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บทท่ี 1  การบัญชีภาษีอากร: an overview  

 

1.   การบัญชีภาษีอากรคืออะไร              1-1 

1.1 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting) : แนวคิดและหลักเกณฑ           1-1 

1.2 การบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting) : แนวคิดและทฤษฎี                          1-2 

(1) ภาษีเงินไดนติิบุคคล                       1-2 

- มาตรา 65 แหงประมวลรษัฎากร         1-2 

- มาตรา 68 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร                       1-2 

  (2) ภาษมีูลคาเพิ่ม                           1-3 

- ใบกํากับภาษี (มาตรา 86/4)                         1-3 

- ใบเพิ่มหนี้ (มาตรา 82/9, 86/9)          1-3 

- ใบลดหนี้ (มาตรา82/10, 86/10)          1-3 

- การจัดทํารายงาน VAT 3 ประเภท (มาตรา 87 (1)-(3))        1-3     

- รายงานภาษขีาย (output book)             1-3 

- รายงานภาษีซือ้ (input book)            1-3 

- รายงานสินคาและวัตถุ (stock book)           1-3 

(3) เอกสารหลักฐานประกอบการเสียภาษ ี(related supporting documents for tax purpose)    1-3  

• กรณีสงเสรมิการขาย              1-3 

 กรณีการใหสวนลดการคา             1-4 

 กรณีการแถมสินคาพรอมขาย            1-4 

• กรณกีารจายไมมีบิล              1-4 

• กรณีย่ืนแบบ ภ.ง.ด.51              1-4 

• กรณภีาษีหัก ณ ท่ีจาย : สัญญา/ ขอตกลงใหบริการ       1-5 

• เอกสารตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายภาษีกําหนด : คารับรอง การฝกอบรม     1-5 

  (4) การใชช่ือบญัชี/ ช่ือรายการคา           1-5 

• คารับรอง         1-5 
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• คาสงเสริมการขาย       1-5 

• รายจายการกุศล       1-6 

 (5) ความแตกตางระหวางความหมายของ ‘เกณฑสิทธ’ิ (มาตรา 65)  

       กับ ‘เกณฑคงคาง’ (Accrual Basis)         1-6 

1.3 เปรียบเทียบความแตกตาง ‘การบัญการเงิน’ กับ ‘การบัญชีภาษอีากร’                       1-7 

1.3.1 TFRS for PAEs & NPAEs       1-7 

(ก) กิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ (PAEs)     1-7 

(ข) กิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAEs)     1-7 

ตาราง 1  แสดงความแตกตางของ TFRS for PAEs และ NPAEs   1-8 

1.3.2 TFRS for PAEs & NPAEs กับ Tax Accounting    1-9 

ตาราง 2  แสดงการเปรียบเทียบหลักเกณฑ และแนวคิดท่ีแตกตางกัน 

ระหวาง TFRS for PAEs & NPAEs กับ Tax  Accounting  1-10 

 

2. บทสรุป: ความหมาย ‘การบัญชีภาษีอากร’ 

(1) การวิเคราะหและวินิจฉัยรายการคาฯ วามีแงมุมภาษีอะไร    1-24 

(2) การออกเอกสารหลกัฐาน และหรอืจัดทําเอกสารประกอบรายการคา (เพื่อการรษัฎากร) 

        (related supporting documents)       1-24 

(3) ความเกี่ยวโยงกับการบันทึกบัญชีการเงิน      1-24 

(4) การปรับปรุงความแตกตางระหวาง ‘กําไรสุทธิทางบญัชี’ ใหเปน ‘กําไรสุทธิทางภาษ’ี 1-24 
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บทท่ี 2  เกณฑสิทธ:ิ ตามมาตรา 65 แหงประมวลรัษฎากร 

 

1.  ความหมาย ‘เกณฑคงคาง’ ตามหลักการบัญชี           2-2 

- เกณฑคงคาง (Accrual Basis)         2-2 

- มาตรฐานการบัญชี (TAS#18) (TAS#37 เดิม) เร่ืองการรับรูรายได     2-2 

- ยอหนาท่ี 9   การวัดมูลคาของรายได         2-2 

- ยอหนาท่ี 14 การรับรูรายไดจากการขายสินคา        2-2 

  - ยอหนาท่ี 18 คาใชจายท่ีตองไมนําไปปรับปรุงกบัจํานวนรายไดท่ีไดรับรูเมื่อเริม่แรก    2-2 

  - ยอหนาท่ี 20 การรับรูรายไดจากการใหบรกิาร        2-3 

  - ยอหนาท่ี 21 การรับรูรายไดตามขั้นความสําเร็จของงาน       2-3 

- ยอหนาท่ี 26 กรณีไมสามารถประมาณผลของรายการบัญชีท่ีเกี่ยวของกบัการ    

       ใหบริการไดอยางนาเช่ือถอื        2-3 

- ยอหนาท่ี 29 การรับรูรายไดดอกเบี้ย คาสิทธิ และเงินปนผล 

       จากการใหผูอื่นใชสินทรัพย        2-3 

- ยอหนาท่ี 30 เกณฑการรับรูรายไดดอกเบี้ย คาสิทธิ และเงินปนผล       2-3 

2. ‘เกณทสิทธิ’ ตามประมวลรัษฎากร         2-4 

2.1 ความหมายแรก :  Accrual Basis ตามหลักการบัญชี      2-5 

2.2 ความหมายท่ีสอง : กรณีของเงินมัดจํา        2-5 

2.2.1 กรณีขายสินคา          2-5 

2.2.2 กรณีธุรกิจบริการ          2-5 

2.2.2.1 การใหบริการระยะส้ัน        2-5 

   2.2.2.2 การใหบริการตามสัญญาระยะยาว       2-6 

2.2.3 กรณีเชาซื้อหรอืผอนชําระท่ีกรรมสิทธิ์ในสินคายังไมไดโอนไปยังผูซื้อ     2-7 

2.3 ความหมายท่ีสาม :  การซื้อขายเสร็จเด็ดขาด       2-7 

2.4 ความหมายท่ีสี ่: กรณีท่ีมีระเบียบปฏิบัติเปนการเฉพาะของสรรพากร     2-7 

2.4.1 ธุรกิจ Leasing          2-8 

         ตาราง 1  เปรียบเทียบหลกัเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร-การเชากับลิซซิ่ง    2-8  
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2.4.2 ธุรกิจเชาซื้อหรือขายผอนชําระฯ       2-9 

