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ลดภาษีมลูค่าเพิ�มเหลือ 7% ต่อไปอีก 1 ปี 
คณะรฐัมนตรอีนุมตัริา่งพระราชกฤษฎกีา เพื�อลดอตัราภาษมีลูคา่เพิ�มในอตัรา 7% ต่อไปอกี 1 ปีจนถงึวนัที� 30 กนัยายน 2561 

 
ยกเว้นภาษีกรณีห้างหุ้นส่วนการโอนทรพัยส์ินเพื�อต ั 'งบริษทั 
ตามที�ไดม้พีระราชกฤษฎกีา ฉบบัที� 630 ไดอ้อกมาเพื�อยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา ภาษมีลูคา่เพิ�ม ภาษธีุรกจิเฉพาะและอากรแสตมป์
ใหแ้ก่บุคคลธรรมดาสาํหรบัเงนิไดท้ี�ไดร้บัจากการโอนทรพัย์สนิ การขายสนิคา้หรอืการกระทําตราสารเนื�องจากการโอนทรพัย์สนิใหแ้ก่
บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลที�ตั ;งขึ;นตามกฎหมายไทยโดยไดร้บัค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญัหรอืหุน้ของบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล
นั ;น สาํหรบัการโอนทรพัยส์นิตั ;งแต่วนัที� 10 สงิหาคม 2559 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 นั ;น ไดม้พีระราชกฤษฎกีา ฉบบัที� 644 ออกมาเมื�อ
วนัที� 13 สงิหาคม 2560 และมผีลบงัคบัใชเ้มื�อวนัที� 14 สงิหาคม 2560 เพื�อขยายการยกเวน้ภาษใีนกรณีดงักล่าวใหแ้ก่ผูโ้อนทรพัยส์นิที�เป็น
หา้งหุน้สว่นสามญัหรอืคณะบคุคลที�มใิช่นิตบิคุคลดว้ย 
 
ครม. อนุมตัิสญัญาภาษีซ้อนไทย – กมัพชูา 
คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบรา่งความตกลงเพื�อการเวน้การเกบ็ภาษซีอ้นไทย-กมัพชูา โดยใหใ้ชก้บัผูม้ถีิ�นที�อยูใ่นประเทศไทยหรอืประเทศ
กมัพชูาหรอืทั ;งสองประเทศ และจะใชบ้งัคบักบัภาษเีกบ็จากฐานเงนิได ้ซึ�งประเทศคูส่ญัญาจะยอมใหผู้ม้ถีิ�นที�อยูข่องตนนําภาษทีี�เสยีไวแ้ลว้
ในอกีประเทศหนึ�งมาหกัออกจากภาษทีี�ตอ้งชาํระในประเทศตนเท่าจํานวนภาษทีี�ไดช้าํระไวจ้รงิแต่ตอ้งไม่เกนิกวา่จาํนวนภาษทีี�คาํนวณได้
ในประเทศตน หลกัเกณฑก์ารยกเวน้ของเงนิไดต้่างๆจะใกลเ้คยีงกบัความตกลงภาษซีอ้นที�ทาํกบัประเทศต่างๆ 
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ความตกลงนี;จะมผีลใชบ้งัคบัตั ;งแต่วนัที� F มกราคม GHIF และจะมผีลใชบ้งัคบัเป็นเวลา FJ ปี นบัตั ;งแต่ความตกลงมผีลใชบ้งัคบั 

ยกเว้นภาษีให้แก่วิสาหกิจชุมชน 
กฎกระทรวง ฉบบัที� 330 ได้ออกมาเมื�อวนัที� 11 สงิหาคม 2560 เพื�อยกเวน้ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาให้แก่วสิาหกิจชุมชนที�เป็นหา้ง
หุน้สว่นสามญัหรอืคณะบุคคลที�มใิช่นิตบิุคคลที�มเีงนิไดไ้ม่เกนิ 1.8 ลา้นบาทในปีภาษ ีสาํหรบัเงนิไดท้ี�ไดร้บัตั ;งแต่วนัที� 1 มกราคม 2552 ถงึ
วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 
 

