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คร้ังที ่45 1/2563   CIT   

ขอ้ 3   บรษัิท ก จ ากดั ไดร้บัสง่เสรมิการลงทนุเก่ียวกบัการพฒันาซอฟตแ์วร ์ระยะสง่เสรมิ 8 ปี เริม่ 1 ม ค 25x1 บรษัิท ก 

ท าสญัญาคา่ลขิสทิธ์ิซอฟตแ์วรก์บับรษัิทแมท่ี่ตา่งประเทศ จ านวน 400 ลา้นบาท โดยหากมีภาษีใหป้ฏิบตัิตามกฎหมาย

ไทย และบรษัิทแมแ่จง้ทางโทรศพัทว์า่ ใหบ้รษัิท ก เป็นผูร้บัผิดชอบภาระภาษีที่เกิดขึน้ในประเทศไทย สิน้รอบระยะเวลา

บญัชีปี 25x8  บรษัิทมีรายไดห้กัคา่ใชจ้า่ยและก าไรหลงัปรบัปรุงดงันี ้

- กิจการพฒันาซอฟตแ์วร ์ รายได ้  1,000 ลา้นบาท หกัคา่ใชจ้่าย   800 ลา้นบาท ก าไร    200 ลา้นบาท 

- กิจการบรกิารซอ่มแซมคอมพิวเตอร ์รายได ้  300ลา้นบาท หกั หกัคา่ใชจ้่าย   200 ลา้นบาท ก าไร   100 ลา้นบาท 

31 ต ค 25x8 ลกูคา้จา่ยคา่พฒันาซอฟตแ์วร ์1,000 ลา้นบาท และคา่บรกิารซอ่มคอมพิวเตอร ์ 300 ลา้นบาท 

ค ำถำม  

3.1) บรษัิทมีภาระหนา้ทีเ่สยีภาษีเงินไดน้ิติบคุคลหรอืไม ่อยา่งไร ถา้คิดภาษีเงินไดน้ิติบคุคลใหค้ดิตามอตัราที่ประกาศวนัท่ี 

22 มีนาคม 2563 แลว้ใหค้  านวณมาดว้ย 

3.2) การจา่ยคา่ลขิสทิธ์ิใหบ้รษัิทแมต่อ้ง หกัภาษี ณ ที่จา่ยหรอืไม ่ อยา่งไร 

3.3) รายการจ่ายภาษีหกั ณ ทีจ่่าย (ถา้มี)น ามาเป็นรายจา่ยในการค านวณเสยีภาษีนิติบคุคลไดห้รอืไม ่

3.4) คา่พฒันาซอฟตแ์วร ์และคา่บรกิารซอ่มแซมคอมพวิเตอรท์ี่ลกูคา้จ่าย ตอ้ง หกัภาษี ณ ที่จ่ายเทา่ไหร ่

แนวค ำตอบ 

3.1) บริษัทมีภำระหน้ำที่ภำษีเงนิไดนิ้ติบุคคล 

บรษัิทมีรายได2้ ประเภทคือรายไดจ้ากการพฒันาซอฟตแ์วร ์ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเนื่องจากไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ( 

BOI )ถึงปี25x8 และรายไดบ้รกิารซอ่มแซมคอมพวิเตอรท์ี่ตอ้งเสยีภาษี ดงันัน้บรษัิทจะเสยีภาษีเงินไดน้ิติบคุคลเฉพาะ

รายไดร้ายไดบ้รกิารซอ่มแซมคอมพิวเตอรโ์ดยใชอ้ตัราภาษี ตามที่ประกาศเมื่อวนัท่ี 22 มีนาคม 2563คือ 20 % ของก าไร   

100 ลา้นบาทเทา่กบั 20 ลา้นบาท 

3.2) บริษัทจ่ำยเงนิลขิสิทธ์ิโปรแกรมให้บริษัทแม่ทีต่่ำงประเทศ และบริษัท ตอ้งหกั ณ ทีจ่่ำย ดงันี ้

 สำระส ำคัญตำมมำตรำ 70  บรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติิบคุคล ท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายของตา่งประเทศ มิไดป้ระกอบกิจการ

ในประเทศไทย แตไ่ดร้บัเงินไดพ้งึประเมินตามมาตรา 40 (2)(3) (4) (5) หรอื (6) ที่จา่ยจากหรอืในประเทศไทย ใหบ้รษัิท

