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ให้ยึดทรัพย์กรณี หลีกเลี่ยงภาษี อากร
คณะรัฐมนตรีอนุมตั ริ ่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร กรณีการหลีกเลีย่ งการเสียภาษีและ
ฉ้อโกงภาษีตามข้อเสนอ Financial Action Task Force (FATF) เสนอโดยมีสาระสาคัญดังนี้
- ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอานาจออกคาสังให้
่ ยดึ หรืออายัดทรัพย์สนิ ไว้เป็ นการชัวคราว
่
เมื่อมีหลักฐาน
อันควรเชื่อว่าบุคคลใดกระทาความผิดฐานหลีกเลีย่ งหรือพยายามหลีกเลีย่ งภาษี ภาษีมูลค่าเพิม่ ขอ
คืนภาษีอากรอันเป็ นเท็จ
- ห้ามผูใ้ ดทาลาย ย้าย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึง่ ทรัพย์สนิ ทีถ่ ูกยึดหรืออายัด
- ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอานาจเรียกให้ส่งคืนภาษี อากรทีไ่ ด้รบั คืนไป เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อว่า
ผูใ้ ดขอคืนภาษีอากรอันเป็ นเท็จ มีหน้าทีร่ วบรวมและจัดส่งข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องไปยังสานักงาน ปปง.
- ก าหนดให้ส านั ก งาน ปปง. จัด ส่ ง บรรดาข้อ มู ล ซึ่ง ได้ ม าตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ องกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงินให้แก่กรมสรรพากร
- กาหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือฉ้อโกงภาษีอากร ให้เป็ นมูลฐาน
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ยกเว้นภาษี สาหรับการโอนอสังหาริ มทรัพย์ให้ บตุ ร
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบการปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครองใน
อสังหาริมทรัพย์โดยไม่มคี ่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายซึง่ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมในส่วนทีไ่ ม่เกิน
20 ล้านบาทต่อบุตรหนึ่งคนตลอดปี ภาษี โดยให้คดิ เฉพาะเงินได้ทไ่ี ด้รบั มาตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2559 เป็ นต้นไป การปรับปรุงกฎหมายนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายภาษีจากการรับมรดก

มาตรการภาษี สาหรับการปรับโครงสร้างหนี้
คณะรัฐมนตรีอนุมตั มิ าตรการภาษีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ดงั นี้
- ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ลูกหนี้ของสถาบันการเงินรวมถึงผูค้ ้าประกันของลูกหนี้สาหรับเงินได้ทไ่ี ด้รบั
จากการปลดหนี้ของสถาบันการเงิน สาหรับการปลดหนี้ทไ่ี ด้กระทาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558
- ให้ก ารจาหน่ า ยหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ของเจ้าหนี้ ซ่งึ เป็ น สถาบันการเงิน ในส่วนของหนี้ท่เี จ้าหนี้
ดังกล่าวได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ทไ่ี ด้กระทาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้นไป ไม่ต้องดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์การจาหน่ายหนี้สญ
ู จากบัญชีลกู หนี้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 186

ยกเว้นภาษี สาหรับสาหรับการขายอสังหาริ มทรัพย์ให้รฐั บาลต่ างประเทศ
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ซึ่งยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและอากรแสตมป์
ให้แก่ผมู้ เี งินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่รฐั บาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ สาหรับ
การโอนกรรมสิทธิที์ ด่ นิ ทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ของรัฐบาลต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศทีไ่ ด้กระทาโดยมีการ
ส่งมอบและชาระราคาไปแล้ว แต่ยงั มิได้มกี ารจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเพราะทางราชการสังระงั
่ บไว้

ยกเว้นภาษี สาหรับสาหรับธุรกิ จ Start – up
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 602 ได้ออกมาเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลให้แก่ธุรกิจ Start up เป็ นเวลา 5
รอบระยะเวลาบัญชี สาหรับบริษทั ทีม่ เี ข้าหลักเกณฑ์ดงั นี้
- จดทะเบียนเป็ นบริษทั ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2559
- ทุนชาระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และรายได้ในรอบบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท
- มีรายได้จากอุตสาหกรรมเป้ าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของรายได้ทงั ้ หมด
บริษทั ทีจ่ ะได้รบั สิทธิยกเว้นภาษีตอ้ งจดทะเบียนต่อกรมสรรพากร และได้รบั การรับรองจากสานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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ลดอัตราภาษี เงิ นได้สาหรับธุรกิ จ SME
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 603 ได้ออกมาเพื่อลดอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลให้แก่ธุรกิจ SME ซึง่ มีทุนชาระ
แล้วไม่เกิน 5 ล้านบาทและรายได้ในรอบบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาทดังนี้
กาไรสุทธิ

