
Tax & Legal Services Newsletter 

 

01 

 

 
 

Tax & Legal Services Newsletter 
 

การหลีกเล่ียงภาษีอากรถือเป็นความผิดฐานฟอกเงิน 

พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร ฉบบัที ่45 ไดอ้อกมาเมื่อวนัที ่1 เมษายน 2560 และมผีล
บงัคบัใชเ้มื่อวนัที ่2 เมษายน 2560 ใหค้วามผดิฐานหลกีเลีย่งภาษอีากรถอืเป็นความผดิตามกฎหมายว่า
ดา้นการฟอกเงนิ มสีาระส าคญัดงันี้ 
 
เมื่อมกีารกระท าความผดิตามมาตรา 37 มาตรา 37 ทว ิหรอืมาตรา 90/4 แหง่ประมวลรษัฎากร ซึง่
หลกีเลีย่งภาษอีากรหรอืฉ้อโกงภาษอีากรเป็นจ านวนเงนิตัง้แต่ 10 ลา้นบาทต่อปีภาษขีึน้ไป หรอืขอคนืภาษี
อากรเป็นเทจ็ตัง้แต่ 2 ลา้นบาทต่อปีภาษขีึน้ไป โดยสรา้งธุรกรรมเป็นเทจ็เพื่อหลกีเลีย่งหรอืฉ้อโกงภาษี
อากร และมพีฤตกิรรมปกปิดหรอืซ่อนเรน้ทรพัยส์นิทีเ่กีย่วกบัการกระท าความผดิเพื่อมใิหต้ดิตามทรพัยส์นิ
นัน้ได ้ใหถ้อืว่าเป็นความผดิมลูฐานตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ โดย
กรมสรรพากรจะสง่ขอ้มลูใหส้ านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิเพื่อด าเนินการตามกฎหมาย
ต่อไป  
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หลกัเกณฑก์ารยกเว้นภาษีอากรส าหรบัการโอนทรพัยสิ์นเพ่ือจดัตัง้บริษทั 

ตามทีพ่ระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่630 ไดย้กเวน้ภาษอีากรใหแ้ก่บุคคลธรรมดาส าหรบัการโอนทรพัยส์นิเพื่อ
จดัตัง้บรษิทั ไดม้ปีระกาศกรมสรรพากรออกมาเมื่อวนัที ่20 มนีาคม 2560 เพื่อก าหนดหลกัเกณฑก์าร
ยกเวน้ภาษอีากรในกรณีดงักล่าว มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่10 สงิหาคม 2559 ดงันี้ 
- บุคคลทีโ่อนทรพัยส์นิไม่รวมถงึหา้งหุน้สว่นสามญัหรอืคณะบุคคลทีไ่ม่ใช่นิตบิคุคล 

- ตอ้งเป็นการโอนกรรมสทิธิท์รพัยส์นิตามราคาตลาดจากบุคคลใหแ้ก่บรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ ตัง้แต่วนัที ่10 

สงิหาคม 2559 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เพื่อใชเ้ป็นทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

- ผูโ้อนกรรมสทิธิต์อ้งถอืหุน้ในบรษิทัเป็นจ านวนไม่น้อยกว่ามลูค่าทรพัยส์นิทีโ่อน และตอ้งไม่โอนหุน้อนั
เกดิจากการโอนทรพัยส์นิซึง่ไดร้บัยกเวน้ภาษอีากรไปต ่ากว่ามลูค่าหุน้ทางบญัช ี

- ส าหรบัการโอนอสงัหารมิทรพัย ์ผูโ้อนและผูร้บัโอนตอ้งท าหนงัสอืแจง้ต่อเจา้พนกังานทีด่นิและอธบิดี
กรมสรรพากร 

 
ลดภาษีส าหรบัผูเ้ช่ียวชาญท่ีมาท างานใน EEC 

คณะรฐัมนตรอีนุมตัมิาตรการภาษเีพื่อจงูใจผูม้คีวามสามารถสงูระดบัโลกใหม้าท างานในอุตสาหกรรม
เป้าหมายตามโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก โดยลดภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาส าหรบัผูท้ี่
ท างานในบรษิทัทีป่ระกอบกจิการทีอ่ยู่ใน 10 อตุสาหกรรมเป้าหมายซึง่มสีถานประกอบกจิการตัง้อยู่ใน
ระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก เหลอื 17% ของเงนิได ้โดยผูเ้งนิไดท้ีจ่ะไดร้บัสทิธติอ้งมคีุณสมบตัแิละ
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขตามทีก่ าหนด 

