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มาตรการภาษี อากรสาหรับเขตพัฒนาพิ เศษเฉพาะกิ จภาคใต้
ตามทีพ่ ระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 628 ได้กำหนดมำตรกำรภำษีอำกรสำหรับเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจใน
จังหวัด นรำธิวำส ปั ตตำนีและยะลำ ได้มีประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรเกี่ยวกับภำษีเงินได้ ฉบับที่ 294
ออกมำเมื่อ วันที่ 28 เมษำยน 2560 เพื่อ ก ำหนดหลัก เกณฑ์ก ำรลดอัตรำและยกเว้น ภำษีอ ำกรในกรณี
ดังกล่ำว มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2560 สรุปได้ดงั นี้
- ลดภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำสำหรับ ผูท้ ย่ี ้ำยไปทำงำนในบริษัททีม่ สี ถำนประกอบกิจกำรตัง้ อยู่ในเขต
พัฒนำพิเศษเฉพำะกิจเหลือ 3% ของเงินได้ ผูม้ เี งินได้ทจ่ี ะได้รบั สิทธิต้องมีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตำมทีก่ ำหนดคือ
 กรณีแรงงำนฝี มอ
ื ต้องจบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรืออำชีวะ ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝี มอื
และทำงำนมำ 5-8 ปี
 กรณีผเู้ ชีย
่ วชำญ ต้องจบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี และทำงำนมำ 5-8 ปี
ทัง้ นี้ให้นำยจ้ำงแจ้งชื่อลูกจ้ำงทีใ่ ช้สทิ ธิต่อสรรพำกรพืน้ ที่ ก่อนกำรจ่ำยเงินได้ให้ลกู จ้ำงครัง้ แรก
- ให้บริษัททีไ่ ม่มสี ถำนประกอบกำรอยู่ในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ ซึ่งลงทุนเพื่อจัดตัง้ หรือเพิม่ ทุนใน
บริษทั ทีม่ สี ถำนประกอบกำรอยู่ในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจนำเงินลงทุนมำหักเป็ นรำยจ่ำยได้สองเท่ำ
โดยบริษทั ทีล่ งทุนต้องไม่ขำยหุน้ เว้นแต่มเี หตุอนั สมควร ทัง้ นี้จะต้องลงทุนระหว่ำงวันที่ 27 กันยำยน
2559 ถีงวันที่ 31 ธันวำคม 2563
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ภาษี หกั ณ ที่จ่ายสาหรับการซื้อข้าว
กฎกระทรวง ฉบับที่ 328 ได้ออกมำเมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2560 เพื่อกำหนดให้กำรจ่ำยเงินค่ำซือ้ ข้ำว หัก
ภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย ในอัตรำ 0.5% เดิมกำรซื้อพืชผลกำรเกษตร ต้องหัก ภำษี ณ ที่จ่ำยในอัตรำ 0.75%
กฎกระทรวงฉบับนี้จะเริม่ มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 2 พฤษภำคม 2560 เป็ นต้นไป

การรับรู้รายได้สาหรับเงิ นสนับสนุนจากรัฐบาล
คำสังกรมสรรพำกรที
่
่ ท.ป. 279/2560 ได้ออกมำและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2560 กำหนด
หลักเกณฑ์กำรรับรู้รำยได้สำหรับบริษัทที่ทำสัญญำสัมปทำนร่วมลงทุนกับรัฐบำลโดยได้รบั เงินสนับสนุ น
ตำมสัญญำ ให้นำเงินสนับสนุ นมำเฉลี่ยเป็ นรำยได้ในกำรคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภำษีเงินได้นิติบุคคล
ตำมสัดส่วนของระยะเวลำทีบ่ ริษทั ใช้ในกำรคำนวณค่ำเสือ่ มรำคำต้นทุนเพื่อกำรได้มำซึง่ สิทธิในสัมปทำน

การชาระอากรแสตมป์ เป็ นตัวเงิ นสาหรับตราสารที่ใช้จดทะเบียนนิ ติบคุ คล
ประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรเกีย่ วกับอำกรแสตมป์ ฉบับที่ 56 ได้ออกมำเมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2560 เพื่อ
กำหนดให้ตรำสำรที่ใช้ในกำรจดทะเบียนนิติบุคคล ได้แก่ใบมอบอำนำจ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ
บริษทั หนังสือสัญญำจัดตัง้ ห้ำงหุน้ ส่วนต้องชำระอำกรเป็ นตัวเงิน โดยให้ตรำสำรดังกล่ำวมีกำรชำระอำกร
เป็ นตัวเงินก่อนหรือในวันยื่นคำขอจดทะเบียน กรณีตรำสำรดังกล่ำวจัดทำด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถอื ว่ำ
ปิ ดแสตมป์ บริบรู ณ์เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำทีอ่ ำกรแสตมป์ ได้ทำข้อควำมขึน้ เป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในตรำ
สำรนัน้ ว่ำได้มกี ำรชำระอำกรเป็ นตัวเงินตำมใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
ประกำศนี้ใช้บงั คับสำหรับ 1) ตรำสำรทีไ่ ด้จดั ทำข้อควำมขึน้ เป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตงั ้ แต่วนั ที่ 18 เมษำยน
พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป 2) ตรำสำรที่มไิ ด้จดั ทำข้อควำมขึน้ เป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 สิงหำคม
พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป

การจดทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ มผ่านระบบอิ นเตอร์เน็ต
ประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรเกีย่ วกับภำษีมลู ค่ำเพิม่ ฉบับที่ 214 ได้ออกมำเมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2560 เพื่อ
กำหนดหลักเกณฑ์กำรยื่นคำขอจดทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิม่ ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต ดังนี้
- กรณีผปู้ ระกอบกำรเป็ นบุคคลธรรมดำต่ำงด้ำวต้องมีใบอนุญำตประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว
- กรณีผู้ประกอบกำรที่อยู่นอกรำชอำณำจักรและขำยสินค้ำหรือให้บริกำรในประเทศไทยเป็ นปกติธุระ
โดยมีตวั แทนอยู่ในรำชอำณำจักร ต้องมีหนังสือแต่งตัง้ ตัวแทนทีร่ บั รองโดยสถำนทูตหรือสถำนกงสุล
- กรณีนิตบิ ุคคลทีต่ งั ้ ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศประกอบกิจกำรในรำชอำณำจักรเป็ นกำรชัวครำวต้
่
องมี
ใบอนุญำตประกอบธุรกิจและสัญญำทีแ่ สดงถึงคู่สญ
ั ญำ มูลค่ำตำมสัญญำ ระยะเวลำของสัญญำ
- กรณีสถำนประกอบกำรตัง้ อยู่ในอำคำรชุดต้องมีหนังสือรับรองจำกผูจ้ ดั กำรนิตบิ ุคคลอำคำรชุด
ประกำศนี้ใช้บงั คับสำหรับ 1) ตรำสำรทีไ่ ด้ประกำศฉบับนี้เริม่ มีมผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภำคม 2560
เป็ นต้นไป
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การยื่นงบการเงิ นพร้อมกับการยื่นแบบ ภงด. 50 ผ่านระบบอิ นเตอร์เน็ต
ตำมทีป่ ระกำศอธิบดีกรมสรรพำกรเกีย่ วกับภำษีเงินได้ ฉบับที่ 127 ได้กำหนดให้บริษทั ทีย่ ่นื ภงด. 50 ผ่ำน
ระบบอินเตอร์เน็ต สำมำรถเก็บงบกำรเงินไว้ท่สี ำนักงำนใหญ่ได้ โดยให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี นัน้ ได้มี
ประกำศอธิบ ดีก รมสรรพำกรเกี่ย วกับ ภำษี เ งิน ได้ ฉบับ ที่ 297 ออกมำวัน ที่ 26 พฤษภำคม 2560 ได้
กำหนดให้บริษทั ทีย่ ่นื ภงด. 50 ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต ต้องยื่นงบกำรเงินไปพร้อมกับกำรยื่น ภงด. 50 ผ่ำน
อินเตอร์เน็ต หรือยื่นงบกำรเงินทีส่ ำนักงำนสรรพำกรสำขำด้วย ประกำศนี้ให้บงั คับใช้สำหรับรอบระยะเวลำ
บัญชีทม่ี วี นั สุดท้ำยแห่งกำหนดเวลำในกำรยื่น ภงด.50 ในหรือหลังวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2559 เป็ นต้นไป

มาตรการภาษี เพื่อส่งเสริ มการวิ จยั และพัฒนาเทคโนโลยี่
คณะรัฐมนตรีอนุมตั ริ ่ำงพระรำชกฤษฏีกำฯ ซึง่ กำหนดมำตรกำรภำษีสำหรับกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ ำหมำยโดย
ให้หกั ค่ำใช้จ่ำยในกำรคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลสำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจยั และพัฒนำ
ร่ ว มกัน ตำมโครงกำรสำนพลัง ประชำรัฐ ได้ 3 เท่ ำ เป็ น ระยะเวลำ 3 รอบระยะเวลำบัญ ชี สำหรับ รอบ
ระยะเวลำบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2562

การเข้าร่วมโครงการ BEPS
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำรเข้ำร่วมโครงกำร Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS Project)
ขององค์กำรเพื่อควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) ทัง้ นี้เนื่องจำกประเทศต่ำงๆต้องสูญเสียรำยได้ภำษีจำกกำรหลบเลีย่ งภำษีระหว่ำง
ประเทศปี ละหลำยล้ำนล้ำนบำท รัฐบำลของกลุ่มประเทศ G20 จึงได้รเิ ริม่ BEPS Project ในปี 2556 เพื่อ
จัดทำปฏิบตั ิกำรเพื่อป้ องกันกำรกัดกร่อนฐำนภำษีและโอนกำไรไปยังประเทศที่มีอตั รำภำษีต่ ำ (BEPS)
ครอบคลุมตัง้ แต่มำตรกำรป้ องกันกำรหลบเลีย่ งภำษี มำตรกำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสและควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ รวมถึงกำรจัดทำควำมตกลงแบบพหุภำคีเพื่อให้สำมำรถแก้ไขอนุ สญ
ั ญำเพื่อกำรเว้นกำร
เก็บภำษีซอ้ น (อนุ สญ
ั ญำภำษีซอ้ น) โดยไม่ต้องดำเนินกำรแก้ไขอนุ สญ
ั ญำภำษีซอ้ นเป็ นรำยฉบับ กำรเข้ำ
ร่วมจะทำให้ประเทศไทยมีมำตรกำรเพื่อป้ องกันกำรหลบเลีย่ งภำษีของบริษทั ข้ำมชำติโดยกำรแลกเปลีย่ น
ข้อมูล Country-by-Country Report ซึง่ เป็ นข้อมูลของบริษทั ข้ำมชำติเกีย่ วกับกำรแบ่ง เงินได้ กิจกรรมทำง
เศรษฐกิจ และภำษีทจ่ี ่ำยไปในแต่ละประเทศทีบ่ ริษทั ในเครือตัง้ อยู่ ทำให้สำมำรถวิเครำะห์ควำมเสีย่ งในกำร
วำงแผนเพื่อหลบเลีย่ งภำษีในเบือ้ งต้นของกลุ่มบริษทั ข้ำมชำติ
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