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ให้หกั ค่าใช้จ่ายในการวิ จยั และพัฒนาได้สามเท่า
คณะรัฐมนตรีอนุ มตั ิร่างพระราชกฤาฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรสําหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอ โดยให้หกั ค่าใช่จ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นติ ิ
บุคคลได้สามเท่าสําหรับค่าใช้จ่ายเพื่อทําการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม แต่จะต้องไม่เกินร้อยละของรายได้
หรือยอดขายทีต่ อ้ งนํามารวมคํานวณกําไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายใดในรอบระยะเวลาบัญชีดงั นี้
-

ยอดรายได้หรือยอดขายไม่เกินห้าสิบล้านบาท ให้ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ไม่เกิน 60% ของยอดรายได้หรือยอดขาย
ยอดรายได้หรือยอดขายเฉพาะส่วนทีเ่ กินห้าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท ให้ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ไม่
เกิน 9% ของยอดรายได้หรือยอดขาย
ยอดรายได้หรือยอดขายเฉพาะส่วนทีเ่ กินสองร้อยล้านบาทให้ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ไม่เกิน 6% ของยอดรายได้หรือ
ยอดขาย

ทัง้ นี้ สําหรับเงินได้ส่วนทีจ่ ่ายไปเพื่อทําการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ได้จ่ายไปตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ให้หกั ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการกีฬาได้สองเท่า
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬาตามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอ โดยกําหนดให้การสนับสนุน
เงินหรือทรัพย์สนิ ให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกีฬาจังหวัด สมาคมกีฬาจังหวัด กรมพลศึกษา กองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ หรือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อนํ าไปใช้ในการจัดหาอุปกรณ์กฬี า การฝึ กซ้อมหรือการ
แข่งขัน การจัดสร้างและพัฒนาสนามกีฬาหรือศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ สามารถหักเป็ นค่าลดหย่อนหรือรายจ่ายได้ 2 เท่าของ
ทีจ่ ่ายจริง ดังนี้
-

บุคคลธรรมดาหักเป็ นค่าลดหย่อน 2 เท่าของจํานวนเงินทีจ่ ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุ นการศึกษา
ตามโครงการ ทีก่ ระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พงึ ประเมินหลังจากหัก
ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่หกั เป็ นรายจ่ายได้ 2 เท่าของจํานวนเงินหรือทรัพย์สนิ ที่บริจาคแต่เมื่อรวมกับ
รายจ่ายที่จ่ายไปเป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุ นการศึกษา และรายจ่ายในการจัดสร้างและบํารุงรักษาสนามเด็กเล่น
สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของราชการ หรือเอกชนแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อ
การกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี (3)
แห่งประมวลรัษฎากร

นอกจากนี้ยงั ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษทั หรือ
ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล สําหรับเงินได้ทไ่ี ด้รบั จากการโอนทรัพย์สนิ หรือการขายสินค้า หรือสําหรับการกระทําตราสารอัน
เนื่องมาจากการบริจาคให้แก่หน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าว โดยผูโ้ อนจะต้องไม่นําต้นทุนของทรัพย์สนิ หรือสินค้าซึง่ ได้รบั
ยกเว้นภาษีดงั กล่าวมาหักเป็ นค่าใช้จ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
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การให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าวจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับการบริจาคทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2561
ยกเลิ กการยื่นแบบ ภงด. 2 ด้วยกระดาษ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 255 ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่าย สําหรับ
การจ่ายดอกเบีย้ และเงินปั นผลใหม่ โดยยกเลิกการยื่นแบบด้วยกระดาษ โดยให้ผจู้ ่ายเงินได้ย่นื แบบโดยวิธกี ารใดดังนี้
-

-

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.๒ ทีส่ รุปรายการภาษีทน่ี ําส่ง จํานวนราย เงินได้ทงั ้ สิน้ ภาษีทน่ี ําส่งทัง้ สิน้ พร้อมกับแสดงรายการภาษี
เงินได้หกั ณ ทีจ่ ่าย โดยเป็ นสือ่ บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบข้อมูล (Format) ทีก่ าํ หนด สําหรับผูจ้ ่ายเงินที่
เคยยื่นแบบ ภ.ง.ด.๒ ด้วยกระดาษทัง้ หมด จะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.๒ ด้วยกระดาษพร้อมกับสื่อบันทึกข้อมูลตามที่
กล่าวข้างต้น
ยื่นแบบ ภ.ง.ด.๒ โดยใช้บริการโปรแกรมสาหรับซอฟต์แวร์สาเร็จรูป (Software Component: SWC) ทีก่ รมสรรพากร
พัฒนาขึน้ โดยไม่ตอ้ งแนบแผ่นสือ่ บันทึกข้อมูล
ยื่นแบบ ภ.ง.ด.๒ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร

ทัง้ นี้กรมสรรพากรได้ผ่อนผันให้ย่นื แบบ ภ.ง.ด.๒ และ ใบแนบแสดงรายการภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่ายทีเ่ ป็ นกระดาษได้สา
หรับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.๒ ของเดือนภาษีกรกฎาคม และเดือนภาษีสงิ หาคม 2558 ส่วนการยื่นแบบ ภ.ง.ด.๒ ของเดือน
ภาษีกนั ยายน 2558 เป็ นต้นไป ไม่ได้รบั การผ่อนผันแต่อย่างใด
คําวิ นิจฉัยกรมสรรพากร
บริษทั ต่างประเทศขายสิ นค้าในประเทศไทย
บริษทั B จดทะเบียนตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ไม่มสี ถานประกอบการในประเทศไทย บริษัท B
ร่วมกับ บริษทั C และบริษทั D ซึง่ เป็ นบริษทั ทีต่ งั ้ ขึน้ ตามกฎหมายของประเทศญีป่ ่ นุ ทําสัญญาจัดตัง้ consortium เพื่อเข้า
ทําสัญญากับการไฟฟ้ าฯ และเป็ นธุรกรรมแรกที่บริษทั B ทําในประเทศไทยนับแต่ปี 2547 บริษทั B ได้แต่งตัง้ นาย ก.
พนักงานของบริษัท C เป็ นตัวแทน มีอํานาจเจรจาทําความตกลง ลงนามในเอกสารประกวดราคา สัญญาจ้าง ในนาม
บริษทั B และบริษทั B ได้ทําหนังสือมอบอํานาจอีกฉบับหนึ่งแต่งตัง้ ให้ประธานกลุ่มบริษทั มีอาํ นาจลงนามในสัญญาฯ กับ
การไฟฟ้ าฯ ตามสัญญาฯ บริษทั B มีหน้าทีด่ งั นี้
- จัดหาอุปกรณ์จากต่างประเทศให้แก่ การไฟฟ้ าฯ โดยมีการโอนกรรมสิทธิอุ์ ปกรณ์ ณ ท่าเรือหรือท่าอากาศยานที่
นําเข้า และบริษทั C เป็ นผูด้ าํ เนินพิธกี ารศุลกากรแทนการไฟฟ้ าฯ
- จัดการฝึกอบรมพนักงานของ การไฟฟ้ าฯ เพื่อให้สามารถประกอบ ใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ โดยบริษทั B จัดฝึกอบรมใน
ประเทศไทยเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 75 วัน
ในส่วนของค่าตอบแทน สัญญาฯ จะระบุแยกค่าตอบแทนทีแ่ ต่ละรายจะได้รบั ตามสัญญาฯ โดยผูเ้ ข้าร่วมใน consortium
แต่ละรายจะออกใบแจ้งหนี้ค่าตอบแทนในส่วนของตนให้แก่ และ การไฟฟ้ าฯ จะชําระให้แต่ละรายโดยตรง โดยในส่วนของ
บริษัท B นัน้ จะได้รบั ค่าตอบแทนแบ่งเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนการจําหน่ ายอุปกรณ์ และค่าตอบแทนการจัด
ฝึกอบรม
ค่าอุปกรณ์ และค่าฝึ กอบรมตามสัญญาฯ ในส่วนที่บริษัท B ได้รบั อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือไม่
อย่างไร
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กรมสรรพากรวินิจฉัยว่าเนื่องจากเงินได้ทไ่ี ด้รบั เข้าลักษณะเป็ นกําไรธุรกิจ ตามข้อ 7 แห่งอนุสญ
ั ญาระหว่างราชอาณาจักร
ไทยและสมาพันธ์รฐั สวิส ดังนัน้ หากนาย ก.เป็ นบุคคลซึ่งกระทําการในประเทศไทยในนามของบริษัท B โดยมีการใช้
อํานาจอย่างเป็ นปกติวสิ ยั ในการทําสัญญาในนามบริษัท B กรณีดงั กล่าวถือว่า บริษัท B มีสถานประกอบการถาวรใน
ประเทศไทย ตามอนุสญ
ั ญาฯ บริษทั B จึงมีหน้าทีต่ อ้ งนํารายได้ตามสัญญาฯ มารวมคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคลในประเทศไทย เมื่อการไฟฟ้ าฯ จ่ายค่าตอบแทนทัง้ สองส่วนดังกล่าวให้แก่บริษทั B การไฟฟ้ าฯ มีหน้าทีต่ อ้ งหัก
ภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 1
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