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ลดภาษี ม ลู ค่า เพิ มเหลือ 7% ต่อ ไปอีก 1 ปี
คณะรัฐมนตรีอนุมตั ริ า่ งพระราชกฤษฎีกา เพือลดอัตราภาษีมลู ค่าเพิมในอัตรา 7% ต่อไปอีก 1 ปี จนถึงวันที 30 กันยายน 2561

ยกเว้น ภาษี ก รณี ห้างหุ้น ส่ว นการโอนทรัพย์สิ น เพือตัง' บริ ษทั
ตามทีได้มพี ระราชกฤษฎีกา ฉบับที 630 ได้ออกมาเพือยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมลู ค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์
ให้แก่บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้ทได้
ี รบั จากการโอนทรัพย์สนิ การขายสินค้าหรือการกระทําตราสารเนืองจากการโอนทรัพย์ส นิ ให้แก่
บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลทีตัง; ขึน; ตามกฎหมายไทยโดยได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นหุน้ สามัญหรือหุน้ ของบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล
นัน; สําหรับการโอนทรัพย์สนิ ตัง; แต่วนั ที 10 สิงหาคม 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2560 นัน; ได้มพี ระราชกฤษฎีกา ฉบับที 644 ออกมาเมือ
วันที 13 สิงหาคม 2560 และมีผลบังคับใช้เมือวันที 14 สิงหาคม 2560 เพือขยายการยกเว้นภาษีในกรณีดงั กล่าวให้แก่ผโู้ อนทรัพย์สนิ ทีเป็ น
ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือคณะบุคคลทีมิใช่นิตบิ คุ คลด้วย

ครม. อนุม ตั ิ ส ญ
ั ญาภาษี ซ้อ นไทย – กัม พูช า

คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบร่างความตกลงเพือการเว้นการเก็บภาษีซอ้ นไทย-กัมพูชา โดยให้ใช้กบั ผูม้ ถี นที
ิ อยูใ่ นประเทศไทยหรือประเทศ
กัมพูชาหรือทัง; สองประเทศ และจะใช้บงั คับกับภาษีเก็บจากฐานเงินได้ ซึงประเทศคูส่ ญ
ั ญาจะยอมให้ผมู้ ถี นที
ิ อยูข่ องตนนําภาษีทเสี
ี ยไว้แล้ว
ในอีกประเทศหนึงมาหักออกจากภาษีทต้ี องชําระในประเทศตนเท่าจํานวนภาษีทได้
ี ชาํ ระไว้จริงแต่ตอ้ งไม่เกินกว่าจํานวนภาษีทคํี านวณได้
ในประเทศตน หลักเกณฑ์การยกเว้นของเงินได้ต่างๆจะใกล้เคียงกับความตกลงภาษีซอ้ นทีทํากับประเทศต่างๆ
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ความตกลงนี;จะมีผลใช้บงั คับตัง; แต่วนั ที F มกราคม GHIF และจะมีผลใช้บงั คับเป็ นเวลา FJ ปี นับตัง; แต่ความตกลงมีผลใช้บงั คับ

ยกเว้น ภาษี ใ ห้แ ก่วิ ส าหกิ จชุม ชน
กฎกระทรวง ฉบับ ที 330 ได้ออกมาเมือวันที 11 สิง หาคม 2560 เพือยกเว้นภาษีเ งินได้บุคคลธรรมดาให้แก่วสิ าหกิจชุมชนทีเป็ นห้าง
หุน้ ส่วนสามัญหรือคณะบุคคลทีมิใช่นติ บิ ุคคลทีมีเงินได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทในปี ภาษี สําหรับเงินได้ทได้
ี รบั ตัง; แต่วนั ที 1 มกราคม 2552 ถึง
วันที 31 ธันวาคม 2562

