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ลดอัตราภาษี เงิ นได้นิติบุคคลเป็ นการถาวร
พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 42) ได้ออกมาเพื่อลดอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลจากอัตราร้อยละ
30 ของกําไรสุทธิ ให้จดั เก็บในอัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิเป็ นการถาวร ตัง้ แต่รอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริม่ ในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป

ขยายระยะเวลาลดอัตราภาษี เงิ นได้บคุ คลธรรมดา
ตามที่รัฐบาลได้ ลดอัตราภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาและภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับปี 2556 ถึง 2558 มาแล้ ว เนื่องจากยังมี
ความจําเป็ นเพื่อบรรเทาภาระภาษี ของผู้มีเงินได้ ให้ สอดคล้ องกับภาวะเศรษฐกิจ จึงได้ ออกพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 600
เพื่อขยายเวลาการลดอัตราภาษี สาํ หรับปี 2559 ดังนี ้
เงินได้ สทุ ธิ
อัตราภาษี
ไม่เกิน 300,000 บาท
5%
เกิน 300,000 บาท - 500,000 บาท
10%
เกิน 500,000 บาท - 750,000 บาท
15%
เกิน 750,000 บาท - 1,000,000 บาท
20%
เกิน 1,000,000 บาท - 2,000,000 บาท
25%
เกิน 2,000,000 บาท - 4,000,000 บาท
30%
เกิน 4,000,000 บาท
35%

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับภาษี มรดก
รัฐบาลได้ออกประกาศกระทรวงการคลังและกฎกระทรวงเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับภาษีมรดกดังนี้
ประกาศกระทรวงการคลัง กําหนดให้เลื่อนหรือประกาศขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีการรับมรดกหรือ
แจ้งรายการต่าง ๆ ดังนี้
- กรณีผเู้ สียภาษีขอขยายกําหนดเวลาเนื่องจากได้รบั บาดเจ็บสาหัส ทุพพลภาพ หรือป่ วยเจ็บเกินกว่า 20 วันหรือจน
ประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า 20 วัน หรือกรณีผมู้ หี น้าทีเ่ สียภาษีการรับมรดก มิได้อยู่ในประเทศไทย
- กรณีมเี หตุอุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั ธรณีพบิ ตั ิภยั หรือภัยธรรมชาติอ่นื ใดที่เกิดขึน้ ในประเทศไทย เป็ นเหตุจําเป็ น
เป็ นการทัวไป
่ อธิบดีกรมสรรพากรจะประกาศขยายกําหนดเวลาตามสมควรจนกว่าเหตุดงั กล่าวจะสิน้ ไป
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กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์เป็ นทรัพย์สนิ ทีอ่ ยู่ในประเทศไทยซึง่ ต้องเสียภาษีการรับมรดก ดังนี้
- อสังหาริมทรัพย์ทต่ี งั ้ อยู่ในประเทศไทย
- หลักทรัพย์ทอ่ี อกโดยนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทยหรือจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย
- เงินฝากหรือเงินอื่นใดที่มีลกั ษณะอย่างเดียวกันซึ่งอยู่ในประเทศไทย ที่เจ้ามรดกมีสทิ ธิเรียกถอนคืนหรือมีสทิ ธิ
เรียกร้องจากสถาบันการเงินหรือบุคคลทีไ่ ด้รบั เงินนัน้ ไว้
- ยานพาหนะทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
กฎกระทรวงกําหนดการคํานวณหามูลค่าของภาระการรอนสิทธิในมรดกทีเ่ ป็ นอสังหาริมทรัพย์
-

กรณีเจ้ามรดกมิได้รบั ค่าตอบแทนจากภาระทีถ่ ูกรอนสิทธินนั ้ ให้นํามูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ คูณด้วยอัตราส่วนลด
ตามจํานวนปี ทผ่ี ไู้ ด้รบั มรดกจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์นนั ้ นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั มรดก
กรณีเจ้ามรดกได้รบั ค่าตอบแทนจากภาระทีถ่ ูกรอนสิทธินนั ้ ให้นําค่าตอบแทนทีพ่ งึ คํานวณได้คูณด้วยอัตราส่วนลด
ตามทีก่ าํ หนด

