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มาตรการภาษี อากรเพื่อส่งเสริ มการประกอบธุรกิ จในรูปบริ ษทั
ตามทีร่ ฐั บาลได้มนี โยบายส่งเสริมการประกอบธุรกิจในรูปบริษทั โดยได้ออกพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 630
เพื่อ ยกเว้น ภาษีต่า งๆให้แ ก่ บุค คลธรรมดาที่โอนทรัพ ย์สิน ไปตัง้ เป็ น บริษัท นัน้ เพื่อ ป้ อ งกัน มิใ ห้มีการ
หลีกเลีย่ งภาษีอากรในกรณีดงั กล่าวได้มปี ระกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 5 ได้ออกมาและมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 กาหนดว่าการโอนทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างซึง่ จะได้รบั สิทธิยกเว้นภาษีตามพระราช
กฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 630 จะต้องเป็ นการโอนตามราคาทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
สิทธิและนิตกิ รรมตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ หรือเป็ นการโอนตามต้นทุนการซือ้ ทีม่ หี ลักฐานตามสัญญาซือ้
ขายแล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า
นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียงั ได้มมี ติเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ขยายขอบเขตการยกเว้นภาษีให้รวมถึงการ
โอนทรัพย์สนิ ของห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นิตบิ ุคคลด้วย เดิมยกเว้นภาษี ให้เฉพาะการโอน
ทรัพย์สนิ ของบุคคลธรรมดาเท่านัน้

01

Tax & Legal Services Newsletter July 2017

มาตรการภาษี อากรเพื่อส่งเสริ มเพื่อส่งเสริ มการการชาระเงิ นแบบอิ เล็กทรอนิ กส์
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 640 ได้ออกมาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11
พฤษภาคม 2560 เพื่อส่งเสริมการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยให้บริษทั ทีล่ งทุนในอุปกรณ์รบั ชาระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์หกั ค่าใช้จ่ายในการลงทุนได้สองเท่าสาหรับการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียงภาษีเงินได้นิติ
บุคคล โดยบริษทั ไม่เรียกเก็บค่าเช่าอุปกรณ์จากผูร้ บั ชาระเงินผ่านอุปกรณ์ดงั กล่าว ทัง้ นี้อุปกรณ์รบั ชาระเงิน
ต้องมีลกั ษณะตามทีก่ าหนดเช่นไม่เคยใช้งานมาก่อนและหักค่าเสื่อมราคาเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี เป็ น
ต้น ทัง้ นี้ตอ้ งจ่ายเงินตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
นอกจากนี้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวยังได้กาหนดให้ผู้ประกอบการสามารถหักรายจ่ายได้สองเท่าสาหรับ
ค่าธรรมเนียมการรับชาระเงินด้วยบัตรเดบิตผ่านอุปกรณ์รบั ชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผูป้ ระกอบการ
ต้องเป็ นบุคคลธรรมดาทีม่ รี ายได้จากการประกอบธุรกิจในปี ภาษีไม่เกิน 30 ล้านบาท หรือเป็ นบริษทั ทีม่ ที ุน
จดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีรายได้ในรอบบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท ทัง้ นี้สาหรับรายจ่ายทีจ่ ่ายตัง้ แต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การจัดทาใบกากับภาษี อิเล็กทรอนิ กส์
เพื่อรองรับระบบการรับชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ กรมสรรพากรได้ออกระเบียบการจัดทา ส่ง
มอบและเก็บรักษาใบกากับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 และมี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 มีสาระสาคัญสรุปได้ดงั นี้
- ให้ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีม่ หี น้าทีจ่ ดั ทาใบกากับภาษี ใบกากับภาษีอย่างย่อ ใบเพิม่
หนี้และใบลดหนี้หรือผู้มหี น้าจัดทาใบรับ สามารถยื่นคาขอจัดทา ส่งมอบและเก็บรักษาใบกากับภาษี
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์แ ละใบรับ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ต่ อ อธิบ ดีก รมสรรพากร โดยจะต้ อ งเป็ น ผู้ท่ีมีใ บรับ รอง
อิเล็กทรอนิกส์ทอ่ี อกโดยผูใ้ ห้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
- ผูอ้ อกใบกากับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดทาใบกากับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์และใบ
รับอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธกี ารทีป่ ลอดภัยเชื่อถือได้ทงั ้ ในส่วนของระบบ Hardware และ Software
- การส่งมอบใบกากับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์ ให้ส่งมอบตามวิธกี ารทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
- ผูอ้ อกใบกากับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์มหี น้าทีส่ ง่ ข้อมูลใบกากับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์
และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นรายเดือนภาษี รวมทัง้ จัดส่งรายงานภาษีให้กรมสรรพากรตามวิธกี ารที่
กรมสรรพากรกาหนด
- ผูอ้ อกใบกากับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์ หรือผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ ซึง่ เป็ นผูซ้ อ้ื สินค้าและ
บริการทีไ่ ด้รบั ใบกากับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์ต้องเก็บรักษาใบกากับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์ไว้ในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
- ผูอ้ อกใบกากับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์อาจแต่งตัง้ ผูใ้ ห้บริการเป็ นตัวแทนเพื่อจัดทา
ส่งมอบและเก็บรักษาใบกากับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
- ผู้ อ อกใบก ากับ ภาษี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละใบรับ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อยกเลิ ก การออกใบก ากับ ภาษี
อิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยแจ้งต่อกรมสรรพากร

