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เก็บภาษี จากธุรกิ จสิ นทรัพย์ดิจิตลั
พระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ติ ลั และพระราชกําหนดแก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) ได้
ออกมาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เพื่อกําหนดให้มกี ารกํากับและ
ควบคุมการประกอบธุรกิจและการดําเนินกิจกรรมเกีย่ วกับสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั และเพื่อการจัดเก็บภาษีจากคริปโทเคอร์เรนซี
และโทเคนดิจทิ ลั
สาระสําคัญของพระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ติ ลั เป็ นการกําหนดนิยามของสินทรัพย์ดจิ ติ ลั กําหนดให้
ผูป้ ระกอบการทัง้ ทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้บริการระบบเสนอขายโทคเคนดิจทิ ลั ศูนย์ซอ้ื ขายสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั นายหน้าซือ้ ขายสินทรัพย์
ดิจทิ ลั ผู้ค้าสินทรัพย์ดจิ ติ ลั ต้องได้รบั อนุ ญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อไม่ให้เปิ ดทางให้มกี ารฟอกเงินหรือหลอกลวง
ประชาชน ในขณะทีพ่ ระราชกําหนดแก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) ได้กําหนดให้เงินส่วนแบ่งของกําไรที่
ได้รบั จากการถือ ครอบครองคริปโทเคอร์เรนซี และผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจทิ ลั ใน
ส่วนเฉพาะซึง่ ตีราคาเป็ นเงินได้เกินกว่าทีล่ งทุน เป็ นเงินได้พงึ ประเมินทีต่ ้องนํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาโดยให้ผจู้ ่ายเงินได้หกั ภาษี ณ ทีจ่ ่าย 15%
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การยกเว้นภาษี อากรสําหรับการควบรวมธนาคาร

คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 เพื่อยกเว้นภาษีอากรสําหรับการควบรวมธนาคาร โดยยกเว้นภาษีเงิน
ได้ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของธนาคารสําหรับผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการทีธ่ นาคารควบเข้ากันหรือโอนกิจการทัง้ หมดให้แก่กนั ซึง่
ตีราคาเป็ นเงินได้เกินกว่าทุน และยกเว้นภาษีภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ให้แก่ธนาคารทีค่ วบเข้า
กันหรือโอนกิจการทัง้ หมดให้แก่กนั การยกเว้นภาษีดงั กล่าวเป็ นไปตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ไทยมีความแข็งแกร่งสามารถขยายกิจการไปต่างประเทศได้

ยกเว้นภาษี สาํ หรับ Angel Investor
กฎกระทรวง ฉบับที่ 337 ได้ออกมาและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เพื่อให้หกั ค่าใช้จ่ายสําหรับภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาสําหรับการลงทุนแบบ Angel Investor ดังนี้
- ต้องเป็ นการลงทุนในกิจการทีป่ ระกอบอุตสาหกรรมเป้ าหมายเช่น อาหารและการเกษตร การประหยัดพลังงาน เป็ น
ต้น โดยได้รบั การรับรองจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแ่ ห่งชาติ
- ให้หกั รายจ่ายได้สาํ หรับการลงทุนในหุน้ ของบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลไม่เกิน 100,000 บาท ทีจ่ ่ายระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผูม้ เี งินได้ตอ้ งถือหุน้ ในบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลนัน้ ไม่
น้อยกว่า 2 ปี ต่อเนื่องกันนับแต่วนั ทีล่ งทุนในหุน้ นัน้
- บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลทีล่ งทุนต้องจดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2562 และมีทุนชําระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชี
ไม่เกิน 30 ล้านบาท
- บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลทีล่ งทุนต้องมีรายได้จากกิจการทีป่ ระกอบอุตสาหกรรมเป้ าหมายไม่ต่าํ กว่า 80%
ของรายได้ทงั ้ หมด

