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มาตรการภาษี ส าํ หรับ สํา นัก งานการค้า ต่า งประเทศ
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือวันที 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิมเติมประมวลรัษฎากร และร่างพระราช
กฤษฎีกาฯ เพือการจัดตัง. สํา นักงานเศรษฐกิจและการค้าทีจัดตัง. ขึน. ในประเทศไทยตามทีได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะรัฐมนตรีตามข้อผูกพันที
กระทรวงการต่างประเทศได้เจรจา โดยให้สาํ นักงานเศรษฐกิจและการค้าได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรดังนี.

ให้ใ ช้อ ัต ราร้อ ยละ 0 ในการคํา นวณภาษีมูล ค่า เพิม สํา หรับ การประกอบกิจ การการขายสิน ค้า หรือ การให้บ ริการกับ องค์ก าร
สหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต องค์การระหว่างประเทศอืน ๆ ทีประเทศไทยมีพนั ธกรณีตามความตกลงฯ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือนไขทีอธิบดีกาํ หนด

ให้ยกเว้นภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรแก่สาํ นักงานเศรษฐกิจและการค้าและเจ้าหน้าทีของสํานักงานนัน. ในส่วนของ สถานทําการ
ของสํานักงาน ทีอยูข่ องหัวหน้าของสํานักงาน ยานพาหนะของสํานักงาน และรถยนต์นังส่วนบุคคลของเจ้าหน้าทีของสํานักงาน และ
เงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าเบีย. เลีย. งทีเจ้าหน้าทีของสํานักงานได้รบั จากสํานักงาน เนืองจากการปฏิบตั หิ น้าทีในประเทศไทย
ทัง. นี. ให้เป็ นไปตามข้อผูกพันทีประเทศไทยมีกบั รัฐบาลหรือหน่ วยงานของต่างประเทศ

การหัก รายจ่า ยเงิ น บริ จ าคสํา หรับพรรคการเมือ ง
ตามทีบทบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กําหนดให้ผบู้ ริจาคเงินเพือสนับสนุนพรรคการเมืองสามารถใช้สทิ ธิ
หักลดหย่อนภาษีได้ กรมสรรพากรจึงได้เสนอแก้ไขประมวลรัษฎากรเพือให้ผบู้ ริจาคให้พรรคการเมืองสามารถหักรายจ่ายได้ดงั นี.

บุคคลธรรมดาสามารถหักเงินทีบริจาคในการคํานวณภาษีเงินได้ได้ปีละไม่เกิน 10,000 บาทในปี ภาษี
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บริษทั สามารถหักรายจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิ ทีบริจาคในการคํานวณภาษีเงินได้ไม่เกิน 50,000 บาทในรอบระยะเวลาบัญชี

เพิ มเติ ม หลัก เกณฑ์การยกเว้น ภาษี ส าํ หรับการโอนทรัพย์สิ น ให้ก องทุน รวมโครงสร้า งพื(น ฐาน
ตามทีได้มพี ระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที 544 ยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม ภาษีธรุ กิจเฉพาะและอากรแสตมป์ สําหรับการโอนทรัพย์สนิ ให้กองทุนรวม
โครงสร้างพืน. ฐาน และได้มปี ระกาศอธิบดีฯ กําหนดหลักเกณฑ์การโอนทรัพย์สนิ ทีจะได้รบั ยกเว้นภาษีนัน. กรมสรรพากรได้ออกประกาศ
อธิบดีฯ ลงวันที 8 ตุลาคม 2561 กําหนดหลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการโอนทรัพย์สนิ ทีจะได้รบั ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
โดยกําหนดให้เจ้าของทรัพย์สนิ และกองทุนรวมโครงสร้างพืน. ฐานร่วมกันจัดทําหนังสือรับรองการโอนอสังหาริมทรัพย์แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ทีดินในขณะจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมและแจ้งอธิบดีกรมสรรพากรภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม

หนังสือ ตอบข้อ หารือ กรมสรรพากร
ภาษี ธ รุ กิ จเฉพาะสํา หรับการควบรวมกิ จการ
บริษทั ก ข และ ค ได้ควบเข้ากันเป็ นบริษทั ใหม่ โดยบริษทั ใหม่มที ุนจดทะเบียนรวมเท่ากับทุนจดทะเบียนของทัง. สามบริษทั รวมกันและผู้
ถือหุน้ ยังคงเป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมทัง. หมด ในการควบเข้ากันทรัพย์สนิ ของบริษทั ทีควบเข้ากันจะต้องโอนให้กบั บริษทั ตัง. ขึน. ใหม่ทงั . หมด โดย
บริษทั ทัง. สามได้โอนทีดินและอาคารมาให้บริษทั ใหม่ การดําเนินการจดทะเบียนเพือควบเข้ากัน บริษทั ฯ มิได้ทําการยืนแบบแสดงรายการ
ค.อ.1 ค.อ.2 ค.อ.3 ค.อ.4 ต่ออธิบดีกรมสรรพากรตามกําหนดเวลา
กรมสรรพากรวินิจฉัยว่าการทีบริษทั ใหม่รบั โอนทีดินและอาคารดังกล่าว เข้าลักษณะเป็ นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็ นทางค้าหรือหากําไร
หากการขายอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวไม่มกี ารจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม บริษทั ฯ ไม่ตอ้ งเสียภาษีธรุ กิจเฉพาะ ทัง. นี. ตามมาตรา 91/2(6)
มาตรา 91/8 แห่งประมวลรัษฎากร และพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที 342
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