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สภานิ ติบญ
ั ญัติแห่งชาติ อนุมตั ิ กฎหมายภาษี มรดก
๖
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติมมี ติอนุ มตั พิ ระราชบัญญัตภิ าษีการรับมรดกโดยปรับเพิม่ วงเงินทีต่ ้องเสียภาษีจาก 50 ล้านบาท
เป็ น 100 ล้านบาท โดยมรดกส่วนที่เกิน 100 ล้านบาทต้องเสียภาษีในอัตรา 10% เว้นแต่ ผู้รบั มรดกเป็ น บุพการีหรือ
ผูส้ บื สันดานต้องเสียภาษีในอัตรา 5%
การลดและยกเว้นภาษี สาหรับสานักงานใหญ่ข้ามประเทศและบริษทั การค้าระหว่างประเทศ
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 586 และ 587 ได้ออกมาเพื่อลดอัตราและยกเว้นภาษีให้แก่สานักงานใหญ่ขา้ มประเทศและ
บริษทั การค้าระหว่างประเทศมีสาระสาคัญสรุปได้ดงั นี้
- ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับคนต่ างด้าวที่ทางานกับสานักงานใหญ่ ขา้ มประเทศ และบริษัทการค้า
ระหว่างประเทศ โดยให้จดั เก็บในอัตรา 15% ของเงินได้
-

ลดอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเหลือ 10% ของกาไรสุทธิให้แก่บริษทั ฯทีป่ ระกอบกิจการสานักงานใหญ่ขา้ มประเทศ
เป็ นระยะเวลา 15 รอบระยะเวลาบัญชีสาหรับรายได้จากการให้บริการด้านบริหารหรือด้านเทคนิค บริการสนับสนุน
หรือบริหารการเงิน และค่าสิทธิซง่ึ ได้รบั จากวิสาหกิจในเครือซึง่ ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย

-

ยกเว้น ภาษีเ งิน ได้นิ ติบุค คลให้แก่ บ ริษัทฯที่ประกอบกิจการสานัก งานใหญ่ ข้ามประเทศสาหรับ รายได้จากการ
ให้บริการด้านบริหารหรือด้านเทคนิค บริการสนับสนุน หรือบริหารการเงิน ค่าสิทธิ เงินปั นผล ซึง่ ได้รบั จากวิสาหกิจ
ในเครือซึง่ ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ รวมถึงรายได้จากการโอนหุน้ ของวิสาหกิจในเครือทีต่ งั ้ ขึน้ ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ โดยยกเว้นเป็ นระยะเวลา 15 รอบระยะเวลาบัญชี

-

ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลให้แก่สานักงานใหญ่ขา้ มประเทศและบริษทั การค้าระหว่างประเทศสาหรับรายได้จากการ
จัดซื้อและขายสินค้าในต่ างประเทศโดยสินค้าดังกล่าวไม่ได้ถูกนาเข้ามาในประเทศไทย รวมถึงรายได้จากการ
ให้บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้าระหว่างประเทศแก่นิตบิ ุคคลในต่างประเทศ เช่น การจัดหาสินค้า การเก็บรักษาสินค้า
ระหว่างรอการส่งมอบ การขนส่งสินค้า การประกันภัยสินค้า เป็ นต้น โดยยกเว้นเป็ นระยะเวลา 15 รอบระยะเวลา
บัญชี

-

ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลให้แก่บริษทั ต่างประเทศสาหรับเงินปั นผลและดอกเบี้ยที่ ได้รบั จากสานักงานใหญ่ขา้ ม
ประเทศ รวมทัง้ ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสาหรับการให้กยู้ มื แก่วสิ าหกิจในเครือ

สานักงานใหญ่ขา้ มประเทศและบริษทั การค้าระหว่างประเทศซึง่ จะได้รบั การลดอัตราและยกเว้นภาษีจะต้องเข้าหลัก เกณฑ์
ทีก่ าหนด เช่นมีทุนชาระแล้วตัง้ แต่ 10 ล้านบาทขึน้ ไป มีการให้บริการแก่วสิ าหกิจในเครือทีต่ งั ้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
มีรายจ่ายดาเนินงานในประเทศไทยไม่น้อยกว่าปี ละ 15 ล้านบาท และต้องได้รบั อนุมตั จิ ากอธิบดีกรมสรรพากร
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แก้ไขประมวลรัษฎากรสาหรับการกาหนดราคาโอน
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร มาตรการป้ องกันการกาหนดราคา
โอนระหว่างบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั (Transfer Pricing) ตามทีก่ ระทรวงการคลัง เสนอ ตาม
หลักการ ดังนี้
- กรณีท่บี ริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลตัง้ แต่สองนิตบิ ุคคลขึน้ ไปมีความสัมพั นธ์ระหว่างกันในด้านทุน การจัดการ
หรือการควบคุม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม และได้มกี ารกาหนดเงื่อนไขระหว่างกันทางด้านการพาณิชย์และ
การเงินแตกต่างไปจากที่ควรได้กาหนดหากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวได้ดาเนินการโดยอิสระเจ้า
พนักงานประเมินมีอานาจประเมินรายได้หรือรายจ่ายของบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลดังกล่าว
-

