ฉบับที่ 149/2561

วันที่ 11 ตุลาคม 2561

มาตรการภาษีเพือ่ ส่ งเสริมให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์ กลางของภูมิภาค
_________________________________
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คณะรัฐมนตรี มีมติอนุ มตั ิหลักการร่ างพระราชกฤษฎี กาเพื่อ
ปรั บปรุ ง มาตรการภาษี เ กี่ ย วกับ สํา นักงานใหญ่ ต ามที่ ก ระทรวงการคลัง เสนอ เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั และสอดรับกับแนวปฏิบตั ิของ Inclusive Framework on BEPS ซึ่งประเทศไทยเป็ น
สมาชิก โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. มาตรการภาษีเกีย่ วกับสํ านักงานปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operating Headquarters
: ROH1) ยุติการรับจดแจ้ง ROH1 รายใหม่ต้ งั แต่วนั ที่ 10 ตุลาคม 2561 เป็ นต้นไป และให้ ROH1 ในปั จจุบนั
ได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไปถึงรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 นอกจากนั้น ให้ค่าสิ ทธิที่ ROH1 ได้รับจาก
วิสาหกิจในเครื อที่จะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีตอ้ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิ บดี
กรมสรรพากรประกาศกําหนด
2. มาตรการภาษีเกีย่ วกับสํ านักงานปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operating Headquarters
: ROH2) ให้ ROH2 ในปั จจุบนั ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีต่อไปจนครบระยะเวลา 10 หรื อ 15 รอบ
ระยะเวลาบัญชีตามกฎหมาย ROH2 นอกจากนั้น ให้ค่าสิ ทธิ ที่ ROH2 ได้รับจากวิสาหกิจในเครื อที่จะได้รับ
สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี ตอ้ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่ อนไข ที่ อธิ บดี กรมสรรพากรประกาศ
กําหนด ทั้งนี้ การจดแจ้งราย ROH2 ได้ยตุ ิไปตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 แล้ว
3. มาตรการภาษีเกี่ยวกับสํ านักงานใหญ่ ข้ามประเทศ (International Headquarters :
IHQ) ยุติการอนุมตั ิรายใหม่ต้ งั แต่วนั ที่ 10 ตุลาคม 2561 และให้ IHQ ในปั จจุบนั ได้รับสิ ทธิประโยชน์ทาง
ภาษีต่อไปจนครบระยะเวลา 15 รอบระยะเวลาบัญชีตามกฎหมาย IHQ
4. มาตรการภาษีเกีย่ วกับบริษัทการค้ าระหว่ างประเทศ (International Trading Center :
ITC) ยุติการอนุมตั ิรายใหม่ต้ งั แต่วนั ที่ 10 ตุลาคม 2561 และให้ ITC ในปั จจุบนั ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทาง
ภาษีต่อไปจนครบระยะเวลา 15 รอบระยะเวลาบัญชีตามกฎหมาย ITC

-2เนื่ องจากกระทรวงการคลังเล็งเห็ นความสําคัญของการส่ งเสริ มให้ประเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางของภูมิภ าคอย่า งต่ อเนื่ อง จึ ง ได้เสนอมาตรการภาษี เพื่ อส่ งเสริ ม การจัดตั้ง ศูนย์กลางธุ รกิ จ
ระหว่างประเทศ (International Business Centre หรื อ IBC) เพื่อทดแทนมาตรการภาษีเกี่ยวกับ ROH1,
ROH2 และ IHQ ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมตั ิหลักการในคราวเดียวกันนี้ดว้ ย โดยมีสิทธิ ประโยชน์ทาง
ภาษี ดังนี้
1. ลดอัตราภาษีเงิ นได้นิติบุคคลสําหรั บรายได้จากการให้บริ การหรื อการบริ หารเงิ น
แก่วิสาหกิจในเครื อในประเทศและในต่างประเทศ และค่าสิ ทธิ ที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครื อในประเทศ
และในต่างประเทศเหลือร้อยละ 8 หรื อ 5 หรื อ 3 ของกําไรสุ ทธิ ตามรายจ่ายในประเทศไทย 60 ล้านบาท
หรื อ 300 ล้านบาท หรื อ 600 ล้านบาท แล้วแต่กรณี
2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับเงินปั นผลที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครื อในประเทศ
และในต่างประเทศ
3. ยกเว้น ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะสํ า หรั บ รายรั บ จากการบริ ห ารเงิ น แก่ วิ ส าหกิ จ ในเครื อ
ในประเทศและในต่างประเทศ
4. ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่คนต่างด้าวซึ่งทํางานประจํา IBC เหลือร้อยละ
15 ของเงินได้พึงประเมิน
5. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลต่างประเทศที่มิได้
ประกอบกิจการในประเทศไทย สําหรับเงินปั นผลหรื อดอกเบี้ยที่ได้รับจาก IBC
เพื่อให้ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี IBC จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ดังนี้
1. มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
2. มีรายจ่ายในประเทศอย่างน้อย 60 ล้านบาท (ROH1, ROH2 และ IHQ ที่เปลี่ยนแปลง
เป็ น IBC ไม่ตอ้ งใช้เงื่อนไขรายจ่ายของ IBC โดยใช้เงื่อนไขรายจ่ายของ ROH1, ROH2 และ IHQ เดิม)
3. มีพนักงานอย่างน้อย 10 คน (5 คน กรณี มีเฉพาะการบริ หารเงิน)
การปรับปรุ งมาตรการภาษีเกี่ยวกับสํานักงานใหญ่และการออกมาตรการภาษีใหม่ขา้ งต้น
จะช่วยรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและส่ งเสริ มภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศไทย
ในการให้ ค วามร่ ว มมื อ แก่ น านาประเทศเพื่ อ การจัด เก็ บ ภาษี อ ย่า งโปร่ ง ใส เป็ นธรรม และต่ อ ต้า น
การกัดกร่ อนฐานภาษีและการโยกย้ายกําไร
_________________________________________

ศูนย์สารนิเทศสรรพากร กรมสรรพากร
โทร. 1161

