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ใช้อตั ราภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% ต่อไปอีก 1 ปี
คําสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 65/2559 ได้ออกมาเพื่อกําหนดให้เก็บภาษีมูลค่าเพิม่ อัตรา
7% ต่อไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

แนวทางการคํานวณขาดทุนของกิ จการส่งเสริ มการลงทุน
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 9/2559 ได้ออกมาเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การใช้
ผลขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน สรุปได้ดงั นี้
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บริษทั ทีป่ ระกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนสามารถนําผลขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างระยะเวลา
ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนไปหักจากกําไรสุทธิทเ่ี กิดขึน้ ภายหลังระยะเวลาทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคลมีกาํ หนดเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิปีใดปี หนึ่งหรือหลายปี กไ็ ด้
บริษัทที่ประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนมากกว่า 1 บัตรส่งเสริม ให้หกั กลบกําไรและ
ขาดทุ น ที่เ กิด ขึ้น ในระหว่ า งเวลาที่ไ ด้ร ับ ยกเว้น ภาษี เ งิน ได้นิ ติบุ ค คลของทุ ก บัต รส่ ง เสริม ในรอบ
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ระยะเวลาบัญชีเดียวกันก่อน เพื่อให้ได้ผลกําไรประจําปี หรือผลขาดทุนประจําปี ของกิจการทีไ่ ด้รบั การ
ส่งเสริม
 ถ้า คํา นวณแล้ว มีผลกํา ไรประจํา ปี จะได้ร บ
ั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามที่ระบุไว้ในบัตร
ส่งเสริม มูลค่าผลกําไรประจําปี ทใ่ี ช้สทิ ธิยกเว้นให้ปันส่วนตามสัดส่วนของผลกําไรทีเ่ กิดขึน้ จริง
ของแต่ละบัตรส่งเสริม
 ถ้าคํานวณแล้วมีผลขาดทุนประจําปี สามารถนํ าผลขาดทุนทีเ่ กิดขึน
้ ระหว่างระยะเวลาทีไ่ ด้รบั
การส่งเสริมการลงทุนไปหักจากกําไรสุทธิทเ่ี กิดขึน้ ภายหลังระยะเวลาทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิตบิ ุคคลมีกาํ หนดเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิปีใดปี หนึ่งหรือหลายปี กไ็ ด้
มูลค่าผลขาดทุนประจําปี ทย่ี งั คงเหลืออยู่ให้คํานวณโดยการปั นส่วนตามสัดส่วนของผลขาดทุน
ทีเ่ กิดขึน้ จริงในแต่ละบัตรส่งเสริม
กรณีบริษัททีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนประกอบกิจการทัง้ ทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและที่
ไม่ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล การคํานวณกําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิให้ถือปฏิบตั ิตามประกาศ
กรมสรรพากรลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2530

กําหนดให้คนต่างด้าวต้องขอใบผ่านภาษี
กรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรแก้ไขเพิม่ เติมให้คนต่างด้าวทีม่ เี งินได้จากการขายเพชร
พลอย ฯลฯ เป็ นคนต่างด้าวทีต่ อ้ งขอใบผ่านภาษีอากร

ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษี มูลค่าเพิ่ ม
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิม่ ฉบับที่ 211 ได้ออกมาเพื่อกําหนดค่าตอบแทนทีไ่ ม่
ต้องนํ ามารวมคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งได้แก่มูลค่าการให้บริการไฟฟ้ าที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้
ให้บ ริก ารไฟฟ้ า แก่ ผู้ใ ช้ไ ฟฟ้ าประเภทบ้า นอยู่อ าศัย ไม่ เ กิน จํา นวนหน่ วยที่กํา หนดโดยคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติ

การหักค่าใช้จ่ายท่องเที่ยว
กฎกระทรวง ฉบับที่ 322 ได้ออกมาเพื่อกระตุ้นการท่องเทีย่ ว โดยกําหนดให้ผมู้ เี งินได้สามารถนําค่าใช้จ่าย
ทีไ่ ด้จ่ายระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 เป็ น 1) ค่าบริการให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจนําเทีย่ วตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจนําเทีย่ วและมัคคุเทศก์ 2) ค่าทีพ่ กั ในโรงแรมให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม สําหรับการเดินทางท่องเทีย่ วภายในประเทศ มาหักเป็ นค่าใช้จ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาได้ตามจํานวนทีจ่ ่ายจริงแต่รวมทัง้ หมดแล้วไม่เกิน 15,000 บาท

มาตรการภาษี เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 323 ได้ออกมาเพื่อกําหนดให้บุคคลธรรมดาสามารถหักค่าใช้จ่ายในการคํานวณภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาได้สาํ หรับค่าซือ้ สินค้าหรือบริการในระหว่างวันที่ 14 – 31 ธันวาคม 2559 ตามทีจ่ ่าย
จริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท ทัง้ นี้ไม่รวมถึงการซือ้ สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ นํ้ามัน ก๊าซสําหรับเติมยานพาหนะ
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