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เก็บภาษี เงิ นได้จากโรงเรียนกวดวิ ชา
๖
คณะรัฐมนตรีได้อนุ มตั ิตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเพื่อจัดเก็บภาษีจากโรงเรียนสอนกวดวิชาทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการ
ประกอบธุรกิจ รวมทัง้ แก้ไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีทเ่ี กีย่ วกับโรงเรียนเอกชนสรุปได้ดงั นี้
- คงการยกเว้นภาษีเงินได้ให้กบั การประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน โดยยกเลิกการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับการ
ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา
- ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สําหรับการโอนกรรมสิทธิในอสั
์ งหาริมทรัพย์
และทรัพย์สนิ ใด ๆ ให้กบั โรงเรียนเอกชน และการโอนกลับคืนเมือ่ เลิกใช้ประโยชน์หรือเลิกกิจการ
- ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผบู้ ริจาคทีด่ นิ และอสังหาริมทรัพย์ให้แก่โรงเรียนเอกชน
และการโอนกลับคืนเมื่อเลิกใช้ประโยชน์หรือเลิกกิจการ
- ยกเว้นภาษีเงินได้ทไ่ี ด้รบั จากกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เมื่อผูอ้ าํ นวยการ ผูบ้ ริหาร ครู
หรือบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชนออกจากงานเพราะเหตุสงู อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย
มาตรการภาษี สาํ หรับสํานักงานใหญ่ข้ามประเทศและบริษทั การค้าระหว่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ติ ามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเพื่อปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตัง้ สํานักงาน
ใหญ่ขา้ มประเทศและบริษทั การค้าระหว่างประเทศ สรุปได้ดงั นี้
- ลดอัตราภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่าย ให้แก่คนต่างด้าวซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดา สําหรับเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั เนื่องจาก
การจ้างแรงงานของสํานักงานใหญ่ขา้ มชาติในประเทศไทย ยกเว้นเงินได้พงึ ประเมินบางกรณี ให้แก่คนต่างด้าวซึ่ง
เป็ นบุคคลธรรมดาทีป่ ฏิบตั งิ านในสํานักงานใหญ่ขา้ มชาติไม่ตอ้ งนํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ยกเว้นภาษีเงิน
ได้สาํ หรับเงินได้พงึ ประเมินบางกรณี ให้แก่คนต่างด้าวซึง่ เป็ นบุคคลธรรมดาและถูกส่งไปปฏิบตั งิ านในต่างประเทศ
และยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่สาํ นักงานใหญ่ขา้ มชาติสาํ หรับเงินได้พงึ ประเมินบางกรณี
- ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทการค้าระหว่างประเทศสําหรับเงินได้บางกรณี และลดอัตราภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
สําหรับเงินได้พงึ ประเมินบางกรณีให้แก่คนต่างด้าวซึง่ เป็ นบุคคลธรรมดาทีท่ าํ งานประจําบริษทั การค้าระหว่างประเทศ
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แก้ไขประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับความผิดทางอาญา
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ติ ามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเพื่อแก้ไขบทบัญญัตติ ามประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับความผิด
ทางอาญาทีไ่ ม่สอดรับกับสภาพปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ในปั จจุบนั และสร้างความไม่เป็ นธรรมเกีย่ วกับสภาพบังคับทางกฎหมาย
นอกจากนี้บทบัญญัตบิ างมาตรายังขาดความชัดเจน
- แก้ไขเพิม่ เติมกรณีไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 69 โดยการฝ่ าฝื นหน้าทีใ่ นการแนบเอกสารพร้อมการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษี ต้องระวางปรับ
- แก้ไขเพิม่ เติมให้การกระทําความผิดเกีย่ วกับการหลีกเลีย่ งการเสียภาษีอากรตามมาตรา 37 ให้ครอบคลุมถึงการขอ
คืนภาษีอากรอันเป็ นเท็จ
- แก้ไขเพิม่ เติมให้การกระทําอันเป็ นการหลีกเลีย่ งการเสียภาษีอากรตามมาตรา 37 ทวิ มีอตั ราโทษเดียวกับมาตรา 37
คือ ต้องระวางโทษจําคุกตัง้ แต่สามเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตัง้ แต่สองพันบาทถึงสองแสนบาท โดยยกเลิกมาตรา 37
ทวิ
-

แก้ไขเพิม่ เติมให้บทกําหนดโทษเกีย่ วกับการหลีกเลีย่ งภาษีมลู ค่าเพิม่ ให้ครอบคลุมถึงการขอคืนภาษีมลู ค่าเพิม่ อัน
เป็ นเท็จ