กรณีทก่ี ารประเมินมีผลให้บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ได้ชาระภาษีไว้หรือถูกหักภาษี ณ ที่
จ่ายและนาส่งแล้ว เป็ นจานวนเงินเกินกว่าทีค่ วรต้องเสียภาษี หรือโดยไม่มหี น้าทีต่ ้องเสีย ให้บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วน
นิติบุคคลนัน้ มีสทิ ธิย่นื คาร้องขอคืนภายในหกสิบวัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งการประเมินหรือภายในสามปี นับแต่วนั
สุดท้ายแห่งกาหนดเวลายื่นรายการภาษีตามทีก่ ฎหมายกาหนด ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการขจัดภาระภาษีซ้าซ้อน

-

ภายในหนึ่ ง ร้อ ยห้า สิบ วัน นั บ แต่ ว ัน สุ ด ท้า ยของรอบระยะเวลาบั ญ ชี ให้บ ริษัท หรือ ห้า งหุ้น ส่ ว นนิ ติบุ ค คลที่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน จัดทาและยื่นเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงความสัมพันธ์ในด้านทุน การจัดการ หรือการ
ควบคุม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และวิธกี ารคานวณรายได้และรายจ่ายระหว่างกันต่อเจ้ าพนักงานประเมิน
และหากไม่ได้ดาเนินการตามกาหนด หรือจัดทาเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริง หรือไม่ครบถ้วน
ให้ระวางโทษไม่เกินสีแ่ สนบาท

ลดภาษี สาหรับการลงทุนในเขตพัฒนาพิ เศษเฉพาะกิ จ
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 584 ได้ออกมาเพื่อลดอัตราภาษีให้แก่ผปู้ ระกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจในสีจ่ งั หวัด
ชายแดนภาคใต้คอื นราธิวาส ปั ตตานี ยะลา และสงขลา สาระสาคัญสรุปได้ดงั นี้
- ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหลือ 0.1% ของเงินได้พงึ ประเมินสาหรับเงินได้จากการประกอบธุรกิจ (เงินได้ตาม
มาตรา 40(7) และ (8)
-

ลดภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเหลือ 3% ของกาไรสุทธิสาหรับเงินได้จากการขายสินค้าและให้บริการ

-

ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่ายเหลือ 0.1% สาหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ทต่ี งั ้ อยู่
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

-

ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะเหลือ 0.1% สาหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ทต่ี งั ้ อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

ทัง้ นี้สาหรับรายได้การขายสินค้า ให้บริการหรือการขายอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี กิดขึน้ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2560
ลดภาษี เงิ นได้นิติบุคคลสาหรับกิ จการที่ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ
คณะรัฐมนตรีอนุ มตั มิ าตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอ โดย
ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเหลือ 10 %ของกาไรสุทธิ สาหรับกิจการทีต่ งั ้ ขึน้ ใหม่หรือการขยายอาคารถาวรทีใ่ ช้ในการ
ประกอบกิจการ และมีสถานประกอบการตัง้ อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสาหรับรายได้ทเ่ี กิดขึน้ จากการผลิตสินค้าเพื่อ
ทดแทนการนาเข้าการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกเป็ นหลัก และการผลิตสินค้าที่มแี นวโน้มจะสูญเสียการแข่งขันในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือรายได้ทเ่ี กิดจากการให้บริการและมีการใช้บริการนัน้ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็ นเวลา 10
รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน
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ยกเว้นภาษี มูลค่าเพิ่ มสาหรับหนังสืออิ เล็กทรอนิ กส์
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 585 ได้ออกมาเพื่อยกเว้นอัตราภาษีมลู ค่าเพิม่ สาหรับการให้บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือ
ตาราเรียน ทีอ่ ยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
การบริจาคเงิ นเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยแผ่นดิ นไหวในประเทศเนปาล
กรมสรรพากรได้ชแ้ี จงว่าตามที่ได้เกิดภัยแผ่นดินไหวทีป่ ระเทศเนปาล และเอกชนในประเทศไทยประสงค์จะบริจาคเงิน
เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยนัน้ ผูบ้ ริจาคเงินสามารถนาเงินบริจาคไปหักลดหย่อนในการคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
และภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลได้ โดยบริจาคให้แก่หน่วยงานของราชการ กรณีบริจาคผ่านบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล หรือ
นิ ติบุ ค คลอื่น บริษัท หรือ ห้า งหุ้น ส่วนนิ ติบุค คลหรือ นิ ติบุค คลผู้ร ับบริจาคจะต้องนาเงิน หรือ ทรัพย์สิน ไปบริจาคให้แก่
หน่วยงานของส่วนราชการไทยเท่านัน้ ผูบ้ ริจาคเงินจึงสามารถนาเงินหรือทรัพย์สนิ ทีบ่ ริจาคไปหักลดหย่อนในการคานวณ
ภาษีได้
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