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ยกเว้นภาษี เงิ นได้สาหรับการขายทองตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
พระราชกฤษฎีก าฯ ฉบับ ที่ 661 และ 662 ได้อ อกมาเมื่อ วัน ที่ 27 กรกฎาคม 2561 และมีผ ลบัง คับ ใช้เ มื่อ วัน ที่ 28
กรกฎาคม 2561 เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับการซื่อขายทองตามสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าดังนี้
- ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายทองทาแท่งตามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีก่ ระทาในศูนย์ซอ้ื ขายสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้า โดยผูม้ เี งินได้ยอมให้ผจู้ ่ายเงินได้หกั ภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 15% และไม่ขอคืนหรือเครดิตภาษี
- ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับเงินชดเชยจากการเลื่อนการรับมอบหรือการส่งมอบทองคาแท่งตามสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้าทีก่ ระทาในศูนย์ซอ้ื ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า โดยผูม้ เี งินได้ยอมให้ผจู้ ่ายเงินได้หกั ภาษี ณ ที่จ่ายไว้
15% และไม่ขอคืนหรือเครดิตภาษี
- ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่ สาหรับการขายทองคาแท่งตามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าซึง่ กระทาในศูนย์ซอ้ื ขายสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า

การหักเงิ นได้เพื่อชาระคืนเงิ นกู้ยืมกองทุนให้ ก้ยู ืมเพื่อการศึกษา
ตามทีพ่ ระราชบัญญัตกิ องทุนให้กยู้ มื เพื่อการศึกษาได้กาหนดให้ผจู้ ่ายเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวล
รัษฎากรมีหน้าทีห่ กั เงินได้พงึ ประเมินของผูก้ ยู้ มื เงินซึง่ เป็ นพนักงาน หรือลูกจ้างของผู้จ่ายเงินได้พงึ ประเมินดังกล่าวเพื่อ
ชาระเงินกูย้ มื คืนตามจานวนทีก่ องทุนแจ้งให้ทราบ ได้มปี ระกาศอธิบดีกรมสรรพากรลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 (และให้
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มีผลบังคับใช้ยอ้ นหลังตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2561) กาหนดให้ผจู้ ่ายเงินได้ตามมาตรา 40(1) ซึง่ เป็ นกระทรวงทบวงกรม
หรือหน่วยงานของรัฐหักเงินได้พงึ ประเมินของข้าราชการและลูกจ้างตามทีก่ องทุนแจ้ง

หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร
การฝากขายสิ นค้าในต่างประเทศ
บริษทั ไทยจาหน่ ายเพชรพลอย ได้ส่งสินค้าไปฝากชายในต่างประเทศ กรรมสิทธิในสิ
์ นค้ายังเป็ นของบริษทั จนกว่าจะขาย
ได้จริง หากขายสินค้าไม่ได้ จะส่งกลับเข้ามาภายในหนึ่งปี บริษทั จะต้องรับรูเ้ พื่อเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลอย่างไร
กรมสรรพากรวินิจฉัยว่าการส่งสินค้าไปฝากขายในต่างประเทศถือเป็ นการขายในประเทศไทย และให้ถอื ราคาสินค้าตาม
ราคาตลาดในวันทีส่ ่งไป หากขายสินค้าไม่ได้และมีการส่งสินค้ากลับเข้ามาในประเทศไทย บริษทั สามารถปรับยอดขาย
ตามแบบแสดงรายการทีไ่ ด้ย่นื ในปี ทส่ี ง่ ออก และนาสินค้าทีส่ ง่ กลับคืนมาเป็ นสินค้าคงเหลือได้

คาพิ พากษาฎีกาคดีภาษี อากร – ภาษี ธรุ กิ จเฉพาะสาหรับการขายอสังหาริ มทรัพย์
บริษทั ขายทีด่ นิ โดยสัญญากาหนดให้ผซู้ อ้ื ชาระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมและออกค่าภาษีในการซือ้ ขาย
อสังหาริมทรัพย์แทนผู้ขาย บริษัทได้คานวณรายรับเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะ
โดยนาค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมและค่าภาษีในการซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์มารวมเป็ นฐานภาษีดว้ ย
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าสาหรับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมนัน้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บญ
ั ญัตใิ ห้ผู้
ซือ้ และผูข้ ายพึงออกใช้เท่ากันทัง้ สองฝ่ าย แต่ค่กู รณีสามารถตกลงเป็ นอย่างอื่นได้ ดังนัน้ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนทีผ่ ซู้ อ้ื
ทีด่ นิ จ่ายจึงไม่เข้าลักษณะเป็ นรายรับทีต่ อ้ งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ส่วนค่าภาษีในการซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์อนั ได้แก่ภาษี
เงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีบารุงท้องที่และอากรแสตมป์ บริษัทในฐานะผู้ขายมีหน้าที่ตามกฎหมายที่
จะต้องเสียภาษี ภาษีท่ผี ู้ซ้อื ออกแทนจึงเป็ นเงิ น ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รบั อันเนื่องมาจากการประกอบ
กิจการ จึงเป็ นรายรับทีต่ อ้ งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
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