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ยกเว้นภาษี เงิ นได้สาหรับวิ สาหกิ จชุมชุน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 303 ได้ออกมาเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่วสิ าหกิจชุมชนเฉพาะทีเ่ ป็ นห้างหุน้ ส่วน
สามัญหรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นิตบิ ุคคลซึง่ มีเงินได้ไม่เกินหนึ่งล้านแปดแสนบาทสาหรับปี ภาษีนนั ้ สาหรับเงินได้พงึ ประเมิน
ทีไ่ ด้รบั ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงื่อนไขทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด

การตัดรายจ่ายเงิ นลงทุนในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
กรมสรรพากรได้ออกคาสังกรมสรรพากร
่
ที่ ป. ๑๔๖/๒๕๕๗ เพื่อยกเลิกคาสังกรมสรรพากรที
่
่ ป. ๑๓๕/๒๕๕๑ กรณีการ
ตัดมูลค่าหุ้นเพิม่ ทุนที่ไม่ได้รบั คืนจากการเลิกกิจการของบริษัทลูกหนี้มาถือเป็ นรายจ่ายของบริษทั ซึง่ ไม่ต้องห้ามตาม
มาตรา ๖๕ ตรี (๑๒) แห่งประมวลรัษฎากร คาสังนี
่ ้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
หมายเหตุ : ตามคาสังกรมสรรพากรที
่
่ ป. ๑๓๕/๒๕๕๑ได้กาหนดให้หกั รายจ่ายได้สาหรับกรณีท่กี จิ การที่มลี ูกหนี้เป็ น
บริษทั ในเครือและต่อมาบริษทั ลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ บริษทั ลูกหนี้จงึ ได้เพิม่ ทุนและนาเงินได้มาจากการเพิ่ มทุนมา
ช าระหนี้ ต่ อ มาบริษัท ลูก หนี้ เ ลิก กิจ การโดยไม่ สามารถคืน เงิน ที่เ พิ่ม ทุ น ได้ ค าสังกรมสรรพากรที
่
่ ป. ๑๓๕/๒๕๕๑
กาหนดให้บริษทั เจ้าหนี้ตดั รายจ่ายเงินทีเ่ พิม่ ทุนนี้ได้

การเสียภาษี มลู ค่าเพิ่ มของสามีภริ ยา
ตามที่ได้มีการแก้ไขบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรให้สามีภริ ยาสามารถแยกยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาได้นัน้ ทาให้เกิด ปญั หาว่า ในกรณี ท่เี ป็ น สามีและภริย าได้ทากิจ การค้า ร่ว มกัน และมีร ายได้ท งั ้ ปี เกินกว่ า
1,800,000.บาท มีหน้าทีต่ ้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ หรือไม่ เพราะในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ให้สทิ ธิสามีและภริยาแยกยื่นแบบฯ ได้ ซึง่ ทาให้เงินได้ของแต่ละฝ่ายไม่ถงึ เกณฑ์ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่
นัน้ กรมสรรพากรได้ออกคาชีแ้ จงว่า กรณีทส่ี ามีและภริยาร่วมกันประกอบกิจการค้าประเภทใดประเภทหนึ่งและมีรายได้
ร่วมกัน หากกิจการค้าดังกล่าวอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิม่ และมีรายได้ทงั ้ ปี เกินกว่า 1,800,000 บาท ต้องจด
ทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ ร่วมกัน โดยถือเป็ นหน่วยภาษีเดียวกันในนามของสามีและภริยาทัง้ สองคน อนึ่ง สาหรับกิจการค้า
ใดทีจ่ ะถือว่าสามีและภริยาร่วมกันประกอบกิจการ โดยมีรายรับร่วมกันนัน้ ขึน้ อยู่กบั ข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี ซึง่ กรณีการ
จดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ นี้ต่างจากการเสียภาษีเงินได้บุคคล ทีใ่ ห้สทิ ธิสามีและภริยาสามารถแยกยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีได้
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คาพิ พากษาศาลฎีกา
รายจ่ายของกิ จการที่ไม่ได้รบั การส่งเสริ มการลงทุน
บริษัท ก มีสานั ก งานใหญ่ ใ นกรุ ง เทพมหานครประกอบกิจ การลงทุ น ในตราสารการเงิน และมีสาขาตัง้ อยู่ ใ นเขต
อุตสาหกรรมที่ลาพูนประกอบกิจการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยได้รบั การส่งเสริมลงทุนและได้รบั สิทธิยกเว้นภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคล สานักงานใหญ่ได้กเู้ งินมาจากต่างประเทศจานวน 1,335 ล้านบาท แล้วนาเงินกูด้ งั กล่าวไปซือ้ ตั ๋วสัญญา
ใช้เงินจานวน 803 ล้านบาท นาไปให้บริษทั ในเครือกู้จานวน 303 ล้านบาท ส่วนที่เหลือนาไปชาระหนี้เดิม ชาระภาษี
ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทฯ นารายจ่ายดอกเบี้ย และผล
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดจากเงินกู้ดงั กล่าวทัง้ จานวนไปหักเป็ นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิของกิจการที่
ต้องเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล เจ้าพนักงานประเมินจึงให้นารายจ่ายดังกล่าวไปเฉลี่ยหักตามสัดส่วนรายได้ของกิจการที่
ไม่ได้รบั ยกเว้นภาษีกบั กิจการทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษี
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าตามข้อเท็จจริงปรากฏว่าบริษทั ฯ นาเงินกูด้ งั กล่าวไปใช้ในกิจการทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ด้วย เมื่อไม่สามารถแยกได้ว่าเป็ นรายจ่ายสาหรับกิจการใดเท่าใด และไม่มเี กณฑ์อ่นื ที่จะเฉลี่ยรายจ่ายนัน้ ได้เป็ นการ
เฉพาะแล้ว การทีเ่ จ้าพนักงานประเมินนารายจ่ายมาเฉลี่ยเป็ นรายจ่ายของกิจการทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลจึง
ชอบแล้ว