 
หลกัเกณฑก์ารยกเว้นภาษีส าหรบันักกีฬาสมคัรเล่น 

ตามทีก่ฎกระทรวง ฉบบัที ่325 ไดอ้อกมาเพื่อยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาส าหรบัเงนิไดท้ีน่กักฬีาและผู้
ฝึกสอนกฬีาทีไ่ดร้บัรางวลัเน่ืองจากการแขง่ขนักฬีาสมคัรเล่นระดบันานาชาต ิเฉพาะสว่นทีเ่กนิ 10 ลา้น
บาท ไดม้ปีระกาศอธบิดกีรมสรรพากร ฉบบัที ่293 ออกมาเมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2560 (มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่
วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2559) ก าหนดหลกัเกณฑก์ารยกเวน้ภาษเีงนิไดด้งันี้ 
- นกักฬีาและผูฝึ้กสอนกฬีาตอ้งไดร้บัอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยการกฬีาแห่งประเทศไทยใหเ้ขา้ร่วม

การแขง่ขนักฬีาสมคัรเล่นระดบันานาชาตใินนามทมีชาตไิทย 
- นกักฬีาและผูฝึ้กสอนกฬีาตอ้งไดร้บัเงนิจากการใหเ้สน่หาโดยไม่มขีอ้ผกูพนัตอ้งกระท าการตอบแทนแก่

ผูใ้หห้รอืบุคคลอื่น และไดร้บัเงนิภายใน 1 ปีหลงัจากสิน้สดุการแขง่ขนั 
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หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร – บริษทัต่างประเทศจดัส่งพนักงานมาท างานใน
ไทย 

บรษิทั A เป็นบรษิทัลกูของบรษิทั B ในประเทศญีปุ่่ น เนื่องจากบรษิทั B มนีโยบายการลงทุนในประเทศ
ต่างๆ โดยตอ้งสง่ผูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณ์เขา้มาบรหิารงานเพื่อใหก้ารบรหิารบรษิทัในเครอืเป็นแบบ
เดยีวกนัทัว่โลก บรษิทั B จงึสง่ผูบ้รหิารมาท างานกบับรษิทั A โดยบรษิทั A รบัผดิชอบจ่ายเงนิเดอืนและ
ค่าตอบแทนต่างๆระหว่างทีผู่บ้รหิารปฏบิตัหิน้าทีใ่นประเทศไทย ผูบ้รหิารชาวญีปุ่่ นยงัคงมฐีานะเป็นลกูจา้ง
ของบรษิทั B  และบรษิทั B ไม่ไดเ้รยีกเกบ็ค่าบรกิารจากบรษิทั A 
 
กรมสรรพากรวนิิจฉยัว่ากรณีดงักล่าวบรษิทั B สง่ผูบ้รหิารเขา้มาปฏบิตังิานในประเทศไทยเป็นระยะเวลา
ต่อเนื่องตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป จงึถอืไดว้่าบรษิทั B มสีถานประกอบการถาวรในประเทศไทยตามอนุสญัญาเพื่อ
การเวน้การเกบ็ภาษซีอ้นระหว่างประเทศไทยกบัประเทศญีปุ่่ น บรษิทั B จงึมหีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิไดน้ิติ
บุคคลในประเทศไทยโดยค านวณจากค่าบรกิารซึง่เป็นเงนิเดอืนและค่าตอบแทนทีบ่รษิทั A จ่ายใหผู้บ้รหิาร 
และบรษิทั A มหีน้าทีห่กัภาษเีงนิไดส้ าหรบัการจ่ายค่าบรกิารในอตัรา 5% รวมทัง้ตอ้งน าสง่ภาษมีลูค่าเพิม่ 
7% 
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Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee 

(“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally 

separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. 

Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms 

Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and 

private clients spanning multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500® companies 

through a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories bringing world-

class capabilities, insights, and high-quality service to address clients’ most complex business challenges. To learn 

more about how Deloitte’s approximately 225,000 professionals make an impact that matters, please connect with 

us on Facebook, LinkedIn, or Twitter. 

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 270 partners and over 7,300 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. 
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