         2.4.2.1 มาตรฐานการบญัชี – กิจการเชาซื้อหรือขายผอนชําระฯ    2-9 

       ก. TAS #7 (ด้ังเดิม) – เรื่องการบัญชีเกี่ยวกบัการเชาซื้อ-ดาน Lessor  2-9 

       ข. TAS #29 (เดิม) – เรื่องการบัญชีสําหรบัสัญญาเชาระยะยาว   2-9 

       ค. TAS #17 (ปรับปรุง 2552) - เรื่องสัญญาเชา    2-10 

         2.4.2.2 การเชาซื้อ (Hire Purchases)      2-10 

       ก. หลักเกณฑชวงแรก ( 02/08/2528 – 31/12/2549 )   2-10 

            (ก – 1) การคํานวณรายได – ดานผูใหเชาซื้อฯ (Lessor)  2-10 

           (1) รายไดจากการขาย     2-10 

                          (2) ดอกผลเชาซื้อฯ     2-10 

             (ก – 2) การคํานวณรายจาย – ดานผูเชาซื้อ (Lessee)  2-11 

       ข. หลักเกณฑปจจุบนั ( 01/01/2550 – ปจจุบัน )   2-11 

            (ข – 1) การคํานวณรายได – ดานผูใหเชาซื้อ (Lessor)  2-12 

                          (1) รายไดจากการขาย     2-12 

           (2) ดอกผลเชาซื้อฯ     2-12 

             (ข – 2) การคํานวณรายจาย – ดานผูเชาซื้อ (Lessee)  2-13 

         ค. ตารางเปรียบเทียบหลักเกณฑการเชาซื้อฯ ตามหลักการบญัชี  

             และภาษีอากร      2-13 

          ตาราง 2  แสดงการเปรียบเทียบหลักเกณฑการเชาซื้อ  

         ตามหลักการบัญชี และภาษอีากร    2-14 

2.4.3 ธุรกิจฝากขาย        2-16 

                         ตาราง 3 เปรียบเทียบจุดความรับผิดทางบัญชีและภาษีอากร-ธุรกิจฝากขายสินคา    2-17 

2.4.4 ธุรกิจสนามกอลฟ       2-17 

3.    ปญหา และขอเสนอแนะ        2-18 

 -  กิจการรับเหมากอสราง        2-19 

 -  กิจการฝากขาย         2-19 

 -  กิจการใหบริการ        2-19 

4.    แบบฝกหัด          2-21 
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บทท่ี 3  การบัญชีทรัพยสิน และคาเส่ือมราคา  

 

1.  การบัญชีทรัพยสินตามมาตรฐานการบัญชี       3-1 

     มาตรฐานการบัญชี # 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ‘ท่ีดิน อาคารและ อุปกรณ’  3-1 

1.1 ขอบเขต         3-2 

(1) กรณีท่ีครอบคลุมถึง (ยอหนา 2) : ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ     3-2 

(2) กรณีท่ีไมครอบคลมุถึง (ยอหนา 3) :      3-2 

                                               - หลักการบญัชี        3-2 

- ประมวลรัษฎากร        3-2 

1.2. ความหมาย ‘สินทรัพย’       3-3 

                                               - หลักการบญัชี (ยอหนา 6)       3-3 

   -  ประมวลรัษฎากร (CIT) : ความหมาย ‘ทรัพยสิน’    3-3 

   -  ภาษีมูลคาเพิ่ม        3-4 

1.3. การรับรูท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ      3-4 

 - หลักการบัญชี (ยอหนา 7)       3-4 

 - ประมวลรัษฎากร        3-5 

1.4. การวัดมูลคาเร่ิมแรกของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (ยอหนาท่ี 15) 3-5 

 - มาตรฐานการบัญชี      3-5 

    (1) การรับรูท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ โดยใชราคาทุน  3-5 

   (2) ทรัพยสินท่ีไดมาโดยการแลกเปลี่ยน   3-5 

 - ประมวลรัษฎากร       3-6 

  (1) การคํานวณตนทุนของทรัพยสิน    3-6 

  (2) กรณีการแลกเปลี่ยนทรพัยสิน    3-6 

1.5. รายจายภายหลังไดสินทรัพย (ยอหนาท่ี 12-14)    3-6 

 - มาตรฐานการบัญชี      3-6 

 - กฎหมายภาษ ี       3-7 
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1.6. การวัดมูลคาภายหลังการรับรูมูลคาเร่ิมแรก (ยอหนา 29)  3-7 

 - มาตรฐานการบัญชี      3-7 

(ก) กรณีตรีาคาลดลง     3-7 

(ข) กรณีตรีาคาเพิ่มขึน้     3-7 

- ประมวลรัษฎากร       3-8 

 -    มาตรา 65 ทวิ (3) - การตีราคาเพิ่มขึ้น   3-8 

 -    มาตรา 65 ตรี (17) - การตีราคาลดลง   3-8 

- ตาราง 1 เปรียบเทียบการตรีาคา “สินทรัพย & สินคาคงเหลือ”  3-8 

1.7.  การทบทวนมูลคาคงเหลือ อายุการใหประโยชน และวิธีคิดคาเสื่อมราคา 3-9 

   - มาตรฐานการบัญชี (ยอหนา 51)     3-9 

   - ประมวลรัษฎากร (พรฎ #145 มาตรา 3)    3-9 

1.8. การเลิกใชและการจําหนายสินทรัพย     3-9 

   - มาตรฐานการบัญชี (ยอหนา 67 , 68)     3-9 

   - ประมวลรัษฎากร (ป.58/2538)     3-9 

1.9. ตนทุนการกูยืม (ดอกเบี้ยจาย)      3-10 

   - หลักการบัญชี       3-10 

    TAS#23 (ปรับปรุง 2552) – ดอกเบี้ยจาย   3-10 

   -  ประมวลรัษฎากร       3-10 

    พรฎ.#375 (พ.ศ.2543) – ดอกเบี้ยจาย    3-10 

   - ตาราง 2  เปรียบเทียบเกณฑการคํานวณดอกเบี้ยจาย    

                  เปนราคาทุนของทรัพยสิน     3-11 

 