หลัก เกณฑ์ก ารหัก ค่า ใช้จ ่า ยสองเท่ า สํา หรับการซื'อ กล้อ งโทรทัศ น์ ว งจรปิ ด
ตามทีได้มพี ระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที 625 กําหนดให้ผเู้ สียภาษีทเป็
ี นบุคคลธรรมดาและบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลทีมีกจิ การตัง; อยู่ใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (จังหวัดนราธิวาส ปั ตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) หักค่าใช้จ่ายได้สองเท่าสําหรับการซือ; กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
นัน; ได้มปี ระกาศอธิบ ดีกรมสรรพากรเกียวกับ ภาษีเ งินได้ ฉบับที 305 ออกมาเมือวันที 11 สิงหาคม 2560 (มีผลบังคับใช้ตงั ; แต่วนั ที 1
มกราคม 2559) กําหนดหลักเกณฑ์เงือนไขการใช้สทิ ธิประโยชน์ดงั กล่าว เช่นจะต้องเป็ นกล้องวงจรปิ ดทีไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และ
ติดตัง; อยูใ่ นสถานประกอบการทัง; อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และไม่เป็ นทรัพย์สนิ ทีใช้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีในกรณีอนื เป็ นต้น

หนังสือ ตอบข้อ หารือ กรมสรรพากร
การซื'อ ทรัพย์สิ น เพือหัก ค่าใช้จา่ ยสองเท่า
บริษทั ก ประกอบกิจการโรงแรม ได้ปรับปรุงห้องพักโดยเปลียนพืน; ห้องพักจากพรมเป็ นกระเบือ; งและลามิเนต บริษทั ฯ จะใช้สทิ ธิประโยชน์
หักรายจ่ายได้ 2 เท่าตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที 604 ได้หรือไม่
กรมสรรพากรวินิจฉัยว่าหากการเปลียนวัสดุปูพ;นื ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็ นการทําให้ดขี น;ึ ซึงทรัพย์สนิ และก่อให้เกิดประโยชน์เกินกว่า 1
รอบระยะเวลาบัญชี ถือเป็ นรายจ่ายอันมีลกั ษณะเป็ นการลงทุน หากเข้าเงือนไขตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที 604 ย่อมใช้สทิ ธิประโยชน์
ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี;ได้

อากรแสตมป์ สํา หรับสัญ ญา
บริษทั ข ทําสัญญาให้บริการกับบริษทั ในเครือ กําหนดเวลาตามสัญญา 1 ปี หากครบ 1 ปี และไม่มฝี ่ ายใดขอเลิกสัญญา ให้ถอื ว่ามีการต่อ
อายุสญ
ั ญาโดยอัตโนมัติ สัญญาไม่ได้กาํ หนดค่าค่าบริการทัง; ในช่วงระยะเวลา 1 ปี แรกและระยะเวลาทีจะมีการต่ออายุสญ
ั ญา
กรมสรรพากรวินิจฉัยว่ากรณีสญ
ั ญาซึงไม่สามารถกํา หนดค่าบริการได้ ผู้ร บั จ้างต้องประมาณจํา นวนค่าจ้า งตามสมควรแล้วเสียอากร
แสตมป์ ตามจํานวนทีประมาณนัน; หากค่าจ้างทีประมาณและเสียอากรไว้ตํากว่าค่าจ้างได้รบั จริง บริษทั ฯ ต้องชําระอากรเพิมเติมทันทีที
ได้รบั ชําระค่าบริการเพิมขึน; หากภายหลังปรากฏว่าค่าจ้างทีประมาณและเสียอากรไว้สงู กว่าค่าจ้างได้รบั จริง บริษทั มีสทิ ธิขอคืนอากรได้
ภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ทีเสียอากร กรณีครบกําหนดเวลา 1 ปี หากไม่มฝี ่ ายใดยกเลิกสัญญา ถือว่ามีการทําสัญญาขึน; ใหม่ บริษทั ฯ ต้อง
ประมาณค่าจ้างตามสมควรทีคาดว่าจะได้รบั ตามสัญญาและชําระอากรแสตมป์
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