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แก้ไขการเก็บภาษี เงิ นได้สาํ หรับการขายอสังหาริมทรัพย์
คณะรัฐมนตรีอนุมตั ติ ามข้อเสนอของกระทรวงการคลังให้แก้ไขการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับ
การขายอสัง หาริม ทรัพ ย์ ซึ่ง ปั จ จุ บ ัน กํา หนดให้จ ัด เก็บ ภาษีต ามราคาประเมิน ทุ น ทรัพ ย์เ พื่อ เรีย กเก็บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ โดยไม่คํานึงว่าราคาขายจริงเป็ น
เท่าใด ตามกฎหมายทีแ่ ก้ไขใหม่ใช้ราคาขายทีผ่ มู้ เี งินได้พงึ ประเมินแสดงหรือตามราคาประเมินทุนทรัพย์
เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ ซึง่ ใช้อยู่ในวันที่มกี าร
โอนนัน้ แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า

มาตรการภาษี สาํ หรับการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดงั นี้
- ให้บ ริษัท ซึ่ง มีส ถานประกอบกิจการตัง้ อยู่ใ นท้อ งที่ส ามารถหัก รายจ่า ยการลงทุ น หรือ การต่ อเติม
เปลีย่ นแปลง ขยายออก หรือทําให้ดขี น้ึ ซึง่ ทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการผลิตสินค้าหรือการขายสินค้า
หรือการให้บริการในท้องทีด่ งั กล่าวได้เป็ นจํานวน 2 เท่าของรายจ่ายจริง
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ส่งเสริมผูป้ ระกอบการรายใหม่ (New Start-up) ในท้องทีโ่ ดยยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับกําไร
สุทธิเป็ นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี
ลดอัตราภาษีเงินได้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรผูม้ คี วามสามารถสูงนอกท้องทีไ่ ปทํางานในท้องที่ โดยลด
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของลูกจ้างของบริษทั ซึง่ มีสถานประกอบกิจการตัง้ อยู่ในท้องทีใ่ นอัตราร้อยละ
3 ของเงินได้โดยไม่ตอ้ งนําไปรวมกับเงินได้พงึ ประเมินอื่น ๆ
ให้บริษทั ซึง่ ไม่มสี ถานประกอบกิจการตัง้ อยู่ในท้องที่ สามารถหักรายจ่ายเงินลงทุนในหุน้ ของบริษทั ใน
ท้องทีเ่ ป็ นจํานวน 2 เท่า

มาตรการภาษี เพื่อการพัฒนายานยนต์
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 210 ได้ออกมาเพื่อ
กําหนดให้กจิ การไม่ตอ้ งนํามูลค่าการให้บริการผลิตรถยนต์ตน้ แบบหรือจักรยานยนต์ตน้ แบบมารวมคํานวณ
ฐานภาษีสาํ หรับการเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ ทัง้ นี้สาํ หรับผูผ้ ลิตยานยนต์หรือจักรยานยนต์ให้แก่ผวู้ จิ ยั หรือพัฒนา
ยานยนต์ทไ่ี ด้รบั การอนุมตั จิ ากกรมสรรพสามิต

คําพิ พากษาฎีกา
ภาษี เงิ นได้สาํ หรับการจําหน่ ายกําไรไปต่างประเทศ
บริษทั A จดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศและมีสาขาประกอบกิจการในไทย สาขาในประเทศไทย
ให้บริการขุดเจาะสํารวจปิ โตรเลียม เมื่อสาขาเรียกเก็บเงินค่าบริการ ลูกค้าจะโอนเงินค่าบริการเข้าบัญชี
สํานักงานใหญ่ในต่างประเทศ เมื่อสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี สาขาในประเทศไทยยื่นแบบและชําระภาษีเงิน
ได้นิตบิ ุคคลจากกําไรสุทธิ พร้อมกับยื่นแบบและชําระภาษีจากการจําหน่ายเงินกําไรไปต่างประเทศ แต่เจ้า
พนักงานประเมินได้ประเมินภาษีจําหน่ ายเงินกําไรไปต่างประเทศตามจํานวนเงินค่าบริการที่ลูกค้าส่งไป
ตัง้ แต่ตน้ ปี จนครบจํานวนกําไรสุทธิทค่ี าํ นวณได้เมื่อสิน้ ปี
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเงินค่าบริการที่ลูกค้าส่งไปให้สํานักงานใหญ่ในต่างประเทศมีส่วนที่เป็ นต้นทุนและ
รายจ่ายต่างๆ รวมทัง้ กําไรด้วย การที่เจ้าพนักงานประเมินถือเอาจํานวนเงินที่ส่งออกไปในช่วงแรกทัง้
จํานวนเป็ นกําไรทัง้ หมด แล้วคํานวณเงินเพิม่ จากระยะเวลาดังกล่าวจึงไม่ถูกต้อง ต้องคํานวณกําไรที่
จําหน่ายไปต่างประเทศโดยนําค่าบริการทีส่ ง่ ไปแต่ละครัง้ มาคํานวณหาเงินกําไรทีส่ าขาจําหน่ายออกไปแต่
ละครัง้ แล้วจึงคํานวณเงินเพิม่ จากการนําส่งภาษีล่าช้า
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ภาษี เงิ นได้หกั ณ ที่จ่ายสําหรับท่าเทียบเรือและการขนส่งสิ นค้า
บริษทั B นํ าเข้าเคมีภณ
ั ฑ์จากต่างประเทศ โดยใช้ท่าเทียบเรือของบริษัท C นอกจากนี้บริษทั B ได้จ้าง
บริษทั C ขนถ่ายสินค้าจากเรือบรรทุกสินค้าไปยังแท้งก์และขนส่งสินค้าจากแท้งก์ลงถังหรือรถบรรทุก
สินค้าเพื่อจัดส่งให้ลกู ค้า การให้บริการต่างๆแยกจากกันโดยบริษทั ฯ จะใช้บริการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าค่าบริการที่จ่ายเป็ นสินจ้างเพื่อการทํางานมากกว่าเป็ นบําเหน็จเพื่อการขนส่งสินค้า
เพราะนอกจากการขนส่งสินค้าแล้ว บริษทั C ยังได้ให้บริการอย่างอื่นด้วย การให้บริการจึงเป็ นการตกลง
รับทําการงานสิง่ หนึ่งสิง่ ใดจนสําเร็จ การคิดค่าบริการแต่ละส่วนแยกจากกันเป็ นเพียงวิธกี ารคํานวณค่าจ้าง
ให้เหมาะสมกับปริมาณงานทีร่ บั จ้าง แต่การให้บริการตามขัน้ ตอนแต่ละส่วนยังมุ่งต่อผลสําเร็จสุดท้ายอัน
เดียวกันคือการนําสินค้าไปเก็บยังคลังสินค้าจึงถือเป็ นการรับจ้างทําของ บริษทั ฯ ผูจ้ ่ายเงินจึงมีหน้าทีห่ กั
ภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ ่าย 3%
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