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การติ ดอากรแสตมป์ เป็ นตัวเงิ นสาหรับสัญญาเช่าและสัญญาจ้างทาของ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับอากรแสตมป์ ฉบับที่ 54 ได้กาหนดตราสารทีต่ อ้ งติดอากรแสตมป์เป็ นตัวเงินเพิม่
ได้แก่ สัญญาเช่าทีด่ นิ โรงเรือน สิง่ ปลูกสร้างอย่างอื่นทีม่ คี ่าเช่าตัง้ แต่ 1 ล้านบาทขึน้ ไป และสัญญาจ้างทาของทีม่ สี นิ จ้าง
ตัง้ แต่ 1 ล้านบาทขึน้ ไป โดยให้ผใู้ ห้เช่าหรือผูร้ บั จ้างชาระอากรเป็ นตัวเงินแทนการปิ ดแสตมป์ต่อพนักงานเจ้าหน้าทีอ่ ากร
แสตมป์ โดยต้องนาตราสารมาสลักหลังตามระเบียบของกรมสรรพากรก่อนกระทาตราสาร หรือภายใน 15 วันนับแต่วนั ถัด
จากวันกระทาตราสารนัน้ ประกาศฉบับนี้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 5 เมษายน 2558 เป็ นต้นไป
ยกเว้นภาษี อากรสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้
พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 581 ได้ออกมาเพื่อยกเว้นภาษีอากรสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ โดยนาหลักเกณฑ์การ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด เฉพาะทีไ่ ด้กระทาในระหว่างวันที่ 1
มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้
- ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลให้แก่ลกู หนี้ของสถาบันการเงินและลูกหนี้ของเจ้าหนี้อ่นื
สาหรับเงินได้ทไ่ี ด้รบั จากการปลดหนี้ของสถาบันการเงินหรือของเจ้าหนี้อ่นื โดยได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
- ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่
ลูกหนี้ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงิน ลูกหนี้ของเจ้าหนี้อ่นื และเจ้าหนี้อ่นื สาหรับเงินได้ทไ่ี ด้รบั จากการโอน
ทรัพย์สนิ การขาย สินค้าหรือการให้บริการ และสาหรับการกระทาตราสาร อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ของสถาบันการเงินหรือของเจ้าหนี้อ่นื ทีไ่ ด้ดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ของสถาบันการเงินทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
- ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ภาษีธรุ กิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ลกู หนี้ของ
สถาบันการเงิน สาหรับเงินได้ทไ่ี ด้รบั จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ทล่ี กู หนี้ของสถาบันการเงินนามาจานองเป็ นประกัน
หนี้ของสถาบันการเงินให้แก่ผอู้ น่ื ซึง่ มิใช่เจ้าหนี้ทเ่ี ป็ นสถาบันการเงิน และสาหรับการกระทาตราสารอันเนื่องมาจาก
การโอนอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว โดยลูกหนี้ของสถาบันการเงินต้องนาเงินได้นนั ้ ไปชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ทเ่ี ป็ นสถาบัน
การเงิน ซึง่ ได้ดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด ทัง้ นี้ เฉพาะส่วนทีไ่ ม่เกินกว่าหนี้ทค่ี า้ งชาระอยู่กบั สถาบันการเงิน หรือมี
ภาระผูกพันตามสัญญาประกันหนี้กบั สถาบันการเงิน ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