2.  การบัญชีทรัพยสินตามกฎหมายภาษี      3-15 

  2.1 กฎหมายท่ีเกี่ยวของ       3-15 

   (1) ความหมายของทรพัยสิน      3-15 

   (2) มาตรา 65 ทวิ (2) (3) (5)      3-15 

    (2.1) มาตรา 65 ทวิ (2) – การหักคาสึกหรอ และคาเส่ือมราคาฯ 3-15 

    (2.2) มาตรา 65 ทวิ (3) - การตีราคาทรัพยสินเพิ่มขึน้  3-15 
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    (2.3) มาตรา 65 ทวิ (5) - ทรัพยสินมีมูลคาเปน    

        เงินตราตางประเทศ     3-15 

   (3) มาตรา 65 ตรี (5) (15) (16) (17)     3-16 

    (3.1) มาตรา 65 ตรี (5) รายจายฝายทุน    3-16 

    (3.2) มาตรา 65 ตรี (15) รายจายทรัพยสินเกินปกต ิ 3-16 

    (3.3) มาตรา 65 ตรี (16) มูลคาทรัพยากรธรรมชาต ิ 3-16 

    (3.4) มาตรา 65 ตรี (17) การตีราคาทรัพยสินต่ําลง   3-16 

(4) พรฎ # 145 , 243 , 315 , 375 , 385 , 395 , 406 , 473 , 504 , 505  3-16 

    (4.1) พรฎ # 145 (พ.ศ.2527) หลักเกณฑการคํานวณคาเส่ือมฯ 3-16 

    (4.2) พรฎ # 315 (พ.ศ.2540) รายจายรถยนตนั่งฯเกิน1ลานบาท 3-16 

    (4.3) พรฎ # 375 ดอกเบี้ยจาย    3-17 

    (4.4) พรฎ # 385 (พ.ศ.2544) การโอนอสังหาฯ 6/9/44 – 5/9/45 3-17 

    (4.5) พรฎ # 395 (พ.ศ.2545) การหักคาเส่ือมฯวิธีพิเศษ  3-17 

    (4.6) พรฎ # 406 การหักคาเส่ือมราคาอาคาร - ROH  3-17

    (4.7) พรฎ # 473 การหักคาเส่ือมฯวิธีพิเศษ ( Initial Method ) 3-17 

    (4.8) พรฎ # 504 (พ.ศ.2553) การหักรายจายคาเชารถยนต  

        (ธุรกิจ car rent )     3-18 

    (4.9) พรฎ # 505 (พ.ศ.2553) การหักคาเส่ือมฯรถยนต  

       (ธุรกิจ car rent)     3-18 

(5) คําส่ังกรมสรรพากร ท่ี ป.3/2527 , ป.58/2548 , ป.132/2548:   3-18 

     (5.1) คําส่ังกรมสรรพากรท่ี ป.3/2527: 

                                                                  แนวปฏิบัติการหักคาเส่ือมราคาทรัพยสินตางๆ   3-18 

(5.2) คําส่ังกรมสรรพากรท่ี ป.58/2548: 

        การตัดจําหนายทรัพยสินชํารุดฯ    3-18 

(5.3) คําส่ังกรมสรรพากรท่ี ป.132/2548:   

        แนวปฏิบัตกิารแปลงคาเงินตราตางประเทศฯ  3-18 

2.2 การคํานวณคาเสื่อมราคาตามประมวลรัษฎากร    3-19 

   2.2.1. ผลบังคับใชของกฎหมาย     3-19 
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2.2.2. กําหนดใหใชหลกัเกณฑตามมาตรฐานการบัญชีในการคํานวณ 
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       ขั้นตอนท่ี 1 การวินิจฉัยวาเปนรายจายฝายทุนหรือ 

                                                                                    รายจายเพ่ือหากําไร    3-19 
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   3.1.5.2  สัญญาประกนัความเส่ียงในมุมภาษีอากร (ป.68/2541) 5-17 

- เอกสารแนบ1 – ตัวอยางการบันทึกบัญชีสัญญา   

             ประกันความ เส่ียงกรณีกูเงิน  5-20 

- เอกสารแนบ2 – ตัวอยางการบันทึกบัญชีสัญญา 

             ประกันความเส่ียงกรณีขายสินคา 5-21 

     -  ตัวอยาง2 การวางแผนภาษี: กําไรขาดทนุ 

อัตราแลกเปล่ียน     5-22 

3.1.5.3 การหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย – Interest Rate Swap & Cross   

           Currency Sway (คําส่ังกรมสรรพากรท่ี ป.114/2545) 5-24 

 3.2 ภาษีมูลคาเพิ่ม       5-27 

   3.2.1 กรณีขายสินคา หรือใหบรกิารเปน 

         เงินตราตางประเทศ (ม.79/4(1))    5-28 

    ก. กรณีสงออกสินคา    5-28 

      - ผูสงออกไดรับเงินตราตางประเทศทนัท ี  5-28 

          - ผูสงออกยังไมไดรับชําระเงนิในเดือนที่สงออก 5-28 

    ข. กรณีสงออกบริการ    5-28 

ค. กรณีขายสินคา/ใหบริการในประเทศโดยตกลง   

ชําระเปนเงินเหรียญ    5-28 

    3.2.2 กรณีการนําเขา (ม.79/4 (2))    5-30 

3.3 อัตราแลกเปลี่ยนตามมาตรา 9      5-30 

  3.3.1 มาตรา 9 ในอดีต (1 พ.ค. 2541 – 28 ก.พ. 2548)   5-30 

  3.3.2 มาตรา 9 ยุคปจจุบัน (ตั้งแต 1 มี.ค. 2548 ถึงปจจุบัน)   5-31 

      ตัวอยาง ประกาศกรมสรรพากรเร่ือง การคํานวณคาหรือราคาเงินตรา  

         ตางประเทศเปนเงินตราไทย ณ 31 ธ.ค. 2554    5-34 

   ตัวอยาง ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของ ธปท. ณ 31 ก.ค. 2555 5-37 

   ตัวอยาง ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ  

           ณ 31 ก.ค. 2555       5-38 

4. แบบฝกหัด          5-40 
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บทท่ี 6  ความแตกตาง TFRS & CIT Accounting 