หรอืหา้งหุน้สว่นนิติบคุคลนัน้เสยีภาษี โดยใหผู้จ้่ายหกัภาษีจากเงินไดพ้งึประเมินทีจ่่ายตามในอตัรารอ้ยละ 15 ยกเวน้เงิน
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ปันผลหกัภาษีจากเงินไดพ้งึประเมินที่จ่ายตามในอตัรารอ้ยละ 10  แลว้น าสง่อ าเภอทอ้งที่พรอ้มกบัยื่น ภ.ง.ด. 54 ภายใน 7

วนันบัแตว่นัสิน้เดือนของเดือนทีจ่่ายเงินไดพ้งึประเมินนัน้  

ตำมกรณีดงักล่ำว บรษัิทแมซ่ึง่เป็นบรษัิทท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลตา่งประเทศ และไมไ่ดเ้ขา้มาประกอบการท่ีประเทศ

ไทย แตไ่ดร้บัคา่เงินลขิสทิธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอรจ์ากบรษัิทนิติบคุคลไทยจ านวน 400 ลา้นบาท ซึง่อนญุาตใหใ้ชเ้ฉพาะใน

ประเทศไทย ( กรรมสทิธ์ิในโปรแกรมยงัเป็นของบรษัิทแม)่ ถือเป็นเงินไดพ้งึประเมินตามมาตรา 40(3)   

ดังน้ัน บรษัิทแมท่ี่ตา่งประเทศ จงึมีหนา้ทีเ่สยีภาษีเงินไดน้ติิบคุคล  โดยใหบ้รษัิท ก จ ากดั ในประเทศไทย หกัภาษีจากเงิน

ไดพ้งึประเมินทีจ่่ายในอตัรารอ้ยละ 15 ของ 400 ลา้นบาทเทา่กบั60 ลา้นบาทแลว้น าสง่ส านกังานสรรพากรพืน้ท่ีสาขา โดย

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 ภายใน 7 วนั นบัแตส่ิน้เดือนของเดือนทีจ่่าย  

3.3) รำยกำรจ่ำยภำษีหัก ณ ทีจ่่ำยที่บริษัทรับภำระจ่ำยแทนบริษัทแม ่สามรถน ามาเป็นรายจ่ายในการค านวณเสยี

ภาษีนิติบคุคลได ้เนื่องจากบรษัิทไดท้ าสญัญากบับรษัิทแมท่ี่ตา่งประเทศไวแ้ลว้วา่จะเป็นผูร้บัภาระในการจ่ายภาษีหกั ณที่

จ่ายทีเ่กิดขึน้ในประเทศไทย ดงันัน้จึงไมถื่อเป็นรายจ่ายตอ้งหา้ม และไมข่ดักบัมาตรา 65 ตร(ี6)  

หมายเหต ุ:หากไมไ่ดท้ าสญัญากบับรษัิทแมไ่ว ้ คา่ภาษี หกั ณ ที่จา่ยซึง่จา่ยแทนบรษัิทแมจ่ะเป็นรายจ่ายตอ้งหา้ม ถือเป็น

รายจา่ยทีใ่หโ้ดยเสนห่าตามม.65 ตร(ี3)และไมเ่ก่ียวโดยตรงกบักิจการตามม.65ตร(ี13) 

3.4) กำรหกัภำษี ณที่จ่ำยค่ำพฒันำซอฟตแ์วร ์และค่ำบริกำรซ่อมแซมคอมพิวเตอรท์ี่ลกูคำ้จ่ำย ดงันี ้

- กรณีลกูคา้จ่ายคา่พฒันาซอฟตแ์วร ์ไมต่อ้งหกั ภาษี ณที่จา่ยเนื่องจากบรษัิทไดร้บัการยกเวน้ภาษี จากการสง่เสรมิการ

ลงทนุ( BOI) จงึไมม่ีหนา้ที่ตอ้งเสยีภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 

- กรณีลกูคา้จ่ายคา่บรกิารซอ่มแซมคอมพวิเตอร ์เขา้ลกัษณะเป็นการรบัจา้งท าของบรษัิทฯ จึงมีหนา้ที่ตอ้งหกัภาษีเงินได ้

ณ ที่จ่าย ในอตัรารอ้ยละ 3.0 ของยอดเงินท่ีจา่ย 300 ลา้นบาทเทา่กบั 9 ลา้นบาท ทัง้นี ้ตามขอ้ 8(2) ของค าสั่ง

กรมสรรพากร ท่ี ท.ป.4/2528 เนือ่งจากรายไดค้า่บรกิารซอ่มแซมคอมพิวเตอรไ์มไ่ดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 

หมายเหต:ุ รุน่นีท้  าคลปิเก็งขอ้สอบนระบบออนไลนต์รง 2 เรือ่งคือ CIT ม.70 และจรรยาบรรณหมวด2 ขอ้9 (ค)และขอ้9(จ) 
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