ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
(เพิ่มเติม)
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ภาษีบริษัทต่ างประเทศ
• branch หรื อ สาขา (ม.66วรรคสอง)
- บริษัทต่ างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย
- เสียภาษีจากกิจการที่ได้ กระทาในประเทศไทย (attribution)
- ฐานภาษีกาไรสุทธิ
- การจาหน่ ายกาไรไปสานักงานใหญ่ (ม.70ทวิ)
• ข้ อพิจารณา
- การเสียภาษีของบริษัทไทย (worldwide income)
- การเสียภาษีของบริษัทในเครื อ (subsidiary-parent co.)
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ภาษีบริษัทต่ างประเทศ
• ม.67: กิจการขนส่ งระหว่ างประเทศ
- บริษัทต่ างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย (branch)
- กระทากิจการขนส่ งระหว่ างประเทศ
(1) รั บขนคนโดยสาร ค่ าโดยสารที่เรี ยกเก็บในประเทศไทย
(2) รั บขนของ ค่ าระวางจากการรั บขนของออกจากประเทศไทย
- รายได้ กจิ การขนส่ งเสียภาษีอัตรา 3% ของรายได้ ก่อนหักรายจ่ าย
- รายได้ อ่ ืนเสียภาษีจากกาไรสุทธิ
- การยื่นแบบภาษีประจาปี : ภงด.52/ ชาระภาษี 150 วัน
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ภาษีบริษัทต่ างประเทศ
• ม.76ทวิ: agents หรื อ ตัวแทน
- บริษัทต่ างประเทศ
- มี agents (ลูกจ้ าง/ผู้ทาการแทน/ผู้ทาการติดต่ อ) ในการประกอบ
กิจการในประเทศไทย
- ซึ่งเป็ นเหตุให้ บริษัทต่ างประเทศได้ รับเงินได้ หรือผลกาไรในประเทศไทย
- ให้ ถือว่ าบริษัทต่ างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย
- ให้ ถือว่ า agents (บุคคลธรรมดา/นิตบิ ุคคล) เป็ นตัวแทนของบริษัท
ต่ างประเทศ และให้ มีหน้ าที่และความรั บผิดในการยื่นรายการและเสียภาษี
- ฐานภาษีกาไรสุทธิ เฉพาะที่เกี่ยวกับเงินได้ หรื อผลกาไรในประเทศไทย
(attribution)
• คาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีท่ ี 2/2556
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ภาษีบริษัทต่ างประเทศ
• ม.70: บริษัทต่ างประเทศมิได้ ประกอบกิจการในประเทศไทย
- บริษัทต่ างประเทศ
- มิได้ ประกอบกิจการในประเทศไทย
- แต่ ได้ รับเงินได้ พงึ ประเมินที่จ่ายจากหรื อในประเทศไทย
- เป็ นเงินได้ พงึ ประเมินตามม.40(2)(3)(4)(5) หรื อ(6)
- ให้ ผ้ ูจ่ายเงินได้ หักภาษีและนาส่ ง (ภงด.54)
- อัตราภาษี 15% (ยกเวันเงินปั นผล อัตราภาษี 10%)
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ความแตกต่ าง/ การปรั บปรุ ง
•
•
•
•
•
•
•

