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ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรบัวิสาหกิจชุมชุน 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่ 303 ไดอ้อกมาเพื่อยกเวน้ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาใหแ้ก่วสิาหกจิชุมชนเฉพาะทีเ่ป็นหา้งหุน้ส่วน
สามญัหรอืคณะบุคคลทีม่ใิช่นิตบิุคคลซึง่มเีงนิไดไ้ม่เกนิหนึ่งลา้นแปดแสนบาทส าหรบัปีภาษีนัน้ ส าหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิ
ทีไ่ดร้บัตัง้แต่วนัที ่๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถงึวนัที ่๓๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงื่อนไขทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 
 
การตดัรายจ่ายเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 
กรมสรรพากรไดอ้อกค าสัง่กรมสรรพากร ที ่ป. ๑๔๖/๒๕๕๗ เพื่อยกเลกิค าสัง่กรมสรรพากรที ่ป. ๑๓๕/๒๕๕๑ กรณีการ
ตดัมูลค่าหุ้นเพิม่ทุนที่ไม่ไดร้บัคนืจากการเลกิกจิการของบรษิัทลูกหนี้มาถือเป็นรายจ่ายของบรษิทั ซึง่ไม่ต้องห้ามตาม
มาตรา ๖๕ ตร ี(๑๒) แห่งประมวลรษัฎากร  ค าสัง่นี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๑๘ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  

หมายเหตุ : ตามค าสัง่กรมสรรพากรที่ ป. ๑๓๕/๒๕๕๑ได้ก าหนดใหห้กัรายจ่ายได้ส าหรบักรณีที่กจิการที่มลีูกหนี้เป็น
บรษิทัในเครอืและต่อมาบรษิทัลกูหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได ้บรษิทัลกูหนี้จงึไดเ้พิม่ทุนและน าเงนิไดม้าจากการเพิ่มทุนมา
ช าระหนี้ ต่อมาบริษัทลูกหนี้เลิกกิจการโดยไม่สามารถคืนเงินที่เพิ่มทุนได้ ค าสัง่กรมสรรพากรที่ ป. ๑๓๕/๒๕๕๑ 
ก าหนดใหบ้รษิทัเจา้หนี้ตดัรายจ่ายเงนิทีเ่พิม่ทุนนี้ได ้ 
 
การเสียภาษีมลูค่าเพ่ิมของสามีภริยา 
ตามที่ได้มีการแก้ไขบทบญัญัติตามประมวลรษัฎากรให้สามภีริยาสามารถแยกยื่นรายการและเสยีภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาได้นัน้ ท าให้เกิดปญัหาว่าในกรณีที่เป็นสามีและภริยาได้ท ากิจการค้าร่วมกัน และมีรายได้ทัง้ปีเกินกว่า 
1,800,000.บาท มหีน้าทีต่้องจดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่หรอืไม่ เพราะในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้บุคคล
ธรรมดา ใหส้ทิธสิามแีละภรยิาแยกยื่นแบบฯ ได ้ซึง่ท าใหเ้งนิไดข้องแต่ละฝ่ายไม่ถงึเกณฑต์้องจดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่ 
นัน้  กรมสรรพากรไดอ้อกค าชีแ้จงว่า กรณีทีส่ามแีละภรยิาร่วมกนัประกอบกจิการคา้ประเภทใดประเภทหนึ่งและมรีายได้
ร่วมกนั หากกจิการคา้ดงักล่าวอยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีมูลค่าเพิม่ และมรีายไดท้ัง้ปีเกนิกว่า 1,800,000 บาท ต้องจด
ทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ร่วมกนั โดยถอืเป็นหน่วยภาษเีดยีวกนัในนามของสามแีละภรยิาทัง้สองคน อนึ่ง ส าหรบักจิการคา้
ใดทีจ่ะถอืว่าสามแีละภรยิาร่วมกนัประกอบกจิการ โดยมรีายรบัร่วมกนันัน้ ขึน้อยู่กบัขอ้เทจ็จรงิในแต่ละกรณี ซึง่กรณีการ
จดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่นี้ต่างจากการเสยีภาษีเงนิไดบุ้คคล ทีใ่หส้ทิธสิามแีละภรยิาสามารถแยกยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษไีด ้
 
 

 

 

