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ขยายเวลาจัดเก็บภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% ต่อไปอีก 1 ปี
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมลู ค่าเพิม่ ในอัตรา 7% ต่อไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่
30 กันยายน 2560

การหักค่าใช้จ่ายสองเท่าสําหรับรายจ่ายลงทุน
ตามทีไ่ ด้มพี ระราชกฤษฎีกาฯ ให้หกั รายจ่ายได้สองเท่าสําหรับรายจ่ายลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภทต่างๆ โดย
กําหนดให้ได้ทรัพย์สนิ มาและใช้งานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นัน้ พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 622 ได้
ออกมาเพื่อผ่อนปรนกําหนดเวลาดังกล่าวสําหรับทรัพย์สนิ ประเภทเครื่องจักรและอาคาร สามารถได้มาและ
ใช้งานภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้

มาตรการภาษี เพื่อส่งเสริ มให้วิสาหกิ จเพื่อสังคม
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 621 ได้ออกมาเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมซึง่ เป็ นบริษทั ทีม่ ุ่งส่งเสริมการจ้าง
งานในท้องถิน่ หรือแก้ไขปั ญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิง่ แวดล้อม โดยยกเว้นภาษีให้ดงั นี้
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ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลสําหรับกําไรสุทธิของวิสาหกิจเพื่อสังคมทีน่ ําผลกําไรทัง้ หมดในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชีไปลงทุนในกิจการหรือใช้เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร ผูย้ ากจน คนพิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส
หรือใช้เพื่อประโยชน์สว่ นรวมอืน่ ๆ โดยไม่มกี ารจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้
ให้บริษทั หักรายจ่ายเงินลงทุนในหุน้ สามัญของวิสาหกิจเพื่อสังคมได้ทงั ้ จํานวน
ให้บริษทั หักรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิได้เท่าจํานวนเงินหรือราคาทรัพย์สนิ ทีโ่ อนให้วสิ าหกิจเพื่อ
สังคมโดยไม่มคี ่าตอบแทน แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการ
สาธารณประโยชน์แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสองของกําไรสุทธิ
วิสาหกิจเพื่อสังคมทีจ่ ะได้รบั ยกเว้นภาษีจะต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทีก่ าํ หนดโดยยื่นคําร้องและได้รบั
อนุมตั เิ ป็ นวิสาหกิจเพื่อสังคมจากอธิบดีกรมสรรพากร และได้รบั การรับรองเป็ นวิสาหกิจเพื่อสังคมจาก
หน่วยงานทีอ่ ธิบดีกรมสรรพากรกําหนด เป็ นต้น

การยกเว้นภาษี สาํ หรับการปรับโครงสร้างหนี้
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 623 ได้ออกมาเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล
ให้แก่ลูกหนี้ของสถาบันการเงิน สําหรับเงินได้ทไ่ี ด้รบั จากการปลดหนี้ของสถาบันการเงินทีไ่ ด้ดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
และได้กระทําตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป

การรับรู้รายได้สาํ หรับขายอสังหาริ มทรัพย์
ตามที่กรมสรรพากรได้กําหนดให้บริษทั ที่เป็ นกิจการทีม่ สี ่วนได้เสียสาธารณะต้องรับรูร้ ายได้จากการขาย
อสัง หาริม ทรัพ ย์เ มื่อ มีก ารโอนกรรมสิท ธิใ์ นอสัง หาริม ทรัพ ย์เ พื่อ ให้แ นวปฏิบ ัติท างภาษีอ ากรตรงกับ
มาตรฐานทางบัญชีนนั ้ คําสังกรมสรรพากร
่
ที่ ท.ป. 262/2559 ได้ออกมาเพื่อกําหนดให้บริษทั ย่อยที่เป็ น
กิจการทีไ่ ม่มสี ่วนได้เสียสาธารณะ ซึง่ ต้องจัดทํางบการเงินรวมกับบริษทั ใหญ่ซง่ึ เป็ นกิจการทีม่ สี ่วนได้เสีย
สาธารณะดัง กล่ า ว สามารถคํ า นวณรายได้จ ากการขายอสัง หาริม ทรัพ ย์เ มื่อ มีก ารโอนกรรมสิท ธิใ์ น
อสังหาริมทรัพย์ได้ แต่ไม่รวมถึงการขายอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ บริษทั ได้เลือกใช้วธิ อี ่นื ในการคํานวณกําไรสุทธิ
เพื่อเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลแล้ว

คําพิ พากษาฎีกา : การจ่ายเงิ นได้ที่ถือว่าเป็ นเงิ นปันผล
บริษทั A ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยโดยมีบริษทั ในต่างประเทศเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ โดยบริษทั ในต่างประเทศนี้
ได้ถือหุ้นในบริษทั B และบริษัท C ซึ่งเป็ นบริษทั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยด้วย บริษัท A B และ C ได้จด
ทะเบียนเลิกบริษทั โดยก่อนเลิกบริษทั บริษทั A มีกําไรสะสม 101.7 ล้านบาท บริษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผล
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ 2.1 ล้านบาท แล้วนําเงินกําไรสะสมจํานวน 99 ล้านบาทจ่ายเป็ นเงินสนับสนุ นให้แก่บริษทั
B และบริษทั C ซึง่ บริษทั ทัง้ สองได้นําเงินดังกล่าวไปชําระหนี้ให้แก่บริษทั ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในต่างประเทศ
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ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการทีบ่ ริษทั A มิได้จ่ายเงินกําไรสะสมให้แก่บริษทั ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในต่างประเทศโดยตรง
ก็เพื่อจะได้ไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จึงถือได้ว่าบริษทั ผู้ถอื หุน้ ใหญ่ในต่างประเทศได้รบั ประโยชน์
จากการทีบ่ ริษทั A จ่ายเงินสนับสนุ นให้บริษทั B และบริษทั C ดังนัน้ บริษทั A จึงมีหน้าทีห่ กั ภาษีเงินได้
จากเงินทีจ่ ่ายในอัตรา 10%
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