การยื่นแบบ ภงด.50 (รายการที่ 3)
กาไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิ ตามบัญชีกาไรขาดทุน
บวก รายได้ ท่ ีให้ ถือเป็ นรายได้ ตามประมวลรั ษฎากร
บวก รายจ่ ายที่ไม่ ให้ ถือเป็ นรายจ่ ายได้ ตามประมวลรั ษฎากร
หัก รายได้ ท่ ีได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ หรื อรายจ่ ายที่มีสิทธิหักได้ เพิ่มขึน้
หัก ขาดทุนสุทธิท่ มี ีสิทธิหักตามกฎหมาย
บวก รายจ่ ายการบริจาคส่ วนที่เกินร้ อยละ 2 หรื อ 10 ของกาไรสุทธิ
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หลักการภาษี: เกณฑ์ สิทธิ
• ม.65ว.2 และทป.1/2528* แก้ ไขเพิ่มเติมโดย
ทป.155/2549 และทป.228/2557
• ให้ นารายได้ ท่ ีเกิดขึน้ ในรอบระยะเวลาบัญชีใด แม้ ว่า
จะยังไม่ ได้ รับชาระในรอบระยะเวลาบัญชีนัน้ มารวม
คานวณเป็ นรายได้ และให้ นารายจ่ ายทัง้ สิน้ ที่เกี่ยวกับ
รายได้ นัน้ แม้ จะยังไม่ ได้ จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชี
นัน้ มารวมคานวณเป็ นรายจ่ าย
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หลักการภาษี: เกณฑ์ สิทธิ
• ขายสินค้ า: หลักการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่
เป็ นสาระสาคัญของความเป็ นเจ้ าของสินค้ า
• ให้ บริการ: การให้ บริการสิน้ สุดหรื อเฉลี่ยตามส่ วนงาน
บริการที่ทาในแต่ ละรอบบัญชี
• กรณีศึกษา
- ส่ งออกสินค้ า/ ฝากขาย (consignment)/ ม.70ตรี
- เช่ าทรั พย์ / เช่ าซือ้ / leasing
- เงินล่ วงหน้ า/ เงินประกัน/ มัดจา/ ป.73/2541
- รั บเหมาก่ อสร้ าง/ ค้ าอสังหาริมทรั พย์
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หลักการบัญชี: สัญญาเช่ า
• ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรั บปรุ ง 2558).สัญญาเช่ าแบ่ ง
ออกเป็ น
- สัญญาเช่ าการเงิน (Financial Lease)
- สัญญาเช่ าดาเนินการ (Operating Lease)
ปั ญหา คือ สัญญาเช่ าทรั พย์ สัญญาเช่ าซือ้ และลิสซิ่ง อะไรเป็ น
(Financial Lease) อะไรเป็ น (Operating Lease)
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หลักการภาษี: สัญญาเช่ า
• ทป.1/2528 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยทป.155/2549
• ข้ อ 3.4 กิจการให้ เช่ าทรั พย์ สิน ให้ นารายได้ ค่าเช่ าหรื อค่ างวดและ
รายจ่ ายที่เกี่ยวข้ องมารวมคานวณเป็ นรายได้ และรายจ่ ายในแต่ ละ
รอบระยะเวลาบัญชีตามส่ วนแห่ งระยะเวลาการให้ เช่ าทรั พย์ สิน
• การคานวณรายได้ และรายจ่ ายของผู้เช่ า จะต้ องนารายจ่ ายค่ าเช่ า
หรื อค่ างวดและรายจ่ ายที่เกี่ยวข้ อง มารวมคานวณเป็ นรายจ่ ายใน
แต่ ละรอบระยะเวลาบัญชีนัน้
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หลักการภาษี: สัญญาเช่ า
• ทป.1/2528 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยทป.155/2549
• ข้ อ 3.5 กิจการให้ เช่ าซือ้ ต้ องนากาไรที่เกิดจากการขาย (ผลต่ าง
ระหว่ างราคาขายเงินสดกับต้ นทุนของทรั พย์ สินที่ให้ เช่ าซือ้ ) มา
รวมคานวณเป็ นรายได้ ทัง้ จานวนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ ีมีการ
ให้ เช่ าซือ้
• ดอกผลเช่ าซือ้ (ผลต่ างระหว่ างจานวนเงินทัง้ สิน้ ที่ต้องจ่ ายตาม
สัญญากับราคาขายเงินสด) ให้ นามารวมคานวณเป็ นรายได้ แต่
ละงวดตามวิธีการทางบัญชีท่ ีรับรองทั่วไป
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หลักการภาษี: สัญญาเช่ า
• การคานวณรายได้ และรายจ่ ายของผู้เช่ าซือ้ ต้ องนาทรั พย์ สนิ ที่ได้ มา
โดยการเช่ าซือ้ มาคานวณหักค่ าสึกหรอและค่ าเสื่อมราคา มูลค่ าต้ นทุน
ของทรั พย์ สินนัน้ ให้ ถือตามราคาที่พงึ ต้ องชาระทัง้ หมด แต่ ค่าสึกหรอ
และค่ าเสื่อมราคาที่จะนามาหักในรอบระยะเวลาบัญชีจะต้ องไม่ เกินค่ า
เช่ าซือ้ หรื อราคาที่จะต้ องผ่ อนชาระในรอบระยะเวลาบัญชีนัน้
• ข้ อพิจารณา: พรฎ.145 ม.7 หักค่ าสึกหรอและค่ าเสื่อมราคาทรั พย์ สินที่
ได้ มาโดยการเช่ าซือ้
- มูลค่ าต้ นทุนของทรั พย์ สนิ นัน้ ให้ ถือตามราคาที่พงึ ต้ องชาระทัง้ หมด
(ต้ นทุน+ดอกเบีย้ )
- ให้ หักค่ าเสื่อมราคาไม่ เกินค่ าเช่ าซือ้ ที่ชาระในรอบระยะเวลาบัญชีนัน้
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หลักการภาษี: สัญญาเช่ า
• ลีสซิ่ง???
• แนวทางปฏิบัตกิ รมสรรพากรและการปรั บปรุ ง:
- สัญญาเช่ าทรั พย์ (rent)
- สัญญาเช่ าซือ้ (hire purchase)
- สัญญาเช่ าการเงินที่ไม่ ใช่ สัญญาเช่ าซือ้ (leasing)
• การปรั บปรุ งแบบ ภงด.50
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หลักการภาษี: สัญญาเช่ าซือ้
• สัญญาเช่ าการเงิน: ผู้ให้ เช่ าตามสัญญาเช่ าซือ้
- ไม่ ต้องปรั บปรุ งแบบภงด.50
• สัญญาเช่ าการเงิน: ผู้เช่ าซือ้
- การปรั บปรุ งแบบภงด.50: สัญญาเช่ าซือ้
- บวกกลับ ค่ าเสื่อมราคา
- บวกกลับ ดอกเบีย้ จ่ าย
- หัก ค่ าเสื่อมราคา* (ต้ นทุน+จานวน)
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หลักการภาษี: ลีสซิ่ง
• สัญญาเช่ าการเงิน: ผู้ให้ เช่ า
- ตัดสินทรั พย์ ท่ ีให้ เช่ าออกจากบัญชี และบันทึกลูกหนี ้
- รั บรู้ รายได้ ดอกเบีย้ รั บ และส่ วนที่จะนาไปลดยอดลูกหนี ้
- หยุดคิดค่ าเสื่อมราคา
• การปรั บปรุ งแบบ ภงด.50: ลีสซิ่ง
- หักออก ดอกเบีย้ รั บ
- บวก รายได้ ค่าเช่ า/ ค่ างวด
- หัก ค่ าเสื่อมราคา
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หลักการภาษี: ลีสซิ่ง
• สัญญาเช่ าการเงิน: ผู้เช่ า
- บันทึกสินทรั พย์ และหนีส้ ิน
- บันทึกค่ าเช่ าจ่ ายเป็ นการลดหนีแ้ ละดอกเบีย้ จ่ าย
- บันทึกค่ าเสื่อมราคา
• การปรั บปรุ งแบบ ภงด.50: ลีสซิ่ง
- บวกกลับ ค่ าเสื่อมราคา
- บวกกลับ ดอกเบีย้ จ่ าย
- หัก ค่ าเช่ าจ่ าย/ ค่ างวด
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รายจ่ ายที่หกั ได้ เพิ่มจากปกติ
•
•
•
•
•