02

Tax & Legal Services Newsletter July 2017

หลักเกณฑ์การหักรายจ่ายสองเท่าสาหรับการลงทุนทรัพย์สิน
ตามทีไ่ ด้มพี ระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 604 ได้ออกมาเพื่อส่งเสริมการลงทุนโดยให้บริษทั สามารถหักรายจ่าย
ได้สองเท่าสาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ บางประเภทนัน้ ได้มปี ระกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษี เงิน
ได้ ฉบับ ที่ 300 ออกมาเพื่อ ก าหนดหลัก เกณฑ์เ พิ่ม เติม ในกรณี ท่ีบ ริษัท ยื่น ค าขออนุ ญ าตก่ อ สร้า งหรือ
ดัด แปลงอาคารก่ อ นวัน ที่ 3 พฤศจิก ายน 2558 จะต้ อ งมีก ารท าสัญ ญาจ้า งหรือ สัง่ จ้า งตัง้ แต่ ว ัน ที่ 3
พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยจะต้องไม่มกี ารลงทุนก่อนวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

คาพิ พากษาฎีกา : การขายหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
บุคคลธรรมดาได้ซ้อื หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระหว่างปี 2545-2549 โดยซื้อหน่ วย
ลงทุนเกินกว่าทีก่ ฎหมายกาหนด และได้ใช้สทิ ธิหกั ค่าลดหย่อนบางส่วนตามจานวนทีไ่ ด้สทิ ธิยกเว้นภาษี
ต่อมาในปี 2549 ได้ขายหน่ วยลงทุนทีซ่ อ้ื สาหรับจานวนที่ไม่ได้ใช้สทิ ธิยกเว้นภาษีและได้นากาไรจากการ
ขายหน่ วยลงทุนดังกล่าวซึง่ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว โดยหน่ วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่ยงั มีครบถ้วนตาม
ได้ใช้สทิ ธิยกเว้นภาษี แต่เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินภาษีโดยถือว่า เป็ นการขายหน่ วยลงทุนภายใน
ระยะเวลา 5 ปี ไม่ได้รบั สิทธิการลดหย่อนภาษีสาหรับการซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ หมด
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าตามกฎหมายผูม้ เี งินได้สามารถซือ้ หน่วยลงทุนเพิม่ ขึน้ เกินกว่าทีก่ ฎหมายกาหนดได้ แต่
ไม่ได้รบั สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับหน่ วยลงทุนที่ซ้อื เพิม่ เติม ดังนัน้ หากผู้มเี งินได้ต้องการขายหน่ วย
ลงทุนในส่วนที่ซอ้ื ไว้เกินกว่าทีก่ ฎหมายกาหนดไว้ก่อน 5 ปี กย็ ่อมกระทาได้ โดยหน่ วยลงทุนที่ใช้สทิ ธิหกั
ลดหย่อนภาษีมไิ ด้น้อยลง จึงยังมีสทิ ธิได้รบั ยกเว้นภาษีสาหรับการซือ้ หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ใช้สทิ ธิยกเว้นภาษี
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