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ข้อสอบจาํลอง วชิากฎหมาย 2  1/2560 

ข้อ 1 บริษทั TATO จาํกดั ประกอบกิจการขายเคร่ืองจกัร และเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ไปเช่าท่ีดินเปล่าจาก

คณะบุคคลมารวย 20 ปี เพ่ือสร้างอาคารสาํนกังานใหบ้ริษทั นิรันดร จาํกดั เช่าช่วงท่ีดินอาย ุ10 ปี จ่ายค่าตอบแทน อตัราค่าเช่า

เดือนละ 1,500,000 บาท โดยท่ีไดรั้บความยนิยอมจากคณะบุคคลมารวย   ต่อมาอีก 1 เดือน บริษทัไดท้าํสญัญาจะขายอาคาร

สาํนกังานใหก้บับริษทันิรันดร จาํนวน 30,000,000 บาท  โดยไม่ไดจ้ดทะเบียนและทาํนิติกรรมท่ีสาํนกังานท่ีดินแต่อยา่งใด  

  คาํถาม  

1)   รายรับจากการใหเ้ช่าช่วงท่ีดินเปล่า บริษทั TATO จาํกดั มีหนา้ท่ีเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือไม่  และ

ต้องออกใบกํากบัภาษีหรือไม ่  (15 คะแนน) 

2) บริษทั นิรันดร จ่ายค่าเช่าช่วงตอ้งหกัภาษี  ณ ท่ีจ่ายหรือไม่  อยา่งไร   ( 5 คะแนน ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคาํตอบ 

http://www.tuecpa.com/


 

สงวนลิขสิทธ์ิ  PC Center  www.tuecpa.com  เรียนห้อง KING  ได้เรียนสด และทวนคลปิภาพ - เสียงชดั ใน Facebook จนสอบ 

ขอ้ 1  

1 ) 

 Key Point : การใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์   เป็นธุรกิจยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิม     ส่วนการขายอาคาร กรมท่ีดิน จะไม่รับจดทะเบียน

สิทธิฯ  ดงันั้นผูข้าย  จึงไม่ตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 

อ้างข้อหารือ เลขท่ีหนงัสือ    0702/9937   วนัท่ี 2 พฤศจิกายน  2558  

สาระสําคญั  

 - การใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์เป็นกิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามมาตรา 81 (1) (ต) แห่งประมวลรัษฎากร    

- การขายอสงัหาริมทรัพย ์ โดยไม่ตอ้งจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูรั้บจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

บริษทัไม่มีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ทั้งน้ี ตามมาตรา 91/2 (6) และมาตรา 91/8 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบ

กบัมาตรา 4 (5) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการขายอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นทางคา้หรือหากาํไร 

(ฉบบัท่ี 342) พ.ศ. 2541 

ตามกรณีดงักล่าว     

-  การท่ีบริษทั TATO จาํกดั ไดน้าํท่ีดินท่ีเช่ามาจากคณะบุคคลมารวย ใหบ้ริษทั นิรันดร จาํกดั เช่าช่วงโดยไดรั้บความยนิยอม

จากคณะบุคคลมารวย เป็นการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยอ์ยา่งหน่ึง อนัเป็นกิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามมาตรา 81 (1) 

(ต) แห่งประมวลรัษฎากร  บริษทั TATOไม่ตอ้งนาํค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการใหเ้ช่าช่วงจากบริษทั นิรันดร ไปคาํนวณเสีย

ภาษีมูลค่าเพ่ิม และไม่มีสิทธิเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากบริษทั นิรันดร แต่อยา่งใด   

 ต่อมาการท่ีบริษทัไดท้าํสญัญาจะขายอาคารสาํนกังานใหก้บับริษทันิรันดร ซ่ึงเป็นส่ิงปลูกสร้างท่ีติดอยูก่บัท่ีดินอนัมี

ลกัษณะเป็นการถาวร จึงถือเป็นอสงัหาริมทรัพย ์ ตามมาตรา 139 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ เขา้ลกัษณะเป็น

อสงัหาริมทรัพยท่ี์มีไวใ้นการประกอบกิจการ   การโอนขายอาคารและส่ิงปลูกสร้างดงักล่าว จึงถือเป็นการขายอสงัหาริมทรัพยท่ี์

นิติบุคคลมีไวใ้นการประกอบกิจการ ( ย ํ้าไวท่ี้หนา้ 5-3 เล่ม 2  ) หากการโอนกรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าวไม่จด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูรั้บจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีกรมท่ีดิน   บริษทัจึงไม่มีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษี

ธุรกิจเฉพาะทั้งน้ี ตามมาตรา 91/2 (6) และมาตรา 91/8 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกบัมาตรา 4 (5) แห่งพระราช

กฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการขายอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นทางคา้หรือหากาํไร (ฉบบัท่ี 342) พ.ศ. 2541 

2)  Key Point : การจ่ายค่าเช่าทรัพยต์อ้งหกั ภาษี ณ ท่ีจ่าย ร้อยละ 5     
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สาระสําคญั  ผูจ่้ายเงินเช่าอสงัหาริมทรัพย ์มีหนา้ท่ีตอ้งหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 5 . 0 ของค่าเช่า ตามขอ้ 6 (2) ของ

คาํสัง่กรมสรรพากรท่ี ท.ป.4/2528 เร่ืองสัง่ใหผู้จ่้ายเงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหนา้ท่ีหกัภาษีเงินได ้

ณ ท่ีจ่าย ลงวนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 2528 

ตามกรณีดงักล่าว    เงินค่าตอบแทนจากการใหเ้ช่าช่วงท่ีดินเดือนละ 1,500,000 บาท ซ่ึงบริษทั TATO ไดรั้บถือเป็นเงินไดจ้าก

การใหเ้ช่าทรัพยสิ์น ตามมาตรา 40 (5) (ก) แห่งประมวล รัษฎากร บริษทั นิรันดร ผูเ้ช่าซ่ึงเป็นผูจ่้ายเงินมีหนา้ท่ีตอ้งหกั ภาษีเงิน

ได ้ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 5 . 0 ของค่าเช่า เท่ากบั 75,000 บาท ตามขอ้ 6 (2) ของคาํสัง่กรมสรรพากรท่ี ท.ป.4/2528 เร่ืองสัง่ใหผู้ ้

จ่ายเงินไดพึ้งประเมิน ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร โดยยืน่ ภ.ง.ด.53 ภายใน 7 วนัของเดือนถดัไป 

ดังนัน้  บริษัท นิรันดร ผู้ เช่าต้องหกั ภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 5 . 0 ของคา่เชา่  

 

……………………………………………………………………….   จบ  …………...................................................................    
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