รอบบัญชี 2558 – 2559

เกิ น 300,000 บาท แต่ ไ ม่ เ กิ น 3
ล้านบาท
เกิน 3 ล้านบาท

รอบบัญชี 2560 เป็ นต้นไป
15%

10%
20%

ให้หกั ค่าจ่ายซื้อทรัพย์สินได้สองเท่า
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 604 ได้ออกมาเพื่อให้หกั รายจ่ายค่าซือ้ ทรัพย์สนิ ได้สองเท่าสาหรับการคานวณ
กาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ตามหลักเกณฑ์สรุปได้ดงั นี้
-

-

เป็ นรายจ่ายอันมีลกั ษณะเป็ นการลงทุน ต่ อเติม เปลี่ยนแปลง ทาให้ดีขน้ึ สาหรับทรัพย์สนิ ประเภท
เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ
ซึง่ ไม่ใช่รถยนต์นงหรื
ั ่ อรถยนต์โดยสารทีม่ ที น่ี งไม่
ั ่ เกิน 10 คน ซึง่ มิได้นาออกให้เช่า และอาคารถาวร
ต้องจ่ายเงินค่าซือ้ ทรัพย์สนิ ตัง้ แต่วนั ที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ทรัพย์สนิ อยู่ในสภาพร้อมใช้งานได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ไม่เป็ นทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีเกีย่ วกับทรัพย์สนิ นัน้ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับอื่น
ไม่เป็ นทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน เว้นแต่เลือก
ไม่ใช้สทิ ธิ

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 266 ได้กาหนดหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังนี้
-

-
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ทรัพย์สนิ ประเภทอาคารต้องมีการขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงตัง้ แต่วนั ที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และได้รบั อนุญาตให้ก่อสร้างหรือดัดแปลงแล้ว
การหักค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเท่าให้หกั เฉลีย่ เท่ากันเป็ น เวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน เว้น
แต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้หกั เฉลีย่ เท่ากันเป็ นเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันและอาคารให้
หักเฉลีย่ เท่ากันเป็ นเวลา 20 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน
บริษทั ทีใ่ ช้สทิ ธิต้องจัดทารายงานแสดงรายละเอียดของทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้สทิ ธิ ตามแบบท้ายประกาศ และ
ทรัพย์สนิ ต้องมีอยู่ในทะเบียนทรัพย์สนิ ของบริษทั
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หมายเหตุ: มติ ครม. วันที่ 31 พค 2559 ได้แก้ไขหลักเกณฑ์ตาม พรฏ 604 จากทีก่ าหนดให้บริษทั ต้องได้
เครื่องจักรหรืออาคารถาวรนัน้ มาและอยู่ในสภาพร้อมใช้การได้ตามประสงค์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เป็ น โดยไม่จาเป็ นต้องได้เครื่องจักรหรืออาคารถาวรนัน้ มาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ตามประสงค์
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทัง้ นี้เนื่องจากเครื่องจักรขนาดใหญ่อาจติดตัง้ ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
พรฏฯ 604 กาหนด และการลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภทอาคารถาวรจาเป็ นต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร
และหากเป็ นอาคารถาวรขนาดใหญ่อาจก่อสร้างไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ พรฏฯ 604 กาหนดเช่นกัน

ภาษี หกั ณ ที่จ่ายสาหรับการให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ ง
ตามทีไ่ ด้มคี าสังกรมสรรพากรที
่
่ ท.ป. 4/2528 กาหนดให้หกั ภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ ่ายในอัตรา 5% สาหรับการ
ให้ เ ช่ า ทรัพ ย์ สิน เว้ น แต่ ก รณี ก ารให้ เ ช่ า ทรัพ ย์ สิน แบบลีส ซิ่ง ไม่ ต้ อ งหัก ภาษี เ งิน ได้ ณ ที่จ่ า ย นั น้
กรมสรรพากรได้ออกคาสังกรมสรรพากรที
่
่ ท.ป. 259/2559 ยกเลิกการยกเว้นดังกล่าว จึงมีผลให้การจ่าย
ค่าเช่าทรัพย์สนิ สาหรับการให้เช่าทรัพย์สนิ แบบลีสซิง่ ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ ่ายในอัตรา 5% ทัง้ นี้สาหรับ
การจ่ายเงินได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็ นต้นไป
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