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การรายงานข้อมลูธรุกรรมราคาโอน 
ตามที�ได้มีการแก้ไขบทบญัญตัิตามประมวลรษัฎากรเพื�อกําหนดให้บรษิัทรายงานข้อมูลเกี�ยวกบับรษิัทที�มีความสมัพนัธ์กันนั 'น ได้มี
ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เมื�อวนัที� 7 พฤศจกิายน 2562 กาํหนดแบบรายงานประจาํปีสาํหรบับรษิทัที�มคีวามสมัพนัธ์กนั (Disclosure 
form) โดยบรษิทัตอ้งแจง้รายชื�อบรษิทัที�มคีวามสมัพนัธ์กนัพรอ้มทั 'งมูลคา่ธุรกรรมและขอ้มูลอื�น ๆ เช่น การจดัทํางบการเงนิรวม และการ
ปรบัโครงสรา้งธุรกจิ เป็นตน้ ในแต่ละรอบระยะเวลาบญัช ี
แบบดงักลา่วใหใ้ชส้าํหรบัการยื�นแบบแสดงรายการของรอบระยะเวลาบญัชทีี�เริ�มในหรอืหลงัวนัที� 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป  
 
ยกเลิกการยกเว้นภาษี ROH IHQ และ ITC  
พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที� 685, 686 และ 687 ออกมาเมื�อวนัที� 1 พฤศจกิายน 2562 และมผีลบงัคบัใชต้ั 'งแต่วนัที� 2 พฤศจกิายน 2562 ได้
ออกมากาํหนดเกี�ยวกบัการใชส้ทิธปิระโยชน์ภาษอีากรตามกฎหมายเดมิ สาํหรบัสาํนักงานปฏบิตักิารภมูภิาค (ROH) สาํนักงานใหญ่ขา้ม
ประเทศ (IHQ) และบรษิทัการคา้ระหวา่งประเทศ (ITC) ตวัอยา่งเชน่ การไดร้บัสทิธปิระโยชน์สาํหรบัเงนิไดเ้ชน่ ค่าสทิธ ิ รายไดค้า่บรกิาร 
และเงนิปันผลที�ไดร้บัจากวสิาหกจิในเครอื ที�ไดร้บัก่อนวนัที� 1 มถินุายน 2562 และสาํหรบัคนต่างดา้วซึ�งทาํงานประจาํสาํนักงานปฏบิตักิาร
ภมูภิาค, สาํนกังานใหญ่ขา้มประเทศ หรอื บรษิทัการคา้ระหวา่งประเทศ ใหไ้ดร้บัสทิธยิกเวน้ภาษเีงนิไดจ้นถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2562    
 
เงินบริจาคเพื%อสนับสนุนป่าชุมชน 
พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที� 688 ไดอ้อกมาเมื�อวนัที� 12 พฤศจกิายน 2562 และมผีลบงัคบัใชต้ั 'งแต่วนัที� V3 พฤศจกิายน 2562 เพื�อกาํหนดให้
บรษิทัหกัเงนิบรจิาคไดส้าํหรบัการบรจิาคโครงการภาคสีนบัสนุนป่าชมุชนลดโลกรอ้นของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม โดย
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เมื�อรวมกบัเงนิบรจิาคเพื�อการกุศลสาธารณอื�นแลว้ตอ้งไม่เกนิ 2% ของกาํไรสทุธ ิทั 'งนี'สาํหรบัการบรจิาคตั 'งแต่วนัที� 1 มกราคม 2561 ถงึ
วนัที� 31 ธนัวาคม 2565  

เงินบริจาคพรรคการเมือง 
เมื�อวนัที� Y พฤศจกิายน Z[\Z อธบิดกีรมสรรพากรไดอ้อกประกาศ ฉบบัที� 358 เพื�อกาํหนดหลกัเกณฑก์ารหกัรายจ่ายเงนิบรจิาคใหพ้รรค
การเมอืงสาํหรบัการคาํนวณกาํไรสทุธเิพื�อเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล ดงันี' 

 บรษิทัที�จะหกัรายจ่ายเงนิบรจิาคใหพ้รรคการเมอืงไดจ้ะต้องเป็นบรษิทัที�ต ั 'งขึ'นตามกฎหมายไทยและไม่เป็นบรษิทัตอ้งหา้มมิให้
บรจิาคเงนิใหพ้รรคการเมอืง 

