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ให้หกัค่าลดหย่อนสาํหรบัเบีย้ประกนัสขุภาพ  

คณะรฐัมนตรอีนุมตัร่ิางกฎกระทรวงซึง่กาํหนดใหห้กัค่าเบีย้ประกนัสขุภาพทีผู่ม้เีงนิไดจ้่ายใหแ้ก่บรษิทัประกนัชวีติหรอืบรษิทัประกนัวนิาศ

ภยัทีป่ระกอบกจิการในราชอาณาจกัร สาํหรบัการประกนัสขุภาพของผูม้เีงนิไดต้ามจาํนวนทีจ่่ายจรงิ แต่ไม่เกนิ 15,000 บาท ทัง้น้ี เมื่อรวม

กบัค่าลดหย่อนสาํหรบัเบีย้ประกนัชวีติแลว้ตอ้งไม่เกนิ 100,000 บาท  ทัง้น้ี สาํหรบัเบีย้ประกนัภยัทีไ่ดจ้่ายตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560 

เป็นตน้ไป และใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีอ่ธบิดกีรมสรรพากรประกาศกาํหนด  

 

หลกัเกณฑก์ารลดภาษีสาํหรบัลกูจ้างท่ีทาํงานใน EEC 

ตามทีไ่ดม้พีระราชกฤษฎกีา ฉบบัที ่641 ลดอตัราภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาใหแ้ก่ลูกจา้งที่เป็นผูบ้รหิาร ผูเ้ชีย่วชาญหรอืนักวจิยัทีท่ํางาน

ใหก้บับรษิทัทีป่ระกอบกจิการอุตสาหกรรมในเขต EEC (ตัง้อยู่ในพืน้ทีจ่งัหวดัฉะเชงิเทรา ระยองและชลบุร)ี ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่11 

กรกฎาคม 2560 นัน้ ไดม้ปีระกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกีย่วกบัภาษเีงนิได ้ฉบบัที ่306 กาํหนดหลกัเกณฑก์ารลดอตัราภาษสีรุปไดด้งัน้ี 

- กรณีผูบ้รหิารตอ้งมปีระสบการณ์การทาํงานในต่างประเทศในระดบัผูจ้ดัการฝ่ายหรอืเทยีบเท่าขึน้ไป และมตีอ้งทาํงานหรอืเคยทาํงาน

ในต่างประเทศในทุกตําแหน่งระดบัรวมกนัตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป หรอื มปีระสบการณ์การทาํงานในต่างประเทศในระดบัผูจ้ดัการฝ่ายหรอื

เทยีบเท่าตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไปและมตีอ้งทาํงานหรอืเคยทํางานในต่างประเทศในทุกตําแหน่งระดบัรวมกบัตําแหน่งระดบัผูจ้ดัการฝ่ายหรอื

เทยีบเท่าขึน้ไปตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป 
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- กรณีผูเ้ชีย่วชาญต้องสาํเรจ็การศกึษาปรญิญาตรแีละทํางานในต่างประเทศในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมเป้าหมายมาไม่น้อยว่า 

10 ปี หรอืกรณีสาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทตอ้งทาํงานหรอืเคยทาํงานในดา้นดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 8 ปี 

- กรณีนักวจิยัต้องสําเรจ็การศกึษาปรญิญาเอกและมปีระสบการณ์ในการทํางานวจิยัในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมเป้าหมายใน

ต่างประเทศตัง้แต่ 3-5 ปี 

 

ให้หกัค่าซ่อมแซมสาํหรบัความเสียหายจากอทุกภยั 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่331 ไดอ้อกมาเพื่อใหห้กัค่าใชจ้่ายในการเสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาไดส้าํหรบัการจ่ายค่าซ่อมแซมทรพัยส์นิทีไ่ดร้บั 

ความเสยีหายจากอุทกภยัระหว่างวนัที ่5 กรกฎาคม 2560 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และอยู่ในพืน้ทีท่ีท่างราชการประกาศใหเ้ป็นพืน้ที ่ที่

