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ลดภาษีสาํหรบัการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 

คณะรฐัมนตรไีดอ้นุมตัมิาตรการภาษสีาํหรบัการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษเมื%อวนัที% '( พฤษภาคม *+,* โดยขยายเวลาการจด
แจง้การขอใชส้ทิธลิดอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจากอตัรารอ้ยละ *2 เหลอืรอ้ยละ '2 เป็นเวลา '2 รอบระยะเวลาบญัชตี่อเนื%องกนั ใหแ้ก่
บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลซึ%งมสีถานประกอบการตั :งอยู่ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสาํหรบักาํไรสุทธจิากรายไดท้ี%เกดิจากการผลติ
สนิคา้หรอืการใหบ้รกิารและมกีารใชบ้รกิารในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชเีริ%มในหรอืหลงัวนัที%ไดจ้ดแจง้การขอใช้
สทิธกิารเป็นบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลในพื:นที%เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตั :งแต่วนัที% ' มกราคม *+,' ถงึวนัที% =2 ธนัวาคม *+,= 
 

มาตรการภาษีเพื�อการลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 
คณะรฐัมนตรไีดอ้นุมตัริา่งพระราชกฤษฎกีาฯ เมื%อวนัที% '( พฤษภาคม *+,* สาํหรบัมาตรการภาษเีพื%อสง่เสรมิโครงการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจ โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรบัการขายคาร์บอนเครดติประเภท Voluntary Emission Reductions 
(VERs) ที%ไดข้ึ:นทะเบยีนการดาํเนินโครงการจากองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก ไม่ว่าจะกระทําในประเทศหรอืนอกประเทศเป็น
เวลาสามรอบระยะเวลาบญัชตี่อเนื%องกนั ตั :งแต่วนัที%กฎหมายมผีลบงัคบัใชจ้นถงึวนัที% 31 ธนัวาคม 2563 
 
ลดภาษีเงินได้สาํหรบัการลงทุนในกล ุ่มอาเซียน 
พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที% ,[2 ไดอ้อกมาเมื%อวนัที% =' พฤษภาคม *+,* และมผีลบงัคบัใชเ้มื%อวนัที% 1 มถิุนายน *+,* เพื%อลดอตัราภาษี
เงนิไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรบัเงนิปันผลหรอืเงนิสว่นแบ่งกาํไรจากโครงการจดัการลงทุนกลุม่อาเซยีน โดยใหผู้จ้า่ยหกัภาษ ีณ ที%จ่ายในอตัรา 
'2% ผูม้เีงนิไดไ้ม่ตอ้งนําเงนิไดม้ารวมคาํนวณภาษสีิ:นปีและไมข่อคนืภาษทีี%หกัไว ้
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การหกัรายจ่ายสองเท่าสาํหรบัการบริจาคอิเลก็ทรอนิกส ์
พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที% ,[' ไดอ้อกมาเมื%อวนัที% =' พฤษภาคม *+,* และมผีลบงัคบัใชเ้มื%อวนัที% ' มถิุนายน *+,* เพื%อกาํหนดใหห้กั
รายจ่ายในการคํานวณภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาและภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลไดส้องเท่าสาํหรบัการบรจิาคใหส้ถานศกึษาผ่านระบบบรจิาค
อเิลก็ทรอนิกส ์ทั :งนี: การบรจิาคตอ้งกระทาํตั :งแต่วนัที% ' มกราคม *+,* ถงึวนัที% =' ธนัวาคม *+,* 
 

