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การแก้ไขกฎหมายภาษี สรรพสามิ ต
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้ประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต และร่างประมวลกฎหมาย
ภาษีสรรพสามิต ตามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอ ซึง่ เป็ นการรวบรวมกฎหมายภาษีสรรพสามิตซึ่งปั จจุบนั มีอยู่หลายฉบับ
รวมไว้ในประมวลกฎหมายฉบับเดียวกัน และได้ปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว ดังนี้
-

-

เพิม่ บทนิยามคาว่า “ราคาขายปลีก” “ราคาขายปลีกแนะนา” และ “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” รวมทัง้ ปรับแก้ไขบทนิยามคาว่า
“ผลิต” “สุรา” และ “ไพ่” เพื่อสร้างความชัดเจนในการจัดเก็บภาษียงิ่ ขึน้
เพิม่ บทบัญญัตใิ ห้มคี ณะกรรมการวินิจฉัยภาษีสรรพสามิต
ปรับปรุงวิธกี ารจัดเก็บภาษี จากเดิมทีจ่ ดั เก็บในอัตราตามมูลค่าหรือตามปริมาณแล้วแต่อตั ราใดจะคิดเป็ นเงินสูงกว่า
เป็ น จัดเก็บทัง้ ตามมูลค่าและตามปริมาณเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
เปลีย่ นฐานในการคานวณภาษีตามมูลค่า จากเดิมทีก่ าหนดให้ใช้ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม ในกรณีสนิ ค้าที่
ผลิตในราชอาณาจักร และราคา ซี.ไอ.เอฟ. ในกรณีสนิ ค้านาเข้า รวมทัง้ ราคาขายส่งช่วงสุดท้ายกรณีสนิ ค้าสุรา เป็ น
ราคาขายปลีกแนะนา ทัง้ นี้ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมในระหว่างผูเ้ สียภาษีและแก้ไขปั ญหาการถ่ายโอนราคา
เพิม่ บทบัญญัติในการกาหนดราคาขายและราคาสินค้านาเข้ากรณีไม่มรี าคาขายปลีกแนะนา หรือราคาขายปลีก
แนะนามีหลายราคา หรือราคาดังกล่าวไม่เป็ นไปตามกลไกตลาด หรือไม่สอดคล้องกับความเป็ นจริง
เพิม่ บทบัญญัตใิ ห้ผปู้ ระกอบอุตสาหกรรม ผูน้ าเข้า แจ้งโครงสร้างต้นทุน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบภาษี
เพิม่ บทบัญญัตกิ รณีการจ้างผลิต โดยกาหนดให้ผวู้ ่าจ้างมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดในการเสีย ภาษีร่วมกับผูม้ หี น้าทีเ่ สีย
ภาษี
เพิม่ บทบัญญัตใิ ห้ผนู้ าเข้าจดทะเบียนสรรพสามิตและจัดทาบัญชีเช่นเดียวกับผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม
เพิม่ บทบัญญัตเิ กีย่ วกับวิธกี ารแสดงการเสียภาษีนอกจากการใช้แสตมป์ สรรพสามิต และเครื่องหมายแสดงการเสีย
ภาษี เพื่อรองรับการเสียภาษีสนิ ค้าสุราและสินค้าไพ่
ปรับปรุงอายุความในการประเมินภาษีจาก 2 ปี เป็ น 3 ปี เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบภาษี
ปรับปรุงระบบการโต้แย้งการประเมินภาษี โดยการยกเลิกขัน้ ตอนการคัดค้านการประเมิน รวมทัง้ กาหนดกรอบ
ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการหาข้อยุตทิ างภาษี
กาหนดลักษณะและจัดหมวดหมู่สนิ ค้าและบริการทีต่ อ้ งเสียภาษีให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษี
ปรับอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราภาษี ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปั จจุบนั และการเปลีย่ นแปลงวิธกี ารเสียภาษี
รวมทัง้ การเปลีย่ นฐานในการคานวณภาษี
แก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัติเกี่ยวกับบทกาหนดลงโทษ ให้สอดคล้องกับรูปแบบของการจัดทาร่างประมวลกฎหมาย
โดยเฉพาะการเพิม่ อัตราโทษปรับ ให้สอดคล้องกับค่าเงินในปั จจุบนั
เพิม่ อานาจรัฐมนตรีในการกาหนดให้มกี ารเชื่อมโยงประเภทสินค้าตามประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิตกับพิกดั
อัตราศุลกากร เพื่อรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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ร่างกฎกระทรวงกาหนดธุรกิ จบริ การที่ไม่ต้องขออนุญาต
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดธุรกิจบริการทีไ่ ม่ตอ้ งขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว ตามที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอ โดยกาหนดให้ธุรกิจบริการ ได้แก่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจสานักงานผู้แทน
ธนาคาร ธุรกิจประกันชีวติ และธุรกิจประกันวินาศภัย ออกจากรายการธุรกิจทีค่ นไทยยังไม่มคี วามพร้อมทีจ่ ะแข่งขันใน
การประกอบกิจการกับคนต่างด้าวตามบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่า งด้าว พ.ศ. 2542 เพื่อ
เป็ นการอานวยความสะดวกต่อการค้าการลงทุน โดยลดความซ้าซ้อนในการกากับดูแล เนื่องจากมีกฎหมายเฉพาะและ
มาตรการเฉพาะกากับดูแลทีเ่ ข้มงวดอยู่แล้ว

ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนามารวมคานวณภาษี มูลค่าเพิ่ ม
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีมลู ค่าเพิม่ ฉบับที่ 207 กาหนดค่าตอบแทนทีไ่ ม่ตอ้ งนามารวมมูลค่าฐานภาษี
สาหรับมูลค่าการให้บริการรับประกันวินาศภัยต่อตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ทัง้ นี้เฉพาะส่วนลดประกันภัย
ต่อทีผ่ ปู้ ระกอบการกิจการประกันภัยต่อได้หกั ออกจากค่าเบีย้ ประกันต่อ

ค าชี้ แ จงเรื่ อ งการขอรับ สิ ทธิ ประโยชน์ เ พิ่ มเติ มตามคุ ณ ค่ า ของโครงการจากส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกคาชีแ้ จง เรื่อง การขอรับสิทธิประโยชน์เพิม่ เติมตามคุณค่าของโครงการ
(merit-based incentives) ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การ
ส่งเสริมการลงทุน โดยชีแ้ จงขัน้ ตอนการขอรับสิทธิและประโยชน์เพิม่ เติม ตามคุณค่าของโครงการสาหรับกิจการกลุ่ม A
และ กลุ่ม B โดยกิจการกลุ่ม A สามารถยื่น “แบบประกอบคาขอรับการส่งเสริมสาหรับสิทธิประโยชน์เพิม่ เติมเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขัน” (“แบบประกอบ”) พร้อมกับ “คาขอรับการส่งเสริม” หรือยื่นภายหลังก็ได้ ขณะทีก่ จิ การกลุ่ม
B ต้องยื่นแบบประกอบพร้อมกับ “คาขอรับการส่งเสริม” เท่านัน้ นอกจากนัน้ ยังกาหนดประเภทเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่
สามารถนามาคานวณการยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพิม่ เติมได้
ประเภทของเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายทีอ่ ยู่ในข่ายการขอรับสิทธิและประโยชน์เพิม่ เติมแบ่งออกเป็ น 6 หมวดหลักๆ ได้แก่ 1.
การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2. การสนับสนุ นกองทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลกร และการ
สนับสนุ นสถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง สถาบันวิจยั หรือหน่ วยงานภาครัฐในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 3. ค่าธรรมเนียมการใช้สทิ ธิเทคโนโลยีทพ่ี ฒ
ั นาจากแหล่งในประเทศ 4. การฝึ กอบรมด้านเทคโนโลยีขนั ้ สูง 5.
การพัฒนาผูผ้ ลิตวัตถุดบิ หรือชิน้ ส่วนในประเทศทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ ไทยไม่น้อยกว่า 51% ของทุนจดทะเบียน และ 6. การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
อีก ทัง้ ตามประกาศคณะกรรมการส่ง เสริม การลงทุ น ที่ ป. 3/2558 ลงวัน ที่ 13 มีน าคม 2558 เรื่อ ง การขอรับ สิท ธิ
ประโยชน์เพิม่ เติมตามคุณค่าของโครงการ (merit-based incentives) และการนับเงินลงทุนขัน้ ต่าของโครงการเดิม บริษทั
ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์เดิม สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิม่ เติมเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การแข่งขันตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การ
ส่งเสริมการลงทุนได้ ทัง้ นี้ “กลุ่มธุรกิจบริการ” ซึ่งใช้ฐานความรู้เป็ นปั จจัยหลักในการดาเนินธุรกิจจะสามารถขอแก้ไข
เงื่อนไขการนับเงินลงทุนของโครงการโดยพิจารณาจากเงินเดือนบุคลลากรต่อปี ได้ แต่ จะต้องยังไม่มรี ายได้จากการ
ประกอบธุรกิจทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมดังกล่าว
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