Update กฎหมายใหม่ ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ในปี 2560
โดย
นางสาวพรศิริ เหล่ าพัชรกุล
นางสาวกัลยานี ยิม้ ย่ อง

SMES New Start – up
ในเขตพัฒนาพิเศษ ฯ
 พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 627) พ.ศ. 2560
 ประกาศอธิบดี เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 284)
 ยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบุคคล เป็ นเวลา 5 รอบบัญชี ให้ แก่
 บริษทั ทีม่ ที ุนชาระแล้ วฯ ไม่ เกิน 5 ล้ านบาท และมีรายได้ จากการขายสิ นค้ า/ให้ บริการไม่ เกิน 30
ล้ านบาท
 จดทะเบียนจัดตั้งระหว่ าง 1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 63
 มีสถานประกอบการ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เท่ านั้น
 มีรายได้ จากการขายสิ นค้ า/บริการในเขต ฯ ของกิจการทีป่ ระกอบอุตสาหกรรมเป้ าหมาย หรือที่
เกีย่ วข้ อง รวมกันไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 80
 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ หมายถึง ท้ องทีจ่ ังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
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SMES New Start – up
ในเขตพัฒนาพิเศษ ฯ
 พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 628) พ.ศ. 2560
ยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบุคคล ให้ แก่ บริษัททีไ่ ม่ อยู่ในเขตฯ เป็ นจานวน 2
เท่ า ของ
 1. เงินลงทุนในหุ้นของบริษัททีอ่ ยู่ในเขตฯ 2. เงินลงทุนเพือ่ จัดตั้ง
บริษัท
 ซึ่งบริษัทในเขตฯ นาเงินลงทุนไปใช้ ในประกอบกิจการในเขตฯ เท่ านั้น
 ต้ องลงทุนตั้งแต่ วนั ที่ 27 ก.ย. 59 – 31 ธ.ค. 63
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แปลงบุคคลธรรมดา เป็ นนิตบิ ุคคล
 พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 630) พ.ศ. 2560
ยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบุคคล ให้ แก่ บริษัท SMEs (ทุน 5 ล้าน และรายได้
จากการขาย/ให้ บริการไม่ เกิน 30 ล้านบาท)
 1. เป็ นจานวนร้ อยละ 100 ของรายจ่ ายจากจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/
รายจ่ ายค่ าทาบัญชี / รายจ่ ายค่ าสอบบัญชี
 จัดตั้งระหว่ างวันที่ 10 ส.ค. 59 – 31 ธ.ค. 60
 เป็ นเวลา 5 รอบบัญชีต่อเนื่องกัน
 นับแต่ รอบทีไ่ ด้ จดทะเบียนจัดตั้งบริษทั
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มาตรการภาษี พีช่ ่ วยน้ อง

 พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 631) พ.ศ. 2560
 ประกาศอธิบดี เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 285)
 ยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบุคคล ให้ แก่ บริษทั ใหญ่ (มีสินทรัพย์ ถาวรไม่ รวมที่ดนิ เกิน 200 ล้ านบาท และ
มีการจ้ างแรงงาน เกินกว่ า 200 คน
 เป็ นจานวน 2 เท่ าของรายจ่ าย ดังต่ อไปนี้
 ค่ าธรรมเนียมคา้ ประกันสิ นเชื่อฯ ให้ แก่ บรรษัทประกันสิ นเชื่ออุตสาหกรรมฯ และ
 รายจ่ ายทีส่ ภาอุตสาหกรรมฯ และสภาหอการค้ าฯ รับรอง
 ทีจ่ ่ ายเพือ่ ส่ งเสริมกิจการของบริษัทเล็ก (มีสินทรัพย์ ถาวรไม่ รวมทีด่ นิ ไม่ เกิน 200 ล้ านบาท และมีการ
จ้ างแรงงาน ไม่ เกินกว่ า 200 คน
 แต่ รวมกับค่ าใช้ จ่ายสนับสนุนการศึกษาและบารุ งสนามเด็กเล่ น (พรฏ.420 และ พรฏ.428 แล้ วต้ องไม่
เกินร้ อยละ 10 ของกาไรสุ ทธิฯ
 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2559 – 2561
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สนับสนุนการลงทุนในชนบท
 พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 632) พ.ศ. 2560
 ประกาศอธิบดี (ฉบับที่ 3) ฯ
 ยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบุคคล ให้ แก่ บริษทั ทีต่ ้งั ขึน้ ตามกฎหมายไทย
 เป็ นจานวน 2 เท่ าของรายจ่ าย เพือ่ การลงทุนในโครงสร้ างพืน้ ฐาน หรือ เพือ่ การพัฒนาปรับปรุ ง
แหล่ งท่ องเทีย่ วนาชนบท
 และได้ โอนทรัพย์ สินทีเ่ กิดจากการลงทุนดังกล่ าวโดยไม่ ค่าตอบแทน ให้ แก่ ส่ วนราชการ องค์ การ
ของรัฐบาล องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
 แต่ รวมกับรายจ่ ายสนับสนุนการศึกษาและบารุ งสนามเด็ก (พรฎ. 420 และ พรฏ.428) แล้ ว ต้ อง
ไม่ เกินร้ อยละ 10
 ยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบุคคล VAT SBT อากรแสตมป์ อันเนื่องมาจากการโอนนั้น
 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2559 – 2561
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สนับสนุนการลงทุนในชนบท
 พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 632) พ.ศ. 2560
 ประกาศอธิบดี (ฉบับที่ 3) ฯ
 ยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบุคคล ให้ แก่ บริษทั ทีต่ ้งั ขึน้ ตามกฎหมายไทย
 เป็ นจานวน 2 เท่ าของรายจ่ าย เพือ่ การลงทุนในโครงสร้ างพืน้ ฐาน หรือ เพือ่ การพัฒนาปรับปรุ ง
แหล่ งท่ องเทีย่ วนาชนบท
 และได้ โอนทรัพย์ สินทีเ่ กิดจากการลงทุนดังกล่ าวโดยไม่ ค่าตอบแทน ให้ แก่ ส่ วนราชการ องค์ การ
ของรัฐบาล องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
 แต่ รวมกับรายจ่ ายสนับสนุนการศึกษาและบารุ งสนามเด็ก (พรฎ. 420 และ พรฏ.428) แล้ ว ต้ อง
ไม่ เกินร้ อยละ 10
 ยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบุคคล VAT SBT อากรแสตมป์ อันเนื่องมาจากการโอนนั้น
 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2559 – 2561
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ขยายเวลาสิ ทธิ์ประโยชน์ แปลง
กองทุนรวมอสั งหาฯ เป็ นกองทรัสต์

 พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 635) พ.ศ. 2560
ยกเว้ นภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล ให้ แก่
 ผู้ถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ (กองทุนรวมฯ)
 สาหรับเงินได้ ทเี่ กิดขึน้ เนื่องจากการแปลงสภาพกองทุนรวม ฯ เป็ น กองทรัสต์ เพือ่
การลงุทนในอสั งหาริมทรัพย์
 ยกเว้ นภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล VAT SBT อากรแสตมป์ อันเนื่องมาจากการแปลง
สภาพเป็ นกองทรัสต์ ฯ ให้ แก่ กองทุนรวม ฯ
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 ม.ค. 2560 ถึง ธ.ค. 2560
(เดิม พรฏ. ฉบับ 599 สิ้นสุ ดสิ ทธิประโยชน์ เมือ่ 31 ธันวาคม 2559)
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ขยายเวลาสิ ทธิ์ประโยชน์
กิจการเงินร่ วมลงทุน (VC)
 พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 636) พ.ศ. 2560
ยกเว้ นภาษีเพือ่ สนับสนุนกิจการเงินร่ วมลงทุน
สิ ทธิประโยชน์ เหมือน พรฎ. ฉบับที่ 597 พ.ศ. 2559
 ต้ องจดแจ้ งเป็ นบริษทั เงินร่ วมลงทุน หรือทรัสต์ เพือ่ กิจการ
ร่ วมลงทุน ตั้งแต่ วนั ที่ 1 ม.ค. 2560 ถึง ธ.ค. 2560
(เดิม พรฏ. ฉบับ 597 ให้ จดแจ้ งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559)
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ขยายเวลาสิ ทธิ์ประโยชน์
SMEs New Start-up
 พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 637) พ.ศ. 2560
ยกเว้ นภาษีเงินได้ ให้ แก่ บริษัท SMEs New Start-up
เป็ นเวลา 5 รอบบัญชี
สิ ทธิประโยชน์ เหมือน พรฎ. ฉบับที่ 602 พ.ศ. 2559
 โดยให้ ขยายเวลาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ออกไปถึง
วันที่ 31 ธ.ค. 2560
(เดิม พรฏ. ฉบับ 602 ให้ จัดตั้งใหม่ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559)
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ช่ วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภายใต้
 พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 638) พ.ศ. 2560
ยกเว้ นภาษีเงินได้ ให้ แก่ ผ้ ูบริจาคเพือ่ ช่ วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยภาคใต้
 เป็ นจานวน 1.5 เท่ า ของจานวนเงินหรือทรัพย์ สินที่บริจาค
 ทีไ่ ด้ บริจาคระหว่ างวันที่ 1 ม.ค. 60 – วันที่ 31 มี.ค. 60
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มาตรการจ้ างงานผ้ ูสูงอายุ
 พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 639) พ.ศ. 2560
ยกเว้ นภาษีเงินได้ ให้ แก่บริษัท เป็ นจานวนร้ อยละ 100
 สาหรับรายจ่ ายทีไ่ ด้ จ่ายเป็ นค่ าจ้ างผู้สูงอายุ (60 ปี ขึน้ ไป)
 และเป็ นผู้สูงอายุรายทีจ่ ่ ายไม่ เกิน 15,000 บาท ต่ อเดือน
 ในส่ วนที่ไม่ เกินร้ อยละ 10 ของจานวนลูกจ้ างในบริษัท
ผู้สูงอายุไม่ เป็ นและไม่ เคยเป็ นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จ้างหรือ
บริษัทในเครือ
สาหรับรอบบัญชี ปี 2559 เป็ นต้ นไป
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เบีย้ ปรับและหรือเงินเพิม่ ภาษีอากร
และค่ าปรับอาญา ตามมาตรา 65 ตรี(6)
 คาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 40/2560
 เบีย้ ปรับและหรือเงินเพิม่ ภาษีอากร และค่ าปรับอาญา ตามมาตรา 65 ตรี (6)
ให้ หมายความถึง เบีย้ ปรับและหรือเงินเพิม่ ภาษีอากร และค่ าปรับอาญา
ตามกฎหมายภาษีอากรทุกประเภท
 เนื่องจากเบีย้ ปรับและหรือเงินเพิม่ ภาษีอากร และค่ าปรับอาญา เป็ นการลงโทษ
ผู้กระทาความผิดจึงไม่ ควรให้ นามาลงเป็ นรายจ่ ายทางภาษีอกี เพราะจะเป็ นการ
สนับสนุนบุคคลผู้กระทาความผิด
 ยกเลิกคาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 10/2528
 คาวินิจฉัยนีใ้ ห้ ใช้ บังคับถัดจากวันทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษาป็ นต้ นไป
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Thanks you.