๖ 
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ค าพิพากษาศาลฎีกา 

รายจ่ายของกิจการท่ีไม่ได้รบัการส่งเสริมการลงทุน 

บริษัท ก มีส านักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครประกอบกิจการลงทุนในตราสารการเงิน และมีสาขาตัง้อยู่ในเขต
อุตสาหกรรมที่ล าพูนประกอบกจิการผลติแผงวงจรอเิลก็ทรอนิกสโ์ดยได้รบัการส่งเสรมิลงทุนและไดร้บัสทิธยิกเว้นภาษี
เงนิไดน้ิตบิุคคล ส านกังานใหญ่ไดกู้เ้งนิมาจากต่างประเทศจ านวน 1,335 ลา้นบาท แลว้น าเงนิกูด้งักล่าวไปซือ้ตัว๋สญัญา
ใชเ้งนิจ านวน 803 ลา้นบาท น าไปให้บรษิทัในเครอืกู้จ านวน 303 ลา้นบาท ส่วนที่เหลอืน าไปช าระหนี้เดมิ ช าระภาษ ี
ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการค านวณก าไรสุทธเิพื่อเสยีภาษีเงนิได้นิติบุคคล บรษิัทฯ น ารายจ่ายดอกเบี้ย และผล
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิจากเงนิกู้ดงักล่าวทัง้จ านวนไปหกัเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธขิองกจิการที่
ต้องเสยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล เจ้าพนักงานประเมนิจงึใหน้ ารายจ่ายดงักล่าวไปเฉลี่ยหกัตามสดัส่วนรายได้ของกจิการที่
ไม่ไดร้บัยกเวน้ภาษกีบักจิการทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษ ี

ศาลฎกีาวนิิจฉัยว่าตามขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่าบรษิทัฯ น าเงนิกูด้งักล่าวไปใชใ้นกจิการทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล
ด้วย เมื่อไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นรายจ่ายส าหรบักจิการใดเท่าใด และไม่มเีกณฑ์อื่นที่จะเฉลี่ยรายจ่ายนัน้ได้เป็นการ
เฉพาะแลว้ การทีเ่จ้าพนักงานประเมนิน ารายจ่ายมาเฉลี่ยเป็นรายจ่ายของกจิการทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิได้นิตบิุคคลจงึ
ชอบแลว้ 

 

ค าวินิจฉัยกรมสรรพากร 

การออกใบลดหน้ีกรณีไม่ได้ให้บริการ 

สถาบนั ก ด าเนินกจิการเกีย่วกบัการบนิ ไดจ้ดัหลกัสตูรอบรม โดยในการอบรมดงักล่าวสถาบนัฯ ไดจ้ดัค่าอาหารและที่
พกัส าหรบัผู้เขา้รบัการฝึกอบรม ในสถานที่อบรมของสถาบนัด้วย ต่อมาเมื่อมกีารจดัอบรม สถาบนัฯได้ส่งผู้เขา้อบรม
เดนิทางไปนอกสถานที่ซึ่งไม่สามารถจดัอาหารหรอืที่พกัให้ได้  สถาบนัฯ จงึคนืเงนิค่าอาหารและที่พกัให้ผู้เขา้รับการ
ฝึกอบรมเพื่อจดัหาอาหารและทีพ่กัเอง สถาบนัฯสามารถออกใบลดหนี้ตามตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรษัฎากรได้
หรอืไม่   

กรมสรรพากรวนิิจฉัยว่าตามขอ้ตกลงการอบรมไม่ได้ก าหนดว่าในระหว่างการอบรมนอกสถานที่ สถาบนัฯจะต้องจดั
อาหารและทีพ่กัส าหรบัผูเ้ชา้รบัการฝึกอบรม หรอืสถาบนัฯจะตอ้งคนืเงนิในกรณีทีไ่ม่สามารถจดัอาหารและทีพ่กัส าหรบัผู้
เขา้รบัการฝึกอบรม การคนืเงนิดงักล่าวจงึเป็นการลดหนี้ทีเ่กดิจากการตกลงของคู่สญัญากนัใหม่โดยไม่มกีารเลกิสญัญา
เน่ืองจากการใหบ้รกิารบกพร่อง  ใหบ้รกิารผดิขอ้ก าหนดทีต่กลง หรอืไม่มกีารใหบ้รกิารตามสญัญา จึงไม่เขา้ลกัษณะทีจ่ะ
ออกใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรษัฎากรได ้แต่สถาบนัฯมสีทิธอิอกใบลดหนี้ทางการคา้ได้ 
 
การเปล่ียนแปลงวิธีการย่ืนเสียภาษีของสามีและภริยา 
นาย ข และนาง ค เป็นสามภีรยิาโดยต่างฝา่ยต่างมเีงนิได ้ในเดอืนมนีาคม 2556 นาย ข และ นาง ค ต่างไดแ้ยกยื่นแบบ
แสดงรายการและเสยีภาษีเงนิไดส้ าหรบัเงนิไดข้องปีภาษี 2555 ต่อมานาย ข และนาง ค มคีวามประสงค์เปลีย่นแปลง
วธิกีารยื่นรายการและเสยีภาษเีป็นการรวมยื่นรวม โดยน าเงนิไดข้องนาง ค มารวมเป็นเงนิไดข้องนาย ข  

กรมสรรพากรวนิิจฉยัว่ากรณีดงักล่าวเป็นการเปลีย่นแปลงวธิกีารยื่นรายการและเสยีภาษจีากวธิกีารยื่นรายการและเสยี
ภาษแียกจากกนัเป็นวธิกีารรวมยื่นรายการและเสยีภาษ ีโดยน าเงนิไดพ้งึประเมนิของภรยิามารวมกบัเงนิไดพ้งึประเมนิ
ของสามซีึง่สามารถยื่นรายการเพิม่เตมิไดโ้ดยไมต่้องขออนุมตั ิ
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