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การคํานวณมูลค่าของทรัพย์สนิ ทีต่ อ้ งเสียภาษีการรับมรดก
-

-

-

การคํานวณมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ ตัง้ อยู่ในต่างประเทศให้ถอื ราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
เรียกจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมตามกฎหมายของประเทศนัน้ กรณีอสังหาริมทรัพย์ไม่มรี าคาประเมินให้ใช้ราคาที่
รับรองโดยหน่ วยงานหรือองค์กรทีไ่ ด้รบั การรับรองหรือความเห็นชอบให้เป็ นผูม้ สี ทิ ธิประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
หากไม่มรี าคาทัง้ สองกรณีให้ใช้ราคาตลาดในวันทีไ่ ด้รบั มรดก
การคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์ทไ่ี ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ถอื มูลค่าหุน้ เท่ากับมูลค่าทาง
บัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีทไ่ี ด้รบั กรรมสิทธิในหุ
์ น้
หลัก ทรัพ ย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์ของ
ต่างประเทศ ให้ถอื เอาราคาหรือมูลค่าทีส่ งู กว่าระหว่างมูลค่าทางบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชี
ทีไ่ ด้รบั กรรมสิทธิในหุ
์ น้ กับราคาหุน้ ของบริษทั ในเวลาสิน้ สุดเวลาทําการของตลาดหลักทรัพย์ในวันทีไ่ ด้รบั มรดก
การคํานวณมูลค่าตั ๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั ๋วเงิน หุน้ กู้ กรณีทม่ี กี ารจําหน่ ายครัง้ แรกตํ่ากว่าราคาไถ่ถอน ให้ใช้ราคาที่
จําหน่ายครัง้ แรก กรณีทม่ี กี ารจําหน่ายครัง้ แรกไม่ต่าํ กว่าราคาไถ่ถอน ให้ใช้ราคาไถ่ถอน
การคํานวณมูลค่ายานพาหนะที่มีหลัก ฐานทางทะเบียน มูลค่าของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ท่จี ดทะเบีย นใน
ประเทศไทย ให้ใช้ราคาประเมินราคารถทีก่ รมการขนส่งทางบกกําหนด โดยให้คํานวณมูลค่าตามราคาเฉลีย่ ระหว่าง
ราคาประเมินสูงสุดและราคาประเมินตํ่าสุดของราคาประเมินรถนัน้ ในกรณีไม่มมี ูลค่าตามราคาประเมิน ให้ใช้ราคา
ประเมินทีป่ ระเมินโดยบุคคลหรือหน่ วยงานที่เป็ นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพเกีย่ วกับการประเมินราคาทรัพย์สนิ นัน้
สําหรับมูลค่าของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ทจ่ี ดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ใช้ราคาประเมินทีป่ ระเมินโดยบุคคล
หรือหน่วยงานทีเ่ ป็ นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพของประเทศนัน้ ๆ เกีย่ วกับการประเมินราคาทรัพย์สนิ นัน้
การประเมินมูลค่าของเรือหรือเครื่องบิน ให้ใช้ราคาประเมินที่ประเมินโดยบุคคลหรือหน่ วยงานที่เป็ นสมาชิกของ
องค์กรวิชาชีพของประเทศนัน้ ๆ เกีย่ วกับการประเมินราคาทรัพย์สนิ นัน้
การคํา นวณมูล ค่ า ของเงิน ฝากหรือ เงิน อื่น ใดที่มีล ัก ษณะอย่า งเดีย วกัน ที่เ จ้า มรดกมีส ิทธิเ รีย กถอนคืน หรือสิทธิ
เรียกร้องจากสถาบันการเงินหรือบุคคลที่ได้รบั เงินนัน้ ไว้ ให้ถอื เอาตามมูลค่าของเงินฝากหรือเงินอื่นใดทีม่ ลี กั ษณะ
ทํานองเดียวกันรวมทัง้ ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์อ่นื ใดทีจ่ ะได้รบั จากเงินดังกล่าวในวันทีไ่ ด้รบั มรดกนัน้