               ในทัศนะเจาหนาที่ตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 

 

ตาราง 1 เปรียบเทียบความแตกตาง TFRS Accounting & CIT Accounting  6-2 

1. การคํานวณรายได        6-2 

1.1 เกณฑสิทธิ และ เกณฑคงคาง (มาตรา 65)     6-2 

1.2 การคํานวณรายได รายจาย ของกิจการธนาคาร กิจการธุรกิจเงินทุน  

ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร และธุรกิจหลักทรัพย 6-2 

1.3 กิจการประกันชีวิต กิจการธุรกิจบัตรเครดิต (ทป.1/2528 ขอ 3.1)  6-3 

1.4 กิจการประกันชีวิต ใหใชเกณฑสิทธิ (ทป.1/2528 ขอ 3.2)   6-3 

1.5 กิจการฝากขายสินคา (ทป.1/2528 ขอ 3.3)     6-4 

1.6 การใหเชาทรัพยสิน (ทป.1/2528 ขอ 3.4)     6-4 

1.7 การใหเชาซื้อ/ขาย ผอนชําระ (ทป.1/2528 ขอ 3.5)    6-5 

1.8 การใหบริการระยะสั้น  (ขอ 4.6 ทป.1/2528 (เดิม))    6-6 

1.9 กิจการกอสราง (ทป.1/2528 ขอ 3.6)      6-6 

1.10 กิจการคาอสังหาริมทรัพย (ทป.1/2528 ขอ 3.7)    6-6 

1.11 กิจการสนามกอลฟ (ทป.1/2528 ขอ 3.8)     6-7 

2.   คาเสื่อมราคาสินทรัพย  (พรฎ #145 (พ.ศ.2527))    6-7 

      2.1 ฐาน (Depreciation Base)       6-7 

      2.2 การคํานวณคาเสื่อมราคาฯ       6-8 

      2.3 การตีราคาสินทรัพย  (ม.65 ทวิ (3) และ ม.65 ตรี (17))    6-9 

                    2.4 การเปลี่ยนวิธีคํานวณคาเสื่อมราคาฯ (พรฎ #145 มาตรา3)                                6-9 
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3.  สินคาคงเหลือ        6-10 

3.1 ความหมาย        6-10 

3.2 ตนทุนสินคาคงเหลือ       6-10 

3.3 การตีราคา สินคาคงเหลือ (ม.65ทวิ (6))      6-11 

3.4 วิธีตนทุนมาตรฐาน       6-11 

3.5 ของเสียเกินปกติ (ป.79/2541 ขอ 3, ป.58/2538)    6-12 

3.6 การทําลายของเสีย (ป.79/2541)      6-12 

3.7 สินคาขาด/เกิน ฯ จากรายงาน VAT (ม.87, 89(10), 90(14)(15))  6-12 

4.  24 ความแตกตางของ TAXABLE PROFIT VS. ACCOUNTING PROFIT 6-12 

      4.1 การคํานวณรายได (ม.65)        6-12 

      4.2 คาเสื่อมราคาสินทรัพย (ม.65 ทวิ (2))      6-12 

      4.3 การโอนทรัพยสิน ใหบริการ หรือใหกูยืมเงินโดยไมคิดคาตอบแทนฯ (ม.65 ทวิ (4)) 6-13 

      4.4 กําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (ม.65 ทวิ (5))    6-13 

      4.5 สินคาคงเหลือ (ม.65 ทวิ (6))        6-14 

      4.6 การตั้งราคาโอนสินคา (ม.65 ทวิ (7))      6-14 

      4.7 หน้ีสูญ (ม.65 ทวิ (9))        6-14 

   4.8 รายไดเงินปนผล (ม.65 ทวิ (10))       6-14 

   4.9 เงินสํารองตาง ๆ (ม.65 ตรี (1))         6-15 

   4.10 เงินกองทุน (ม.65 ตรี (2))      6-15 

   4.11 รายจายสวนตัว/คาการกุศล/การกุศลสาธารณะ (ม.65 ตรี (3))  6-15 

   4.12 คารับรอง (ม.65 ตรี (4))       6-16 

   4.13 เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม คาปรับอาญา (ม.65 ตรี (6))    6-16 

   4.14 ภาษีซื้อตองหามฯ 6 กรณี (ม.65 ตรี (6 ทวิ))    6-16 

   4.15 เงินเดือนของผูเปนหุนสวน (ม.65 ตรี (8))     6-16 

   4.16 ผลขาดทุนสะสม ยกมาไมเกิน 5 รอบบัญชี (ม.65 ตรี (12))   6-17 
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  4.17 คาซื้อทรัพยสินท่ีเกินปกติ (ม.65 ตรี (15))     6-17 

  4.18 คาของทรัพยากรธรรมชาติท่ีสูญสิ้นไป (ม.65 ตรี (16))   6-17 

  4.19 การตีราคาทรัพยสินต่ําลง (ม.65 ตรี (17))     6-17 

  4.20 รายจายท่ีพิสูจนผูรับไมได (ม.65 ตรี (18))     6-17 

  4.21 รายจายท่ีกําหนดจายจากผลกําไรสุทธิ (ม.65 ตรี (19))   6-17 

  4.22 มูลคารถยนตน่ัง/รถยนตโดยสารไมเกิน 10 ท่ีน่ัง (ม.65 ตรี (20))  6-18 

  4.23 การหักรายจาย 2 เทา ฯ       6-18 

  4.24 การสงออกสินคาไปใหสํานักงานใหญ ฯ (ม.70 ตรี)    6-19 

 

บทท่ี 7  ภาษีเงินไดนติิบุคคลคร่ึงป (ภ.ง.ด. 51) 

 

1.  หลักเกณฑการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลคร่ึงป      7-1 

