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หลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาษี
ตามที่ได้มีกฎกระทรวง ฉบับที่ 333 กาหนดให้หกั ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการได้ตามจานวนที่จ่ายจริง แต่ ไม่เกิน 15,000 บาท ในการ
คานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานัน้ ได้มปี ระกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 311 ออกมาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน
2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่นผู้ได้รบั สิทธิต้องไม่เป็ นห้าง
หุน้ ส่วนสามัญและคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นิตบิ ุคคล และหากผูม้ เี งินได้ได้นาภาษีซอ้ื จากการซือ้ สินค้าหรือค่าบริการดังกล่าวไปใช้ในการคานวณ
ภาษีมลู ค่าเพิม่ แล้ว จะไม่มสี ทิ ธินาค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปหักในการคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ให้หกั ค่าซื้อโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ได้สองเท่า
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 647 ซึ่งได้ออกมาเมื่อวันที่ 31 ตุ ลาคม 2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้นไป
กาหนดให้บริษทั หักรายจ่ายในการคานวณภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลได้สองเท่าสาหรับค่าซือ้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์สรุปได้ดงั นี้
- ผู้ได้รบั สิทธิได้แก่บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนทีช่ าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาทและมี
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท
- รายจ่ายทีไ่ ด้รบั สิทธิเป็ นค่าซือ้ หรือจ้างทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้แก่ผขู้ ายหรือผูร้ บั จ้างทา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือผูใ้ ห้บริการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทีไ่ ด้รบั การข้นึ ทะเบียนจากสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั เฉพาะใน
ส่วนทีไ่ ม่เกิน หนึ่งแสนบาท
- ต้องเป็ นรายจ่ายสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 แต่ไม่เกิน วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลทีจ่ ะใช้สทิ ธิประโยชน์ ต้องไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่เี กีย่ วข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน้
ตามพระราชกฤษฎีกาทีอ่ อกตามความในประมวลรัษฎากร ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน

ทัง้ นี้การใช้สทิ ธิดงั กล่าวต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด

มาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการซื้อขายทองคาแท่ง
คณะรัฐมนตรีอนุมตั มิ าตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการซือ้ ขายทองคาแท่งตามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าในศูนย์ซอ้ื ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีม่ ี
การรับมอบส่งมอบทองคาแท่ง สรุปได้ดงั นี้
- ให้ผมู้ เี งินได้ซง่ึ ได้รบั เงินได้สว่ นทีเ่ กินกว่าทีล่ งทุนจากการขายทองคาแท่งที่ตามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าซึง่ กระทาในศูนย์ซอ้ื ขายสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้า และยอมให้ผจู้ ่ายเงินได้หกั ภาษี ณ ทีจ่ ่าย ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ดงั กล่าว เมื่อถึงกาหนดยื่นรายการเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้ ให้ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินได้ดงั กล่าวมารวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
- ให้ผมู้ เี งินได้ซง่ึ ได้รบั เงินได้จากเงินชดเชยทีไ่ ด้รบั จากกรณีเลื่อนการรับมอบส่งมอบทองคาแท่งตามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าซึง่ กระทาใน
ศูนย์ซอ้ื ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และยอมให้ผจู้ ่ายเงินได้หกั ภาษี ณ ทีจ่ ่าย ในอัตรา ร้อยละ 15 ของเงินได้ดงั กล่าวเมื่อถึงกาหนดยืน่
รายการเพื่อเสียภาษีเงินได้ให้ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินได้ดงั กล่าวมารวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
- ยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่ สาหรับการขายทองคาแท่งตามสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าซึง่ กระทาในศูนย์ซอ้ื ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า

คาวิ นิจฉัยกรมสรรพากร
รายได้จากกิ จการของ IHQ ที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบคุ คล
บริษทั ประกอบกิจการผลิตยางมะตอยจาหน่ายในประเทศและต่างประเทศ บริษทั ฯมีบริษทั ลูกในมาเลเซียทาหน้าทีก่ ลันน
่ ้ามันดิบให้บริษทั ฯ
โดยบริษทั ฯสังซื
่ อ้ น้ามันดิบจากต่างประเทศและส่งให้บริษทั ย่อยกลันน
่ ้ามันดิบและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากการกลันน
่ ้ามัน เมื่อมีลกู ค้า
สังซื
่ อ้ บริษทั ฯย่อยจะจัดส่งสินค้าให้ลกู ค้าโดยไม่มกี ารนาสินค้าเข้ามาในประเทศไทย
กรมสรรพากรวินิจฉัยว่ารายได้จากการจัดซือ้ และขายสินค้าในต่างประเทศของบริษทั ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ตามพระราช
กฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 586
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