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ขยายเวลาจดัเก็บภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% ต่อไปอีก 1 ปี  
คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมื�อวนัที� �� กนัยายน ���� อนุมตัหิลกัการร่างพระราชกฤษฎกีากาํหนดใหข้ยายเวลาการลดอตัราภาษมีูลคา่เพิ�มใน
อตัรา -% ต่อไปอกี � ปี จนถงึวนัที� 3� กนัยายน ���3 
 
มาตรการภาษีเพื�อกระต ุ้นการลงทุนภาคเอกชน 
เมื�อวนัที� �� สงิหาคม ���� คณะรฐัมนตรอีนุมตัมิาตรการภาษอีากรเพื�อกระตุน้เศรษฐกจิและการลงทุนภาคเอกชนตามที�กระทรวงการคลงั
เสนอ โดยใหบ้รษิทัหกัรายจ่ายเพื�อการลงทุนในเครื�องจกัรได ้1.5 เท่าของที�จ่ายจรงิสาํหรบัการลงทุนตั <งแต่วนัที� 1 กนัยายน 2562 ถงึวนัที� 
31 พฤษภาคม 2563 โดยใหห้กัคา่เสื�อมราคาตามปกตสิาํหรบัตน้ทุนที�จา่ยจรงิ และใหท้ยอยหกัรายจา่ยสว่นเพิ�มอกี 0.5 เท่า  
 
แก้ไขหลกัเกณฑ์การยกเว้นภาษีมลูค ่าเพิ�มสาํหรบับริการวิจยั 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี�ยวกบัภาษีมูลค่าเพิ�ม ฉบบัที� 228 ไดอ้อกมาและมีผลบงัคบัใช้เมื�อวนัที� �� สงิหาคม ���� ได้แก้ไข
หลกัเกณฑก์ารยกเวน้ภาษมีลูคา่เพิ�มสาํหรบัการใหบ้รกิารวจิยัหรอืบรกิารวชิาการ โดยเพิ�มผูใ้หบ้รกิารวจิยัหรอืบรกิารวชิาการไดแ้ก่หน่วย
บรกิารรูปแบบพเิศษที�ไม่มฐีานะเป็นนิตบิุคคลและเป็นส่วนหนึ�งของส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการบรหิารงานของหน่วยบริการ
รปูแบบพเิศษ 
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ให้ผ ูจ้ ่ายเงินได้หกัเงินได้เพื�อชาํระเงินก ู้ยืมเพื�อการศึกษา 
ตามที�พระราชบญัญตัิเงินให้กู้ยมืเพื�อการศึกษาได้กําหนดให้ผู้จ่ายเงินได้พงึประเมินหกัเงนิได้พงึประเมินเพื�อชําระหนี<เงนิกู้ยืมเพื�อ
การศกึษา ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร ฉบบัที� � ไดอ้อกมาเมื�อวนัที� �� สงิหาคม ���� และมผีลบงัคบัใชเ้มื�อวนัที� � กุมภาพนัธ ์���� ได้
กาํหนดใหผู้จ้า่ยเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40(1) ใหพ้นกังานหรอืลูกจา้งซึ�งกูย้มืเงนิจากกองทุนใหกู้ย้มืเพื�อการศกึษา มหีน้าที�หกัเงนิได้
พงึประเมนิเพื�อชาํระเงนิกู้ยมืคนืใหก้องทุน โดยใชร้ะบบ e-PaySLF โดยใหผู้จ่้ายเงนิไดซ้ึ�งไดร้บัแจง้จํานวนเงนิกูย้มืและรายชื�อผูกู้ย้มืเงนิ
จากกองทุนเงนิกู้ยมืเพื�อการศึกษาเขา้สู่ระบบ e-PaySLF ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร และให้กองทุนเงนิกู้ยมืเพื�อการศกึษาจดัทํา
ใบเสรจ็รบัเงนิอเิลก็ทรอนิกสใ์หผู้จ้า่ยเงนิไดภ้ายใน 10 วนัทาํการนบัจากวนัที�ผูจ้่ายเงนิไดช้าํระเงนิตามช่องทางที�กําหนด 
 
