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คำพิพำกษำศำลฎีกำ
ภำษีธุรกิจเฉพำะสำหรั บสัญญำซือ้ ขำยลูกหนี ้
บริ ษัท ก ได้ ประมูลซื ้อสินเชื่อตามที่องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) เปิ ดประมูล โดยได้ ซื ้อสินเชื่อสองราย
ซึง่ เป็ นลูกหนี ้บริ ษัทเงินทุน โดยมูลหนี ้เงินต้ นรวมดอกเบี ้ย 340 ล้ านบาท บริ ษัทฯ ซื ้อมาในราคา 90 ล้ านบาท ต่อมาบริ ษัทฯ
ได้ ฟ้องลูกหนี ้ทังสองรายให้
้
ชาระหนี เ้ งินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ย ซึ่งบริ ษัทฯและลูกหนี ้ได้ ทาสัญญาประนีประนอมยอมความ และ
ลูกหนี ้ได้ ชาระหนีท้ ี่ค้างตามมูลหนี ้เดิม 235 ล้ านบาท และดอกเบี ้ยหลังวันทาสัญญาประนีประนอมยอมความเป็ นเงิน 5
ล้ านบาท บริ ษัท ก ได้ นาดอกเบี ้ยจานวน 5 ล้ านบาทไปยื่นแบบและชาระภาษี ธุรกิจเฉพาะแล้ ว แต่เจ้ าพนักงานได้ ประเมิน
รายรับดอกเบี ้ยเพิ่มเติมโดยนาเงินที่ได้ รับชาระจานวน 235 ล้ านบาทมาคานวณหาดอกเบี ้ยตามอัตราส่วนของเงินต้ นและ
ดอกเบี ้ยตามมูลหนี ้เดิม ได้ จานวนดอกเบี ้ยที่เพิ่มอีก 85 ล้ านบาท บริ ษัทฯ จึงต้ องชาระภาษี ธุรกิจเฉพาะเพิ่มเติมพร้ อมกับเบี ้ย
ปรับและเงินเพิ่ม บริ ษัท ก เห็นว่าการประกอบกิจการดังกล่าวเป็ นการซื ้อสินทรัพย์อนั เป็ นสัญญาซื ้อขาย จึงไม่ต้องเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะ
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการที่บริ ษัทฯซื ้อสินทรัพย์สนิ เชื่อธุรกิจจากบริ ษัทเงินทุนมีผลทาให้ บริ ษัทฯได้ รับโอนสิทธิเรี ยกร้ องที่บริ ษัท
ผู้ขายเป็ นเจ้ าหนี ้ โดยเป็ นผู้มีสทิ ธิเรี ยกร้ องต่อลูกหนี ้ให้ ชาระหนี ้ดังกล่าว ซึง่ เป็ นหนี ้ทังเงิ
้ นต้ นและดอกเบี ้ยที่ลกู หนี ้ค้ างชาระต่อ
เจ้ าหนี ้เดิม แม้ บริ ษัทฯจะมิได้ เป็ นผู้ทาสัญญาให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้ก็ตาม ผลของสัญญาซื ้อสินทรัพย์สินเชื่อธุรกิจทาให้ บริ ษัทฯ
ได้ รับโอนสิทธิ เรี ยกร้ องและเป็ นเจ้ าหนี ้ต่อลูกหนี ้ดังกล่าวเช่นเดียวกับการบริ ษัทฯ ทาสัญญากู้ยืม การที่บริ ษัทฯดาเนินการ
บริ หารจัดการสินทรัพย์ด้วยเงินลงทุนสูง ต้ องมีการดาเนินการต่างๆและใช้ ระยะเวลา ถือได้ ว่าเป็ นการประกอบกิจการโดย
ปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์

เงินได้ จำกกำรกระทำผิดกฎหมำย
นาย ก มีเงินได้ จากการพนันสลากกินรวบ (หวยใต้ ดิน) ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าแม้ เงินได้ ดงั กล่าวจะเป็ นเงินที่ได้ มาจากการกระทา
ที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ก็เข้ าลักษณะเป็ นเงินได้ จากการอื่น เป็ นเงินได้ พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร
เงินได้ พงึ ประเมินจากการพนันหวยใต้ ดินไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายยอมให้ หกั ค่าใช้ จ่ายเป็ นการเหมาได้ ประกอบกับโจทก์
ทังสามไม่
้
สามารถพิสจู น์คา่ ใช้ จ่ายตามความจาเป็ นและสมควรได้ จึงไม่สามารถหักค่าใช้ จ่ายได้
