เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๕๔ ก

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๗๑)
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการลดอัตราภาษีเงินไดและยกเวนภาษีเงินได สําหรับกําไรสุทธิ
ของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชําระแลวในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีไมเกิน
หาลานบาท
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)
แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๔๙๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญั ติใ ห กระทํา ไดโ ดยอาศัย อํา นาจตามบทบั ญญั ติแ ห งกฎหมาย จึง ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล า ฯ
ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
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พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร

วาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๗๑) พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรา
รัษฎากร (ฉบับที่ ๔๓๑) พ.ศ. ๒๕๔๘
มาตรา ๔ ใหลดอัตราภาษีเงินไดตาม (ก) ของ (๒) สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
แหงบัญชีอัตราภาษีเงินไดทายหมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตรา
ดัง ต อ ไปนี้ ทั้ ง นี้ เฉพาะบริ ษัท หรื อ ห า งหุ น ส ว นนิ ติบุ ค คลซึ่ ง มีทุ น ที่ ชํ า ระแล ว ในวั น สุ ด ท า ยของ
รอบระยะเวลาบัญชีไมเกินหาลานบาท
(๑) รอยละสิบหาของกําไรสุทธิ เฉพาะสวนที่เกินหนึ่งแสนหาหมื่นบาท แตไมเกินหนึ่งลานบาท
(๒) รอยละยี่สิบหาของกําไรสุทธิ เฉพาะสวนที่เกินหนึ่งลานบาท แตไมเกินสามลานบาท
มาตรา ๕ ใหยกเวน ภาษีเงิน ไดตามสวน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แหงประมวล
รัษฎากร ใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชําระแลวในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี
ไมเกินหาลานบาท สําหรับกําไรสุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลดังกลาว เฉพาะสวนที่ไมเกิน
หนึ่งแสนหาหมื่นบาท
มาตรา ๖ การลดอัตราภาษีเงินไดตามมาตรา ๔ และการยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา ๕
ใหใชบังคับแกกําไรสุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งเริ่มใน
หรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตนไป
มาตรา ๗ บทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลด
อัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ๔๓๑) พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหยังคงใชบังคับตอไปเฉพาะการลดอัตราภาษีเงินได
ให แก บริ ษั ทหรื อห างหุ น ส วนนิ ติ บุ คคล สํ าหรั บรอบระยะเวลาบั ญชี ซึ่ งเริ่ มก อนวั นที่ ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๑
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มาตรา ๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
สมัคร สุนทรเวช
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกานี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการกระตุนและฟนฟู
เศรษฐกิจของประเทศ สมควรปรับปรุงการลดอัตราภาษีเงินไดและยกเวนภาษีเงินได สําหรับกําไรสุทธิของบริษทั
หรื อห างหุ น ส ว นนิ ติ บุ ค คลซึ่ งมี ทุ น ที่ ชํ าระแล วในวั นสุ ด ท ายของรอบระยะเวลาบั ญชี ไม เกิ น ห าล านบาท
โดยลดอัตราภาษีเงินไดสําหรับกําไรสุทธิ เฉพาะสวนที่เกินหนึ่งแสนหาหมื่นบาท แตไมเกินสามลานบาท
และยกเวนภาษีเงินไดสําหรับกําไรสุทธิ เฉพาะสวนที่ไมเกินหนึ่งแสนหาหมื่นบาท เพื่อสนับสนุนการประกอบ
วิสาหกิจขนาดยอมและกระตุน ใหมีก ารลงทุน ในวิสาหกิจ ดังกลาวอันจะทําใหเศรษฐกิจ ขยายตัว เพิ่มขึ้น
จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

