คาชี้แจงกรมสรรพากร
เรื่อง การยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบตั ิการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบตั ิการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ตามที่มีพระราชกาหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร พ.ศ. 2558 โดยให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามที่กฎหมายกาหนด ได้รับยกเว้นจากการ
ตรวจสอบ ไต่สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากร และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากร นั้น
เนื่องจากพระราชกาหนดฉบับดังกล่าว ได้กาหนดให้ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับ ภาษีอากร
ตามประมวลรัษฎากรในบางกรณี และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้น ไป ดังนั้น
เพื่อให้เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไป กรมสรรพากรขอชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชกาหนดฉบับดังกล่าว
ดังต่อไปนี้
1. บริ ษั ทหรื อห้ างหุ้ นส่ วนนิ ติ บุคคลที่ จะได้ รับยกเว้ นจากการตรวจสอบ ไต่ สวน ประเมิ น
หรือสั่งให้ เสียภาษีอากร และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากร สาหรับรายได้ที่เกิด ขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่มีวันเริ่มต้นก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือมูลค่าของฐานภาษี รายรับ หรือการ
กระทาตราสารที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่
เข้าลักษณะและปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
(1) เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากกาไรสุทธิ ได้แก่
(ก) บริษัทจากัด
(ข) บริษัทมหาชน จากัด
(ค) ห้างหุ้นส่วนจากัด
(ง) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
(จ) บริ ษัท หรื อห้ างหุ้น ส่ว นนิ ติบุ คคลที่ ตั้ง ขึ้น ตามกฎหมายของต่า งประเทศ ซึ่ ง
ประกอบกิจการในประเทศไทย ที่ไม่ใช่กิจการขนส่งผ่านประเทศต่าง ๆ
(ฉ) กิจการร่วมค้า
(2) มีรายได้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการ ซึ่งคานวณตาม
หลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๕ แห่งประมวลรัษฎากร ไม่เกินห้าร้อยล้านบาท ในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ผ่านมาและมีกาหนดครบสิบสองเดือน โดยวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ ๓๑
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
รายได้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการ ซึ่งคานวณตามหลักเกณฑ์
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๕ แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่ การคานวณรายได้นั้น ตามเกณฑ์สิทธิที่แสดงไว้ตาม
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50)
/ รอบระยะ...

-๒รอบระยะเวลาบัญชีที่เป็นฐานในการคานวณรายได้จานวนห้าร้อยล้านบาท ได้แก่ รายได้
ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาและมีกาหนดครบสิบสองเดือน โดยวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ตัวอย่าง
(ก) บริษัท ก จากัด มีวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
รายได้ที่เป็นฐานในการคานวณรายได้จานวนห้าร้อยล้านบาท ได้แก่ รายได้ ท่ีแสดงไว้ตามแบบ ภ.ง.ด.50
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
(ข) บริ ษัท ข จากั ด มี วันสุดท้ ายของรอบระยะเวลาบัญชีวั นที่ 31 ธันวาคมของทุ กปี
แต่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีเป็นวันที่ 30 กันยายนของทุกปี ตั้งแต่
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 เป็นต้น ไป
รายได้ที่เป็นฐานในการคานวณรายได้จานวนห้าร้อยล้านบาท ได้แก่ รายได้ที่แสดงไว้ตามแบบ ภ.ง.ด.50
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 255 7
เนื่องจากรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ไม่ครบสิบสองเดือน
(ค) บริษัท ค จากัด มีวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีวั นที่ 31 มีนาคมของทุกปี
รายได้ที่เป็นฐานในการคานวณรายได้จานวนห้าร้อยล้านบาท ได้แก่ รายได้ที่แสดงไว้ตามแบบ ภ.ง.ด.50
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
(3) ได้มีการจดแจ้งต่อกรมสรรพากรตามแบบแจ้งขอเป็นผู้ประกอบการตามกฎหมาย
ว่า ด้ว ยการยกเว้น และสนั บ สนุ น การปฏิ บัติ ก ารเกี่ย วกับ ภาษี อากรตามประมวลรั ษฎากร ผ่า นระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม
พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559
2. ประเภทภาษีอากรและช่วงระยะเวลาที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุค คลที่ได้รับยกเว้น
ตาม 1. ได้รับยกเว้นจากการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากร และความผิดทางอาญา
ตามประมวลรัษฎากร มีดังนี้
(1) ภาษีเงินได้นิติบุคคล สาหรับรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันเริ่มต้นของ
รอบระยะเวลาบัญชีนั้น ก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากรที่
เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม สาหรับมูลค่าของฐานภาษีที่เกิดขึ้นของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
และเดือนก่อนเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ทุกเดือน และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ สาหรับรายรับที่เกิดขึ้นของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 และเดือน
ก่อนเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ทุกเดือน และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับภาษี
ธุรกิจเฉพาะดังกล่าว
(4) อากรแสตมป์ สาหรับการกระทาตราสารที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับอากรแสตมป์ดังกล่าว
/ ทั้งนี้ ...