 1.1  การเสียภาษีเงินไดคร่ึงปจาก ‘ประมาณการกําไรสุทธิ’       7-2 

  1.1.1 หลักเกณฑการจัดทํา ‘ประมาณการกําไรสุทธ’ิ    7-2 

  1.1.2 ‘เหตุอันสมควร’ ตามมาตรา 67 ตร ี           7-3 

1.1.3 กรณีท่ีไมตองย่ืนแบบ ภ.ง.ด.51           7-5 

1.1.4 วางแผนภาษ:ี การย่ืนแบบ ภ.ง.ด. 51   (จากประมาณการกําไรสุทธิ)  7-6 

1.1.5 ตัวอยางการเสียภาษีครึ่งปจาก ‘ประมาณการกําไรสุทธิ’         7-7 

 1.2 การเสียภาษีเงินไดคร่ึงปจาก ‘กําไรสุทธิจริง’             7-10 

1.2.1 ผูมีหนาท่ีเสียภาษี             7-10 

1.2.2 ขัน้ตอนการย่ืนคํารองเพื่อเสียภาษีเงินไดนิตบิุคคลกลางปจากกําไรสุทธิจริง 7-10 

   - ประกาศอธิบดีเกี่ยวกบัภาษีเงินได # 43    7-10 

1.2.3. บทกําหนดโทษ               7-11 

   - มาตรา 67 ตร:ี กรณ ีย่ืนแบบ ภ.ง.ด.51 ผิดพลาด                      7-11 

1.2.4. วางแผนเสียภาษ:ี การย่ืนแบบ ภ.ง.ด. 51 (กําไรสุทธิจริง)         7-11 
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2.  การยื่นแบบ ภงด. 51 ของ SMEs              7-12 

3.  กรณียื่นแบบภ.ง.ด. 50 เพ่ิมเติม              7-13 

 3.1 กรณีย่ืนแบบ ภ.ง.ด.51 จากประมาณการกําไรสุทธิ           7-13 

 3.2 กรณีย่ืนแบบ ภ.ง.ด.51 จากกําไรสุทธิจริง           7-14 

  (1) กรณีความผิดพลาดชวง 6 เดือนแรก             7-14 

  - กรณีชําระภาษตีามแบบ ภ.ง.ด.51 สูงไป      7-14 

  - กรณ ีชําระภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.51ต่ําไป        7-14 

  (2) กรณีความผิดพลาดชวง 6 เดือนหลัง         7-14 

   - กรณีชําระภาษีเงนิไดนิตบิุคคลไวเกิน         7-14 

   - กรณีชําระภาษีเงนิไดนิตบิุคคลไวขาด        7-14 

4.  การยื่นแบบ ภงด. 51 – กิจการ BOI          7-15 

4.1 กรณีปรับปรุงเหตุอันสมควรแลว ไมตองรับผิดเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 67 ตรี  

     แหงประมวลรัษฎากร         7-16 

4.2 กรณีปรับปรุงเหตุอันสมควรแลว ยังตองรับผิดเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 67 ตรี   

     แหงประมวลรัษฎากร        7-18 

5.  แบบฝกหัด                7-19 
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บทท่ี 8  การปรับปรุงกําไรสุทธิเพ่ือยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50  

               ในทัศนะเจาหนาที่ตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร 

   

1. ความแตกตาง: กําไรสุทธิทางบัญชี / กําไรสุทธิทางภาษี      8-2 

 1.1 การจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชี       8-2 

 1.2 การปรับปรุงงบการเงินเพื่อการรัษฎากร      8-2 

  1.2.1 ความแตกตางดานรายได  อาทิ      8-2 

   -  มาตรา 65 ทวิ (10) : เงินปนผล          8-2 

   -  มาตรา 65 ทวิ (4) : อํานาจประเมินรายรับฯ        8-2  

  1.2.2 ความแตกตางดานรายจาย  อาทิ        8-3 

   -  มาตรา 65 ตรี (12) : ผลขาดทุนยกมา ไมเกิน 5 รอบบญัชี      8-3 

  1.2.3 รายได / รายจายเหลื่อมป  อาทิ          8-3 

   (1) มาตรา 65: เกณฑสิทธ ิ       8-3 

   (2) มาตรา 65 ตรี (9) : รายจายท่ีไมสามารถลงจายในรอบบัญชีฯ    8-3 

2. กระดาษทําการ รายการปรับปรุงทางภาษีอากร     8-5 

 2.1 กระดาษทําการของผูสอบบัญชี      8-5 

 2.2 กระดาษทําการทางภาษ ี       8-6 

 2.2.1 กรณีปรบัปรุงรายการเพียงเล็กนอย       8-6 

  2.2.2 กรณีรายการท่ีตองปรบัปรุงมีความซับซอน     8-7 

 2.2.3 กรณีท่ีตองมี supporting documents เพิ่มเติม     8-10 

 2.2.4 กรณีท่ีหลักเกณฑตาม TFRS ตางจากเกณฑของกรมสรรพากรอยางมาก  8-10 

3. การบัญชีและเอกสารตาม TFRS และภาษีอากร (CIT)    8-11 

 3.1  การบัญชีและเอกสารตาม หลักการบัญชี (TFRS)       8-11 

  - พระราชบญัญตัิการบญัญัตกิารบัญชี พ.ศ.2543          8-11 

 3.2 การบัญชีและเอกสารทางภาษีอากร        8-11 
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  3.2.1 ภาษีเงนิไดนิตบิุคคล         8-11

    มาตรา 3 สัตต :อํานาจแตงตั้ง ผูสอบบัญชี      8-11 

    มาตรา 68 : กําหนดใหย่ืนแบบใน 150 วัน       8-11 

    มาตรา 68 ทวิ : กําหนดใหบรษิัทตองจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน   8-11 

    มาตรา 69 : เอกสารที่ตองย่ืนพรอม ภ.ง.ด.50       8-12 

  3.2.2 ภาษีมูลคาเพิ่ม : ใบกํากับภาษี, D/N, C/N, รายงานฯ     8-12 

  3.2.3 มาตรฐาน Software กับระบบบญัชี         8-13 

4. การปดบัญชี ไมใหเกิดปญหาทางภาษี          8-14 

 (ก)  Supporting documents ทางภาษี ตองครบถวนสมบูรณ        8-14 

 (ข)  การเปดเผยขอมูลกับโอกาสท่ีจะถูกหมายเรียกตรวจสอบภาษี       8-15 

  (ค)  งบการเงินผิดจากความเปนจริง /ผิดปกติ     8-15 

  (ง)  การกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50 ตามคําแนะนําทายแบบ ฯ    8-15 

5. ตัวอยางการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษี        8-16 

6. แบบฝกหัด             8-23 

 

บทท่ี 9  การบัญชีภาษีอากร กิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) 

 

1.  บทนํา                  9-1 

(1) พระราชบัญญัติสงเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ.2497                     9-1          

(2) พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ.2503         9-1 

(3) ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 227 (พ.ศ.2515)           9-1 

(4) พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.2520           9-1 

(5) พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2534          9-1 

(6) พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544       9-2 
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 นโยบายสงเสริมการลงทุน : 

• เพิ่มประสิทธิภาพและความคุมคาในการใชสิทธิ และประโยชนดานภาษีอากร 9-2 

• สนับสนุนใหอุตสาหกรรมพัฒนาระบบคุณภาพ  และมาตรฐานการผลิต 9-2 

• ปรับมาตรการสงเสริมการลงทุนใหสอดคลองกับการคาระหวางประเทศ 9-2 

• สนับสนุนการลงทุนในภูมิภาค         9-2 

• ใหความสําคัญกับการสงเสริมอุตสาหกรรม SMEs       9-2 

• กิจการท่ีเนนใหความสําคัญ          9-2 

• โครงการท่ีมีเงินลงทุนไมเกิน 500 ลานบาท        9-2 

• โครงการท่ีมีเงินลงทุนมากกวา 500 ลานบาท      9-3 

• โครงการลงทุนในกิจการเกษตรกรรมฯ        9-3 

• โครงการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมฯ       9-3 

• อํานาจขยายสัดสวนการถือหุนของตางชาติ ในบางกิจการ ฯ     9-3 

2.  การใหสิทธิและประโยชนดานภาษีอากร        9-3 

• เขต 1 : กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ       

             และสมุทรสาคร        9-3 

• เขต 2 : กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต  

            ระยอง ราชบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอางทอง               9-3 

• เขต 3 : โครงการท่ีตั้งในทองท่ี 58 จังหวัด            9-4 

• โครงการท่ีตั้งในทองท่ี 36 จังหวัด ไดแก กระบี่ กําแพงเพชร ขอนแกน       

จันทบุรี ชัยนาท ชุมพร เชียงราย เชียงใหม ตรัง ตราด ตาก นครราชสีมา  

นครศรีธรรมราช นครสวรรค ประจวบคิรีขันธ  ปราจีนบุรี พังงา พัทลุง พิจิตร  

พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ  มุกดาหาร แมฮองสอน ระนอง ลพบุรี ลําปาง 

ลําพูน เลย สงขลา สระแกว สิงหบุรี สุโขทัย สุราษฏรธานี อุตรดิตถ และอุทัยธานี 9-4 
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• โครงการท่ีตั้งในทองท่ี 22 จังหวัด ไดแก กาฬสินธุ นครพนม นราธิวาส     

นาน บุรีรัมย ปตตานี พะเยา แพร มหาสารคาม ยโสธร ยะลา รอยเอ็ด  

ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สุรินทร หนองบัวลําภู ชัยภูมิ หนองคาย อุบลราชธานี 

อุดรธานี และอํานาจเจริญ       9-5 

• การใหหลักประประกัน         9-6 

• มาตรการคุมครอง         9-6 

• การอนุญาต          9-6 

3.  การคํานวณกําไรสุทธิ / ขาดทุนสุทธิ : กิจการ BOI       9-7 

3.1  กฎหมายท่ีเกี่ยวของ          9-7 

 3.1.1  มาตรา 31 แหง พรบ. สงเสริมการลงทุน พ.ศ.2520      9-7 

   - ประกาศสํานกังานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี ป.12/2544  9-7 

  - ประกาศสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี ป.1/2545  9-7 

   1.ความหมายเงินลงทุน: คากอสราง                                      9-8 

   2.ความหมายเงินลงทุน: คาเครื่องจักร คาติดตั้ง  

  คาทดลองเครื่อง      9-8 

  3.1.2  ประกาศกรมสรรพากร ลว. 5 ก.พ. 2530            9-8 

3.2  การคํานวณรายได – กิจการ BOI                 9-10 

  3.2.1  วันท่ีเริ่มมีรายไดตามบัตรสงเสริมฯ               9-10 

• วันเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ          9-10 

• วันท่ีมีรายไดจากการสงออกฯ                9-10 

• วันท่ีมีรายไดจากเงินชดเชยคากาซ                   9-10 

3.2.2  รายไดท่ียกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามบัตรสงเสริมฯ                 9-11 

 3.2.2.1   รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ ผลิตผล หรือการใหบริการ        9-11 

• รายไดจากการขายที่ดิน                   9-11 

• กิจการเล้ียงกุงกุลาดํา                     9-12 

• กิจการคลังสินคา                        9-12 

• กิจการผลิตอุปกรณจับยึด             9-12 
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3.2.2.2   รายไดจากการสงออกทางออม                 9-13 

              : กิจการผลิตเสนดายขายแกผูผลิตเส้ือผาสงออก   9-13 

             : การสงออกทางออมฯ ตามนัยคําส่ัง ป.97/2543   9-13 

   3.2.2.3   รายไดจากการจําหนายผลพลอยได และสินคากึ่งสําเร็จรูป  9-15 

  3.2.2.4   รายไดจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารฯ                                   9-17 

  3.2.2.5   กําไรจากการปริวรรตเงินตรา                     9-18 

  3.2.2.6   รายไดจากการจําหนายทรัพยสิน          9-19 

  3.2.2.7   รายไดจากเงินชดเชยคาภาษีอากร (บัตรภาษี)           9-20 

  3.2.2.8    เงินชดเชยตามสัญญาประกันภัย                                    9-21 

  3.2.2.9   เงินชดเชยความเสียหายจากการยกเลิกคําส่ังซื้อ              9-21 

  3.2.2.10 รายไดคาสิทธิ                            9-22 

  3.2.2.11 รายไดเงินปนผล                      9-22 

  3.2.2.12  ยกเวนรายไดสงออกท่ีเพิ่มขึ้น 5% จากปกอน               9-26 

              3.3  การคํานวณรายจาย – กิจการ BOI                                             9-27 