เกดิอุทกภยั สาํหรบัการซ่อมแซมทรพัยส์นิดงัต่อไปน้ี 

- ค่าซ่อมแซมหรอืค่าวสัดุหรอือุปกรณ์ ในการซ่อมแซมอาคารหรอืทรพัยส์นิทีป่ระกอบตดิตัง้ในลกัษณะถาวรกบัตวัอาคารหรอืในทีด่นิอนั

เป็นทีต่ัง้ ของอาคาร หรอืในการซ่อมแซมหอ้งชุดในอาคารชุดหรอืทรพัยส์นิทีป่ระกอบตดิตัง้ในลกัษณะถาวรกบัหอ้งชุดในอาคารชุด 

ใหห้กัไดต้ามจาํนวนทีจ่่ายจรงิแต่ไม่เกนิ 100,000 บาท 

- ค่าซ่อมแซมหรอืค่าวสัดุหรอือุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถยนต ์หกัไดต้ามจาํนวนทีจ่่ายจรงิแต่ไม่เกนิ 30,000 บาท 

ทัง้น้ีผู้มีเงินได้จะต้องมีกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิหรือเป็นผู้เช่าซื้อ และต้องจ่ายค่าซ่อมจ่ายระหว่างวนัที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2560 

 

หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร 

ภาษีอากรสาํหรบัการส่งเสริมการขาย 

บรษิทั ก ประกอบกจิการใหเ้ช่าซือ้ และใหเ้ช่าทรพัยส์นิแบบลสีซิง่เครื่องจกัรการเกษตร โดยผูผ้ลติเครื่องจกัรจะขายสนิคา้ใหเ้กษตรกรซึง่

เกษตรกรจะนําเครื่องจกัรมาทาํสญัญาเช่าซือ้กบับรษิทั ผูผ้ลติเครื่องจกัรจะสง่เสรมิการขายกบับรษิทัโดยใหเ้กษตรกรเช่าซือ้เครื่องจกัรโดย

ไม่มีดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยตํ่ากว่าราคาตลาด โดยผู้ผลิตจะรบัภาระดอกเบี้ยดงักล่าวแทน นอกจากน้ีผู้ผลิตยงัสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้าน

โฆษณาใหแ้ก่บรษิทั 

กรมสรรพากรวนิิจฉัยว่าดอกเบีย้และค่าโฆษณาทีผู่ผ้ลติจ่ายใหบ้รษิทัถอืเป็นการส่งเสรมิการขายซึง่ผูจ้่ายเงนิไดต้้องหกัภาษีเงนิได ้ณ ที่

จ่ายในอตัรา 3% บรษิทัต้องนําเงนิทีไ่ดร้บัไปถอืเป็นรายไดใ้นการคาํนวณกําไรสุทธเิพื่อเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล แต่ไม่ถอืเป็นฐานภาษ ีจงึ

ไม่ตอ้งนําไปเสยีภาษมีลูค่าเพิม่ สว่นภาษซีือ้จากการโฆษณาซึง่เกีย่วขอ้งกบักจิการ บรษิทันําไปหกัจากภาษขีายได ้
 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการเช่า 

บรษิทั ก ไดเ้ช่าทีด่นิเพื่อทาํศนูยก์ารคา้ โดยทาํสญัญาเช่า 20 ปี โดยบรษิทัซึง่เป็นผูเ้ช่าจะตอ้งรบัผดิชอบค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนการ

เช่า ค่าอากรแสตมป์และค่าใชจ้่ายอื่นๆทีเ่กีย่วกบัการจดทะเบยีนการเช่า 
กรมสรรพากรวนิิจฉัยว่ารายจ่ายค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนการเช่าและรายจ่ายอื่นๆไม่ใช่รายจ่ายอนัมลีกัษณะเป็นการลงทุน บรษิทัจงึ

หกัเป็นรายจ่ายในการคาํนวณกาํไรสทุธเิพื่อเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลไดท้ัง้จาํนวน  
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