มาตรการภาษีสาํหรบัการพฒันาระบบการชาํระเงินและการนําส่งภาษีผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส ์
พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที% ,[= ไดอ้อกมาเมื%อวนัที% '* มถิุนายน *+,* และมผีลบงัคบัใชเ้มื%อวนัที% '= มถิุนายน *+,* เพื%อกาํหนดให้หกั
รายจา่ยสาํหรบัการพฒันาระบบการชาํระเงนิและการนําสง่ภาษผีา่นระบบอเิล็กทรอนิกส ์สรปุไดด้งันี: 
- ใหบ้รษิทัหกัรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธเิพื%อเสยีภาษีเงนิไดนิ้ติบุคคลไดส้องเท่าสาํหรบัรายจ่ายในการลงทุนในระบบการจดัทํา
เอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์การจดัซื:อโปรแกรมคอมพวิเตอร ์อุปกรณ์เกบ็ใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์เครื%องคอมพวิเตอร ์เพื%อจดัทํา สง่มอบ เกบ็
รกัษาใบกาํกบัภาษอีเิลก็ทรอนิกสห์รอืใบรบัอเิลก็ทรอนิกส ์คา่บรกิารใชพ้ื:นที%เพื%อเกบ็ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์คา่บรกิารใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส ์
รายจา่ยการลงทุนในเครื%องบนัทกึการเกบ็เงนิ โดยเป็นการพฒันาระบบเพื%อกจิการ หรอืเพื%อใชป้ระโยชน์ในการนําสง่ภาษขีองกจิการ ไม่ใช่
เพื%อการขายหรอืใหบ้รกิารบุคคลอื%น 
- ตอ้งเป็นรายจา่ยที%เกดิขึ:นระหวา่ง =2 เมษายน *+,* ถงึวนัที% =' ธนัวาคม *+,* 
- ทรพัย์สนิที%ซื:อมาจะต้องไม่เคยใชง้านมาก่อน สามารถใชง้านไดไ้ม่น้อยกว่าสามรอบระยะเวลาบญัช ีและไม่เป็นทรพัยส์นิที%ไดร้บัสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษอีากรในกรณีอื%น 
 
กฎกระทรวงตามกฎหมายภาษีเงินได้ปิโตรเล ียม 
กฎกระทรวงตามกฎหมายภาษีเงนิได้ปิโตรเลียมดงัต่อไปนี:ได้ออกมาเมื%อวนัที% *[ พฤษภาคม *+,* และมีผลบงัคบัใช้เมื%อวนัที% *^ 
พฤษภาคม *+,* 
กฎกระทรวง ฉบบัที% _ – กําหนดหลกัเกณฑ์รายจ่ายของสํานักงานใหญ่ที%สาขาในประเทศไทยนํามาหกัเป็นรายจ่ายได ้ เช่นต้องเป็น
รายจา่ยการใหค้วามช่วยเหลอืหรอืบรกิารของสาํนักงานใหญ่ที%เกี%ยวกบักจิการปิโตรเลยีมของสาขาในประเทศไทย 
กฎกระทรวง ฉบบัที% [ – กรณีการโอนกิจการปิโตรเลยีม ให้บรษิัทผู้รบัโอนถอืเอาผลขาดทุนประจําปีคงเหลอืของบรษิทัผู้โอนมาหกั
ลดหยอ่นได ้ตั :งแต่รอบระยะเวลาบญัชทีี%มกีารโอนเป็นตน้ไป 
กฎกระทรวง ฉบบัที% ^ – ตามที%ไดม้กีารแกไ้ข พระราชบญัญตัภิาษเีงนิไดปิ้โตรเลยีมในปี *+(' ทาํใหบ้รษิทัผูไ้ดร้บัสมัปทานหรอืผูไ้ด้รบั
สญัญาแบ่งปันผลผลติ อาจมแีปลงสาํรวจบางแปลงอยู่ใตบ้งัคบักฎหมายฉบบัเดมิ บางแปลงอยูใ่ตบ้งัคบักฎหมายที%แกไ้ขใหม่ บรษิทัจะตอ้ง
คาํนวณรายได ้รายจ่ายและกาํไรสทุธสิาํหรบัแปลงสาํรวจดงักล่าวแยกจากกนั ถา้รายไดแ้ละรายจ่ายใดไม่สามารถแยกจากกนัไดใ้หเ้ฉลี%ย
รายไดร้ายจ่ายตามหลกัเกณฑท์ี%กาํหนดในกฎกระทรวง 
 
คณะกรรมการวินิจฉัย ฯ WTO ยืนยนั ไทยละเมิดความตกลงว่าด้วยการประเมินราคาศลุกากรคดีนําเขา้บุหรี� 
เมื%อวนัที%  12 กรกฎาคม 2562 ที%ผ่านมา คณะกรรมการวนิิจฉัยขอ้พพิาทแห่งองคก์ารการคา้โลก (WTO) ไดเ้ผยแพร่รายงานคาํวนิิจฉัย ซึ%ง
เป็นการยนืยนัตามคาํวนิิจฉัยฉบบัก่อนที%เคยเผยแพรม่าก่อนหน้านี:วา่ การดาํเนินการของศุลกากรไทย ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑต์ามความ
ตกลงวา่ดว้ยการประเมนิราคาศลุกากร และไม่ไดด้าํเนินมาตรการที%จาํเป็นในการจดัการใหเ้ป็นไปตามคาํวนิิจฉัยฉบบัก่อน 