หลกัเกณฑก์ารหกัค่าใช้จ่ายสองเท่าสาํหรบัการซื'อกล ้องโทรทศัน์วงจรปิด 
ตามที�ไดม้พีระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที� 625 กาํหนดใหผู้เ้สยีภาษทีี�เป็นบุคคลธรรมดาและบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลที�มกีจิการตั ;งอยู่ใน
เขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ (จงัหวดันราธวิาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตลู) หกัคา่ใชจ่้ายไดส้องเท่าสาํหรบัการซื;อกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 
นั ;น ไดม้ปีระกาศอธิบดกีรมสรรพากรเกี�ยวกบัภาษีเงนิได้ ฉบบัที� 305 ออกมาเมื�อวนัที� 11 สงิหาคม 2560 (มผีลบงัคบัใช้ตั ;งแต่วนัที� 1 
มกราคม 2559) กาํหนดหลกัเกณฑเ์งื�อนไขการใชส้ทิธปิระโยชน์ดงักล่าว เช่นจะตอ้งเป็นกลอ้งวงจรปิดที�ไม่เคยผ่านการใชง้านมาก่อน และ
ตดิตั ;งอยูใ่นสถานประกอบการทั ;งอยู่ในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ และไม่เป็นทรพัยส์นิที�ใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษใีนกรณอีื�น เป็นตน้ 

 

หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร  

การซื'อทรพัยส์ินเพื�อหกัค ่าใช้จา่ยสองเท่า 
บรษิทั ก ประกอบกจิการโรงแรม ไดป้รบัปรงุหอ้งพกัโดยเปลี�ยนพื;นหอ้งพกัจากพรมเป็นกระเบื;องและลามเินต บรษิทัฯ จะใชส้ทิธปิระโยชน์
หกัรายจ่ายได ้2 เท่าตามพระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที� 604 ไดห้รอืไม ่ 
 
กรมสรรพากรวนิิจฉัยว่าหากการเปลี�ยนวสัดุปูพื;นดงักล่าวเขา้ลกัษณะเป็นการทําใหด้ขี ึ;นซึ�งทรพัย์สนิและก่อให้เกดิประโยชน์เกนิกว่า 1 
รอบระยะเวลาบญัช ีถอืเป็นรายจ่ายอนัมลีกัษณะเป็นการลงทุน หากเขา้เงื�อนไขตามพระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที� 604 ยอ่มใชส้ทิธปิระโยชน์
ทางภาษตีามพระราชกฤษฎกีาฉบบันี;ได ้
 

อากรแสตมป์สาํหรบัสญัญา 
บรษิทั ข ทําสญัญาใหบ้รกิารกบับรษิทัในเครอื กําหนดเวลาตามสญัญา 1 ปี หากครบ 1 ปีและไม่มฝ่ีายใดขอเลกิสญัญา ใหถ้อืว่ามกีารต่อ
อายสุญัญาโดยอตัโนมตั ิสญัญาไม่ไดก้าํหนดคา่ค่าบรกิารทั ;งในช่วงระยะเวลา 1 ปีแรกและระยะเวลาที�จะมกีารต่ออายุสญัญา 
 
กรมสรรพากรวนิิจฉัยว่ากรณีสญัญาซึ�งไม่สามารถกําหนดค่าบริการได้ ผู้รบัจ้างต้องประมาณจํานวนค่าจ้างตามสมควรแล้วเสยีอากร
แสตมป์ตามจํานวนที�ประมาณนั ;น หากค่าจ้างที�ประมาณและเสยีอากรไวต้ํ�ากว่าค่าจ้างไดร้บัจรงิ บรษิทัฯ ต้องชําระอากรเพิ�มเตมิทนัททีี�
ไดร้บัชําระค่าบรกิารเพิ�มขึ;น หากภายหลงัปรากฏว่าค่าจ้างที�ประมาณและเสยีอากรไวส้งูกว่าค่าจา้งไดร้บัจรงิ บรษิทัมสีทิธขิอคนือากรได้
ภายใน 6 เดอืนนบัแต่วนัที�เสยีอากร กรณีครบกําหนดเวลา 1 ปี หากไม่มฝ่ีายใดยกเลกิสญัญา ถอืว่ามกีารทําสญัญาขึ;นใหม่ บรษิทัฯ ตอ้ง
ประมาณคา่จา้งตามสมควรที�คาดวา่จะไดร้บัตามสญัญาและชาํระอากรแสตมป์ 
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