พรฎ.297พ.ศ.2539 : รายจ่ ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา
พรฎ.598พ.ศ.2559 : รายจ่ ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม
พรฎ.420พ.ศ.2547 : รายจ่ ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา
พรฎ.558พ.ศ.2556 : รายจ่ ายส่ งเสริมพัฒนาการศึกษา
พรฎ.437พ.ศ.2548 : รายจ่ ายเพื่อการฝึ กอบรมสัมมนา
- Public Training : ประกาศกระทรวงการคลัง ลว.23พย.48
- In-house Training : ประกาศอธิบดีภงด.#148
• พรฎ.499พ.ศ.2553 : รายจ่ ายส่ งเสริมจ้ างแรงงานคนพิการ
• พรฎ.580พ.ศ.2557 : รายจ่ ายส่ งเสริมการท่ องเที่ยวในประเทศ
• พรฎ.604พ.ศ.2559 : รายจ่ ายเพื่อการลงทุนในประเทศ
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ตัวอย่างการคานวณรายจ่ายตาม พ.ร.ฎ. 604
เครื่องจักร ซื้อ 1 ธ.ค. 2558 ราคา 1,000,000 บาท ชาระเงิน
แล้ว500,000 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี ประมาณมูลค่าซาก
200,000บาท
2558

2559

2560

2561

2562

2563

ค่าสึกหรอ 13,589

160,000 160,000 160,000

160,000 146,411

รายจ่าย
เพิ่ม

100,000

100,000

100,000

รวม

113,589 260,000 260,000 260,000 260,000 146411

100,000

100,000
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รายจ่ ายที่หกั ได้ เพิ่มจากปกติ
•
•
•
•
•

พรฎ.297พ.ศ.2539 : รายจ่ ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา
พรฎ.598พ.ศ.2559 : รายจ่ ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม
พรฎ.420พ.ศ.2547 : รายจ่ ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา
พรฎ.558พ.ศ.2556 : รายจ่ ายส่ งเสริมพัฒนาการศึกษา
พรฎ.437พ.ศ.2548 : รายจ่ ายเพื่อการฝึ กอบรมสัมมนา
- Public Training : ประกาศกระทรวงการคลัง ลว.23พย.48
- In-house Training : ประกาศอธิบดีภงด.#148
• พรฎ.499พ.ศ.2553 : รายจ่ ายส่ งเสริมจ้ างแรงงานคนพิการ
• พรฎ.580พ.ศ.2557 : รายจ่ ายส่ งเสริมการท่ องเที่ยวในประเทศ
• พรฎ.604พ.ศ.2559 : รายจ่ ายเพื่อการลงทุนในประเทศ
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ภาษีซื้อ : รายจ่ าย
ห้ ามลงเป็ น
รายจ่ าย