-๓ทั้งนี้ สาหรับภาษีอากรที่เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากรไปแล้ว หรือได้
ดาเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับภาษีอากรนั้น ๆ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 แล้ว คงมีผลตามกฎหมาย
เช่นเดิม การได้รับยกเว้นตาม (1) ถึง (4) ไม่มีผลสาหรับกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด
3. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นและมีการจดแจ้งตาม 1. จะไม่ได้รับยกเว้น
กรณีดังต่อไปนี้
(1) กรณีอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร โดยมี หมายเรียก
ที่ออกก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยเจ้าพนักงานประเมินสามารถดาเนินการตรวจสอบ ไต่สวน
ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากรสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีหรือเดือนภาษีที่ออกหมายเรียกเท่านั้น รวมทั้ง
การดาเนินคดีอาญาตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับความผิดสาหรับภาษีอากรที่ตรวจสอบดังกล่าว
(2) กรณีอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา ๘๘/๓ แห่ ง
ประมวลรัษ ฎากร ที่ด าเนิ นการก่อนวัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยเจ้าพนักงานประเมินสามารถ
ดาเนินการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากรสาหรับเดือนภาษีที่ดาเนินการตรวจสอบ
เท่านั้น รวมทั้งการดาเนินคดีอาญาตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับความผิด สาหรับภาษีอากรที่ตรวจสอบ
ดังกล่าว
(3) กรณีเป็นผู้ออกใบกากับภาษีปลอมหรือเป็นผู้ใช้ใบกากับภาษีปลอม หรือกระทาการ
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร โดยแสดงรายจ่ายอันเป็นเท็จต่อกรมสรรพากร เจ้าพนักงานประเมินสามารถ
ดาเนินการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากรที่เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวได้ รวมทั้งการ
ดาเนินคดีอาญาตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับความผิดสาหรับกรณีนั้น ๆ
(4) กรณีอยู่ในระหว่างการดาเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นพนักงานอัยการ หรือ
ชั้นศาล ยังคงดาเนินการต่อไปได้
ตัวอย่าง
(ก) บริ ษั ท ง จ ากั ด ถู ก เจ้ า พนั ก งานประเมิน ออกหมายเรี ย กตรวจสอบภาษี เ งิ น ได้
นิติบุคคล สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยบริษัท ง จากัด ได้รับยกเว้นและได้มีการจดแจ้งตามพระราชกาหนด
ฉบับดังกล่าว เจ้าพนักงานประเมินสามารถดาเนินการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากร
ส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ดั ง กล่ า วต่ อ ไปได้ แต่ ไ ม่ มี อ านาจออกหมายเรี ย กตรวจสอบส าหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีอื่น ๆ ที่มีวันเริ่มต้นของรอบระยะเวลาบัญชีก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งมิได้มี
การออกหมายเรียกไว้ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
(ข) บริษัท จ จากัด ถูกเจ้าพนักงานประเมินเข้าตรวจปฏิบัติการภาษีมูลค่าเพิ่มของ
ปี 2557 (เดือนภาษีมกราคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนภาษีธันวาคม พ.ศ. 2557) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 และการตรวจยัง ไม่เ สร็จ สิ้น โดยบริษัท จ จากัด ได้รับ ยกเว้น และได้มีก ารจดแจ้ง ตาม
พระราชกาหนดฉบับดังกล่าว เจ้าพนักงานประเมินสามารถดาเนินการตรวจสอบไต่สวน ประเมินหรือ สั่ง
ให้เสียภาษีอากร สาหรับเดือนภาษีมกราคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนภาษีธันวาคม พ.ศ. 2557 ดังกล่าว
ต่อไปได้ แต่ไม่มีอานาจเข้าตรวจปฏิบัติการภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนภาษีอื่นซึ่งเป็นเดือนภาษีก่อนเดือนภาษี
มกราคม พ.ศ. 2559 ที่ยังไม่ได้เข้าไปตรวจปฏิบัติการภาษีมูลค่าเพิ่ม
/ 4. ในกรณี…

-๔4. ในกรณีที่บริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ ได้รับยกเว้นตาม 1. ยื่นคาร้องขอคืนภาษี
เงิ นได้ นิ ติ บุ คคล ภาษี มู ลค่าเพิ่ ม ภาษี ธุ รกิ จเฉพาะ หรื ออากรแสตมป์ ที่ เกี่ ยวกับรายได้ ที่ เกิ ดขึ้ นในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่มีวันเริ่มต้นก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือมูลค่าของฐานภาษี รายรับ หรือการ
กระทาตราสารที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้พิจารณา ดังนี้
