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การหลีกเลี่ยงภาษี อากรถือเป็ นความผิดฐานฟอกเงิ น
พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 45 ได้ออกมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 และมีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 ให้ความผิดฐานหลีกเลีย่ งภาษีอากรถือเป็ นความผิดตามกฎหมายว่า
ด้านการฟอกเงิน มีสาระสาคัญดังนี้
เมื่อมีการกระทาความผิดตามมาตรา 37 มาตรา 37 ทวิ หรือมาตรา 90/4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึง่
หลีกเลีย่ งภาษีอากรหรือฉ้อโกงภาษีอากรเป็ นจานวนเงินตัง้ แต่ 10 ล้านบาทต่อปี ภาษีขน้ึ ไป หรือขอคืนภาษี
อากรเป็ นเท็จตัง้ แต่ 2 ล้านบาทต่อปี ภาษีขน้ึ ไป โดยสร้างธุรกรรมเป็ นเท็จเพื่อหลีกเลีย่ งหรือฉ้อโกงภาษี
อากร และมีพฤติกรรมปกปิ ดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วกับการกระทาความผิดเพื่อมิให้ตดิ ตามทรัพย์สนิ
นัน้ ได้ ให้ถอื ว่าเป็ นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดย
กรมสรรพากรจะส่งข้อมูลให้สานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อดาเนินการตามกฎหมาย
ต่อไป

01

Tax & Legal Services Newsletter May 2017

หลักเกณฑ์การยกเว้นภาษี อากรสาหรับการโอนทรัพย์สินเพื่อจัดตัง้ บริ ษทั
ตามทีพ่ ระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 630 ได้ยกเว้นภาษีอากรให้แก่บุคคลธรรมดาสาหรับการโอนทรัพย์สนิ เพื่อ
จัดตัง้ บริษทั ได้มปี ระกาศกรมสรรพากรออกมาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การ
ยกเว้นภาษีอากรในกรณีดงั กล่าว มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 10 สิงหาคม 2559 ดังนี้
- บุคคลทีโ่ อนทรัพย์สนิ ไม่รวมถึงห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือคณะบุคคลทีไ่ ม่ใช่นิตบิ คุ คล
- ต้องเป็ นการโอนกรรมสิทธิทรั
์ พย์สนิ ตามราคาตลาดจากบุคคลให้แก่บริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 10
สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อใช้เป็ นทุนจดทะเบียนของบริษทั
- ผูโ้ อนกรรมสิทธิต้์ องถือหุน้ ในบริษทั เป็ นจานวนไม่น้อยกว่ามูลค่าทรัพย์สนิ ทีโ่ อน และต้องไม่โอนหุน้ อัน
เกิดจากการโอนทรัพย์สนิ ซึง่ ได้รบั ยกเว้นภาษีอากรไปต่ากว่ามูลค่าหุน้ ทางบัญชี
- สาหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์ ผูโ้ อนและผูร้ บั โอนต้องทาหนังสือแจ้งต่อเจ้าพนักงานทีด่ นิ และอธิบดี
กรมสรรพากร

ลดภาษี สาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญที่มาทางานใน EEC
คณะรัฐมนตรีอนุมตั มิ าตรการภาษีเพื่อจูงใจผูม้ คี วามสามารถสูงระดับโลกให้มาทางานในอุตสาหกรรม
เป้ าหมายตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับผูท้ ่ี
ทางานในบริษทั ทีป่ ระกอบกิจการทีอ่ ยู่ใน 10 อุตสาหกรรมเป้ าหมายซึง่ มีสถานประกอบกิจการตัง้ อยู่ใน
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เหลือ 17% ของเงินได้ โดยผูเ้ งินได้ทจ่ี ะได้รบั สิทธิตอ้ งมีคุณสมบัตแิ ละ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามทีก่ าหนด

หลักเกณฑ์การยกเว้นภาษี สาหรับนักกีฬาสมัครเล่น
ตามทีก่ ฎกระทรวง ฉบับที่ 325 ได้ออกมาเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับเงินได้ทน่ี กั กีฬาและผู้
ฝึกสอนกีฬาทีไ่ ด้รบั รางวัลเนื่องจากการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นระดับนานาชาติ เฉพาะส่วนทีเ่ กิน 10 ล้าน
บาท ได้มปี ระกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 293 ออกมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 (มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559) กาหนดหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีเงินได้ดงั นี้
- นักกีฬาและผูฝ้ ึกสอนกีฬาต้องได้รบั อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาสมัครเล่นระดับนานาชาติในนามทีมชาติไทย
- นักกีฬาและผูฝ้ ึกสอนกีฬาต้องได้รบั เงินจากการให้เสน่หาโดยไม่มขี อ้ ผูกพันต้องกระทาการตอบแทนแก่
ผูใ้ ห้หรือบุคคลอื่น และได้รบั เงินภายใน 1 ปี หลังจากสิน้ สุดการแข่งขัน
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หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร – บริ ษทั ต่ างประเทศจัดส่งพนักงานมาทางานใน
ไทย
บริษทั A เป็ นบริษทั ลูกของบริษทั B ในประเทศญีป่ ่ นุ เนื่องจากบริษทั B มีนโยบายการลงทุนในประเทศ
ต่างๆ โดยต้องส่งผูบ้ ริหารทีม่ ปี ระสบการณ์เข้ามาบริหารงานเพื่อให้การบริหารบริษทั ในเครือเป็ นแบบ
เดียวกันทัวโลก
่
บริษทั B จึงส่งผูบ้ ริหารมาทางานกับบริษทั A โดยบริษทั A รับผิดชอบจ่ายเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนต่างๆระหว่างทีผ่ บู้ ริหารปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นประเทศไทย ผูบ้ ริหารชาวญีป่ ่ นุ ยังคงมีฐานะเป็ นลูกจ้าง
ของบริษทั B และบริษทั B ไม่ได้เรียกเก็บค่าบริการจากบริษทั A
กรมสรรพากรวินิจฉัยว่ากรณีดงั กล่าวบริษทั B ส่งผูบ้ ริหารเข้ามาปฏิบตั งิ านในประเทศไทยเป็ นระยะเวลา
ต่อเนื่องตัง้ แต่ 1 ปี ขน้ึ ไป จึงถือได้ว่าบริษทั B มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทยตามอนุสญ
ั ญาเพื่อ
การเว้นการเก็บภาษีซอ้ นระหว่างประเทศไทยกับประเทศญีป่ ่ นุ บริษทั B จึงมีหน้าทีเ่ สียภาษีเงินได้นิติ
บุคคลในประเทศไทยโดยคานวณจากค่าบริการซึง่ เป็ นเงินเดือนและค่าตอบแทนทีบ่ ริษทั A จ่ายให้ผบู้ ริหาร
และบริษทั A มีหน้าทีห่ กั ภาษีเงินได้สาหรับการจ่ายค่าบริการในอัตรา 5% รวมทัง้ ต้องนาส่งภาษีมลู ค่าเพิม่
7%
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