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มาตรการป้ องกันการกําหนดราคาโอน (Transfer pricing)
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร สําหรับมาตรการป้ องกันการกําหนดราคาโอน
ระหว่างบริษทั ทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั (Transfer pricing) โดยมีสาระสําคัญดังนี้ได้ดงั นี้
-

-

กําหนดให้บริษัทที่มีความสัมพันธ์กนั จัดทํารายงานข้อมูล เกี่ยวกับความสัมพันธ์ร ะหว่างกัน และมูลค่ารวมของ
ธุรกรรมระหว่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตามแบบทีอ่ ธิบดีกําหนด และยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมิน บริษทั ทีม่ ี
รายได้ไม่เกินจํานวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบล้านบาท ได้รบั ยกเว้นไม่ต้องจัดทํา
รายงานข้อมูล
เจ้าพนักงานประเมินมีอํานาจปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของบริษัทที่มคี วามสัมพันธ์กนั ให้ได้จํานวนรายได้ทพ่ี งึ
ได้รบั และรายจ่ายทีพ่ งึ ได้จ่าย เสมือนว่าบริษทั ดังกล่าวได้รบั และได้จ่ายตามนัน้
เจ้าพนักงานประเมินอาจส่งหนังสือแจ้งความแก่บริษทั ทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ให้ย่นื เอกสารหรือหลักฐานแสดงข้อมูลที่
จําเป็ นสําหรับการวิเคราะห์ขอ้ กําหนดของธุรกรรมระหว่างกันภายในห้าปี นบั แต่วนั ทีไ่ ด้ย่นื รายงานข้อมูล

มาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง
คณะรัฐมนตรีอนุมตั ริ ่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรเพื่อสนับสนุนการท่องเทีย่ วและจัดอบรม
สัมมนาในจังหวัดท่องเทีย่ วรอง มีสาระสําคัญดังนี้ดงั นี้
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-

-

ให้บ ริษัท หัก ค่ า ใช้จ่ า ยในการคํ า นวณภาษีเ งิน ได้นิ ติบุ ค คลได้ส องเท่ า สํา หรับ การจ่ า ยอบรมสัม มนา ได้แ ก่ ค่ า
ห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดรองทีก่ ําหนด หรือเขต
พืน้ ทีอ่ ่นื ทีก่ ระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬากําหนด ซึง่ บริษทั ได้จดั ให้แก่ลูกจ้าง หรือรายจ่ายทีไ่ ด้จ่ายให้แก่ผปู้ ระกอบ
ธุรกิจนําเทีย่ วตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนําเทีย่ วฯ
ให้หกั ค่าใช้จ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับค่าบริการให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจนําเทีย่ วตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจนําเทีย่ วฯ สําหรับการเดินทางท่องเทีย่ วในจังหวัดท่องเทีย่ วรอง รวมทัง้ ค่าทีพ่ กั ในโรงแรมและโฮมสเตย์
ข้างต้น ทัง้ นี้ตามจํานวนทีจ่ ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทสําหรับการจ่ายในปี 2561

มาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการมีบตุ ร
คณะรัฐมนตรีอนุมตั ริ ่างกฎหมายภาษีอากรซึง่ กําหนดมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร ดังนี้
- เพิม่ ค่าลดหย่อนบุตรชอบด้วยกฎหมายตัง้ แต่คนที่ 2 เป็ นต้นไปของผูม้ เี งินได้ หรือของสามีหรือภริยาของผูม้ เี งินได้
ซึง่ เกิดตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป ให้หกั ลดหย่อนได้เพิม่ อีก 30,000 บาท ต่อคนต่อปี ภาษี
- ให้ผูม้ เี งินได้หรือคู่สมรสสามารถนํ าค่าฝากครรภ์หรือค่าคลอดบุตรไปหักเป็ นค่าลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาตามจํานวนทีจ่ ่ายจริงสําหรับการตัง้ ครรภ์แต่ละคราว แต่ไม่เกิน 60,000 บาท สําหรับค่าฝากครรภ์และ
ค่าคลอดบุตรทีจ่ ่ายไปตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป
- บริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลทีม่ คี ่าใช้จ่ายเพื่อจัดตัง้ ศูนย์รบั เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการสามารถนํ าค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวมาหักเป็ นรายจ่ายได้ตามทีจ่ ่ายจริง และสามารถหักได้เพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเท่าตามทีจ่ ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
ทัง้ นี้สําหรับค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2563

ให้หกั เงิ นบริ จาคให้สถานพยาบาลได้สองเท่า
คณะรัฐมนตรีอนุ มตั ริ ่างพระราชกฤษฎีกาฯ เพื่อสนับสนุ นการบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของราชการ สถาบันการศึกษา
ของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐ สภากาชาดไทย ดังนี้
- บุคคลธรรมดา ให้หกั ลดหย่อนได้เป็ นจํานวน 2 เท่าของจํานวนเงินทีบ่ ริจาค แต่เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุ น
การศึกษาแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พงึ ประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว
- บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล ให้หกั เป็ นรายจ่ายได้ 2 เท่าของการบริจาคไม่ว่าจะได้จ่ายเป็ นเงินหรือทรัพย์สนิ แต่
เมื่อรวมกับรายจ่ายทีจ่ ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนการศึกษาและรายจ่ายเพื่อการกุศลบางประเภทแล้วต้องไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร
- ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษทั สําหรับเงินได้ท่ี
ได้ ร ับ จากการโอนทรัพ ย์ ส ิน หรือ การขายสิน ค้ า หรือ การกระทํ า ตราสารอัน เนื่ อ งมาจากการบริจ าคให้ แ ก่
สถานพยาบาลข้างต้น
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าวมีผลใช้บงั คับสําหรับการบริจาคทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป

รายจ่ายเพื่อส่งเสริ มพัฒนาคนพิ การ

ตามทีไ่ ด้มพี ระราชกฤษฎีกาฯ กําหนดให้นายจ้างนําค่าใช้จ่ายเนื่องจากการจ้างคนพิการเข้าทํางานมาหักเป็ นรายจ่ายใน
การคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลได้ 2 – 3 เท่าของรายจ่ายนัน้ กรมสรรพากรได้ออกคําสังกรมสรรพากร
่
ที่ 156/2561 เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบตั ใิ นการใช้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีอากรดังกล่าว
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