ในปี 2551 ประเทศฟิลปิปินสไ์ดร้อ้งขอต่อคณะกรรมการฯ แหง่องคก์รระงบัขอ้พพิาท (WTO Dispute Settlement Body-DSB) ในประเดน็
เกี%ยวกบักรมศลุกากรไทยและมาตรการเกี%ยวกบัราคาศลุกากรสาํหรบับุหรี%ที%สง่ออกจากฟิลปิปินสม์ายงัไทย ฟิลปิปินสก์ลา่วอา้งวา่มาตรการ
ดงักลา่วขดัต่อขอ้ตกลงและพนัธกรณีที%ไทยมภีายใตค้วามตกลงทั %วไปวา่ดว้ยภาษศีลุกากรและการคา้ (GATT) อนัรวมถงึความตกลงว่าดว้ย
การประเมนิราคาศลุกากร 
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สาํหรบักรณีนี:ศุลกากรไทยไดม้กีารตรวจสอบราคานําเขา้ที%สาํแดงโดยผูนํ้าเขา้บุหรี%รายหนึ%ง ที%มคีวามสมัพนัธ์ (related-party) กบัผูส้ง่ออก
บุหรี%ดงักล่าว ซึ%งกรมศุลกากรมองวา่ราคาซื:อขายของที%นําเขา้นั :นตํ%าไป กรมศุลกากรจงึปฏเิสธไม่รบัราคานําเขา้ที%สําแดงนั :น อยา่งไรก็ด ี
จากคําวนิิจฉัยครั :งแรกเมื%อปี 2553 และคําวนิิจฉัยหลงัจากที%ไทยอุทธรณ์ต่อองค์กรอุทธรณ์ (Appellate Body) แห่ง WTO เมื%อปี 2554 
คณะกรรมการวนิิจฉัยฯ มคีวามเหน็วา่ศลุกากรไทยไม่ไดป้ฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัความตกลงว่าดว้ยการประเมนิราคาศลุกากร 

ทั :งนี: ประเทศฟิลปิปินสไ์ดร้อ้งขอใหม้กีารตั :งคณะกรรมการวนิิจฉัยขอ้พพิาทอกีครั :งในปี 2559 และ 2562  หลงัจากที%กรมศุลกากรไทยและ
คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์ของกรมศุลกากรปฏเิสธราคานําเขา้บุหรี%ของผูนํ้าเขา้รายเดมิอกีครั :งในปี 2555 สาํนักงานอยัการสงูสุดยงั
ดาํเนินคดอีาญากบัผูนํ้าเขา้รายดงักล่าวในความผดิฐานสาํแดงเทจ็ นอกจากนี: ฟิลปิปินสย์งักล่าวอา้งวา่ไทยไม่ไดด้าํเนินการใดที%แสดงให้
เหน็ว่ามคีวามพยายามในการเปลี%ยนแปลงกระบวนการประเมนิราคาศุลกากร ตั :งแต่คณะกรรมการวนิิจฉัยฯ ไดม้คีาํวนิิจฉัยฯ ออกมาในปี 
2553 และ 2554 

คําวนิิจฉัยเมื%อปี 2561 และคําวินิจฉัยฉบบัล่าสุดที%เพิ%งออกมานี: ยนืยนัว่าประเทศไทยมิได้ดําเนินมาตรการที%จําเป็นในการปรบัปรุง
กระบวนการที%ไม่สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการประเมินราคาศุลกากร ซึ%งคณะกรรมการวนิิจฉัยข้อพิพาทมี
ขอ้สงัเกต ดงันี: 

 กรมศุลกากรไทยและคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ของกรมศุลกากรยงัคงปฏเิสธราคานําเขา้ในการนําเขา้สนิคา้
ของผูนํ้าเขา้บุหรี%รายเดมิ ดว้ยเหตุที%ว่าผูนํ้าเขา้และผู้ส่งออกบุหรี%จากประเทศต้นทางมีความสมัพนัธ์กนั และยงั
ประเมนิราคานําเขา้ที%สงูกวา่ดว้ยการนําวธิคีาํนวณราคาหกัทอน (Deductive valuation) มาใช ้

 ขอ้เท็จจรงิที%วา่ผูนํ้าเขา้และผูส้ง่ออกมคีวามสมัพนัธ์กนั ไม่ไดท้ําใหผู้นํ้าเขา้และผูส้่งออกหมดสทิธใิชร้าคาซื:อขาย
ของที%นําเขา้ แต่ตอ้งมกีารพจิารณาพฤตกิารณ์อื%นที%เกี%ยวกบัการขาย ตามขอ้ 1.1 และ 1.2 (a) แห่งความตกลงว่า
ดว้ยการประเมนิราคาศลุกากร ซึ%งกรมศลุกากรมไิดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งักลา่ว 

