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มาตรการภาษีสาํหรบัสาํนักงานการค้าต่างประเทศ 
คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมื�อวนัที� 2 ตุลาคม 2561 มมีตเิหน็ชอบหลกัการร่างพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิ�มเตมิประมวลรษัฎากร และร่างพระราช
กฤษฎีกาฯ เพื�อการจดัตั .งสาํนักงานเศรษฐกจิและการคา้ที�จดัตั .งขึ.นในประเทศไทยตามที�ไดร้บัอนุมตัจิากคณะรฐัมนตรตีามขอ้ผูกพนัที�
กระทรวงการต่างประเทศไดเ้จรจา โดยใหส้าํนกังานเศรษฐกจิและการคา้ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากรตามประมวลรษัฎากรดงันี. 
 ให้ใช้อัตราร้อยละ  0 ในการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ�ม สําหรบัการประกอบกิจการการขายสินค้าหรือการให้บริการกับองค์การ

สหประชาชาต ิ สถานเอกอคัรราชทูต  สถานทูต  องคก์ารระหว่างประเทศอื�น ๆ  ที�ประเทศไทยมพีนัธกรณีตามความตกลงฯ  ตาม
หลกัเกณฑ ์ วธิกีารและเงื�อนไขที�อธบิดกํีาหนด  

 ใหย้กเวน้ภาษอีากรตามประมวลรษัฎากรแก่สาํนักงานเศรษฐกจิและการคา้และเจา้หน้าที�ของสาํนักงานนั .นในส่วนของ สถานทําการ
ของสาํนักงาน ที�อยูข่องหวัหน้าของสาํนักงาน ยานพาหนะของสาํนักงาน และรถยนต์นั �งสว่นบุคคลของเจา้หน้าที�ของสาํนักงาน และ
เงนิเดอืน คา่ตอบแทน  และค่าเบี.ยเลี.ยงที�เจา้หน้าที�ของสาํนักงานไดร้บัจากสาํนักงาน เนื�องจากการปฏบิตัหิน้าที�ในประเทศไทย  

ทั .งนี. ใหเ้ป็นไปตามขอ้ผกูพนัที�ประเทศไทยมกีบัรฐับาลหรอืหน่วยงานของต่างประเทศ 

 
การหกัรายจ่ายเงินบริจาคสาํหรบัพรรคการเมือง 
ตามที�บทบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมอืง พ.ศ. 2560 กาํหนดใหผู้บ้รจิาคเงนิเพื�อสนับสนุนพรรคการเมอืงสามารถใชส้ทิธิ
หกัลดหยอ่นภาษไีด ้กรมสรรพากรจงึไดเ้สนอแกไ้ขประมวลรษัฎากรเพื�อใหผู้บ้รจิาคใหพ้รรคการเมอืงสามารถหกัรายจ่ายไดด้งันี. 
 บุคคลธรรมดาสามารถหกัเงนิที�บรจิาคในการคาํนวณภาษเีงนิไดไ้ดปี้ละไม่เกนิ 10,000 บาทในปีภาษ ี
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 บรษิทัสามารถหกัรายจา่ยเงนิหรอืทรพัยส์นิที�บรจิาคในการคาํนวณภาษเีงนิไดไ้ม่เกนิ 50,000 บาทในรอบระยะเวลาบญัช ี
 

เพิ�มเติมหลกัเกณฑ์การยกเว้นภาษีสาํหรบัการโอนทรพัยส์ินให้กองทุนรวมโครงสร้างพื(นฐาน 
ตามที�ไดม้พีระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที� 544 ยกเวน้ภาษมีลูคา่เพิ�ม ภาษธีรุกจิเฉพาะและอากรแสตมป์สาํหรบัการโอนทรพัยส์นิใหก้องทุนรวม
โครงสรา้งพื.นฐาน และไดม้ปีระกาศอธบิดฯี กาํหนดหลกัเกณฑก์ารโอนทรพัยส์นิที�จะไดร้บัยกเวน้ภาษนีั .น กรมสรรพากรไดอ้อกประกาศ
อธบิดฯี ลงวนัที� 8 ตุลาคม 2561 กําหนดหลกัเกณฑเ์พิ�มเตมิสาํหรบัการโอนทรพัยส์นิที�จะไดร้บัยกเวน้ภาษธุีรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์ 
โดยกําหนดใหเ้จา้ของทรพัยส์นิและกองทุนรวมโครงสรา้งพื.นฐานร่วมกนัจดัทาํหนังสอืรบัรองการโอนอสงัหารมิทรพัยแ์จง้ต่อเจา้พนักงาน
ที�ดนิในขณะจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมและแจง้อธบิดกีรมสรรพากรภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�จดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม 
 
หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร 
ภาษีธรุกิจเฉพาะสาํหรบัการควบรวมกิจการ 
บรษิทั ก ข และ ค ไดค้วบเขา้กนัเป็นบรษิทัใหม่ โดยบรษิทัใหม่มทีุนจดทะเบยีนรวมเท่ากบัทุนจดทะเบยีนของทั .งสามบรษิทัรวมกนัและผู้
ถอืหุน้ยงัคงเป็นผูถ้อืหุน้เดมิทั .งหมด ในการควบเขา้กนัทรพัยส์นิของบรษิทัที�ควบเขา้กนัจะต้องโอนให้กบับรษิทัตั .งขึ.นใหม่ท ั .งหมด โดย
บรษิทัทั .งสามไดโ้อนที�ดนิและอาคารมาใหบ้รษิทัใหม่ การดาํเนินการจดทะเบยีนเพื�อควบเขา้กนั บรษิทัฯ มไิดท้ําการยื�นแบบแสดงรายการ 
ค.อ.1 ค.อ.2 ค.อ.3 ค.อ.4 ต่ออธบิดกีรมสรรพากรตามกาํหนดเวลา 
 
กรมสรรพากรวนิิจฉัยว่าการที�บรษิทัใหม่รบัโอนที�ดนิและอาคารดงักล่าว เขา้ลกัษณะเป็นการขายอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นทางคา้หรอืหากําไร
หากการขายอสงัหารมิทรพัยด์งักลา่วไม่มกีารจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรม บรษิทัฯ ไม่ตอ้งเสยีภาษธีรุกจิเฉพาะ ทั .งนี. ตามมาตรา 91/2(6)  
มาตรา 91/8 แหง่ประมวลรษัฎากร และพระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที� 342   
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