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มาตรการภาษี เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
คณะรัฐมนตรีอนุ มตั มิ าตรการภาษีเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้โดยให้ผเู้ สียภาษีทบ่ี ริจาคเงินหรือ
ทรัพย์สนิ ผ่านส่วนราชการ องค์การสาธารณกุศลหรือเอกชนที่เป็ นตัวแทนรับบริจาคสามารถนํ าเงินหรือ
ทรัพย์สนิ ที่บริจาคมาหักลดหย่อนหรือค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 1.5 เท่า สําหรับการบริจาคระหว่างวันที่ 1
มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยบุคคลธรรมดาต้องบริจาคเป็ นเงินและเมื่อรวมกับเงินบริจาค
อื่นต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิ ส่วนบริษทั ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลบริจาคได้เป็ นเงินหรือทรัพย์สนิ และ
เมื่อรวมกับเงินบริจาคอืน่ ต้องไม่เกิน 10% ของกําไรสุทธิ
นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียงั ได้อนุ มตั ิขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีของผู้มหี น้าที่เสีย
ภาษีอากรทีไ่ ด้รบั ผลจากอุทกภัย สําหรับการยื่นแบบทีต่ อ้ งยื่นภายในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2560 ให้
สามารถยื่นได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยไม่เสียเบีย้ ปรับ เงินเพิม่ และค่าปรับอาญา
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ให้ ใ ช้ เ งิ น ตราต่ า งประเทศในการคํ า นวณภาษี เ งิ นได้ นิ ติ บุ ค คลและภาษี เ งิ นได้
ปิ โตรเลียม
คณะรัฐมนตรีอนุ มตั กิ ารแก้ไขประมวลรัษฎากรและพระราชบัญญัตภิ าษีเงินได้ปิโตรเลียมเพื่อให้บริษทั และ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้
ปิ โตรเลียม สาระสําคัญดังนี้
การแก้ไขประมวลรัษฎากร
- ให้บริษัทใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ โดยบริษทั
ต้องจัดทําบัญชีดว้ ยสกุลเงินต่างประเทศซึง่ เป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดําเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี
- ให้แปลงค่าเงินตรา สินทรัพย์และหนี้สนิ ทีเ่ หลืออยู่เมื่อสิน้ รอบระยะเวลาบัญชีสดุ ท้ายก่อนกิจการใช้สกุล
เงินที่ใช้ในการดําเนินงานที่มใิ ช่สกุลเงินไทยเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน โดยใช้วิธกี ารตาม
มาตรฐานการบัญชีและได้รบั การรับรองจากผูส้ อบบัญชี ทัง้ นี้ กําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่
เกิดจากการแปลงค่าในกรณีการเปลีย่ นสกุลเงินในการจัดทําบัญชีน้ีไม่ให้ถอื เป็ นรายได้หรือรายจ่ายใน
การคํานวณภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
- ให้ใช้สกุลเงินไทยโดยแปลงค่าสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดําเนินงานทีม่ ใิ ช่สกุลเงินไทยเป็ นสกุลเงินไทยเพื่อ
กรอกแบบฯ และชําระภาษี โดยให้ใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราชื้อและอัตราขายของ
ธนาคารพาณิชย์ทธ่ี นาคารแห่งประเทศไทยได้คาํ นวณไว้ตามช่วงเวลาทีเ่ กิดรายได้และรายจ่ายนัน้ โดย
กําไรหรือผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดจากการแปลงค่าเงินไม่ให้นํามารวมคํานวณเป็ นรายได้
หรือรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
- ให้ผลขาดทุนสุทธิยกมาและเครดิตภาษีสามารถนํามาใช้ในการชําระภาษีต่อไปได้ โดยไม่ตอ้ งแปลงค่า
เป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดําเนินงานทีม่ ใิ ช่สกุลเงินไทย
- ให้บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลทีจ่ ะใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ
เพื่อเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลต้องขออนุมตั ติ ่ออธิบดีกรมสรรพากร
- ให้ใช้บงั คับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
การแก้ไขพระราชบัญญัติภาษีเงิ นได้ปิโตรเลียม
- ให้ผูป้ ระกอบการใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคํานวณรายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงิน
ได้ปิโตรเลียมได้ โดยต้องขอและได้รบั อนุ มตั ใิ ห้ใช้สกุลเงินต่างประเทศ ในการทําบัญชี หลักฐานและ
เอกสารประกอบการลงบัญชี
- ให้แปลงค่าจากสกุลเงินอื่นเป็ นสกุลเงินไทยตามวิธกี ารแปลงค่าตามที่กําหนดโดยให้ขออนุ มตั ิจาก
อธิบดีกรมสรรพากร
- ให้ผูป้ ระกอบกิจการปิ โตรเลียมทีใ่ ช้เงินตราต่างประเทศในการคํานวณรายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิ
เพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม แปลงค่ารายได้ รายจ่ายและกําไรหรือขาดทุนสุทธิทม่ี มี ลู ค่าเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศเป็ นเงินตราไทยเพื่อกรอกแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ นถัว
เฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารพาณิชย์ท่ธี นาคารแห่งประเทศไทยได้คํานวณไว้
สําหรับช่วงเวลาทีย่ ่นื แบบฯ ตามทีก่ าํ หนด
- ห้ามมิให้นํากําไรหรือผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นอันเกิดจากการแปลงค่าเงินสกุลต่างประเทศเป็ น
เงินสกุลไทยเพื่อนํ าเงินนัน้ มาชําระภาษีมารวมคํานวณเป็ นรายได้หรือรายจ่ายเพื่อเสียภาษีเงินได้
ปิ โตรเลียม
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-