 กรมศุลกากรและสํานักงานอยัการสูงสุดมีการใช้วิธีการประเมินราคาศุลกากรหลายแบบ (ราคาซื:อขายของที%
คลา้ยกนั ราคาหกัทอน ราคาคาํนวณ) อนัไม่สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารประเมนิราคาศุลกากรภายใตค้วามตกลง
วา่ดว้ยการประเมนิราคาศลุกากร โดยการไม่ประเมนิราคาศุลกากร ตน้ทุน และคา่ใชจ้า่ยที%เกี%ยวขอ้งใหถ้กูตอ้งอยา่ง
แน่ชดั 

 กรมศุลกากรและสาํนักงานอยัการสงูสดุ ไม่ไดด้าํเนินการใชว้ธิกีารประเมนิราคาศุลกากรตามลําดบัตามขอ้ 2 ถงึ 7 
แหง่ความตกลงวา่ดว้ยการประเมนิราคาศลุกากร 

 กรมศุลกากรและสาํนักงานอยัการสงูสดุมไิด้ใหเ้หตุผลอย่างเพยีงพอ ภายในเวลาที%กําหนด ในการใหค้าํอธบิายถงึ
สาเหตุในการปฏเิสธราคานําเขา้ดงักล่าว ตามขอ้ 11.3 และ 16 แหง่ความตกลงวา่ดว้ยการประเมนิศุลกากร 

ภายใตก้ฎเกณฑข์อง WTO หากประเทศไทยไม่มมีาตรการที%เหมาะสมในการแกไ้ขกระบวนการที%ขดัต่อหลกัเกณฑข์อง WTO ภายในเวลา
ที%เหมาะสม ประเทศฟิลปิปินสม์สีทิธทิี%จะรอ้งขอต่อ DSB ในการดาํเนินมาตรการตอบโตท้างการคา้ที%เท่าเทยีมกนัต่อประเทศไทยได ้
 

 
 



Tax & Legal Services Newsletter July 2019 

 

04 

 

 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities. DTTL 

(also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL does not provide services to 

clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more. 

Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services. Our network of 

member firms in more than 150 countries and territories serves four out of five Fortune Global 500® companies. Learn how Deloitte’s 

approximately 264,000 people make an impact that matters at www.deloitte.com 

About Deloitte Southeast Asia  

Deloitte Southeast Asia Ltd – a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited comprising Deloitte practices operating in Brunei, Cambodia, 

Guam, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam – was established to deliver measurable value to the 

particular demands of increasingly intra-regional and fast growing companies and enterprises. 

Comprising approximately 340 partners and 8,800 professionals in 25 office locations, the subsidiaries and affiliates of Deloitte Southeast Asia Ltd 

combine their technical expertise and deep industry knowledge to deliver consistent high quality services to companies in the region. 

All services are provided through the individual country practices, their subsidiaries and affiliates which are separate and independent legal entities 

About Deloitte Thailand  

In Thailand, services are provided by Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. and its subsidiaries and affiliates.   

© 2019 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd. 

 

Anthony Visate Loh             

International Tax & Indirect Tax 

Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40112 

Email: aloh@deloitte.com  

 

Chairak Trakhulmontri          

Transfer Pricing  

Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 10338 

Email: ctrakhulmontri@deloitte.com 

Darika Soponawat 

Business Tax (Japanese Services Group)  

& Tax Compliance 

Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40115 

Email: dsoponawat@deloitte.com 

Dr. Kancharat Thaidamri             

Transfer Pricing & Business Tax 

Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40118 

Email: kthaidamri@deloitte.com 

Korneeka Koonachoak             

Business Tax (Business 

Model Optimization) 

Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40122 

Email: kkoonachoak@deloitte.com 

 

Mark Kuratana             

Global Employer Services 

Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40125 

Email: mkuratana@deloitte.com 

Mike Fiore  

Business Process Solution 

Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40126 

Email: mfiore@deloitte.com 

 

Stuart Simons             

Transfer Pricing & Customs Services 

Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40135 

Email: ssimons@deloitte.com 

 

Thirapa Glinsukon 

Business Tax & Tax Compliance 

Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40159 

Email: tglinsukon@deloitte.com 

 

Wanna Suteerapornchai             

Business Tax (M&A) & FSI 

Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40144 

Email: wsuteerapornchai@deloitte.com 