Tax & Legal Services Newsletter March 2016

Page 2 of 4

มาตรการภาษี เพื่อส่งเสริ มกีฬา
พระราชกฤษฎีก าฯ ฉบับ ที่ 596 ได้อ อกมาสนั บ สนุ น การกีฬ าโดยให้ผู้บ ริจ าคเงิน ให้แ ก่ ก ารกีฬ าแห่ ง ประเทศไทย
คณะกรรมการกีฬาจังหวัด สมาคมกีฬาฯ หรือกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้หกั ค่าใช้จ่ายได้ดงั นี้
-

กรณี บุ ค คลธรรมดาบริจ าคเงิน ให้หกั ค่า ลดหย่อ นได้ส องเท่า ของเงิน บริจ าค แต่ เ มื่อ รวมกับ เงิน บริจาคเพื่อ เพื่อ
สนับสนุ นการศึกษาตามโครงการทีก่ ระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบแล้ว ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจาก
หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ
กรณีบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลบริจาคเงินหรือทรัพย์สนิ ให้หกั รายจ่ายได้สองเท่า แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่น
บางกรณีแล้วต้องไม่เกิน 10% ของกําไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์
และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร

ทัง้ นี้เฉพาะการบริจาคตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ให้หกั ค่าลดหย่อนซื้ออสังหาริ มทรัพย์
กฎกระทรวง ฉบับที่ 313 ได้ออกมาเพื่อให้หกั ค่าลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในจํานวนเท่ากับ 20%
ของค่าซือ้ อสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ป็ นอาคารพร้อมทีด่ นิ หรือห้องชุดในอาคารชุด ทีม่ มี ูลค่าไม่เกินสามล้านบาท โดยให้เป็ นเงิน
ได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้เป็ นเวลาห้าปี ภาษีต่อเนื่องกัน นับแต่ปีภาษีทม่ี กี ารจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิในอสั
์ งหาริมทรัพย์ โดยให้ได้รบั ยกเว้นภาษีเป็ นจํานวนเท่า ๆ กันในแต่ละปี ภาษีตงั ้ แต่ปีภาษีท่มี ี
การจ่ายค่าซือ้ อสังหาริมทรัพย์เป็ นต้นไป ทัง้ นี้
- ผูม้ เี งินได้ตอ้ งจ่ายค่าซือ้ และและมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิในอสั
์ งหาริมทรัพย์ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิในอสั
์ งหาริมทรัพย์ทเ่ี ป็ นอาคารพร้อมทีด่ นิ หรือห้องชุดในอาคาร
ชุดมาก่อน
- ผู้มเี งินได้ต้องมีช่อื เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในอสั
์ งหาริมทรัพย์ท่ซี ้อื เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี นับแต่วนั ทีจ่ ด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิในอสั
์ งหาริมทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงกรณีผมู้ เี งินได้ถงึ แก่ความตายหรือกรณีอสังหาริมทรัพย์นัน้
สิน้ สภาพไปทัง้ หมด

หลักเกณฑ์การจดทะเบียนตามพระราชกําหนดฯ
ตามที่ได้มพี ระราชกําหนดยกเว้นและสนับสนุ นการปฏิบตั ิการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ซึ่งกําหนดให้
บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลจดแจ้งกับกรมสรรพากรเพื่อได้รบั การยกเว้นการตรวจสอบภาษีอากร นัน้ ได้มปี ระกาศ
กรมสรรพากร กําหนดหลักเกณฑ์การจดแจ้งดังนี้
- บริษทั ฯ ทีจ่ ะจดแจ้งต้องเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลจากกําไรสุทธิ และมีเงินได้ในรอบระเวลาบัญชีสาํ หรับสิบสองเดือนที่
ผ่านมาไม่เกิน 500 ล้านบาท
- ให้จดแจ้งทางอินเตอร์เน็ต และถือว่าจดแจ้งเมื่อกรมสรรพากรตอบรับแล้ว
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