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ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรบั SME 
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบบัที่ 583 ได้ออกมาเพื่อลดอตัราและยกเว้นภาษีเงินได้เงินได้นิติบุคคลส าหรบับริษัทหรอืห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมทีุนที่ช าระแล้วในวนัสุดท้ายของรอบระยะเวลาบญัชไีม่เกนิ  5 ล้านบาทและมรีายได้จากการขาย
สนิคา้และการใหบ้รกิารในรอบระยะเวลาบญัชไีม่เกนิ 30 ลา้นบาท เพื่อบรรเทาภาระภาษแีละเพิม่สภาพคล่องทางการเงนิ
ให้แก่ วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม โดยให้ใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2558 
เป็นตน้ไป ดงันี้ 
- ก าไรสทุธเิฉพาะสว่นทีไ่ม่เกนิ 300,000 บาท ยกเวน้ภาษ ี

- ก าไรสทุธสิว่นทีเ่กนิ 300,000 บาท แต่ไม่เกนิ 3 ลา้นบาท  อตัราภาษ ี15%  

- ก าไรสทุธเิฉพาะสว่นทีเ่กนิ 3 ลา้นบาท อตัราภาษ ี20%  

 
การก าหนดราคาประเมินส าหรบัภาษีบ ารงุท้องท่ีปี 2558 

คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัใิหน้ าราคาปานกลางของทีด่นิทีใ่ชอ้ยู่ในการประเมนิภาษบี ารุงทอ้งทีป่ระจ าปี พ.ศ. 2521 ถงึ พ.ศ. 
2524 มาใช้การประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับปี พ.ศ. 2558 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพราะการปรบัปรุง
หลกัเกณฑก์ารประเมนิราคาทีด่นิและอตัราภาษบี ารุงทอ้งทีใ่หเ้หมาะสมแก่สภาพการณ์ในปัจจุบนัยงัไม่แลว้เสรจ็ 

 
สปช. เสนอให้ให้ปรบัช่วงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจ 
คณะกรรมการปฏริูปเศรษฐกจิการเงินและการคลงั สภาปฏริูปแห่งชาติได้เสนอให้กระทรวงการคลงัปรบัปรุงฐานการ
จดัเกบ็ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา โดยขยายช่วงรายไดใ้หก้วา้งขึน้เนื่องจากอตัราทีก่ าหนดไดใ้ชม้านานกว่า 20 ปี จงึควร
ปรบัปรุงใหส้อดรบักบัสถานการณ์ปัจจุบนั ภาวะเงนิเฟ้อ และระดบัการพฒันาเศรษฐกจิทีส่งูขึน้ โดยต้องท าใหค้นทีไ่ม่อยู่
ในระบบเขา้มาในระบบให้มากขึน้ และผู้ที่เคยเสยีภาษีจะเสยีในอตัราที่น้อยลง  นอกจากนี้คณะกรรมการยงัได้เสนอให้
ยกเลกิอากรแสตมป์โดยเรว็ 
 
ให้สิทธิยกเว้นภาษีส าหรบั 13 อตุสาหกรรม 
คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษมมีติเหน็ชอบกจิการเป้าหมายที่จะได้รบัสทิธปิระโยชน์สูงสุดในการ
ส่งเสรมิการลงทุน ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดย้าว 8 ปี ส าหรบั 13 กลุ่มอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ (1) อุตสาหกรรมการเกษตร 
ประมงและกจิการทีเ่กี่ยวขอ้ง (2) เซรามกิส ์(3) อุตสาหกรรมสิง่ทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง (4) อุตสาหกรรมผลติ
เครื่องเรอืน (5) อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั (6) การผลติเครื่องมอืแพทย ์(7) อุตสาหกรรมยานยนต ์เครื่องจกัร
และชิน้ส่วน (8) อุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์ (9) การผลติพลาสตกิ (10) การผลติยา (11) กจิการโลจิ
สติกส์ (12) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และ (13) กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยให้ส านักงานคณะกรรมการ
สง่เสรมิการลงทุนพจิารณาและออกเป็นประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนต่อไป 

 

๖ 
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เสนอให้ประชาชนทุกคนยื่นแบบแสดงรายการภาษี 
ทีป่ระชุมคณะรฐัมนตร ีไดเ้หน็ชอบแนวทางการจดัท า ภงด.9 เพื่อใหก้รมสรรพากรไปศกึษารายละเอยีด ทัง้นี้เพื่อตอ้งการ
ใหป้ระชาชนทุกคน ยื่นแบบแสดงรายการแจง้รายไดเ้หมอืนกบัการยื่นแบบภาษี แมจ้ะมรีายไดไ้ม่ถงึก าหนดตอ้งเสยีภาษ ี
ประชาชนทุกคนทีม่รีายไดต้้องยื่นแบบต่อกรมสรรพากร เหมอืนกบัผูม้รีายไดเ้สยีภาษ ีทัง้นี้เพื่อตอ้งการใหภ้าครฐัมขีอ้มูล
ของประชาชน เพื่อสะดวกในการส ารวจมโนประชากรและขอ้มูลดา้นต่างๆของภาครฐั รวมถงึการออกมาตรการช่วยเหลอื
ประชาชนในกลุ่มต่างๆ 
 
