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ภาษีเงินปันผลจากการลงทุนตามโครงการจดัการลงทุนกล ุ่มอาเซียน 
คณะรฐัมนตรอีนุมตั ิเมื�อวนัที� 20 พฤศจกิายน 2561 รา่งพระราชกฤษฎกีาเพื�อปรบัปรงุการจดัเกบ็ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรบัเงนิปัน
ผลหรอืเงนิส่วนแบ่งของกําไรที�ไดร้บัจากการลงทุนตามโครงการจดัการลงทุนกลุ่มอาเซียน (ASEAN Collective Investment Scheme: 
ASEAN CIS)) ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนสาํหรบัการเสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศไทย  โดยใหผู้ม้เีงนิไดซ้ึ�งเป็นผูอ้ยู่ใน
ประเทศไทยและไดร้บัเงนิปันผลหรอืเงนิสว่นแบ่งของกาํไรจากโครงการจดัการลงทุนกลุ่มอาเซยีน และยอมใหผู้จ้่ายเงนิไดใ้นประเทศไทย
นั Mน หกัภาษ ีณ ที�จา่ยตามมาตรา 50 (2) แหง่ประมวลรษัฎากร ในอตัรารอ้ยละ 10 ของเงนิได ้เมื�อถงึกาํหนดยื�นรายการใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่
ตอ้งนําเงนิปันผลหรอืเงนิส่วนแบ่งของกาํไรดงักล่าวมารวมคาํนวณเพื�อเสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา โครงการจดัการลงทุนกลุ่มอาเซียน 
ไดแ้ก่ โครงการจดัการลงทุนกลุ่มประเทศอาเซยีนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที� ทจ. 4/2561 เรื�อง ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการ
เสนอขายหน่วยของโครงการจดัการลงทนุต่างประเทศ ลงวนัที� 17 มกราคม 2561 ทั MงนีM เฉพาะการเสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศไทย  
 
การบริจาคเพื�อสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน 
คณะรฐัมนตรอีนุมตัริา่งพระราชกฤษฎกีาฯ เมื�อวนัที� 22 มกราคม 2562 เพื�อสง่เสรมิการดาํเนินโครงการภาคสนบัสนุนป่าชมุชนลดโลกรอ้น 
โดยใหบ้รษิทัที�บรจิาคเงนิเพื�อสนับสนุนโครงการสามารถนําเงนิบรจิาคมาหกัเป็นรายจ่ายไดต้ามหลกัเกณฑด์งันีM 
- บรษิทัผูใ้หก้ารสนับสนุนตอ้งลงนามในบนัทกึความรว่มมอืโครงการ “ภาคสีนบัสนุนป่าชมุชนลดโลกรอ้น” และดาํเนินการตามแนวทาง

ของโครงการ 
- ตอ้งสนับสนุนโครงการไม่ตํ�ากวา่หมู่บา้นละ 100,000 บาท โดยสนับสนุนไดม้ากกว่า 1 หมู่บา้น 
- มหีลกัฐานใบเสรจ็รบัเงนิจากกรมป่าไม ้
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การบริจาคเงินให้กองทุนเพื�อความเสมอภาคทางการศึกษา 
คณะรฐัมนตรอีนุมตัริา่งพระราชกฤษฎกีาฯ เมื�อวนัที� 22 มกราคม 2562 เพื�อสนบัสนุนกองทุนเพื�อความเสมอภาคทางการศกึษาดงันีM 
- ใหบุ้คคลธรรมดาที�บรจิาคเงนิใหก้องทุนเพื�อความเสมอภาคทางการศกึษาสามารถนํามาหกัเป็นคา่ลดหย่อนไดส้องเท่าของจาํนวนที�

จ่ายจรงิ แต่เมื�อรวมกบัคา่ใชจ้่ายเพื�อสนบัสนุนการศกึษาอื�น ๆ แลว้ตอ้งไม่เกนิ 10% ของเงนิไดพ้งึประเมนิหลงัจากหกัค่าใชจ้่ายและ
หกัลดหยอ่นอื�น 

- ให้บรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที�บรจิาคเงนิหรอืทรพัย์สนิให้กองทุนเพื�อความเสมอภาคทางการศกึษาสามารถนํามาหกัเป็น
รายจ่ายไดส้องเท่าของจํานวนที�บรจิาค แต่เมื�อรวมกบัรายจ่ายที�จ่ายไปเป็นค่าใชจ้่ายเพื�อสนับสนุนการศกึษาอื�น ๆ และรายจ่ายเงนิ
บรจิาคบางกรณีแล้วต้องไม่เกนิ 10% ของกําไรสุทธก่ิอนหกัรายจ่ายเพื�อการกุศลสาธารณะฯ ตามมาตรา 65 ตร ี(3) แห่งประมวล
รษัฎากร 
 

