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ขยายเวลาอัตราภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% ต่อไปอีก 1 ปี
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 92/2557 ให้เก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ ใน
อัตรา 7% ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ทัง้ นี้ตามประมวลรัษฎากรอัตราภาษีมลู ค่าเพิม่ เท่ากับ 10% แต่ได้มพี ระ
ราชกฤษฎีกาฯ ลดอัตราภาษีมลู ค่าเพิม่ เหลือ 7% ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติมผี ลใช้บงั คับเช่นเดียวกับพระราชกฤษฎีกาฯ
หลักเกณฑ์การยกเว้นภาษี สาหรับการป้ องกันภัยธรรมชาติ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 248 ได้กาหนดหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ท่ี
ได้รบั จากรัฐบาล เพือ่ นาไปใช้ในการป้องกันอุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั หรือภัยธรรมชาติอ่นื ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในประเทศไทย
อันมีลกั ษณะถาวร ทัง้ นี้ สาหรับเงินได้ทไ่ี ด้รบั ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็ นต้นไป สรุปได้ดงั นี้
˗ ต้องเป็ นเงินทีจ่ ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งกาหนดให้ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลธรรมดา หรือบริษัทหรือห้าง
หุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล เพื่อนาไปใช้ในการดาเนินการเพื่อป้องกันอุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั หรือภัยธรรมชาติอ่นื ทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ในประเทศไทย
˗ ผูม้ เี งินได้ตอ้ งนาเงินทีไ่ ด้รบั จากรัฐบาลไปใช้ในการดาเนินการเพือ่ การป้องกันอุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั หรือภัย
ธรรมชาติอ่นื ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในประเทศไทย ซึ่งก่อให้เกิดทรัพย์สนิ อันมีลกั ษณะถาวร โดยทรัพย์สนิ ดังกล่าวต้องมี
อายุการใช้งานเกินกว่าหนึ่งปีหรือหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
คาวินิจฉัยกรมสรรพากร
รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา
บริษทั ก ถือหุน้ ในบริษทั ข จานวนร้อยละ 99.99 ของหุน้ ทัง้ หมด โดยบริษทั ข เป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตให้จดั ตัง้ โรงเรียนฯ
ต่อมาเปลีย่ นเป็ นวิทยาลัยฯ ตามพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน บริษทั ก ได้จ่ายเงินเพือ่ สนับสนุ นการศึกษาให้แก่ให้แก่
วิทยาลัยฯ รายจ่ายดังกล่าวจะได้รบั สิทธิประโยชน์ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 420 และพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 515
หรือไม่
กรมสรรพากรวินิจฉัยว่าวิทยาลัยเป็ นนิตบิ ุคคลตามพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชนแยกต่างหากจากบริษทั ข ดังนัน้ กรณี
บริษทั ก เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ข ร้อยละ 99.99 ของหุน้ ทัง้ หมด บริษัท ก ก็ไม่เข้าลักษณะเป็ นบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิติ
บุคคลในเครือเดียวกันกับบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีป่ ระกอบกิจการโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
เอกชน กรณีบริษทั ก มีรายจ่ายเพือ่ สนับสนุนการศึกษาตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 420 และรายจ่ายเพื่อส่งเสริมการ
อ่านตามพระราชกฤษฎีกาฯฉบับที่ 515 ทีจ่ ่ายให้แก่วิทยาลัย หากบริษทั ก ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรครบถ้วน บริษทั ก จะได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้เป็ นจานวนสองเท่าของรายจ่ายเพื่อสนับสนุ นการศึกษา และ
เพื่อ ส่งเสริมการอ่าน แต่ต้องไม่เ กิน ร้อ ยละ 10 ของกาไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อการ
สาธารณประโยชน์ และเพือ่ การศึกษาหรือเพือ่ การกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร
