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ขยายเวลาจัดเก็บภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% ต่อไปอีก 1 ปี

คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 อนุ มตั หิ ลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้มกี ารขยายเวลาการลด
อัตราภาษีมลู ค่าเพิม่ ในอัตรา 7% ต่อไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

แก้ไขสิ ทธิ ประโยชน์ ภาษี สาํ หรับค่าสิ ทธิ ของ IHQ
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เพื่ออนุ มตั ริ ่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อแก้ไขเงื่อนไขการให้สทิ ธิประโยชน์
ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับค่าสิทธิของสํานักงานใหญ่ขา้ มประเทศ จากเดิมซึ่งเป็ นการให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษี
สําหรับรายได้ค่าสิทธิทไ่ี ด้รบั จากวิสาหกิจในเครือทีต่ งั ้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยหรือทีต่ งั ้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ เป็ น
การให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษี สําหรับค่าสิทธิท่ไี ด้รบั จากวิสาหกิจในเครือที่ตงั ้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยหรือที่ตงั ้ ขึน้ ตาม
กฎหมายต่างประเทศ เฉพาะค่าสิทธิทเ่ี กิดจากผลการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีทก่ี ระทําขึน้ ในประเทศไทย ไม่ว่าการวิจยั
และพัฒนานัน้ จะกระทําโดย IHQ หรือโดยการจ้างผูอ้ ่นื

ยกเลิ กสิ ทธิ ประโยชน์ ภาษี สาํ หรับ BIBF

คณะรัฐมนตรีมมี ติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เพื่ออนุมตั ริ ่างพระราชกฤษฎีกาฯ เพื่อยกเลิกการให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษี
แก่กจิ การวิเทศธนกิจ (BIBF) ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 454 โดยกําหนดให้บทบัญญัตใิ นพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่
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454 ใช้บงั คับต่อไปสําหรับการรับฝากหรือการกู้ยมื เงินตราจากต่างประเทศเพื่อให้กู้ยมื ในต่างประเทศจนครบกําหนด
ระยะเวลาตามสัญญา แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เฉพาะการรับฝากหรือการกูย้ มื เงินตราจากต่างประเทศเพื่อให้
กูย้ มื ในต่างประเทศทีไ่ ด้มกี ารต่อระยะเวลาของสัญญากูย้ มื หรือมีการทําสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แล้วแต่กรณี ทีไ่ ด้
กระทําก่อนวันทีพ่ ระราชกฤษฎีกาใช้บงั คับ

การหักค่าใช้จ่ายสําหรับค่าอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยว

ตามที่พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 656 ได้ออกมาเพื่อให้บริษัทสามารถหักค่าใช้จ่ายได้สองเท่าสําหรับค่าอบรมสัมมนา
พนักงานลูกจ้างในจังหวัดท่องเทีย่ วรอง ได้มปี ระกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 323 ออกมาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561
(และให้มผี ลบังคับใช้ย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561) กําหนดหลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยต้องเป็ น
รายจ่ายค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องในการอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเทีย่ วรอง หรือ
ในเขตพืน้ ทีท่ ่องเทีย่ วอื่นใดทีอ่ ธิบดีประกาศกําหนด ซึง่ บริษทั ได้จดั ขึน้ ให้แก่ลูกจ้างหรือทีไ่ ด้จ่ายให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจนํา
เที่ยวเพื่อการอบรมสัมมนาดังกล่าว ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทัง้ นี้บริษัทจะต้องจัดทํา
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานประเมิน

คําพิ พากษาฎีกาคดีภาษี อากร – ภาษี มลู ค่าเพิ่ มสําหรับหนี้ สญ
ู

บริษทั ก รับจ้างก่อสร้างอาคาร มูลค่า 541 ล้านบาท ผูว้ ่าจ้างได้ชําระค่าก่อสร้างให้บริษทั ก บางส่วนเป็ นเงินรวมทัง้ สิน้
454 ล้านบาท เงินส่วนที่เหลือได้ค้างชําระ บริษัท ก ตกลงยินยอมรับชําระหนี้ท่เี หลือเพียง 20 ล้านบาท โดยทําบันทึก
ความตกลงเพื่อระงับหนี้ ซึง่ ผูว้ ่าจ้างได้ชาํ ระเงินบางส่วน แต่เงินส่วนทีเ่ หลือไม่ได้ชาํ ระ บริษทั ก ได้ตดั หนี้ค่าก่อสร้างส่วน
ทีเ่ หลือออกจากบัญชีลกู หนี้ และไม่ได้เสียภาษีมลู ค่าเพิม่ สําหรับเงินส่วนนี้ แต่เจ้าพนักงานประเมินเห็นว่าบันทึกข้อตกลง
ระหว่างบริษทั ก กับบริษทั ข เป็ นการตกลงลดหนี้ ถือได้ว่าบริษทั ก ได้รบั ค่าบริการแล้ว จึงต้องนํามาเสียภาษีมลู ค่าเพิม่
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการลดหนี้ให้แก่ผวู้ ่าจ้างมิได้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนดในประมวลรัษฎากรคือไม่ได้ลดให้ในขณะ
ให้บริการ จึงถือว่าฐานภาษีมูลค่าเพิม่ คือมูลค่าทัง้ หมดที่บริษัท ก พึงได้รบั จากการให้บริการ ความรับผิดในการเสีย
ภาษีมลู ค่าเพิม่ เกิดขึน้ ในรอบระยะเวลาบัญชีทจ่ี าํ หน่ายหนี้สญ
ู

หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร
การยกเว้นภาษี สาํ หรับเงิ นปันผลที่ได้รบั จากการควบกิ จการ
บริษทั ก และ บริษัท ข ได้ควบเข้ากันเป็ นบริษัท ค ก่อนการควบทัง้ บริษัท ก และบริษัท ข ได้ถือหุ้นในบริษัท ง และ
หลังจากการควบกิจการ บริษทั ง ได้จ่ายเงินปั นผลให้บริษทั ค เงินปั นผลดังกล่าวจะได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลตาม
มาตรา 65 ทวิ (10) หรือไม่
กรมสรรพากรวินิจฉัยว่าการทีบ่ ริษทั ค จะได้รบั ยกเว้นภาษีสาํ หรับเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ง ต้องพิจารณาว่าบริษทั ค
ถือหุ้นในบริษัท ง ไม่น้อกยว่า 25% และถือหุ้นดังกล่าวมาเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยการนับระยะเวลา 3
เดือนให้นับระยะเวลาทีบ่ ริษทั ก และบริษทั ข ถือหุน้ ในบริษทั ง มารวมด้วย สําหรับการพิจารณาการถือหุน้ ไม่น้อยกว่า
25% ต้องพิจารณาด้วยว่าบริษทั ก และบริษทั ข ต่างถือหุน้ ในบริษทั ง ไม่น้อยกว่า 25% แต่ขอ้ เท็จจริงปรากฏว่าบริษทั ก
ถือหุน้ ในบริษทั ง เพียง 3% ดังนัน้ เงินปั นผลส่วนทีไ่ ด้รบั จากหุน้ ทีเ่ ดิมเป็ นของบริษทั ก จึงไม่ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคล แต่ได้รบั สิทธิให้นํารวมคํานวณภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพียงครึง่ หนึ่ง
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ภาษี มลู ค่าเพิ่ มสําหรับการขายคาร์บอนเครดิ ต
องค์การมหาชนได้พฒ
ั นาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก โดยให้กจิ การต่างๆจัดทําโครงการลดก๊าซเรือนกระจก และนํ า
ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรื่อนกระจกทีล่ ดได้ทผ่ี ่านการรับรอง เรียกว่าคาร์บอนเครดิต โดยสามารถนําคาร์บอนเครดิต
ทีไ่ ด้รบั ไปขายในตลาดในประเทศได้
การขายคาร์บอนเครดิตดังกล่าวจะต้องเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ หรือไม่
กรมสรรพากรวินิจฉัยว่าคาร์บอนเครดิตเป็ นทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่มรี ปู ร่าง เข้าลักษณะเป็ นสินค้าทีต่ อ้ งเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ สําหรับ
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมโครงการลดเรือนกระจกได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลจากกําไรสุทธิทไ่ี ด้จากโครงการลดก๊าซ
เรือนกระจก เฉพาะส่วนทีเ่ กิดจากการจําหน่ายคาร์บอนเครดิต
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