาพการณ์ในปั จจุบนั ยังไม่แล้วเสร็จ
สปช. เสนอให้ให้ปรับช่วงภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดาให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิ จ
คณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจการเงินและการคลัง สภาปฏิรูปแห่งชาติได้เสนอให้กระทรวงการคลังปรับปรุงฐานการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยขยายช่วงรายได้ให้กว้างขึน้ เนื่องจากอัตราทีก่ าหนดได้ใช้มานานกว่า 20 ปี จึงควร
ปรับปรุงให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบนั ภาวะเงินเฟ้ อ และระดับการพัฒนาเศรษฐกิจทีส่ งู ขึน้ โดยต้องทาให้คนทีไ่ ม่อยู่
ในระบบเข้ามาในระบบให้มากขึน้ และผู้ท่เี คยเสียภาษีจะเสียในอัตราที่น้อยลง นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้เสนอให้
ยกเลิกอากรแสตมป์ โดยเร็ว
ให้สิทธิ ยกเว้นภาษี สาหรับ 13 อุตสาหกรรม
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีมติเห็นชอบกิจการเป้ าหมายที่ จะได้รบั สิทธิประโยชน์สูงสุดในการ
ส่งเสริมการลงทุน ให้ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ยาว 8 ปี สาหรับ 13 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมการเกษตร
ประมงและกิจการทีเ่ กี่ยวข้อง (2) เซรามิกส์ (3) อุตสาหกรรมสิง่ ทอ เครื่องนุ่ งห่ม และเครื่องหนัง (4) อุตสาหกรรมผลิต
เครื่องเรือน (5) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (6) การผลิตเครื่องมือแพทย์ (7) อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร
และชิน้ ส่วน (8) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ (9) การผลิตพลาสติก (10) การผลิตยา (11) กิจการโลจิ
สติกส์ (12) นิคมหรือเขตอุ ตสาหกรรม และ (13) กิจการเพื่อสนับสนุ นการท่องเที่ยว โดยให้สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนพิจารณาและออกเป็ นประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนต่อไป
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เสนอให้ประชาชนทุกคนยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบแนวทางการจัดทา ภงด.9 เพื่อให้กรมสรรพากรไปศึกษารายละเอียด ทัง้ นี้เพื่อต้องการ
ให้ประชาชนทุกคน ยื่นแบบแสดงรายการแจ้งรายได้เหมือนกับการยื่นแบบภาษี แม้จะมีรายได้ไม่ถงึ กาหนดต้องเสียภาษี
ประชาชนทุกคนทีม่ รี ายได้ต้องยื่นแบบต่อกรมสรรพากร เหมือนกับผูม้ รี ายได้เสียภาษี ทัง้ นี้เพื่อต้องการให้ภาครัฐมีขอ้ มูล
ของประชาชน เพื่อสะดวกในการสารวจมโนประชากรและข้อมูลด้านต่างๆของภาครัฐ รวมถึงการออกมาตรการช่วยเหลือ
ประชาชนในกลุ่มต่างๆ
คาพิ พากษาคดีภาษี อากร
ภาษี มูลค่าเพิ่ มสาหรับการนาเข้าตามโครงการส่งเสริมการลงทุน
บริษัท ก ได้ร ับ การส่ ง เสริม การลงทุ น ส าหรับ การผลิต เอทานอล โดยได้ร ับ สิท ธิป ระโยชน์ ย กเว้น อากรขาเข้า และ
ภาษีมูลค่าเพิม่ สาหรับของทีน่ าเข้ามาใช้ในการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์บางรายการทีน่ าเข้าอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึง่ อาจได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมลู ค่าเพิม่ บริษทั ฯ จึงขอผ่อนผัน
ใช้หนังสือค้าประกันแทนการชาระอากรขาเข้า ต่อมาสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้อนุ มตั ใิ ห้ยกเว้นภาษี
บางรายการและให้ชาระภาษีบางรายการ บริษทั ฯ ได้ชาระภาษีอากรแล้ว แต่เจ้าพนักงานประเมินเห็นว่าบริษทั ฯ มีหน้าที่
ต้องชาระภาษีมูลค่าเพิม่ ตัง้ แต่วนั ที่นาเข้า มิใช่เมื่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาไม่ยกเว้นภาษี
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงต้องเสียเบีย้ ปรับ 1 เท่าและเงินเพิม่ 1.5% ต่อเดือนนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ วางหนังสือค้าประกันอากรขาเข้า
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าความรับผิดสาหรับการเสียภาษีมูลค่าเพิม่ สาหรับสินค้าทีน่ าเข้าเกิดขึน้ เมื่อบริษทั ฯ วางหลักประกัน
อากรขาเข้า แต่บริษทั ฯ มาชาระหลังจากนัน้ แม้จะอยู่ภายในกาหนดเวลาแจ้งประเมินอากรก็ตาม ก็ไม่ถอื ว่าเป็ นการชาระ
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภายในกาหนดเวลาทีน่ าเข้า บริษทั ฯ จึงต้องรับผิดเสียเบีย้ ปรับและเงินเพิม่
หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร
ภาษี มูลค่าเพิ่ มสาหรับการให้บริการในราชอาณาจักร
บริษทั ข เป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ให้แก่ลกู ค้าเป็ นนิตบิ ุคคลต่างประเทศ หรือเป็ นนิตบิ ุคคลในประเทศไทย หรือเป็ น
บุคคลธรรมดาไม่ว่าเป็ นผูม้ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในต่างประเทศ หรือเป็ นผูอ้ ยู่ในประเทศไทยก็ตาม เมื่อลูกค้าต้องการสังซื
่ อ้ หลักทรัพย์
จากต่างประเทศ เช่น หุน้ ของบริษทั ฯ ทีป่ ระเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และลูกค้าได้ส่งออเดอร์มาทาง
โทรศัพท์ หรืออีเมล์ บริษัทฯ จะส่งออเดอร์ทร่ี บั มาจากลูกค้าเข้าระบบออนไลน์ ส่งไปที่โบรกเกอร์ท่ปี ระเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิป ไตยประชาชนลาว โดยโบรกเกอร์ ด ัง กล่ า วจะน าไปคีย์ต่ อ ที่ร ะบบตลาดหลัก ทรัพ ย์ป ระเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษทั ฯ ได้รบั ค่านายหน้า (Commission Fee) ค่าบริการ (Service Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
(Other Expenses)
กรมสรรพากรวินิจฉัยว่า บริษัทฯ ให้บริการในประเทศไทยในการเป็ นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศให้แก่ลกู ค้า เข้าลักษณะเป็ นการให้บริการทีก่ ระทาในราชอาณาจักรและได้มกี ารใช้บริการในราชอาณาจักร ซึง่
อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ ในอัตราร้อยละ 7.0 และกรณีบริษัทฯ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ หากเรียกเก็บในนาม
บริษัทฯ หรือไม่มหี ลักฐานมาแสดงว่าค่าบริการอื่นดังกล่าว บริษัทฯ เรียกเก็บในนามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษทั ฯ ต้องนามารวมคานวณเป็ นมูลค่าฐาน
ภาษี เพื่อเสียภาษีมลู ค่าเพิม่
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