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ขยายเวลาจดัเกบ็ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ต่อไปอีก 1 ปี  

คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมื่อวนัที ่3 กรกฎาคม 2561 อนุมตัหิลกัการร่างพระราชกฤษฎกีากาํหนดใหม้กีารขยายเวลาการลด

อตัราภาษมีลูค่าเพิม่ในอตัรา 7% ต่อไปอกี 1 ปี จนถงึวนัที ่30 กนัยายน 2562 

 

แก้ไขสิทธิประโยชน์ภาษีสาํหรบัค่าสิทธิของ IHQ 

คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมื่อวนัที ่19 มถุินายน 2561 เพื่ออนุมตัร่ิางพระราชกฤษฎกีาเพื่อแกไ้ขเงื่อนไขการใหส้ทิธปิระโยชน์

ทางภาษีเงนิได้นิติบุคคลสําหรบัค่าสทิธขิองสํานักงานใหญ่ขา้มประเทศ จากเดมิซึ่งเป็นการให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษี 

สําหรบัรายได้ค่าสทิธทิีไ่ดร้บัจากวสิาหกจิในเครอืทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยหรอืทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ เป็น 

การให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษี  สําหรบัค่าสทิธทิี่ได้รบัจากวสิาหกจิในเครอืที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยหรอืที่ตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายต่างประเทศ เฉพาะค่าสทิธทิีเ่กดิจากผลการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยทีีก่ระทาํขึน้ในประเทศไทย ไม่ว่าการวจิยั

และพฒันานัน้จะกระทาํโดย IHQ หรอืโดยการจา้งผูอ้ื่น   

 

ยกเลิกสิทธิประโยชน์ภาษีสาํหรบั BIBF 
คณะรฐัมนตรมีมีตเิมื่อวนัที ่5 มถุินายน 2561 เพื่ออนุมตัร่ิางพระราชกฤษฎกีาฯ เพื่อยกเลกิการใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษี

แก่กจิการวเิทศธนกจิ (BIBF) ตามพระราชกฤษฎกีาฯ  ฉบบัที ่454 โดยกาํหนดใหบ้ทบญัญตัใินพระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่ 
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454 ใช้บงัคบัต่อไปสําหรบัการรบัฝากหรอืการกู้ยมืเงนิตราจากต่างประเทศเพื่อให้กู้ยมืในต่างประเทศจนครบกําหนด

ระยะเวลาตามสญัญา แต่ไม่เกนิวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เฉพาะการรบัฝากหรอืการกูย้มืเงนิตราจากต่างประเทศเพื่อให้

กูย้มืในต่างประเทศทีไ่ดม้กีารต่อระยะเวลาของสญัญากูย้มืหรอืมกีารทําสญัญาปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ี แลว้แต่กรณี ทีไ่ด้

กระทาํก่อนวนัทีพ่ระราชกฤษฎกีาใชบ้งัคบั 

การหกัค่าใช้จ่ายสาํหรบัค่าอบรมสมัมนาในจงัหวดัท่องเท่ียว 
ตามที่พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบบัที่ 656 ได้ออกมาเพื่อให้บรษิัทสามารถหกัค่าใช้จ่ายได้สองเท่าสําหรบัค่าอบรมสมัมนา

พนกังานลกูจา้งในจงัหวดัท่องเทีย่วรอง ไดม้ปีระกาศอธบิดกีรมสรรพากร ฉบบัที ่323 ออกมาเมื่อวนัที ่18 มถุินายน 2561 

(และใหม้ผีลบงัคบัใช้ย้อนหลงัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2561) กําหนดหลกัเกณฑ์การหกัค่าใช้จ่ายดงักล่าว โดยต้องเป็น

รายจ่ายค่าหอ้งสมัมนา ค่าหอ้งพกั ค่าขนส่ง หรอืรายจ่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งในการอบรมสมัมนาในจงัหวดัท่องเทีย่วรอง หรอื

ในเขตพืน้ทีท่่องเทีย่วอื่นใดทีอ่ธบิดปีระกาศกําหนด ซึง่บรษิทัไดจ้ดัขึน้ ใหแ้ก่ลูกจา้งหรอืทีไ่ดจ้่ายใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกจินํา

เที่ยวเพื่อการอบรมสมัมนาดงักล่าว ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ทัง้น้ีบรษิัทจะต้องจดัทํา

โครงการอบรมสมัมนาเพื่อแสดงต่อเจา้พนกังานประเมนิ 

 

คาํพิพากษาฎีกาคดีภาษีอากร – ภาษีมลูค่าเพ่ิมสาํหรบัหน้ีสญู 

บรษิทั ก รบัจา้งก่อสรา้งอาคาร มูลค่า 541 ลา้นบาท ผูว้่าจา้งไดช้ําระค่าก่อสรา้งใหบ้รษิทั ก บางส่วนเป็นเงนิรวมทัง้สิน้ 