หลักเกณฑ์การยกเว้นภาษี สาํ หรับการท่องเที่ยวเมืองรอง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 335 ได้ออกมาและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เพื่อให้หกั ค่าใช้จ่ายในการคํานวณภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับการท่องเทีย่ วเมืองรองดังนี้
- ให้หกั ค่าใช้จ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับค่าทีพ่ กั โรงแรมในจังหวัดท่องเทีย่ วรอง หรือในเขต
พืน้ ทีท่ ่องเทีย่ วอื่นใดทีอ่ ธิบดีประกาศกําหนด โดยต้องจ่ายให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
หรือเป็ นค่าทีพ่ กั โฮมสเตย์ไทยในจังหวัดท่องเทีย่ วรอง ทีไ่ ด้รบั การรับรองจากกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
- ให้หกั ค่าใช้จ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนํ าเทีย่ วตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจนําเทีย่ วและมัคคุเทศก์ สําหรับการเดินทางท่องเทีย่ วในจังหวัดท่องเทีย่ วรอง หรือในเขตพืน้ ที่
ท่องเทีย่ วทีอ่ ธิบดีประกาศกําหนด หรือตามเส้นทางท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั การรับรองจากกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
- การหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้หกั ได้ตามทีจ่ ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท ทัง้ นี้ เฉพาะค่าบริการหรือค่าทีพ่ กั ทีไ่ ด้จ่าย
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข ทีอ่ ธิบดี
ประกาศกําหนด
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การยกเว้นภาษี เงิ นได้สาํ หรับคนพิ การ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 336 ได้ออกมาและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ให้แก่เงินได้ของผูม้ เี งินได้เป็ นคนพิการซึ่งเป็ นคนต่างด้าวและเป็ นผู้อยู่ในประเทศทีม่ อี ายุไม่เกิน 65 ปี บริบูรณ์ในปี ภาษี
เฉพาะส่วนทีไ่ ม่เกิน 190,000 บาท โดยผูม้ เี งินได้มหี นังสือรับรองความพิการจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คน
พิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมันคงของมนุ
่
ษย์ เงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นต้องได้รบั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2560 เป็ นต้นไป และให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขทีอ่ ธิบดีประกาศกําหนด

คําพิ พากษาฎีกา – ค่าความนิ ยมที่เกิ ดจากการโอนกิ จการ
บริษัท ก ได้โอนกิจการทัง้ หมดให้แก่ บริษัท ข โดยบริษัท ก ได้จดทะเบียนเลิกกิจการและชําระบัญชีในรอบระยะเวลา
บัญชีทเ่ี ลิกกิจการ สัญญาโอนกิจการกําหนดราคาโอนเป็ นเงิน 998 ล้านบาท โดยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันโอนกิจการ
293 ล้านบาท จํานวนเงินทีส่ งู กว่ามูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิจาํ นวน 705 ล้านบาท โจทก์ บริษทั ก ถือว่าเป็ นค่าความนิยมซึงไม่
ต้องนํามารวมคํานวณกําไรสุทธิตามมาตรา 74 แห่งประมวลรัษฎากร แต่เจ้าพนักงานประเมินเห็นว่าเงินจํานวนดังกล่าว
เป็ นค่าตอบแทนจากค่าความนิยมดังกล่าว ถือเป็ นรายได้ทต่ี อ้ งนํามารวมคํานวณกําไรสุทธิเพือ่ เสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่างบการเงินของบริษทั ก ระบุว่ามีกาํ ไรจากการโอนกิจการเป็ นจํานวนเงินดังกล่าว ซึง่ กําไรทีเ่ ป็ นจํานวน
เงินที่แน่ นอน ค่าความนิยมดังกล่าวไม่ได้รบั รู้เป็ นรายการทรัพย์สนิ ของบริษัทมาตัง้ แต่ต้น จึงมิใช่กรณีท่จี ะต้องตีราคา
ตลาดเพื่อได้ประโยชน์ในการไม่นํามารวมคํานวณกําไรสุทธิ จึงต้องนํากําไรดังกล่าวมารวมคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคล

หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร – ใบกํากับภาษี กรณี บริษทั เปลี่ยนแปลงชื่อและที่อยู่
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ค ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั จํากัด และย้ายทีอ่ ยู่ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ในดือนกรกฎาคม 2559 ต่อมาได้จดทะเบียนแจ้งการแปรสภาพและย้ายทีอ่ ยู่ต่อสํานักงานสรรพากรในเดือนสิงหาคมและ
เดือนกันยายน 2559 ตามลําดับ ในช่วงเวลาดังกล่าวบริษทั ได้ใช้ช่อื และทีอ่ ยู่เดิมก่อนการเปลีย่ นแปลงในการออกเอกสาร
ใบกํากับภาษีซอ้ื บริษทั ฯ ขออนุโลมให้ใช้ใบกํากับภาษีดงั กล่าวได้เพราะหากต้องมีการแก้ไขจะสร้างความเดือดร้อนให้กบั
คู่คา้ ของบริษทั ฯ เกีย่ วกับการใช้ชอ่ื และเลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี เพราะต้องแก้ไขเอกสารจํานวนจํานวนมาก
กรมสรรพากรวินิจฉัยว่าผูซ้ อ้ื ไม่มสี ทิ ธินําใบกํากับภาษีดงั กล่าวไปถือเป็ นภาษีซอ้ื ในการคํานวณภาษีมลู ค่าเพิม่ เนื่องจาก
เป็ นใบกํากับภาษีทม่ี ขี อ้ ความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ และผูอ้ อกใบกํากับภาษีต้องรับผิดตาม
ประมวลรัษฎากร จึงไม่อาจอนุโลมตามทีบ่ ริษทั ฯ ร้องขอได้
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