
 

อัตนัย ครัง้ที่ 40 2/2561  ( แก้ไขเม่ือ 9 ส.ค.2561 ) 

3. CIT 

3.1 บริษัท ก. ได้รับเงินสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายการตลาดจากบริษัทเเมท่ี่ญ่ีปุ่ น โดยบริษัท ก. ไมต้่องสง่หลกัฐานการ

จ่ายเงินใดๆให้กบับริษัทแม ่  ต้องรับรู้เป็นรายได้ตามมาตรา65  เพราะอะไร    (4 คะแนน) 

3.2 การท่ีสญัญาเช่ากําหนดให้ผู้ เช่าจ่ายภาษีโรงเรือนเเละท่ีดินเเทนบริษัทA ผู้ให้เช่า  สามารถลงเป็นรายได้เเละ

คา่ใช้จ่าย ตามมาตรา65  ทวิ ได้หรือไม ่  เพราะอะไร   (4 คะแนน) 

แนวคาํตอบ   

        3.1   เงนิสนับสนุนค่าใช้จ่ายการตลาดจากบริษัทเเม่ที่ญ่ีปุ่น   

กฎหมายที่เก่ียวข้อง : มาตรา 65 แหง่ประมวลรัษฎากร 

   กค 0706/863  วนัท่ี  24 มกราคม 2546 

 อธิบายและสรุป 

  

  กรณีบริษัท ก. ได้รับเงินสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายการตลาดจากบริษัทเเมท่ี่ญ่ีปุ่ น ถือเป็นรายได้ของบริษัท ก. ในรอบ

ระยะเวลาบญัชีซึง่ต้องนํามารวมคํานวณกําไรสทุธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลตามมาตรา 65 แหง่ประมวลรัษฎากร 

3.2 ผู้เช่าจ่ายภาษีโรงเรือนเเละที่ดนิเเทนบริษัทA ผู้ให้เช่า 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง  มาตรา 39 แหง่ประมวลรัษฎากร 

  : กค 0702/843  วนัท่ี  : 18 มีนาคม 2551  

อธิบายและสรุป      
 

บริษัทฯ มีเงินได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีในอาคารศนูย์การค้า บริษัทฯ จงึเป็นผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษีโรงเรือนจากเงินได้

ดงักลา่ว ตามพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.2475 เม่ือปรากฏวา่ บริษัทฯ เรียกเก็บค่าภาษีโรงเรือนดงักลา่ว

จากผู้ เช่าตามท่ีตกลงกนัไว้ในสญัญา คา่ภาษีโรงเรือนท่ีบริษัทฯ เรียกเก็บจากผู้ เช่า จงึเข้าลกัษณะเป็นเงินหรือประโยชน์ท่ี

ได้รับเน่ืองจากการให้เช่าทรัพย์สิน ตามมาตรา 40(5)(ก) แหง่ประมวลรัษฎากร   บริษัทฯ จงึต้องนําคา่ภาษีโรงเรือน

ดงักลา่วไปรวมเป็นรายได้ในการคํานวณกําไรสทุธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล ตาม มาตรา 65 แหง่ประมวลรัษฎากร  
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   กรณีบริษัทฯ จ่ายคา่ภาษีโรงเรือน   หากบริษัทฯ สามารถพิสจูน์ได้โดยชดัแจ้งวา่เป็นผู้จ่าย และเป็นรายจ่ายท่ี

เก่ียวข้องโดยตรงกบักิจการ บริษัทฯ มีสทิธินํามาถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสทุธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลได้ 

ไมต้่องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13) แหง่ประมวลรัษฎากร 

3.3 บริษัทA  ได้รับเงินปันผลจาก บริษัทB      โดยบริษัทA ถือหุ้นB ร้อยละ50 ถือมานานมาก โดยท่ีAไมไ่ด้จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทต้องรับรู้รายได้ตามมาตรา65 ทวิ หรือไม่   บริษัทB  จ่ายเงินปันผลบริษัทA    ต้องหกั ณ 

ท่ีจ่ายหรือไม ่   เพราะอะไร   (4 คะแนน) 

แนวคาํตอบ( ข้อ 3.3 และ 3.4 ) 

กฎหมายที่เก่ียวข้อง  มาตรา 3 เตรส มาตรา 65 ทวิ (10)  แห่งประมวลรัษฎากร 

       กค 0702/5922   วนัท่ี  20 สงิหาคม 2557 

อธิบายและสรุป     

   กรณีบริษัท B จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นราย บริษัท A  ซึง่เป็นบริษัทจํากดัท่ีถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกวา่ร้อยละ 

25 ของหุ้นทัง้หมดท่ีมีสิทธิออกเสียงและบริษัท A มิได้ถือหุ้นในบริษัท B  ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม บริษัท B  ไมมี่

หน้าท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา 3 เตรส แหง่ประมวลรัษฎากร ประกอบกบัข้อ 5 ของคําสัง่กรมสรรพากรท่ี ท.ป. 