454 ล้านบาท เงนิส่วนที่เหลอืได้ค้างชําระ บรษิัท ก ตกลงยนิยอมรบัชําระหน้ีที่เหลอืเพยีง 20 ล้านบาท โดยทําบนัทกึ

ความตกลงเพื่อระงบัหน้ี ซึง่ผูว้่าจา้งไดช้าํระเงนิบางสว่น แต่เงนิสว่นทีเ่หลอืไม่ไดช้าํระ บรษิทั ก ไดต้ดัหน้ีค่าก่อสรา้งส่วน

ทีเ่หลอืออกจากบญัชลีกูหน้ี และไม่ไดเ้สยีภาษมีลูค่าเพิม่สาํหรบัเงนิส่วนน้ี แต่เจา้พนกังานประเมนิเหน็ว่าบนัทกึขอ้ตกลง

ระหว่างบรษิทั ก กบับรษิทั ข เป็นการตกลงลดหน้ี ถอืไดว้่าบรษิทั ก ไดร้บัค่าบรกิารแลว้ จงึตอ้งนํามาเสยีภาษมีลูค่าเพิม่ 

 

ศาลฎกีาวนิิจฉยัว่าการลดหน้ีใหแ้ก่ผูว้่าจา้งมไิดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในประมวลรษัฎากรคอืไม่ไดล้ดใหใ้นขณะ

ให้บริการ จึงถือว่าฐานภาษีมูลค่าเพิม่คือมูลค่าทัง้หมดที่บริษัท ก พึงได้รบัจากการให้บริการ ความรบัผิดในการเสยี

ภาษมีลูค่าเพิม่เกดิขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชทีีจ่าํหน่ายหน้ีสญู  

 

หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร 

การยกเว้นภาษีสาํหรบัเงินปันผลท่ีได้รบัจากการควบกิจการ 

บรษิทั ก และ บรษิัท ข ได้ควบเขา้กนัเป็นบรษิัท ค ก่อนการควบทัง้บรษิัท ก และบรษิัท ข ได้ถือหุ้นในบรษิัท ง และ

หลงัจากการควบกจิการ บรษิทั ง ไดจ้่ายเงนิปันผลใหบ้รษิทั ค เงนิปันผลดงักล่าวจะไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลตาม

มาตรา 65 ทว ิ(10) หรอืไม ่

 

กรมสรรพากรวนิิจฉยัว่าการทีบ่รษิทั ค จะไดร้บัยกเวน้ภาษสีาํหรบัเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากบรษิทั ง ตอ้งพจิารณาว่าบรษิทั ค 

ถอืหุ้นในบรษิัท ง ไม่น้อกยว่า 25% และถือหุ้นดงักล่าวมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดอืน โดยการนับระยะเวลา 3 

เดอืนใหน้ับระยะเวลาทีบ่รษิทั ก และบรษิทั ข ถอืหุน้ในบรษิทั ง มารวมดว้ย สาํหรบัการพจิารณาการถอืหุน้ไม่น้อยกว่า 

25% ตอ้งพจิารณาดว้ยว่าบรษิทั ก และบรษิทั ข ต่างถอืหุน้ในบรษิทั ง ไม่น้อยกวา่ 25% แต่ขอ้เทจ็จรงิปรากฏวา่บรษิทั ก 

ถอืหุน้ในบรษิทั ง เพยีง 3% ดงันัน้เงนิปันผลส่วนทีไ่ดร้บัจากหุน้ทีเ่ดมิเป็นของบรษิทั ก จงึไม่ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ติ

บุคคล แต่ไดร้บัสทิธใิหนํ้ารวมคาํนวณภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเพยีงครึง่หน่ึง 
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ภาษีมลูค่าเพ่ิมสาํหรบัการขายคารบ์อนเครดิต 

องค์การมหาชนได้พฒันาโครงการลดก๊าซเรอืนกระจก โดยให้กจิการต่างๆจดัทําโครงการลดก๊าซเรอืนกระจก และนํา

ปรมิาณการลดการปล่อยก๊าซเรื่อนกระจกทีล่ดไดท้ีผ่่านการรบัรอง เรยีกว่าคารบ์อนเครดติ โดยสามารถนําคารบ์อนเครดติ

ทีไ่ดร้บัไปขายในตลาดในประเทศได ้

การขายคารบ์อนเครดติดงักล่าวจะตอ้งเสยีภาษมีลูค่าเพิม่หรอืไม่ 

 

กรมสรรพากรวนิิจฉยัว่าคารบ์อนเครดติเป็นทรพัยส์นิทีไ่มม่รีปูร่าง เขา้ลกัษณะเป็นสนิคา้ทีต่อ้งเสยีภาษมีลูค่าเพิม่ สาํหรบั

มาตรการภาษีเพื่อสง่เสรมิโครงการลดเรอืนกระจกไดย้กเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลจากกําไรสุทธทิีไ่ดจ้ากโครงการลดก๊าซ

เรอืนกระจก เฉพาะสว่นทีเ่กดิจากการจาํหน่ายคารบ์อนเครดติ 
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