ค าพิพากษาคดีภาษีอากร 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรบัการน าเข้าตามโครงการส่งเสริมการลงทุน 
บริษัท ก ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส าหรับการผลิตเอทานอล โดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าและ
ภาษีมูลค่าเพิม่ส าหรบัของทีน่ าเขา้มาใชใ้นการผลติ เครื่องจกัรและอุปกรณ์บางรายการทีน่ าเขา้อยู่ระหว่างการพจิารณา
ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ซึง่อาจไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้และภาษมีลูค่าเพิม่ บรษิทัฯ จงึขอผ่อนผนั
ใชห้นังสอืค ้าประกนัแทนการช าระอากรขาเขา้ ต่อมาส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนไดอ้นุมตัใิหย้กเวน้ภาษี
บางรายการและใหช้ าระภาษบีางรายการ บรษิทัฯ ไดช้ าระภาษอีากรแลว้ แต่เจา้พนกังานประเมนิเหน็ว่าบรษิทัฯ มหีน้าที่
ต้องช าระภาษีมูลค่าเพิม่ตัง้แต่วนัที่น าเขา้ มใิช่เมื่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนพจิารณาไม่ยกเว้นภาษี 
ดงันัน้บรษิทัฯ จงึตอ้งเสยีเบีย้ปรบั 1 เท่าและเงนิเพิม่ 1.5% ต่อเดอืนนบัแต่วนัทีบ่รษิทัฯ วางหนงัสอืค ้าประกนัอากรขาเขา้ 
 
ศาลฎีกาวนิิจฉัยว่าความรบัผดิส าหรับการเสยีภาษีมูลค่าเพิม่ส าหรบัสนิคา้ทีน่ าเขา้เกดิขึน้เมื่อบรษิทัฯ วางหลกัประกนั
อากรขาเขา้ แต่บรษิทัฯ มาช าระหลงัจากนัน้แมจ้ะอยู่ภายในก าหนดเวลาแจง้ประเมนิอากรกต็าม กไ็ม่ถอืว่าเป็นการช าระ
ภาษมีลูค่าเพิม่ภายในก าหนดเวลาทีน่ าเขา้ บรษิทัฯ จงึตอ้งรบัผดิเสยีเบีย้ปรบัและเงนิเพิม่ 
 
หนังสือตอบข้อหารอืกรมสรรพากร 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรบัการให้บริการในราชอาณาจกัร 
บรษิทั ข เป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ลกูคา้เป็นนิตบิุคคลต่างประเทศ หรอืเป็นนิตบิุคคลในประเทศไทย หรอืเป็น
บุคคลธรรมดาไม่ว่าเป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในต่างประเทศ หรอืเป็นผูอ้ยู่ในประเทศไทยกต็าม เมื่อลูกคา้ตอ้งการสัง่ซือ้หลกัทรพัย์
จากต่างประเทศ เช่น หุน้ของบรษิทัฯ ทีป่ระเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว และลูกคา้ไดส้่งออเดอรม์าทาง
โทรศพัท ์หรอือเีมล์ บรษิัทฯ จะส่งออเดอร์ทีร่บัมาจากลูกคา้เขา้ระบบออนไลน์ ส่งไปที่โบรกเกอรท์ี่ประเทศสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยโบรกเกอร์ดังกล่าวจะน าไปคีย์ต่อที่ระบบตลาดหลักทรัพย์ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว บรษิทัฯ ไดร้บัค่านายหน้า (Commission Fee) ค่าบรกิาร (Service Fee) และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 
(Other Expenses)   
 
กรมสรรพากรวินิจฉัยว่า บริษัทฯ ให้บริการในประเทศไทยในการเป็นตวัแทนซื้อขายหลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย์
ต่างประเทศใหแ้ก่ลกูคา้ เขา้ลกัษณะเป็นการใหบ้รกิารทีก่ระท าในราชอาณาจกัรและไดม้กีารใชบ้รกิารในราชอาณาจกัร ซึง่
อยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีมลูค่าเพิม่ในอตัราร้อยละ 7.0 และกรณีบรษิัทฯ เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายอื่นๆ หากเรยีกเกบ็ในนาม
บรษิัทฯ หรอืไม่มหีลกัฐานมาแสดงว่าค่าบรกิารอื่นดงักล่าว บรษิัทฯ เรยีกเกบ็ในนามตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว บรษิทัฯ ต้องน ามารวมค านวณเป็นมูลค่าฐาน
ภาษ ีเพื่อเสยีภาษมีลูค่าเพิม่ 
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