คาํพิพากษาฎีกา 
ภาษีมลูค ่าเพิ�มสาํหรบัเงินสนับสนุน 
บรษิทั ก เป็นตวัแทนจําหน่ายรถยนต์ใหแ้ก่บรษิทั ข  บรษิทั ก ไดร้บัเงนิสนับสนุนการโฆษณาและส่งเสรมิการขายจากบรษิทั ข  โดย
บรษิทั ก ทดรองจา่ยไปก่อนแลว้เบกิคนืจากบรษิทั ข ซึ�งในการจดักจิกรรมแต่ละครั <งจะไดร้บัเงนิสนบัสนุนรอ้ยละ V� ของคา่ใชจ้่ายทั <งหมด 
บรษิทัจะไม่ไดร้บัเงนิสนับสนุนส่วนที�เกนิกว่าที�กาํหนดนั <น บรษิทัเหน็ว่าเงนิสนบัสนุนเป็นเงนิใหเ้ปลา่โดยบรษิทัไม่มหีน้าที�ตอ้งทาํสิ�งใดเป็น
การตอบแทน บรษิทัจงึไม่ไดนํ้าเงนิดงักล่าวมาคาํนวณภาษมีลูคา่เพิ�ม  เจา้พนกังานประเมนิเหน็ว่าเงนิจาํนวนดงักล่าวเป็นรายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิารโฆษณารถยนตใ์หแ้ก่บรษิทั ข มใิช่เงนิใหเ้ปลา่โดยมเีงื�อนไข ซึ�งจะตอ้งนํามาคาํนวณภาษมีลูคา่เพิ�ม  
 
ศาลฎกีาวนิิจฉัยว่าการโฆษณาและสง่เสรมิการขายดงักล่าว บรษิทั ก เป็นผูค้ดิรปูแบบกจิกรรมเพื�อเพิ�มยอดขาย ซึ�งบรษิทั ข กย็อ่มไดร้บั
ประโยชน์ไปดว้ย หากจะถอืเป็นการรบัจา้งเพื�อประโยชน์ของบรษิทั ข  บรษิทั ก กค็วรคดิคา่จา้งมากกว่าค่าใชจ้า่ย แต่ขอ้เทจ็จรงิบรษิทั ก 
ไดร้บัเงนิเพยีง 80% ของคา่ใชจ้่าย จงึไม่ใช่คา่จา้งหรอืคา่ตอบแทนจากการโฆษณาแต่อยา่งใด บรษิทั ก จงึไม่ตอ้งเสยีภาษมีูลคา่เพิ�มจาก
เงนิสนบัสนุนดงักลา่ว 
 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาํหรบักาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 
บรษิทั ก ประกอบกจิการผลติกระแสไฟฟ้าจําหน่ายโดยไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน บรษิทัไดจ้ดัหาแหล่งเงนิทุนโดยกู้เงนิจากสถาบนั
การเงนิต่างประเทศโดยมเีงื�อนไขชําระเงนิกู้งวดแรกภายหลงัที�มรีายไดเ้ชงิพาณิชย ์บรษิทัเริ�มจําหน่ายกระแสไฟฟ้าไดใ้นปี 2555 ในปี 
2553 บรษิทัมยีอดเงนิกูค้า้งชําระซึ�งเมื�อคาํนวณเป็นเงนิตราไทยแล้วมกีําไรจากการแปลงค่าเงนิตรา บรษิทัยื�นแบบชําระภาษีเงนิไดนิ้ติ
บุคคลโดยมไิดนํ้ากาํไรจากการอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราดงักลา่วมารวมเป็นรายไดใ้นการคาํนวณกาํไรสทุธเิพื�อเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลแต่
นํากาํไรดงักลา่วไปลดตน้ทุนคา่ก่อสรา้งโรงไฟฟ้า เจา้พนกังานประเมนิไดป้ระเมนิภาษโีดยนํากําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราไปคาํนวณ
เป็นรายไดใ้นการคาํนวณกาํไรสทุธเิพื�อเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 
 
ศาลฎกีาวนิิจฉยัวา่บรษิทัตอ้งนํากาํไรจากการตรีาคาหนี<สนิที�มคีา่เป็นเงนิตราต่างประเทศเป็นเงนิตราไทย ที�เหลอือยูใ่นวนัสดุทา้ยของรอบ
ระยะเวลาบญัชปีี ���3 มารวมคาํนวณเป็นรายไดใ้นการคาํนวณกาํไรสทุธเิพื�อเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลรอบระยะเวลาบญัชปีี ���3 
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