(1) กรณีไ ด้ยื่น คาร้อ งขอคืน ภาษี อ ากรดัง กล่า วก่อ นวัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
และเจ้าพนักงานประเมินได้อ อกหมายเรียกตรวจสอบภาษีหรือดาเนินการตรวจสอบตามมาตรา 88/3
แห่งประมวลรัษฎากร ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เจ้าพนักงานประเมินสามารถตรวจสอบ ไต่สวน
รวมทั้งการประเมินภาษีอากรดังกล่าวได้ และคืนภาษีอากรดังกล่าวตามผลการตรวจตามทีถ่ ูกต้องแท้จริงได้
โดยหากการตรวจสอบภาษีอากรที่ขอคืนแล้วปรากฏว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีภาษีอากรที่
จะต้องชาระเพิ่มเติม (พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมาย) เนื่องจากเสียภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม
กฎหมาย เจ้าพนักงานประเมินก็มีอานาจประเมินออกใบแจ้งการประเมินภาษีให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลนั้น ชาระภาษีอากรที่ต้องชาระเพิ่มเติม (พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมาย) ได้
(2) กรณีได้ยื่นคาร้องขอคืนภาษี อากรดังกล่าวก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 แต่
เจ้าพนักงานประเมิน ยังไม่ได้ออกหมายเรียกหรือดาเนินการตรวจสอบตามมาตรา 88/3 แห่งประมวล
รัษฎากร หรือกรณีได้ยื่นคาร้องขอคืนภาษีอากรดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 กรณีดังกล่าว
เจ้ าพนั กงานประเมิ น มี อ านาจท าการตรวจสอบภาษี อากรที่ ขอคื นหรื อออกหมายเรี ยกเพื่ อตรวจสอบ
ภาษีอากรที่ขอคืน ไต่สวน และประเมินภาษีอากรได้ ตามที่ประมวลรัษฎากรบัญญัติไว้ และคืนภาษีอากร
ดังกล่าวตามผลการตรวจตามที่ถูกต้องแท้จริงได้ โดยหากการตรวจสอบภาษีอากรที่ขอคืนแล้วปรากฏว่า
บริษัทหรือ ห้างหุ้น ส่ว นนิติบุค คลมีภ าษีอากรที่จะต้อ งชาระเพิ่มเติม (พร้อ มเบี้ย ปรับและเงินเพิ่มตาม
กฎหมาย) เนื่องจากเสียภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย เจ้าพนักงานประเมินก็มีอานาจประเมินออก
ใบแจ้งการประเมินภาษีให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ขอคืนชาระภาษีอากรที่ต้องชาระเพิ่มเติม
(พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมาย) ได้
5. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ที่ได้รับยกเว้นตาม 1. ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมชาระภาษี สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่มีวันสุดท้ายแห่งกาหนดเวลาในการยื่นรายการ ในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ตัวอย่าง
บริษัท ฉ จากัด มีวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี โดยรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัท ฉ จากัด
มีหน้าที่ต้องยื่นรายการภาษีเงินได้ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และต้องยื่นรายการภาษีเงินได้
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปทุกรอบระยะเวลาบัญชี และถ้ามีภาษีที่ต้องชาระ ต้องชาระภาษีพร้อมกับ
การยื่น แบบแสดงรายการดัง กล่า ว แต่ถ้ ามี ผลการคานวณกาไรหรือ ขาดทุน สุทธิ เพื่อเสีย ภาษี เงิ น ได้
นิติบุคคลแล้วปรากฏว่ามีผลขาดทุน ก็ไม่ต้องชาระภาษีพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการดังกล่าวแต่อย่างใด
(2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมู ลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ แล้วแต่กรณี ในกรณี
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องยื่นตามที่ประมวลรัษฎากรบัญญัติไว้ พร้อมชาระภาษี ถ้ามี
ทั้งนี้ สาหรับการยื่นแบบแสดงรายการที่ต้องกระทาในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
/ (3)...

-๕(3) ยื่นแบบขอเสียอากรเป็นตัวเงิน สาหรับตราสารที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดให้
ชาระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร และต้องชาระเงินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ ตั้งแต่
เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
(4) มีการจัดทาบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ (บัญชี
เล่มเดียว) ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
(5) ไม่ กระท าการใด ๆ ที่ เป็ นการเจตนาหลี กเลี่ ยงภาษี อากร ตั้ งแต่ วั นที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
6. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตาม 5.