คาวิ นิจฉัยกรมสรรพากร
การออกใบลดหนี้ กรณี ไม่ได้ให้ บริ การ
สถาบัน ก ดาเนินกิจการเกีย่ วกับการบิน ได้จดั หลักสูตรอบรม โดยในการอบรมดังกล่าวสถาบันฯ ได้จดั ค่าอาหารและที่
พักสาหรับผู้เข้ารับการฝึ กอบรม ในสถานที่อบรมของสถาบันด้วย ต่อมาเมื่อมีการจัดอบรม สถาบันฯได้ส่งผู้เข้าอบรม
เดินทางไปนอกสถานที่ซ่งึ ไม่สามารถจัดอาหารหรือที่พกั ให้ได้ สถาบันฯ จึงคืนเงินค่าอาหารและที่พกั ให้ผู้เข้ารั บการ
ฝึ กอบรมเพื่อจัดหาอาหารและทีพ่ กั เอง สถาบันฯสามารถออกใบลดหนี้ตามตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากรได้
หรือไม่
กรมสรรพากรวินิจฉัยว่าตามข้อตกลงการอบรมไม่ได้กาหนดว่าในระหว่างการอบรมนอกสถานที่ สถาบันฯจะต้องจัด
อาหารและทีพ่ กั สาหรับผูเ้ ช้ารับการฝึกอบรม หรือสถาบันฯจะต้องคืนเงินในกรณีทไ่ี ม่สามารถจัดอาหารและทีพ่ กั สาหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม การคืนเงินดังกล่าวจึงเป็ นการลดหนี้ทเ่ี กิดจากการตกลงของคู่สญ
ั ญากันใหม่โดยไม่มกี ารเลิกสัญญา
เนื่องจากการให้บริการบกพร่อง ให้บริการผิดข้อกาหนดทีต่ กลง หรือไม่มกี ารให้บริการตามสัญญา จึงไม่เข้าลักษณะทีจ่ ะ
ออกใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากรได้ แต่สถาบันฯมีสทิ ธิออกใบลดหนี้ทางการค้าได้

การเปลี่ยนแปลงวิ ธีการยื่นเสียภาษี ของสามีและภริ ยา
นาย ข และนาง ค เป็ นสามีภริยาโดยต่างฝา่ ยต่างมีเงินได้ ในเดือนมีนาคม 2556 นาย ข และ นาง ค ต่างได้แยกยื่นแบบ
แสดงรายการและเสียภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ของปี ภาษี 2555 ต่อมานาย ข และนาง ค มีความประสงค์เปลีย่ นแปลง
วิธกี ารยื่นรายการและเสียภาษีเป็ นการรวมยื่นรวม โดยนาเงินได้ของนาง ค มารวมเป็ นเงินได้ของนาย ข
กรมสรรพากรวินิจฉัยว่ากรณีดงั กล่าวเป็ นการเปลีย่ นแปลงวิธกี ารยื่นรายการและเสียภาษีจากวิธกี ารยื่นรายการและเสีย
ภาษีแยกจากกันเป็ นวิธกี ารรวมยื่นรายการและเสียภาษี โดยนาเงินได้พงึ ประเมินของภริยามารวมกับเงินได้พงึ ประเมิน
ของสามีซง่ึ สามารถยื่นรายการเพิม่ เติมได้โดยไม่ต้องขออนุมตั ิ
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