หลกัเกณฑก์ารบริจาคให้สถานพยาบาล  

ตามที�พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที� 663 กําหนดให้ห ักค่าใช้จ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้สําหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้
สถานพยาบาลของทางราชการนั Mน ไดม้ปีระกาศอธบิดกีรมสรรพากร ฉบบัที� 10 เมื�อวนัที� 8 มกราคม 2562 โดยมผีลบงัคบัใชต้ั Mงแต่วนัที� 1 
มกราคม 2562 กาํหนดหลกัเกณฑ ์เงื�อนไขการหกัคา่ใชจ้่ายดงักล่าว เป็นต้นว่ากรณีบรษิทัซืMอทรพัยส์นิมาบรจิาคตอ้งมหีลกัฐานการไดม้า
ซึ�งทรพัยส์นิซึ�งระบุมลูคา่ทรพัยส์นินั Mน กรณีนําทรพัยส์นิมาบรจิาคใหถ้อืมูลค่าทรพัยส์นิสว่นที�เหลอืจากการหกัคา่เสื�อมราคาเป็นมูลคา่ของ
รายจา่ยบรจิาค 
 
หลกัเกณฑก์ารให้บริการเพื�อเสียภาษีผา่นอินเตอรเ์น็ตแทนผู้ม ีหน้าที�เสียภาษี 

เพื�ออาํนวยความสะดวกแก่ผูเ้สยีภาษ ีกรมสรรพากรไดม้ปีระกาศเมื�อวนัที� 16 มกราคม 2562 โดยมผีลบงัคบัใชต้ั Mงแต่วนัที� 1 มนีาคม 2562 
ใหผู้ใ้หบ้รกิารเกี�ยวกบัธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกสข์อเป็นผูใ้หบ้รกิารจดัทาํและยื�นขอเสยีอากรเป็นตวัเงนิผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตแทนผูม้ี
หน้าที�เสยีภาษีได ้โดยประกาศฯ ฉบบันีMไดก้ําหนดหลกัเกณฑ์เป็นต้นว่าผูใ้หบ้รกิารจะต้องเป็นหน่วยงานของรฐั หรอืเป็นนิติบุคคลที�อยู่
ภายใต้กาํกบัดแูลของหน่วยงานของรฐัหรอืเป็นธนาคารพาณิชยห์รอืธนาคารที�มกีฎหมายเฉพาะจดัตั Mง  และผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งมใีบรบัรอง
อเิลก็ทรอนิกสต์ามมาตรฐานที�สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสก์าํหนด 
 
คาํพิพากษาฎีกา – ภาษีมลูค่าเพิ�มสาํหรบัหนี2ส ูญ 
บรษิทัรบัก่อสรา้งอาคารรวมคา่จา้งมูลคา่ 541 ลา้นบาท เมื�อก่อสรา้งเสรจ็ผูว้า่จา้งไดช้าํระคา่ก่อสรา้งรวมเป็นเงนิ 453 ลา้นบาท บรษิทัได้
ตดิตามทวงถามคา่จา้งสว่นที�เหลอื ผูว้า่จา้งอา้งว่าบรษิทัสง่มอบงานลา่ชา้ จะตอ้งคดิคา่ปรบั แต่ไม่สามารถตกลงกนัได ้ฝ่ายบญัชขีองบรษิทั
เหน็วา่ไม่สามารถเกบ็เงนิสว่นที�คา้งชาํระได ้จงึไดต้ั Mงคา่เพื�อหนีMสงสยัจะสุญไวใ้นบญัช ีแต่ไดบ้วกกลบัในการคาํนวณกาํไรสทุธเิพื�อเสยีภาษี
เงนิไดนิ้ตบิุคคล ในที�สุดบรษิทัเหน็ว่าคงไม่ไดร้บัชําระหนีMเต็มจํานวน จงึตกลงรบัชําระหนีMส่วนที�เหลอืเพยีง 20 ลา้นบาทโดยทําบนัทึก
ขอ้ตกลงเพื�อระงบัหนีM และตดัหนีMส่วนที�เหลอืออกจากบญัชลีูกหนีM  เจา้พนักงานประเมนิไดป้ระเมนิภาษมีูลคา่เพิ�มจากเงนิส่วนที�ไม่ไดร้บั
ชาํระ 
ศาลฎีกาวนิิจฉัยว่าพยานหลกัฐานไม่ปรากฏว่าบรษิทัส่งมอบงานล่าชา้ซึ�งบรษิทัตอ้งจ่ายค่าเสยีหายใหแ้ก่ผูว้่าจ้าง จงึเท่ากบัว่าโจทก์นํา
คา่เสยีหายที�ไม่แน่นอนไปหกัจากคา่จา้งที�บรษิทัควรไดร้บั การตกลงดงักล่าวไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องมาตรา 79(1) โดยมใิช่เป็นการ
ลดค่าบรกิารในขณะใหบ้รกิาร จงึไม่เขา้ลกัษณะเป็นสว่นลดหรอืค่าลดหย่อนที�ไม่ตอ้งรวมเป็นฐานภาษ ีดงันั Mนฐานภาษทีี�บรษิทัตอ้งนํามา
รวมคาํนวณภาษมีูลค่าเพิ�มคอืคา่ก่อสรา้งทั Mงหมดซึ�งรวมถงึยอดคา้งชาํระที�บนัทกึไวใ้นบญัชลีูกหนีM  ความรบัผดิในการเสยีภาษมีูลค่าเพิ�ม
สาํหรบัยอดเงนิจาํนวนนีMเกดิขึMนในรอบระยะเวลาบญัชทีี�มกีารจาํหน่ายหนีMสญู 
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