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คาพิ พากษาคดีภาษี อากร
ภาษี เงิ นได้นิติบคุ คลสาหรับส่วนลา้ มูลค่าหุ้น
บริษทั ก ประสบภาวะขาดทุนจานวนมาก ไม่สามารถขาระหนี้ได้ บริษทั แม่ในต่างประเทศได้เจรจาประนอมหนี้กบั เจ้าหนี้
สถาบันการเงิน ซึง่ เจ้าหนี้ยอมปลดหนี้ให้จานวนหนึ่งโดยมีเงื่อนไขให้บริษทั ก ออกหุน้ เพิม่ ทุนเพื่อให้บริษทั แม่นาเงินมา
เพิม่ ทุน และนาเงินเพิม่ ทุนไปชาระหนี้ บริษทั จึงได้เพิม่ ทุนจานวน 906.3 ล้านบาทโดยการออกหุน้ เพิม่ ทุน 1000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท รวมเป็ นหุน้ เพิม่ ทุน 100,000 บาท และมีสว่ นล้ามูลค่าหุน้ 906.2 ล้านบาท ทัง้ นี้เพื่อทาให้บริษทั แม่
ถือหุน้ ในบริษทั ก ในอัตรา 48.9% ไม่ทาให้บริษทั ก กลายสถานะเป็ นคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจ
คนต่างด้าว และประมวลกฎหมายทีด่ นิ เจ้าพนักงานประเมินส่วนล้ามูลค่าหุน้ เป็ นรายได้สาหรับการคานวณกาไรสุทธิเพื่อ
เสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการเพิม่ ทุนดังกล่าวเป็ นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อให้เงินส่วนล้ามูลค่าหุน้ ไม่เป็ นรายได้เนื่องจากการ
ประกอบกิจการ เป็ นผลให้บริษทั ก ไม่มภี าระภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล เพราะบริษทั แม่ในต่างประเทศมีเจตนาทีจ่ ะชาระหนี้
ให้แก่เจ้าหนี้ของบริษทั ก อยู่แล้ว สัญญาปลดเปลื้องหนี้จงึ ทาขึน้ เพื่อหลีกเลีย่ งภาษี ไม่มเี หตุผลทีบ่ ริษทั ก จะต้องเพิม่ ทุน
โดยมีสว่ นล้ามูลค่าหุน้ เพราะข้อเท็จจริงปรากฏว่าบริษทั ก ได้เพิม่ ทุนแล้วนาส่วนล้ามูลค่าหุน้ ไปชาระหนี้และเลิกกิจการ
เป็ นเรื่องทีผ่ ดิ ปกติเพราะบริษทั ทัวไปจะเพิ
่
ม่ ทุนเพื่อให้กจิ การดาเนินต่อไปได้

ภาษี มลู ค่าเพิ่ มสาหรับการส่งออกบริ การ
บริษทั ข ทาสัญญาให้บริการกับบริษทั ค ซึง่ เป็ นบริษทั ต่างประเทศ โดยทาสัญญาสองฉบับ สัญญาฉบับแรกเป็ นสัญญา
ว่าจ้างและอนุญาตให้ใช้สทิ ธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึง่ บริษทั ข เขียนโปรแกรมระบบ Call center ให้บริษทั
ต่างประเทศใช้ สัญญาฉบับทีส่ องเป็ นสัญญาให้บริการดูแลระบบของบริษทั ค ในประเทศไทย บริษทั ข ถือว่าค่าบริการ
ตามสัญญาฉบับแรกเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ อัตรา 0% เนื่องจากเป็ นการส่งออกบริการไปใช้ในต่างประเทศ ส่วนค่าบริการตาม
สัญญาฉบับทีส่ องเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ ในอัตรา 7% เจ้าพนักงานประเมินให้ค่าบริการตามสัญญาฉบับแรกเสียภาษีมลู ค่าเพิม่
ในอัตรา 7%
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าบริการตามสัญญาฉบับแรกเป็ นการให้บริการในราชอาณาจักร ต้องเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ ในอัตรา 7%
เพราะเกีย่ วข้องกับสัญญาฉบับทีส่ อง ผูว้ ่าจ้างมีเจตนาจ้างบริษทั ข ให้จดั ทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมกับติดตัง้ ระบบ
อินเตอร์เน็ต เพื่อติดต่อเครือข่ายต่างๆรวมทัง้ ในประเทศไทย อันเป็ นผลให้มกี ารใช้บริการในประเทศไทย
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