 บรษิทัหกัเงนิบรจิาคพรรคการเมอืงในการคํานวณกําไรสุทธเิพื�อเสยีภาษีเงนิได้นิติบุคคลไดไ้ม่เกนิ 50,000 บาทสําหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชนีั 'น 

 การหกัรายจ่ายเงนิบรจิาคตอ้งมหีลกัฐานใบเสรจ็รบัเงนิที�ออกโดยพรรคการเมอืงพรอ้มใหเ้จา้พนักงานประเมนิตรวจสอบได ้
 

หลกัเกณฑด์งักลา่วใชบ้งัคบัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี�เร ิ�มในหรอืหลงัวนัที� 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 
 
แก้ไขหลกัเกณฑ์การออกใบกาํกบัภาษีอิเลก็ทรอนิกส ์
เมื�อวนัที� VY ตุลาคม Z[\Z อธบิดกีรมสรรพากรไดอ้อกประกาศ ฉบบัที� 15 เพื�อกาํหนดหลกัเกณฑก์ารออกใบกาํกบัภาษอีเิลก็ทรอนิกส ์โดย
ไดย้กเลกิระเบยีบกรมสรรพากรว่าดว้ยการจดัทําและสง่มอบใบกาํกบัภาษอีเิลก็ทรอนิกสท์ี�ออกมาในปี 2560 หลกัเกณฑด์งักล่าวมผีลบงัคบั
ใชต้ั 'งแต่วนัที� VY ตุลาคม Z[\Z 
 
คาํพิพากษาฎีกา – ภาษีมลูค่าเพิ%มสาํหรบัค ่าตอบแทนการเลิกสญัญาเช่า 
บรษิทั ก เช่าที�ดนิจากบุคคลธรรมดาเป็นระยะเวลา 15 ปี เพื�อสรา้งตลาดสดใหเ้ชา่พรอ้มกบัใหบ้รกิารสาธารณูปโภคและบรกิารอื�น ๆ อกี 3 
ปีต่อมาไดม้บีรษิทั ข ประสงคจ์ะเชา่ที�ดนิแปลงดงักล่าว เจา้ของที�ดนิตอ้งการเลกิสญัญาเชา่ที�ทาํไวก้บับรษิทั ก ดงันั 'นบรษิทั ก เจา้ของที�ดนิ
และบรษิทั ข ไดท้าํขอ้ตกลงเพื�อมสีทิธใินที�ดนิ ร่วมกนัโดยเจา้ของที�ดนิแจง้เลกิสญัญาเชา่กบับรษิทั ก ที�ใหบ้รษิทั ก เช่าที�ดนิดงักลา่ว พรอ้ม
ทั 'งใหบ้รษิทั ก จดัการใหผู้เ้ชา่และผูอ้ยู่อาศยัในที�ดนิออกไป และรื'อถอนสิ�งปลกูสรา้งในที�ดนิที�เชา่ และบรษิทั ก ไดร้บัเงนิจากบรษิทั ข 
จาํนวน 90 ลา้นบาท เจา้พนักงานประเมนิเหน็วา่เงนิจาํนวนดงักล่าวเป็นคา่ตอบแทนการโอนสทิธกิารเช่า จงึตอ้งเสยีภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% แต่
บรษิทั ก เหน็วา่เงนิจาํนวนดงักลา่วเป็นคา่เสยีหายจากการยกเลกิสญัญาเชา่ซึ�งไม่ตอ้งเสยีภาษมีลูคา่เพิ�ม 
 
ศาลฎกีาวนิิจฉยัวา่บรษิทัจดทะเบยีนซึ�งเป็นผูป้ระกอบกจิการเสยีภาษมีูลคา่เพิ�มเกี�ยวเนื�องกบัการประกอบกจิการในที�ดนิดงักล่าว การที�
บรษิทัไดร้บัคา่ตอบแทนเพื�อจดัการใหผู้เ้ชา่และผูอ้ยูอ่าศยัในที�ดนิออกไป และรื'อถอนสิ�งปลกูสรา้งในที�ดนิที�เชา่ รวมถงึตอบแทนในการเลกิ
สญัญาเชา่ ถอืเป็นการกระทาํใด ๆ เพื�อหาประโยชน์อนัมมีลูคา่ อนัถอืเป็นการใหบ้รกิาร จงึตอ้งเสยีภาษมีลูคา่เพิ�ม 
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