คําพิ พากษาคดีภาษี อากร
การขนส่งระหว่างประเทศที่จะได้รบั สิ ทธิ เสียภาษี มูลค่าเพิ่ มในอัตรา 0%
บริษัท ก ประกอบกิจขนส่งนํ้ ามันจากฐานขุดเจาะนํ้ ามันในทะเลมายังท่ าเรือในจังหวัดระยองและศรีราชา โดยได้จด
ทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบการขนส่งทางทะเลตามกฎหมายส่งเสริมพาณิชย์นาวี บริษทั เห็นว่าการประกอบกิจการของบริษทั
เป็ นการขนส่งระหว่างประเทศ ได้รบั สิทธิเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ อัตรา 0%
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการจะเป็ นการขนส่งระหว่างประเทศต้องถือนิยามศัพท์ตามประมวลรัษฎากร ข้อเท็จจริงฟั งได้ว่าฐาน
ขุดเจาะนํ้ามันอยู่ในเขตไหล่ทวีปของประเทศไทย การประกอบกิจการขนส่งทางเรือของบริษทั จึงเป็ นการประกอบกิจการ
ในราชอาณาจักร บริษทั จึงไม่มสี ทิ ธิเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ ในอัตรา 0%

เงิ นได้จากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซื้อหุ้นสามัญ

นาย ข ได้รบั ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ค ในเดือนเมษายน 2547 จากบริษทั ค ผูอ้ อกใบสําคัญแสดง
สิทธิได้คาํ นวณภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่ายโดยตีราคาใบสําคัญแสดงสิทธิจากราคาหุน้ สามัญของบริษทั ค ทีจ่ าํ หน่ายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วหักด้วยจํานวนเงินทีต่ ้องชําระในการใช้ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วยเพื่อซือ้ หุน้ สามัญได้
1 หุน้ คงเหลือเป็ นราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 นาย ข ได้ขายใบสําคัญแสดงสิทธิในราคาที่
ตํ่ากว่าราคาการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญ นาย ข จึงถือว่าขณะที่ได้รบั ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุ้นสามัญยังไม่มเี งินได้พงึ
ประเมิน
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการทีบ่ ริษทั ค ออกใบสําคัญแสดงสิทธิโดยไม่มคี ่าตอบแทน ย่อมต้องมีขอ้ มูลเป็ นการภายในทีจ่ ะต้อง
คํานวณมูลค่าใบสําคัญแสดงสิทธิ ว่าควรเป็ นราคาเท่าใดในวันที่จดั สรรใบสําคัญ แสดงสิทธิ เพื่อนํ ามาเป็ นฐานในการ
คํานวณภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ปั ญหานี้เป็ นปั ญหาข้อเท็จจริงซึง่ นาย ข ไม่ได้นําสืบว่าใบสําคัญแสดงสิทธิควรมีมูลค่า
เท่าใด คงกล่าวอ้างเพียงว่าไม่มเี งินได้พงึ ประเมินในวันทีไ่ ด้รบั ใบสําคัญแสดงสิทธิเท่านัน้ จึงฟั งได้ว่าใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้ หุน้ สามัญมีมลู ค่าเท่ากับทีบ่ ริษทั ค คํานวณภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่าย

Tax & Legal Services Newsletter April 2015

Page 2 of 3

Business Tax & Indirect Tax
Anthony Visate Loh
+66 (0) 2676 5700 ext 5022
aloh@deloitte.com
Legal Services
Cameron McCullough
+66 (0) 2676 5700 ext 5015
camccullough@deloitte.com
Business Tax (Japanese Services Group)
& Indirect Tax
Darika Soponawat
+66 (0) 26765700 ext 12784
dsoponawat@deloitte.com
Transfer Pricing & Business Tax
Dr. Kancharat Thaidamri
+66 (0) 26765700 ext 11205
kthaidamri@deloitte.com

Business Tax (Business Model
Optimization)
Korneeka Koonachoak
+66 (0) 2676 5700 ext 5023
kkoonachoak@deloitte.com
Global Employer Services
Mark Kuratana
+66 (0) 2676 5700 ext 11385
mkuratana@deloitte.com
Transfer Pricing & Customs
Services
Stuart Simons
+66 (0) 2676 5700 ext 5021
ssimons@deloitte.com
Business Tax (M&A) & FSI
Wanna Suteerapornchai
+66 (0) 2676 5700 ext 10691
wsuteerapornchai@deloitte.com

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee,
and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see
www.deloitte.com/th/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
and its member firms.
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple
industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings worldclass capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex
business challenges. Deloitte has in the region of 210,000 professionals, all committed to becoming the standard of
excellence.
This publication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member
firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte Network”) is, by means of this publication, rendering
professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or
your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be
responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication.
© 2015 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.

Tax & Legal Services Newsletter April 2015

Page 3 of 3