อธิบดีกรมสรรพากรจะมีคาสั่งเพิกถอนการได้รับยกเว้นตาม 1. ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น
เมื่ออธิบดีกรมสรรพากรมี คาสั่งเพิกถอนการได้รับยกเว้น แล้ว ให้ถือว่าบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ไม่เคยได้รับยกเว้นการใด ๆ ตาม 1. โดยเจ้าพนักงานประเมินมีอานาจตรวจสอบ ไต่สวน ประเมิน หรือสั่ง
ให้เสียภาษีอากร และดาเนินคดีในความผิดอาญาเกี่ยวกับรายได้ มูลค่าของฐานภาษี รายรับ หรือการกระทา
ตราสารตามที่ได้รับยกเว้นตาม 1. ได้ ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
ตัวอย่าง
บริษัท ช จากัด ซึ่ง ได้รับยกเว้นตามที่ก ฎหมายกาหนด แต่ต่อมาปรากฏว่า บริษัท ช
จากัด ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และอธิบดีกรมสรรพากรมีคาสั่งเพิกถอนการได้รับยกเว้น
ดัง กล่ าว เจ้า พนั กงานประเมิ น จึ งมี อานาจตรวจสอบ ไต่ สวน ประเมิน หรื อ สั่ง ให้ เสี ยภาษี อากร และ
ดาเนินคดีความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากร สาหรับรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวัน
เริ่มต้น ก่อนวัน ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือมูลค่าของฐานภาษี รายรับ การกระทาตราสาร หรือ
ความผิดทางอาญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้
7. บริษัท หรือ ห้า งหุ ้น ส่ว นนิต ิบุค คล ซึ่ง จัด ตั ้ง ขึ้น ก่อ นวัน ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
และมีทุนที่ชาระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาท และมีรายได้จากการขาย
สิน ค้า และการให้ บ ริ ก ารในรอบระยะเวลาบั ญ ชี ไ ม่ เ กิ น สามสิ บ ล้ า นบาท โดยได้ ยื่ น แบบแจ้ ง ขอเป็ น
ผู้ประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากรต่อกรมสรรพากรตาม 1. (3) นอกจากจะได้รับการยกเว้นตาม 1. แล้ว ยังได้รับยกเว้นและลด
อัตราภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558 ดังนี้
(1) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สาหรับกาไรสุทธิ ดังต่อไปนี้
(ก) กาไรสุทธิสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๙ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(ข) กาไรสุทธิเฉพาะส่วนที่ไม่เกินสามแสนบาทแรก สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(2) ได้รับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล และคงจัดเก็บในอัตราร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
เฉพาะส่วนที่เกินสามแสนบาท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
/ ตัวอย่าง...

-๖ตัวอย่าง
บริษัท ซ จากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วไม่เกินห้าล้านบาท และมีรายได้จากการ
ขายสินค้าและให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินสามสิ บล้านบาท และได้จดแจ้งเป็นผู้ประกอบการ
ตามกฎหมายว่าด้ว ยการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
จะได้รับยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้
(ก) รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 แต่ไม่เกินวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้รับยกเว้นและลดอัตราภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ข) รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 แต่ไม่เกินวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ได้รับยกเว้นสาหรับกาไรสุทธิทั้งจานวน
(ค) รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 แต่ไม่เกินวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้รับยกเว้นสาหรับกาไรสุทธิเฉพาะส่วนที่ไม่เกินสามแสนบาทแรก และสาหรับ
กาไรสุทธิส่วนที่เกินสามแสนบาทขึ้นไปเสียภาษีในอัตราร้อยละสิบ
8. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นและลดอัตราภาษีตาม 7. ต้องไม่มีทุนที่
ชาระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีใดเกินห้าล้านบาทและต้องไม่มีรายได้จากการขายสินค้า
และการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีใดเกินสามสิบล้านบาท และจะต้องไม่ถูกเพิกถอนการได้รับยกเว้น
จากการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากร และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากร
ตาม 6.
9. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป กระทรวงการคลังและธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะดาเนินการที่จาเป็น เพื่อให้สถาบันการเงินที่ อยู่ในการกากับดูแล ใช้บัญชีและงบการเงินที่
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบิ ุคคลแสดงต่อกรมสรรพากรในการยื่นรายการภาษีเงินได้ เป็นหลักฐานในการทา
ธุรกรรมทางการเงินและการขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติตาม
ประมวลรัษฎากร
จึงขอชี้แจงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
กรมสรรพากร
4 มกราคม 2559
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