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การออกหนังสือรับรองภาษี หกั ณ ที่จ่ายแทนผูจ้ า่ ยเงิ น
บริษทั ค ประกอบธุรกิจศูนย์การค้าให้เช่าพืน้ ทีศ่ นู ย์การค้า บริษทั ฯ มีความประสงค์ขออนุ มตั เิ ป็ นผูด้ าเนินการหักภาษี ณ
ทีจ่ า่ ยแทนผูเ้ ช่าพืน้ ทีห่ รือผูใ้ ช้บริการ เนื่องจากในการประกอบกิจการของบริษทั ฯ มีผเู้ ช่าพืน้ ทีศ่ ูนย์การค้าเป็ นจานวนมาก
เพื่อให้การหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายสาหรับค่าเช่าและค่าบริการทีไ่ ด้รบั จากธุรกิจให้เช่าพื้นทีศ่ ูนย์การค้าถูกหักภาษีในอัตราที่
ถูกต้องและครบถ้วน โดยแต่งตัง้ ให้บริษทั ฯ เป็ นตัวแทนของผูเ้ ช่าพื้นทีห่ รือผูใ้ ช้บริการ เพือ่ ดาเนินการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย
และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย และนาส่งเงินภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ยแทนผูเ้ ช่าพืน้ ทีห่ รือผูใ้ ช้บริการ
กรมสรรพากรวินิจฉัยว่าเนื่องจากผูจ้ า่ ยเงินซึง่ มีหน้าทีห่ กั ภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ า่ ยมีเป็ นจานวนมาก ทาให้บริษทั ฯ ต้องใช้เวลา
ในการติดตามและรวบรวมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย ในแต่ละเดือนค่อนข้างมาก จึงเห็นควรให้ผู้ จ่ายเงินแต่งตัง้
ให้บริษทั ฯ เป็ นตัวแทนดาเนินการดังกล่าวได้และมอบอานาจให้กระทาการแทน โดยให้บริษทั ฯ ดาเนินการดังนี้
˗ บริษทั ฯ มีหนังสือแจ้งไปยังผูจ้ า่ ยเงินซึง่ มีหน้าทีต่ อ้ งหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ า่ ยว่า บริษทั ฯ จะเป็ นผูด้ าเนินการหักภาษี
ณ ทีจ่ า่ ย สาหรับค่าเช่า และค่าบริการ ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายแทน และยื่นรายการภาษีหกั ณ ที่
จ่ายแทน โดยกาหนดระยะเวลาให้ผจู้ า่ ยเงินนัน้ ตอบรับ เมือ่ ผูจ้ ่ายเงินตอบรับแล้ว ให้ถอื ว่าหนังสือแจ้งเป็ นข้อตกลง
แต่งตัง้ ให้บริษทั ฯ เป็ นตัวแทนได้
˗ เมื่อบริษัทฯ หักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ ่าย สาหรับเงินค่าเช่า และค่าบริการ แทนผู้จ่ายเงินแล้ว ผูจ้ ่ายเงินไม่ตอ้ งออก
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย สาหรับการจ่ายเงินค่าเช่า และค่าบริการให้กบั บริษัท ให้บริษทั ฯ ต้องจัดทา
รายละเอียดรายการภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย เพือ่ เป็ นหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายด้วย และบริษทั ฯ ยังคงมีหน้าที่
ต้องหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยทุกครัง้ ทีม่ กี ารจ่ายเงินได้พงึ ประเมินดังกล่าว
˗ เพือ่ เป็ นการรับรองว่าบริษทั ฯ ได้ดาเนินการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยแทนผูจ้ า่ ยเงินแล้วให้บริษทั ฯ ระบุขอ้ ความเพิม่ เติมใน
ใบเสร็จรับเงินหรือใบกากับภาษีของเงินค่าเช่า และค่าบริการ โดยมีขอ้ ความว่า “บริษทั ฯ ได้หกั ภาษี ณ ทีจ่ ่ายใน
อัตราร้อยละ ๕ หรือร้อยละ ๓ เป็ นจานวน….บาท แทนผู้จ่ายเงินแล้วและจะดาเนินการนาส่งภาษีดงั กล่าวต่อ
กรมสรรพากรภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป”
˗ ให้บริษทั ฯ ยื่นรายการภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่ายตามแบบ ภ.ง.ด.๕๓ โดยระบุในช่องผู้มหี น้าทีห่ กั ภาษี ณ ทีจ่ ่ายว่า
บริษทั ฯ ในฐานะผูก้ ระทาการแทนผูจ้ ่ายเงินในใบแนบ ภ.ง.ด.๕๓ พร้อมทัง้ แนบรายละเอียดรายการภาษีเงินได้หกั
ณ ทีจ่ ่าย ซึง่ ระบุชอ่ื ผูจ้ ่ายเงิน เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากรของผูจ้ ่ายเงิน จานวนเงินทีจ่ ่าย และจานวนภาษีทห่ี กั
และให้ถอื ว่าเอกสารรายละเอียดดังกล่าว เป็ นใบต่อแนบ ภ.ง.ด.๕๓ ด้วยด้วย
˗ ให้บริษทั ฯ ใช้สาเนาแบบ ภ.ง.ด.๕๓ และหลักฐานใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากรทีร่ บั ชาระภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย เป็ น
หลักฐานในการเครดิตภาษีตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลรัษฎากร
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