 3.3.1  การแยกและเฉลี่ยรายจาย BOI และ NON – BOI                  9-28 

 3.3.2  การหักรายจาย 2 เทา : คาไฟฟา ประปา                              9-31 

 3.3.3  การหักรายจาย 1.25 เทา : คาติดตั้งหรือกอสรางส่ิงอํานวยความสะดวก 9-32 

 3.4  การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 50%                              9-33 

      3.4.1  มาตรา 35 (1) แหง พรบ. สงเสริมการลงทุนฯ    9-33 

      3.4.2  ความหมายของคําวา ‘อัตราปกต’ิ     9-33 

      3.4.3  หลักเกณฑ และวิธีคํานวณลดหยอน CIT 50%    9-34 

 3.5  การคํานวณกําไรสุทธิ – กิจการ BOI / NON – BOI                 9-35 

• ตาราง 1 แสดงการคํานวณภาษีเงินได: กิจการ BOI / NON – BOI    

        (ขอ 3.1 , 3.2 แหงประกาศกรมสรรพากร ลว. 5 ก.พ. 2530)   9-36 

• กิจการ BOI ตองทําบัญชีตามกฎหมายบัญชี                        9-37 

• การคํานวณตนทุนกิจการ BOI / NON – BOI                          9-37 

• หลักเกณฑการคํานวณกําลังผลิตและรายไดท่ียกเวนภาษี                  9-38 

• ได BOI 2 บัตร กรอก ภ.ง.ด. 50 รวมกันได                        9-38 
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4.  การนํา ‘ขาดทุนสุทธิ - BOI’ ไปหักจาก ‘กําไรสุทธิ NON - BOI’                    9-40 

                 A. กรณีประกอบกิจการ BOI อยางเดียว (ขอ 4.1 (ก) (ข))                 9-41 

                 B.  กรณีประกอบกิจการ BOI และ NON – BOI                           9-43 

 B1.  กรณีกิจการ BOI (ขาดทุน)/NON – BOI (กําไร) (ขอ 4.2 (ก))          9-43 

 B2.  กรณีกิจการ BOI (ขาดทุน) และ NON – BOI (กําไรและมีขาดทุนสะสม)  

        (ขอ 4.2 (ข))               9-44 

 B3.  กรณีมีขาดทุนคงเหลือภายหลังหมดสิทธิบัตร (ขอ 4.2 (ค))            9-45 

                 C.  การหักขาดทุนสุทธิกรณีได BOI หลายบัตร                 9-50 

• การคํานวณขาดทุนสะสมยกไป กรณีได BOI หลายบัตร             9-51 

• ขอสังเกต/ ความเห็น                   9-53 

5.  การหักภาษีเงินได ณ ที่จาย  :  BOI / NON – BOI                       9-54 

• การรับและจายเงินปนผลในชวงไดรับการสงเสริม ฯ                 9-54 

• จายเงินปนผลแกบริษัทตางประเทศ / หัก ณ ท่ีจายเกิน                 9-55 

• กิจการ BOI ตองแจงสิทธิตามบัตรสงเสริมใหผูจายเงินทราบ       9-56 

• ผูไดรับการสงเสริมใชเคร่ืองจักรไปผลิตสินคาชนิดเดียวกับท่ีได BOI   9-57 

• นําเคร่ืองจักรกิจการผลิตไปรับจางผลิต (ได BOI ดวย)         9-57 

• การจายคาจางชวงแกบริษัทท่ีไดลดหยอนอัตราภาษีเงินได 50%      9-58 

• ธนาคารไมทราบวาดอกเบี้ยท่ีจายเกิน 2% หรือไม                 9-58 

• การโอนขายอสังหาริมทรัพยท่ีไดรับการสงเสริม ณ กรมท่ีดิน        9-58 

6.  VAT : BOI กรณีนําเขา – สงออก            9-59 

 6.1  VAT : กรณีนําเขา (ม.83/8 และ VAT#20)      9-59 

 6.2  VAT : กรณีสงออก (ม.80/1(1) และคําสั่ง ป.97/2543)         9-60 

   6.3  กรณีศึกษา : จากหนังสือตอบขอหารือของกรมสรรพากร             9-65 

• VAT : การรับเงนิมัดจําจากการสงออก / tax invoice / การจัดทํารายงานฯ   9-65  

• VAT จากการนําเขาฯ ขอคืนจากกรมศุลกากรไมได                     9-68 

• VAT จากการนําเขา ย่ืนขอคืนตามแบบ ภพ.30 ได                9-68 
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7.  ประเด็นภาษีที่นาสนใจ : กรณีศึกษา                                 9-69 

 (1)  บริษัทขอยกเลิก BOI โดยมิไดปฏิบัติผิดเง่ือนไข      9-69 

(2)  กรณี BOI สั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชน         9-69 

(3)  การโอนกิจการของบริษัทท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน      9-69 

(4)  VAT - บริษัทขายสินคานําเขา โดยกิจการ BOI เปนผูออกของ           9-70 

(5)  VAT - บริษัท BOI โอนวัสดุไปจางชวงตามคําสั่งของตางประเทศ         9-71 

(6)  VAT-ผูนําเขาโอนสิทธิ BOI แกผูซื้อ              9-72 

(7)  ภาษีเงินไดนิติบุคคลคร่ึงป กรณีมีท้ังกิจการ BOI / NON – BOI           9-72 

(8)  จายคาจางประกอบตูเหล็กแกบริษัทออสเตรเลีย              9-73 

(9)  บริษัทมหาชนตองการหักกลบสวนเกินมูลคาหุนกับขาดทุนสะสม           9-73 

• ตาราง 2 แสดงสิทธิประโยชนตางๆ ตามกฎหมาย BOI        9-75 

• สิทธิประโยชนทางภาษีอากร         9-75 

• การอนุญาต           9-76 

• การใหหลักประกัน            9-76 

• มาตรการคุมครอง            9-76 

• สิทธิประโยชนอื่น            9-76 

• ตาราง 3 เปรียบเทียบสิทธิประโยชนสําหรับเขตสงเสริมการลงทุนตางๆ     9-77 

• ตาราง 4 เปรียบเทียบสิทธิประโยชนเขตปลอดอากร/EPZ/ 

        คลังสินคาทัณฑบน/BOI       9-78 

8.  แบบฝกหัด           9-79 
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บทท่ี 10  การปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 