4/2528 เร่ือง สัง่ให้ผู้จ่ายเงินได้พงึประเมินตามมาตรา 40 แหง่ประมวลรัษฎากร มีหน้าท่ีหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย ลงวนัท่ี 

26 กนัยายน พ.ศ.2528 กรณีบริษัท  A รับเงินปันผลจากบริษัท B โดยบริษัท A  ถือหุ้นในบริษัทฯ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 

ของหุ้นทัง้หมดท่ีมีสทิธิออกเสียง และบริษัท B ไมไ่ด้ถือหุ้นในบริษัท  A  ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม หากบริษัท A  ถือ

หุ้นไว้เป็นเวลาไมน้่อยกวา่สามเดือนนบัแตว่นัท่ีได้หุ้นนัน้มา จนถึงวนัท่ีบริษัท A. ได้รับเงินปันผล และยงัคงถือหุ้นดงักลา่ว

ตอ่ไปอีกเป็นเวลาไมน้่อยกวา่สามเดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับเงินปันผล บริษัท  A ไมต้่องนําเงินปันผลดงักลา่วมารวมเป็นรายได้

ในการคํานวณกําไรสทุธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล ตามมาตรา 65 ทวิ (10) แหง่ประมวลรัษฎากร  

 

3.4 บริษัทA จ่ายปันผลให้เเก่ผู้ ถือหุ้น 4 ราย คือ  บริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศญ่ีปุ่ น   ถือ 40 %   ห้างหุ้นสว่น

จํากดั ถือ 20 %  และ กรรมการถือคนละ 10 %   บริษัทต้องหกั ภาษี ณ ท่ีจ่ายหรือไม ่   หกัในอตัราใด   เเละดําเนินการ

อยา่งไรบ้าง  

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง  มาตรา  70 และ มาตรา50 (2) แหง่ประมวลรัษฎากร 

  กค 0702/5922   วนัท่ี  20 สงิหาคม 2557 

อธิบายและสรุป    
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                     กรณีบริษัท A จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นราย 4 รายต้องหกั ภาษี ณ ท่ีจ่าย ดงัต่อไปนี ้

1)  บริษัท A จ่ายเงินปันผลให้แก่ซึง่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายประเทศญ่ีปุ่ น และ

มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยเข้าลกัษณะเป็นกรณีท่ีบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายของ

ตา่งประเทศ มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แตไ่ด้รับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ข) แหง่ประมวลรัษฎากร ท่ีจ่ายออก

จากประเทศไทย บริษัท A มีหน้าท่ีต้องเสียภาษี โดยบริษัท A  ต้องหกัภาษีจากเงินได้พงึประเมินท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 10 

ของเงินปันผล ตามมาตรา 70 แหง่ประมวลรัษฎากร โดยย่ืนภ.ง.ด. 54 ภายใน 7 วนันบัแตว่นัสิน้เดือนของเดือนท่ีจ่ายเงิน

ได้พงึประเมิน 

2 ) บริษัท A จ่ายเงินปันผลให้แก่ห้างหุ้นสว่นจํากดั  ต้องหกั ภาษี ณ ท่ีจ่าย ในอตัราร้อยละ10โดยย่ืนแบบ 

ภ.ง.ด.53 สําหรับกรณีท่ีผู้หกัมีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล ณ ท่ีวา่การอําเภอหรือเขตท้องท่ีภายใน 7 วนันบัแตว่นัสิน้

เดือนท่ีจ่ายเงินได้พงึประเมิน 

3) บริษัท A จ่ายเงินปันผลให้แก่กรรมการ  ต้องหกั ภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ10โดยใช้แบบ ภ.ง.ด.2 เพ่ือ

นําสง่ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย ตามมาตรา50 (2) สําหรับเงินได้พงึประเมินตามมาตรา40 (3)  และ(4) เฉพาะสําหรับผู้ มี

เงินได้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา ณ ท่ีวา่การอําเภอหรือเขตท้องท่ี 

............................................................................   จบ    ........................................................................................ 
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