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ให้หกั ค่าลดหย่อนสําหรับเบีย้ ประกันสุขภาพ

คณะรัฐมนตรีอนุมตั ริ ่างกฎกระทรวงซึง่ กําหนดให้หกั ค่าเบีย้ ประกันสุขภาพทีผ่ มู้ เี งินได้จ่ายให้แก่บริษทั ประกันชีวติ หรือบริษทั ประกันวินาศ
ภัยทีป่ ระกอบกิจการในราชอาณาจักร สําหรับการประกันสุขภาพของผูม้ เี งินได้ตามจํานวนทีจ่ ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ทัง้ นี้ เมื่อรวม
กับค่าลดหย่อนสําหรับเบีย้ ประกันชีวติ แล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท ทัง้ นี้ สําหรับเบีย้ ประกันภัยทีไ่ ด้จ่ายตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560
เป็ นต้นไป และให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีอ่ ธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด

หลักเกณฑ์การลดภาษี สาํ หรับลูกจ้างที่ทาํ งานใน EEC

ตามทีไ่ ด้มพี ระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 641 ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ลูกจ้างที่เป็ นผูบ้ ริหาร ผูเ้ ชีย่ วชาญหรือนักวิจยั ทีท่ ํางาน
ให้กบั บริษทั ทีป่ ระกอบกิจการอุตสาหกรรมในเขต EEC (ตัง้ อยู่ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดฉะเชิงเทรา ระยองและชลบุร)ี ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 11
กรกฎาคม 2560 นัน้ ได้มปี ระกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 306 กําหนดหลักเกณฑ์การลดอัตราภาษีสรุปได้ดงั นี้
- กรณีผบู้ ริหารต้องมีประสบการณ์การทํางานในต่างประเทศในระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายหรือเทียบเท่าขึน้ ไป และมีตอ้ งทํางานหรือเคยทํางาน
ในต่างประเทศในทุกตําแหน่งระดับรวมกันตัง้ แต่ 10 ปี ขน้ึ ไป หรือ มีประสบการณ์การทํางานในต่างประเทศในระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายหรือ
เทียบเท่าตัง้ แต่ 3 ปี ขน้ึ ไปและมีตอ้ งทํางานหรือเคยทํางานในต่างประเทศในทุกตําแหน่ งระดับรวมกับตําแหน่ งระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายหรือ
เทียบเท่าขึน้ ไปตัง้ แต่ 5 ปี ขน้ึ ไป
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กรณีผเู้ ชีย่ วชาญต้องสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีและทํางานในต่างประเทศในด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมเป้ าหมายมาไม่น้อยว่า
10 ปี หรือกรณีสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทต้องทํางานหรือเคยทํางานในด้านดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี
กรณีนักวิจยั ต้องสําเร็จการศึกษาปริญญาเอกและมีประสบการณ์ในการทํางานวิจยั ในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้ าหมายใน
ต่างประเทศตัง้ แต่ 3-5 ปี

ให้หกั ค่าซ่อมแซมสําหรับความเสียหายจากอุทกภัย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 331 ได้ออกมาเพื่อให้หกั ค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สาํ หรับการจ่ายค่าซ่อมแซมทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั
ความเสียหายจากอุทกภัยระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และอยู่ในพืน้ ทีท่ ท่ี างราชการประกาศให้เป็ นพืน้ ที่ ที่
เกิดอุทกภัย สําหรับการซ่อมแซมทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้
- ค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ ในการซ่อมแซมอาคารหรือทรัพย์สนิ ทีป่ ระกอบติดตัง้ ในลักษณะถาวรกับตัวอาคารหรือในทีด่ นิ อัน
เป็ นทีต่ งั ้ ของอาคาร หรือในการซ่อมแซมห้องชุดในอาคารชุดหรือทรัพย์สนิ ทีป่ ระกอบติดตัง้ ในลักษณะถาวรกับห้องชุดในอาคารชุด
ให้หกั ได้ตามจํานวนทีจ่ ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถยนต์ หักได้ตามจํานวนทีจ่ ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท
ทัง้ นี้ผู้มีเงินได้จะต้องมีกรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สนิ หรือเป็ นผู้เช่าซื้อ และต้องจ่ายค่าซ่อมจ่ายระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2560

หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร
ภาษี อากรสําหรับการส่งเสริ มการขาย
บริษทั ก ประกอบกิจการให้เช่าซือ้ และให้เช่าทรัพย์สนิ แบบลีสซิง่ เครื่องจักรการเกษตร โดยผูผ้ ลิตเครื่องจักรจะขายสินค้าให้เกษตรกรซึง่
เกษตรกรจะนําเครื่องจักรมาทําสัญญาเช่าซือ้ กับบริษทั ผูผ้ ลิตเครื่องจักรจะส่งเสริมการขายกับบริษทั โดยให้เกษตรกรเช่าซือ้ เครื่องจักรโดย
ไม่มีดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยตํ่ากว่าราคาตลาด โดยผู้ผลิตจะรับภาระดอกเบี้ยดังกล่าวแทน นอกจากนี้ผู้ผลิตยังสนับสนุ นค่าใช้จ่ายด้าน
โฆษณาให้แก่บริษทั
กรมสรรพากรวินิจฉัยว่าดอกเบีย้ และค่าโฆษณาทีผ่ ผู้ ลิตจ่ายให้บริษทั ถือเป็ นการส่งเสริมการขายซึง่ ผูจ้ ่ายเงินได้ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่
จ่ายในอัตรา 3% บริษทั ต้องนําเงินทีไ่ ด้รบั ไปถือเป็ นรายได้ในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล แต่ไม่ถอื เป็ นฐานภาษี จึง
ไม่ตอ้ งนําไปเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ ส่วนภาษีซอ้ื จากการโฆษณาซึง่ เกีย่ วข้องกับกิจการ บริษทั นําไปหักจากภาษีขายได้

ค่าธรรมเนี ยมจดทะเบียนการเช่ า
บริษทั ก ได้เช่าทีด่ นิ เพื่อทําศูนย์การค้า โดยทําสัญญาเช่า 20 ปี โดยบริษทั ซึง่ เป็ นผูเ้ ช่าจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการ
เช่า ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่ กีย่ วกับการจดทะเบียนการเช่า
กรมสรรพากรวินิจฉัยว่ารายจ่ายค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการเช่าและรายจ่ายอื่นๆไม่ใช่รายจ่ายอันมีลกั ษณะเป็ นการลงทุน บริษทั จึง
หักเป็ นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลได้ทงั ้ จํานวน
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