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ขยายเวลาจดัเกบ็ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ต่อไปอีก 1 ปี  

คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบการขยายเวลาการลดอตัราภาษมีลูค่าเพิม่ในอตัรา 7% ต่อไปอกี 1 ปี จนถงึวนัที่

30 กนัยายน 2560 

การหกัค่าใช้จ่ายสองเท่าสาํหรบัรายจ่ายลงทุน  

ตามทีไ่ดม้พีระราชกฤษฎกีาฯ ใหห้กัรายจ่ายไดส้องเท่าสาํหรบัรายจ่ายลงทุนในทรพัยส์นิประเภทต่างๆ โดย

กาํหนดใหไ้ดท้รพัยส์นิมาและใชง้านภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 นัน้ พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่622 ได ้

ออกมาเพื่อผ่อนปรนกาํหนดเวลาดงักล่าวสาํหรบัทรพัยส์นิประเภทเครื่องจกัรและอาคาร สามารถไดม้าและ

ใชง้านภายหลงัวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ได ้   

มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมให้วิสาหกิจเพ่ือสงัคม 

พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่621 ไดอ้อกมาเพื่อสง่เสรมิวสิาหกจิเพื่อสงัคมซึง่เป็นบรษิทัทีมุ่่งส่งเสรมิการจา้ง

งานในทอ้งถิน่หรอืแกไ้ขปัญหาและพฒันาชุมชน สงัคม หรอืสิง่แวดลอ้ม โดยยกเวน้ภาษใีหด้งัน้ี 
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- ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบักาํไรสทุธขิองวสิาหกจิเพื่อสงัคมทีนํ่าผลกาํไรทัง้หมดในแต่ละรอบ

ระยะเวลาบญัชไีปลงทุนในกจิการหรอืใชเ้พื่อประโยชน์ของเกษตรกร ผูย้ากจน คนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาส

หรอืใชเ้พื่อประโยชน์สว่นรวมอืน่ ๆ โดยไม่มกีารจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

- ใหบ้รษิทัหกัรายจา่ยเงนิลงทุนในหุน้สามญัของวสิาหกจิเพื่อสงัคมไดท้ัง้จาํนวน  

- ใหบ้รษิทัหกัรายจา่ยในการคาํนวณกาํไรสทุธไิดเ้ท่าจาํนวนเงนิหรอืราคาทรพัยส์นิทีโ่อนใหว้สิาหกจิเพื่อ

สงัคมโดยไมม่คี่าตอบแทน แต่เมื่อรวมกบัรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรอืเพื่อการ

สาธารณประโยชน์แลว้ ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละสองของกาํไรสทุธ ิ

- วสิาหกจิเพื่อสงัคมทีจ่ะไดร้บัยกเวน้ภาษจีะตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขทีก่าํหนดโดยยื่นคาํรอ้งและไดร้บั

อนุมตัเิป็นวสิาหกจิเพื่อสงัคมจากอธบิดกีรมสรรพากร และไดร้บัการรบัรองเป็นวสิาหกจิเพื่อสงัคมจาก

หน่วยงานทีอ่ธบิดกีรมสรรพากรกาํหนด เป็นตน้ 
 

การยกเว้นภาษีสาํหรบัการปรบัโครงสร้างหน้ี 

พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่623 ไดอ้อกมาเพื่อยกเวน้ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาและภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคล 

ใหแ้ก่ลูกหน้ีของสถาบนัการเงนิ สาํหรบัเงนิไดท้ีไ่ดร้บัจากการปลดหน้ีของสถาบนัการเงนิทีไ่ดด้ําเนินการ

ตามหลกัเกณฑก์ารปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ีของสถาบนัการเงนิทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาํหนด 

และไดก้ระทาํตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 

 

การรบัรู้รายได้สาํหรบัขายอสงัหาริมทรพัย ์ 

ตามที่กรมสรรพากรไดก้ําหนดใหบ้รษิทัที่เป็นกจิการทีม่สี่วนได้เสยีสาธารณะต้องรบัรูร้ายได้จากการขาย

อสังหาริมทรัพย์เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิใ์นอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้แนวปฏิบัติทางภาษีอากรตรงกับ

มาตรฐานทางบญัชนีัน้  คาํสัง่กรมสรรพากร ที ่ท.ป. 262/2559 ไดอ้อกมาเพื่อกําหนดใหบ้รษิทัย่อยที่เป็น

กจิการทีไ่ม่มสี่วนไดเ้สยีสาธารณะ ซึง่ต้องจดัทํางบการเงนิรวมกบับรษิทัใหญ่ซึง่เป็นกจิการทีม่สี่วนไดเ้สยี

สาธารณะดังกล่าว สามารถคํานวณรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิใ์น

อสงัหารมิทรพัยไ์ด ้แต่ไม่รวมถงึการขายอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่บรษิทัไดเ้ลอืกใชว้ธิอีื่นในการคาํนวณกาํไรสุทธิ

เพื่อเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลแลว้  

 

คาํพิพากษาฎีกา : การจ่ายเงินได้ท่ีถือว่าเป็นเงินปันผล 

บรษิทั A ตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยโดยมบีรษิทัในต่างประเทศเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ โดยบรษิทัในต่างประเทศน้ี 

ได้ถือหุ้นในบรษิทั B และบรษิัท C ซึ่งเป็นบรษิทัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยด้วย บรษิัท A B และ C ได้จด

ทะเบยีนเลกิบรษิทั โดยก่อนเลกิบรษิทั บรษิทั A มกีําไรสะสม 101.7 ลา้นบาท บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปันผล

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 2.1 ลา้นบาท แลว้นําเงนิกําไรสะสมจํานวน 99 ลา้นบาทจ่ายเป็นเงนิสนับสนุนใหแ้ก่บรษิทั 

B และบรษิทั C ซึง่บรษิทัทัง้สองไดนํ้าเงนิดงักล่าวไปชาํระหน้ีใหแ้ก่บรษิทัผูถ้อืหุน้ใหญ่ในต่างประเทศ  
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ศาลฎกีาวนิิจฉยัว่าการทีบ่รษิทั A มไิดจ้่ายเงนิกําไรสะสมใหแ้ก่บรษิทัผูถ้อืหุน้ใหญ่ในต่างประเทศโดยตรง 

กเ็พื่อจะไดไ้ม่ต้องหกัภาษีเงนิได ้ณ ที่จ่าย จงึถือได้ว่าบรษิทัผู้ถอืหุน้ใหญ่ในต่างประเทศไดร้บัประโยชน์

จากการทีบ่รษิทั A จ่ายเงนิสนับสนุนใหบ้รษิทั B และบรษิทั C ดงันัน้บรษิทั A จงึมหีน้าทีห่กัภาษีเงนิได้

จากเงนิทีจ่่ายในอตัรา 10% 
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