ฉบับที่ 161/2559

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ร่ างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพือ่ ให้ บริษทั และ
ห้ างหุ้นส่ วนนิตบิ ุคคลสามารถใช้ สกุลเงินต่ างประเทศในการคานวณภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
______________________________________

ในการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2559 คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้มี ม ติ
เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับร่ างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้บริ ษทั และห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคานวณ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยมีหลักการ ดังนี้
1. กาหนดให้บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคานวณ
กาไรสุ ทธิ หรื อขาดทุนสุ ทธิ เพื่อเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ทั้งนี้ บริ ษทั และห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลนั้นต้อง
จัดทาบัญชีดว้ ยสกุลเงินต่างประเทศซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี
2. เพิ่มอัตราแลกเปลี่ ยนที่ ให้ใช้ในการแปลงค่า โดยสามารถใช้อตั ราถัวเฉลี่ ยระหว่าง
อัตราซื้ อและอัตราขายของธนาคารแห่ งประเทศไทย (อัตรากลางของ ธปท.) และสามารถใช้อ ตั รา
แลกเปลี่ ยนที่ ประมาณขึ้ นซึ่ งใกล้เคี ยงกับอัตราแลกเปลี่ ยนจริ ง ณ วันที่ เกิ ดรายการได้ด้วย
3. การแปลงค่า เงิ นตรา หนี้ สิ น และทรั พ ย์สิ น ที ่ เ หลื อ อยู ่ใ นรอบระยะเวลาบัญ ชี
สุ ด ท้า ยก่ อ นเปลี่ ย นการบัน ทึ ก รายการเป็ นสกุล เงิ น ที่ ใ ช้ใ นการดาเนิ น งานที่ มิ ใ ช่ ส กุล เงิ น ไทย หรื อ
การแปลงค่า ในช่ ว งเปลี่ ย นผ่า น (Transition Period) ให้แ ปลงค่า โดยใช้วิธี ก ารตามมาตรฐานการ
บัญ ชี แ ละได้รั บ การรั บ รองจากผูส้ อบบัญ ชี ทั้ง นี้ กาไรหรื อ ขาดทุ น จากอัต ราแลกเปลี่ ย นที่ เ กิ ด จาก
การแปลงค่า ในกรณี ก ารเปลี่ ย นสกุล เงิ นในการจัดทาบัญชี น้ ี ไ ม่ใ ห้ถื อเป็ นรายได้หรื อรายจ่า ยในการ
คานวณภาษีเงิ นได้นิติบุคคล
4. การกรอกแบบแสดงรายการภาษี และการชาระภาษี เงิ นได้นิติบุ ค คลกาหนดให้ใ ช้
สกุล เงิ น ไทย โดยในการแปลงค่า สกุล เงิ นที่ ใ ช้ใ นการดาเนิ น งานที่ มิ ใ ช่ ส กุล เงิ น ไทยเป็ นสกุล เงิ น
ไทยเพื่อกรอกแบบฯ และชาระภาษี ให้ใ ช้อตั ราแลกเปลี่ ย นถัวเฉลี่ ย ระหว่า งอัต ราซื้ อ และอัตราขาย
ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (อัต รากลางของ ธปท.) ตามช่ ว งเวลาที่ เ กิ ด รายได้แ ละรายจ่า ยนั้น
เช่น การยืน่ แบบแสดงรายการภาษีประจาปี ให้ใช้อตั ราถัวเฉลี่ยฯ ของทั้งปี และ การยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีครึ่ งปี ให้ใช้อตั ราถัวเฉลี่ยฯ 6 เดือนที่เกิดรายได้ รายจ่าย เป็ นต้น
5. ผลขาดทุ นสุ ท ธิ ย กมาและเครดิ ต ภาษี (ถ้า มี ) สามารถน ามาใช้ใ นการช าระภาษี
ต่อไปได้ โดยไม่ตอ้ งแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานที่มิใช่สกุลเงินไทย
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6. บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลที่ จะใช้สกุลเงิ นต่างประเทศในการคานวณกาไร
สุ ทธิหรื อขาดทุนสุ ทธิเพื่อเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล หรื อต้องการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการ
แปลงค่าสกุลเงินต่างประเทศ ต้องขออนุมตั ิต่ออธิ บดีกรมสรรพากร
ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะช่วยอานวยความสะดวกให้กบั ผูป้ ระกอบการ ลดความแตกต่าง
ระหว่างมาตรฐานการบัญชีไทยและแนวปฏิบตั ิทางภาษี และช่วยลดภาระต้นทุนในการจัดทารายงานทางการ
เงิ นแก่ ผูป้ ระกอบการ ซึ่ งสอดคล้องกับหลักการจัดเก็บภาษี ที่ดี รวมถึ งลดอุปสรรคในการดาเนิ นงานของ
IHQ เพื่อจูงใจให้บรรษัทข้ามชาติมีการจัดตั้ง IHQ ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น อันจะเป็ นการส่ งเสริ มให้ไทยเป็ น
ศูนย์กลางทางการค้า การเงิน และการลงทุนของภูมิภาค และส่ งผลให้ธุรกรรมการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศของไทยเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง เป็ นการเพิ่มทางเลื อกให้แก่ผปู ้ ระกอบการและทาให้ระบบการจัดเก็บ
ภาษีของประเทศไทยในเรื่ องของอัตราแลกเปลี่ยนมีความสะดวกมากขึ้น โดยสามารถใช้อตั ราเดียว (Single
Rate) ในการแปลงค่าในทุกกรณี
____________________________________

สานักวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร
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