ภาษีซื้อที่ขอคืนได้
ภาษีซื้อ

ภาษีซื้อต้ องห้ าม
ม.82/5 (1) - (6)

ลงเป็ นรายจ่ ายได้

ห้ ามลงเป็ นรายจ่ าย

(4) ค่ ารับรอง 82/5(4)

(1) ไม่ มใี บกากับภาษี

(6) ประกาศอธิบดีฯ ฉบับที่ 42

(2) ใบกากับภาษีข้อความ ไม่ ครบถ้ วน/

-ภาษีซื้อใบกากับภาษีอย่ างย่ อ

ไม่ ถูกต้ อง
(3) ไม่ เกีย่ วกับกิจการ โดยตรง
(5) ใบกากับภาษีปลอม
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กรณีศึกษา –

รายจ่ าย R&D

ในปี 2559 มีบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคล 4 ราย ทุกรายมีรายได้
600 ล้านบาท แต่ละกิจการได้จ่ายค่าใช้จ่ายในการทาวิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานของรัฐหรื อเอกชน ตามเงื่อนไข
ที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกาหนดในแต่ละกรณี ดงั นี้
บริ ษัท R จากัด

จ่ายค่าวิจยั ฯ = 20 ล้ านบาท

บริ ษัท D จากัด

จ่ายค่าวิจยั ฯ = 40 ล้ านบาท

บริ ษัท R&D จากัด

จ่ายค่าวิจยั ฯ = 60 ล้ านบาท

บริ ษัท D&R จากัด

จ่ายค่าวิจยั ฯ = 100 ล้ านบาท
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กรณีศึกษา –

รายจ่ าย R&D (ต่ อ)

ฐานค่าวิจยั ที่แต่ละบริ ษทั จะสามารถหักรายจ่ายเพื่อการวิจยั เท่าที่ 3 ได้ตอ้ ง
ไม่เกินค่าวิจยั เท่าที่ 2 + เท่าที่ 3 ภายใต้อตั ราดังนี้
รายได้

ขั้นรายได้

อัตราส่ วนของรายได้
ตามพระราชกฤษฎีกา
60 %
50,000,000

1-50 ล้าน

ฐานรายจ่ายค่าวิจยั
ต้องไม่เกิน
30,000,000

50-200 ล้าน

150,000,000

9%

13,500,000

201- 600 ล้าน

400,000,000

6%

24,000,000

รวม

67,500,000
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กรณีศึกษา – รายจ่ าย R&D (ต่ อ)
สูตร รายจ่ายเท่าที่ 3 = ฐานรายจ่ายค่าวิจยั – รายจ่ายเท่าที่ 2
นามาพิจารณาเปรี ยบเทียบรายจ่ายค่าวิจยั ฯ เพื่อหักรายจ่ายเท่าที่ 3
บจ. R

บจ.D

บจ.R&D

บจ.D&R

เท่าที่ 1

20 ล้าน

40 ล้าน

60 ล้าน

100 ล้าน

เท่าที่ 2

20 ล้าน

40 ล้าน

60 ล้าน

100 ล้าน

เท่าที่ 3* หักได้ไม่เกินที่กาหนด

20 ล้าน

27.5 ล้าน

7.5 ล้าน

-

เปรี ยบเทียบเท่าที่ 2+3 ตามจริ ง

40 ล้าน

80 ล้าน

120 ล้าน

200 ล้าน

หมายเหตุ* ฐานอัตราค่าวิจยั เท่าที่ 2 + เท่าที่ 3 ที่นามาใช้ในการคานวณว่าจะหักรายจ่าย
เท่าที่ 3 ได้หรื อไม่น้ นั ตามตัวอย่างเมื่อคานวณแล้วต้องไม่เกิน 67.5 ล้าน แต่กรณี ที่
กิจการจ่ายค่าวิจยั ไปเกินกว่าฐานดังกล่าวย่อมส่ งผลให้หกั รายจ่ายค่าวิจยั เท่าที่ 3 ไม่ได้
เท่านั้น แต่รายจ่ายค่าวิจยั เท่าที่ 2 ยังคงหักได้ตามปกติเพราะไม่มีเพดานจากัดสิ ทธิ 24