คำวินิจฉัยกรมสรรพำกร
กำรจำหน่ ำยหนีส้ ูญกรณีลูกหนีย้ ่ นื ขอฟื ้ นฟูกิจกำร
บริ ษัท ข ให้ บริ ษัท ค กู้ยืมเงิน ต่อมาบริ ษัท ค ได้ ยื่นคาร้ องขอฟื น้ ฟูกิจการต่อศาลล้ มละลายกลาง และบริ ษัท ข ได้ ยื่นคา
ขอรับชาระหนี ้เงินต้ นและดอกเบี ้ยคงค้ าง ซึ่งศาลได้ มีคาสัง่ เห็นชอบด้ วยแผนฟื น้ ฟูกิจการ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และ
ลูกหนี ้ต้ องชาระหนี ้ตามแผนให้ กบั บริ ษัท ข โดยจัดสรรชาระหนี ้ร้ อยละ 4.80 ของมูลหนี ้เงินต้ น ไม่มีดอกเบี ้ยด้ วยกระแสเงินสด
ของกิจการ ผ่อนชาระเป็ นรายปี ภายในระยะเวลา 3 ปี ต่อมาในเดือนมีนาคม 2556 ซึ่งเป็ นเดือนแรกที่ครบกาหนดชาระหนี ้
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งวดแรก ลูกหนี ้ไม่สามารถชาระหนี ้ได้ จึงได้ ยื่นคาร้ องขอแก้ ไขแผน โดยยินยอมชาระหนี ้ให้ ในจานวนที่สงู ขึ ้นเป็ นร้ อยละ 7.97
ของเงินต้ น และขยายระยะเวลาผ่อนชาระจาก 3 ปี เป็ น 7 ปี และเงินสดที่อาจได้ รับเพิ่มเติม บริ ษัท ข จึงหารื อว่า บริ ษัท ข
ต้ องจาหน่ายหนี ้สูญเป็ นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 ตามแผนฉบับแรก หรื อรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 ตาม
แผนที่แก้ ไขใหม่
กรมสรรพากรวินิจฉัยว่าบริ ษัท ข มีสทิ ธิจาหน่ายหนี ้สูญจากบัญชีลกู หนี ้ในส่วนที่ได้ รับการปลดหนี ้ตามแผนฟื น้ ฟูกิจการของ
ลูกหนี ้ที่ศาลได้ มีคาสัง่ เห็นชอบตามกฎหมายว่าด้ วยล้ มละลาย และให้ ถือเป็ นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 การ
ดาเนินการขอแก้ ไขเพิ่มเติมแผนฉบับแรกเกิดขึ ้นคนละปี กับปี ที่ศาลมีคาสัง่ เห็นชอบด้ วยแผนฉบับแรก หากบริ ษัท ข ได้ รับ
ชาระหนี ้จากลูกหนี ้ตามแผนฉบับแรก และหนี ้ส่วนที่ได้ รับเพิ่มเติมตามแผนที่ขอแก้ ไข บริ ษัท ข ต้ องนาเงินดังกล่าวมารวม
คานวณเป็ นรายได้ เพื่อเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ รับชาระหนี ้

รำยได้ ค่ำบริกำรของธุรกิจปิ โตรเลียม
บริ ษัท ง ประกอบกิจการสารวจ ขุดเจาะ พัฒนา ผลิตน ้ามันและก๊ าซธรรมชาติ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการสารวจยังไม่มีรายได้
จากการผลิตน ้ามันและก๊ าซธรรมชาติ แต่มีรายได้ จากการให้ บริ การคาปรึ กษาเกี่ยวกับการสารวจ ขุดเจาะน ้ามันและก๊ าซ
ธรรมชาติ แก่บริ ษัท จ โดยพนักงานของบริ ษัท ง และได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัท จ ในรู ปเงินเดือน โบนัส และเงินสารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กรมสรรพากรวินจิ ฉัยว่าค่าบริ การที่บริ ษัท ง ได้ รับจากบริษัท จ. ไม่ถือเป็ นเงินได้ อื่นใดที่ได้ รับเนื่องจากการประกอบกิจการ
ปิ โตรเลียม ตามพระราชบัญญัตภิ าษี เงินได้ ปิโตรเลียม พ .ศ.2514 บริ ษัท ง จึงมีหน้ าทีต่ ้ องนาค่าบริ การดังกล่าวไปเสียภาษี
เงินได้ นิติบคุ คลตามประมวลรัษฎากร
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