ให้ภาษีอากรค้าง ผลขาดทุนสุทธิยกมาและเครดิตภาษีของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีสามารถนํามาใช้
ในการคํานวณภาษีในแต่ละปี ได้ โดยต้องไม่แปลงค่าเป็ นเงินสกุลเงินต่างประเทศทีใ่ ช้ในการคํานวณ
รายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ให้วิธีก ารแปลงค่ า เงิน ตรา หนี้ ส ิน และทรัพ ย์ส ิน ที่เ หลือ อยู่ เ มื่อ สิ้น รอบระยะเวลาบัญ ชีสุ ด ท้ า ยที่
ผูป้ ระกอบการใช้เงินสกุลไทยในการบันทึกบัญชีเพื่อคํานวณภาษีหรือการแปลงค่าในช่วงเปลีย่ นผ่าน
(Transition Period) ให้ใช้วธิ กี ารตามมาตรฐานการบัญชีทไ่ี ด้รบั การรับรองจากผูส้ อบบัญชี
ให้ใช้บงั คับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป

การหักรายจ่ายประมาณการรือ้ ถอนเพื่อเสียภาษี เงิ นได้ปิโตรเลียม
คณะรัฐมนตรีอนุ มตั กิ ารแก้ไขการแก้ไขพระราชบัญญัตภิ าษีเงินได้ปิโตรเลียมเพื่อให้ผูร้ บั สัมปทานสามารถ
นํ ามูลค่าหลักประกันการรื้อถอนสิง่ ปลูกสร้างหรือวัสดุอ่นื ใดตามกฎหมายว่าด้วยปิ โตรเลียมมาหักเป็ น
รายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิทไ่ี ด้จากกิจการปิ โตรเลียม ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขทีก่ ําหนด
โดยกฎกระทรวง

มาตรการภาษี เพื่อส่งเสริ มการชําระเงิ นทางอิ เล็กทรอนิ กส์
คณะรัฐมนตรีอนุมตั มิ าตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยให้หกั ค่าใช้จ่ายได้สองเท่า
สําหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในอุปกรณ์รบั ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าธรรมเนียมจากการรับชําระ
เงินด้วยบัตรเดบิตผ่านอุปกรณ์รบั ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

03

Tax & Legal Services Newsletter January 2017

Anthony Visate Loh
Business Tax & Indirect Tax,
Legal Services
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40112
Email: aloh@deloitte.com
Darika Soponawat
Business Tax (Japanese Services Group)
& Indirect Tax
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40115
Email: dsoponawat@deloitte.com
Dr. Kancharat Thaidamri
Transfer Pricing & Business Tax
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40118
Email: kthaidamri@deloitte.com

Mark Kuratana
Global Employer Services
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40125
Email: mkuratana@deloitte.com
Stuart Simons
Transfer Pricing & Customs Services
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40135
Email: ssimons@deloitte.com
Wanna Suteerapornchai
Business Tax (M&A) & FSI
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40144
Email: wsuteerapornchai@deloitte.com

Korneeka Koonachoak
Business Tax (Business
Model Optimization)
Tel: +66 (0) 2034 0000 ext 40122
Email: kkoonachoak@deloitte.com

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 worldclass 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 intraregional 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.

© 2017 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.

04

