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หลกัเกณฑ์ตามกฎหมายภาษีที�ดินและสิ�งปล ูกสร้าง 
ตามที�พระราชบญัญตัภิาษทีี�ดนิและสิ�งปลกูสรา้ง ไดอ้อกมาในปี 2562 และจะเริ�มจดัเกบ็ภาษทีี�ดนิและสิ�งปลูกสรา้งตั %งแต่ปี 2563 นั %น ไดม้ี
การออกกฎหมายลาํดบัรองเพื�อกาํหนดหลกัเกณฑก์ารจดัเกบ็ภาษทีี�ดนิและสิ�งปลกูสรา้ง ดงันี% 

 กฎกระทรวง: กฎกระทรวงฉบับนี%ได้กําหนดให้ยกเว้นภาษีที�ดินและสิ�งปลูกสร้างให้แก่ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น ทรัพย์สิน
พระมหากษตัรยิ ์ทรพัยส์นิของรฐัวสิาหกจิที�ยงัมไิดใ้ชใ้นกจิการของรฐัวสิาหกจิและยงัมไิดใ้ชห้าผลประโยชน์ ทรพัยส์นิที�เป็นทาง
รถไฟหรอืทางรถไฟฟ้า  เป็นตน้ 

 ประกาศกระทรวงการคลงั: ประกาศกระทรวงการคลงัฉบบันี%ไดกํ้าหนดหลกัเกณฑก์ารยกเวน้ภาษสีาํหรบัทรพัยส์นิที�เป็นที�อยู่
อาศยั กรณทีี�ดนิและสิ�งปลูกสรา้งที�บุคคลธรรมดาใชเ้ป็นที�อยูอ่าศยัและมชีื�อในทะเบยีนบา้นใหนํ้ามูลค่าของที�ดนิและสิ�งปลูกสรา้ง
นั %นหกัมลูคา่ 50 ลา้นบาท กรณสีิ�งปลกูสรา้งที�บคุคลธรรมดาใชเ้ป็นที�อยูอ่าศยัและมชีื�อในทะเบยีนบา้นใหนํ้ามลูคา่ของสิ�งปลกูสรา้ง
หกัมลูคา่ 10 ลา้นบาท สว่นที�เกนิจากการคาํนวณดงักลา่วเป็นมลูคา่ฐานภาษทีี�ดนิและสิ�งปลกูสรา้ง 

 
การชาํระอากรแสตมป์สาํหรบัตราสารอิเลก็ทรอนิกส ์
ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกี�ยวกบัอากรแสตมป์ ฉบบัที� 58 และ 59 ไดอ้อกมาเมื�อวนัที� 24 มถิุนายน 2562 และ 18 กรกฎาคม 2562 
ตามลาํดบั และมผีลบงัคบัใชต้ั %งแต่วนัที� B กรกฎาคม CDEC โดยมสีาระสาํคญัดงันี% 
- ใหต้ราสารอเิล็กทรอนิกสด์งัต่อไปนี%ต้องชาํระอากรแสตมป์เป็นตวัเงนิ ไดแ้ก่ สญัญาจา้งทําของ สญัญากู้ยมืเงนิจากธนาคาร ใบ

มอบอาํนาจ ใบมอบฉนัทะสาํหรบัใหล้งมตใินที�ประชมุของบรษิทั และสญัญาคํ%าประกนั  
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- ให้ผู้มีหน้าที�เสียอากรยื�นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร หรือทาง Application Programming 
Interface ของกรมสรรพากร และใหช้าํระคา่อากรโดยโอนเงนิเขา้บญัชขีองกรมสรรพากรผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์

- สาํหรบัตราสารอเิลก็ทรอนิกสท์ี�จดัทาํขึ%นตั %งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม 2562 จนถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ผูม้หีน้าที�เสยีอากรจะเลอืก
ชาํระอากรเป็นตวัเงนิ ณ สาํนกังานสรรพากรพื%นที�สาขากไ็ด ้

 
หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร 
ภาษีเงินได้หกั ณ ที�จา่ยสาํหรบัการจ่ายค่าซื/อสินค้าให้บริษทัต่างประเทศ 
ในกรณีที�หน่วยงานราชการไทยทําสญัญากบั Consortium ABC เพื�อใหก่้อสรา้งระบบขนสง่ โดย Consortium ประกอบดว้ยบรษิทัที�ตั %งขึ%น
ตามกฎหมายประเทศญี�ปุ่ น ซึ�งมไิดป้ระกอบกจิการในประเทศไทยอนัไดแ้ก่ บรษิทั A, บรษิทั B และ บรษิทั C ตามลาํดบั โดยมสีาระสาํคญั
ของสญัญาตงัต่อไปนี% 

- บรษิทั A มหีน้าที�จดัหาและขายตูร้ถไฟ โดยชาํระราคาเป็นเงนิสกุลเยน   
- บรษิทั B มหีน้าที�จดัหาและขายอปุกรณ์พื%นรางวิ�ง ระบบไฟฟ้า ระบบควบคมุอตัโนมตัอิื�น ๆ โดยชาํระราคาเป็นเงนิสกุลเยน  
- บรษิทัทั %งสองตกลงสง่มอบและโอนกรรมสทิธิใ̂นสนิคา้ดงักล่าวในต่างประเทศ และหน่วยงานราชการไทยเป็นผูนํ้าเขา้และชําระ

ราคาใหบ้รษิทัทั %งสองโดยตรง  
- บรษิทั C มหีน้าที�ก่อสรา้ง ตดิตั %งและทดสอบระบบทั %งหมดในประเทศไทย โดยชาํระราคาเป็นเงนิสกุลบาท 
- บรษิทัทั %งสามใน Consortium มิไดร้่วมกนัทํางาน ร่วมทุน หรอืร่วมแบ่งกําไรขาดทุนตามสญัญานี%แต่อย่างใด เมื�อหน่วยงาน

จ่ายเงนิคา่ซื%อสนิคา้ดงักลา่วจะตอ้งหกัภาษเีงนิได ้ณ ที�จ่ายหรอืไม่อยา่งไร 
กรมสรรพากรวนิิจฉยัว่า หากบรษิทัทั %งสามมไิดร้ว่มกนัทํางาน รว่มทุน หรอืรว่มแบ่งกาํไรขาดทนุ และสญัญาที�ทาํกบัหน่วยงานราชการไทย
ไดม้กีารแบ่งแยกงานและค่าตอบแทนของแต่ละบรษิทัอย่างชดัเจน กรณีดงักล่าวจงึไม่เขา้ลกัษณะเป็นกจิการร่วมคา้ และแต่ละบรษิทัมี
หน้าที�เสยีภาษใีนนามของตนเอง 
ส่วนเงนิได้จากการขายสนิค้าของบรษิัท A และบรษิัท B ในกรณีนี% เขา้ลกัษณะเป็นกําไรจากธุรกจิ แม้ว่าสญัญาดงักล่าวจะลงนามใน
ประเทศไทย แต่การขายสนิคา้มไิดก้ระทําผ่านสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย ดงันั %นบรษิทัทั %งสองจงึไม่มหีน้าที�เสยีภาษเีงนิไดนิ้ติ
บุคคลในประเทศไทย ตามอนุสญัญาภาษซีอ้นระหวา่งประเทศไทยและประเทศญี�ปุ่ น และหน่วยงานราชการไทยไม่มหีน้าที�หกัภาษเีงนิได ้
ณ ที�จ่ายสาํหรบัการจ่ายคา่ซื%อสนิคา้ดงักล่าว 
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