ล้างข้อมูล

ใบแนบ ภ.ง.ด.50
สำ�หรับกิจการสำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ)

		 1
		2-3

บริษทั
4-5 เลขประจำ�ตัวผูเ้ สียภาษีอากร
(ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้)

6-7 ชื่อ.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
		

(ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นบริษัทจำ�กัดหรือบริษัทมหาชนจำ�กัด)

ระยะเวลาทีไ่ ด้รบั สิทธิ

ระยะเวลาที่ได้รับสิทธิของกิจการสำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ)
8 1. วันที่ได้รับอนุมัติ
วันที่
เดือน
9 2. วันที่สิทธิเริ่มต้น
วันที่
เดือน
10 3. วันที่สิทธิสิ้นสุด
วันที่
เดือน

พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.

 กรณีเป็นบริษัทฯ ที่ประกอบกิจการในส่วนที่ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากกำ�ไรสุทธิ ให้กรอกรายการช่อง และ
 กรณีเป็นบริษัทฯ ที่ประกอบกิจการทั้งในส่วนที่ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และส่วนที่ เสียภาษีเงินได้ ให้กรอกรายการในช่อง

และ

รายการที่ 1 รายได้โดยตรงจากการประกอบกิจการ กิจการทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ กิจการทีต่ อ้ งเสียภาษีเงินได้

1. รายได้จากการให้บริการด้านบริหารหรือด้านเทคนิค
การให้บริการสนับสนุน หรือการบริหารเงิน
(ไม่รวมดอกเบีย้ และกำ�ไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา)
2. กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
3. ดอกเบี้ยรับ				
4. ค่าสิทธิ			
5. เงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำ�ไร
6. รายได้จากการโอนหุ้นของวิสาหกิจในเครือ
7. รายได้จากการจัดซือ้ และขายสินค้าในต่างประเทศ (Out-Out)
8. รายได้จากการให้บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
9. รวม 1. ถึง 8. 			

รวม

11
12
13
14
15
16
17
18
19

		
		
		
		

รายการที่ 2 ขาดทุนสุทธิทป่ี รับปรุงตามประมวลรัษฎากรแล้วยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีกอ่ นรอบระยะเวลาบัญชีปจั จุบนั
รอบระยะเวลาบัญชี

.

กิจการทีต่ อ้ งเสียภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ
ขาดทุนสุทธิ

กิจการทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ
ขาดทุนสุทธิ

ตั้งแต่..............................................ถึง.................................................................................................................................................................................................................................................................................
ตั้งแต่..............................................ถึง.................................................................................................................................................................................................................................................................................
ตั้งแต่..............................................ถึง.................................................................................................................................................................................................................................................................................
ตั้งแต่..............................................ถึง................................................................................................................................................................................................................................................................................
ตั้งแต่..............................................ถึง.................................................................................................................................................................................................................................................................................

ผลขาดทุนสุทธิทม่ี สี ทิ ธิน�ำ ไปหักในแบบ ภ.ง.ด.50 ในรายการที่ 3 15.

หรือ

...................................................
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...................................................

คำ�เตือน ให้แสดงรายการในแบบฯ ตามความเป็นจริงและครบถ้วน หากแจ้งข้อความเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรมีความผิดและต้องรับโทษตามประมวลรัษฎากร

21

วิธกี รอกใบแนบ ภ.ง.ด.50
รายการที่ 1 รายได้โดยตรงจากการประกอบกิจการ

		

ให้กรอกรายได้โดยตรงตามจำ�นวนรายได้ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ แยกออกจาก

กิจการทีต่ อ้ งเสียภาษีเงินได้จากการประกอบกิจการสำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ)
รายการที่ 2 ขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงตามประมวลรัษฎากรแล้วยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

สำ�หรับกิจการทีม่ ผี ลกำ�ไรสุทธิและขาดทุนสุทธิในกิจการทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ ภายใน 5 รอบระยะเวลาบัญชี
ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ให้นำ�มากรอกรายการ ในกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
			 สำ�หรับกิจการทีม่ ผี ลกำ�ไรสุทธิและขาดทุนสุทธิในส่วนทีเ่ สียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 10 ภายใน 5 รอบระยะเวลาบัญชี
ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ให้นำ�มากรอกรายการ ในกิจการที่ีต้องเสียภาษีเงินได้
		 “กิจการทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้” และ “กิจการทีต่ อ้ งเสียภาษีเงินได้”
			 ผลขาดทุนสุทธิทจี่ ะยกมาหักกำ�ไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
			 (1) เป็นผลขาดทุนสุทธิที่ได้ปรับปรุงรายการตามเงื่อนไขที่กำ�หนดในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี
แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
			 (2) เป็นผลขาดทุนยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน การนับเวลาย้อนหลัง
5 รอบระยะเวลาบั ญ ชี น ั ้ น หากคำ � นวณกำ � ไรสุ ท ธิ ข องรอบระยะเวลาบั ญ ชี ใ ดก็ ต ้ อ งถื อ รอบระยะเวลาบั ญ ชี น ั ้ น
เป็นรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน โดยให้แสดงผลขาดทุนสุทธิ และวันเดือนปี เริม่ ต้นถึงสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
แต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
			 (3) ให้นำ�ผลขาดทุนสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้นก่อนไปหักเป็นรายจ่ายในการคำ�นวณกำ�ไรสุทธิ
ของรอบระยะเวลาบัญชีที่มีกำ�ไรสุทธิเป็นปีแรกในช่วงเวลาไม่เกิน 5 ปีหลังจากปีที่มีผลขาดทุนสุทธิดังกล่าว หากมีผล
ขาดทุนสุทธิเหลืออยู่ ก็ให้นำ�ผลขาดทุนสุทธิดังกล่าวไปหักเป็นรายจ่ายในการคำ�นวณกำ�ไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชี
ปีต่อไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
			 (4) ให้นำ�มาหักเป็นรายจ่ายได้เพียงเท่าที่ไม่เกินกว่ากำ�ไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเท่านั้น
			 (5) หากรายได้ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ สิ ท ธิ ย กเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ ม ี ผ ลขาดทุ น สุ ท ธิ ใ ห้ ค งผลขาดทุ น สุ ท ธิ ด ั ง กล่ า วไว้ ใ นกิ จ การ
สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศในรายได้ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เท่านั้น		
			 หากบริษ ัทฯ ประสงค์จะนำ�ผลขาดทุนสุทธิที่มีสิทธินำ�มาหักได้ตามกฎหมายมาใช้ในปีนี้ ให้น ำ�จำ�นวนเงิน
ดังกล่าวไปกรอกในแบบ ภ.ง.ด.50 ในรายการที่ 3 15. หน้า 3
			

พิมพ์ มี.ค. 2559