 

1. ผูมีหนาที่เสียภาษี                        10-1 

- กลุมท่ี1 กรณีท่ีมีการกําหนดประเภทเงินไดท่ีตองหักภาษี ณ ท่ีจายไวในกฎหมายหลัก                10-1 

 ตาราง 1 แสดงหลักเกณฑการหักภาษี ณ ท่ีจาย จากผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินได 

   บุคคลธรรมดา         10-1 

      ตาราง 2 แสดงหลักเกณฑการหักภาษี ณ ท่ีจาย จาผูมีหนาท่ีเสีย 

    ภาษีเงินไดนิติบุคคล         10-2 

- กลุมท่ี2 การหักภาษี ณ ท่ีจายตามมาตรา 3 เตรส        10-2 

   ตาราง 3 สรุปหลักเกณฑ และประเภทเงินไดท่ีตองหักภาษี ณ ท่ีจาย 

   ตามมาตรา 3 เตรส      10-3 

 

2. หลักเกณฑการหักภาษีเงินได ณ ที่จาย                     10-8 

2.1 องคประกอบการหักภาษี ณ ท่ีจาย                    10-8 

(1) ผูมีหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ีจาย                    10-8 

(2) ผูท่ีตองถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย                   10-8 

(3) ประเภทเงินไดท่ีตองหัก ณ ท่ีจาย                   10-8 

(4) วิธีการคํานวณและอัตราภาษ ี                   10-9 

2.2 เงินไดท่ีไดสิทธิหักภาษี ณ ท่ีจายวิธีพิเศษ                 10-9 

  2.2.1 เงินเดือนคาจาง ท่ีนายจางจายใหครั้งเดียว เพราะเหตุออกจากงาน                10-9  

  2.2.2 คาลิขสิทธิ์ฯ ดอกเบี้ย และเงนิปนผล                     10-13 

  2.2.3 เงินไดของคนตางดาว (ROH)                                                                                  10-13 

2.3  การจายคาสวัสดิการแกพนักงานและลูกจาง                                                           10-13 

   ตาราง 4  43 สวัสดิการพนักงานและภาระภาษีท่ีเกี่ยวของ                                             10-15 

2.4  ขอผอนปรนการหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย                                                                          10-22 

  (1) กรณบีริษัท มพีนักงาน ลูกจาง จํานวนมาก                                                                  10-22

  (2) กรณบีริษัทมพีนักงาน ลูกจาง ตั้งแต 100 คนขึ้นไป                                                     10-22 
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(3) กรณบีริษัททําความตกลงกบักรมสรรพากรขอหักเหมา 3%                                       10-22 

  (4) กรณีการจายดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย                                                                   10-22 

2.5  กรณีท่ีไมตองหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย                                                                     10-22 

  2.5.1 การจายคาซื้อสินคา                                                                                                  10-23 

2.5.2 การจายคาบริการท่ีไมอยูในบังคับของ ทป.4/2528                                                   10-23 

 2.5.3 กรณีจายเงินแกผูท่ีไมมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดหรือยกเวนภาษีเงินได                         10-23 

  2.5.4  กรณีผูจายเงินไดอยูนอกประเทศไทย                                                                      10-23 

  2.5.5 กรณีจายเงินได ไมถึง 1,000 บาท ตอหนึ่งสัญญา                                                     10-23 

2.6 หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูจายเงินได                                                                     10-24 

  1. หนาท่ีหักภาษีเงนิได ณ ท่ีจาย                                      10-24 

  2. หนาท่ีนําสงภาษีหกั ณ ท่ีจาย                                                                                10-24 

  3. การย่ืนแบบภายในกําหนดเวลา                                                                                      10-24 

  4. การย่ืนรายการสรุปการหักภาษ ีณ ท่ีจายเมื่อส้ินปภาษ ี                                              10-24 

   (1)  ภ.ง.ด. 1ก.                                                                10-24 

(2)  ภ.ง.ด. 2ก.                                                                                                    10-24 

   (3)  ภ.ง.ด.3ก                                                                10-24 

5. การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจาย                                                                 10-25 

  6. การจัดทําบัญชีพิเศษ                                                                                                     10-25 

  7. การแจงขอความเกี่ยวกับเงินไดของคนตางดาว                                                            10-25 

  8. การย่ืนบัญชีจายเงินไดตามมาตรา 40(1)(2)(3)(4)(7)                          

    ตามคําส่ังเจาพนักงานฯ                                                   10-25 

  9. การขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร                                                                           10-25 

               10. บทกําหนดโทษ                                                                10-25 

10.1    เงินเพิ่ม                                                                              10-25 

   10.2  โทษทางอาญา                                                10-26 

    (1) กรณีไมย่ืนขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษี                10-26 

    (2) กรณีไมย่ืนแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได ณ ที่จาย               10-26 

    (3) กรณีไมออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได ณ ที่จาย               10-26 

            



 

 

หนา 
(4) กรณีจงใจไมปฏบิัติตามหมายเรียกหรือคําส่ังของอธิบด ี              10-26 

    (5) กรณีจงใจ แจงขอความเทจ็ หรือแสดงหลักฐานเท็จ                     10-26 

    (6) กรณีเจตนาละเลยไมย่ืนแบบแสดงรายการ                              10-26 

    (7) กรณีไมจัดทําบัญชีพิเศษ                                                             10-26 

        2.7 การออกหนังสือรับรองหัก ณ ท่ีจาย                                                                             10-27 

  ตาราง 5 สรุปหลกัเกณฑการออกหนังสือรบัรองหักภาษี ณ ท่ีจาย               10-28 

                 รูปแบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจาย                                             10-28 

• ตัวอยาง การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจาย               10-30 

                 ขอสังเกต                                                                                            10-31 

2.8 การจัดทําบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ท่ีจาย                                                             10-31 

• ตัวอยาง การทําบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษีและการนําสงภาษ ี              10-33 

 2.9 แบบแจงขอความเกี่ยวกับเงินไดของคนตางดาว                                                     10-34 

• ตัวอยางแบบแจงขอความเกี่ยวกบัเงินไดของคนตางดาว                                  10-35 

3. แบบฝกหัด                                                                                                              10-37 
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