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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๕๕)
พ.ศ. ๒๕๕๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นปีที่ ๖๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ ไขเพิ่มเติมการลดอัต ราภาษี เงิ นได้ สําหรับกําไรสุทธิ ของบริ ษัท หรื อ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๔๙๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่ ง มาตรา ๒๙ ประกอบกั บมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั กรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตรา
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๕๕) พ.ศ. ๒๕๕๕”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕ ให้ลดอัตราภาษีเงินได้ตาม (ก) ของ (๒) สําหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
แห่งบัญชีอัตราภาษีเงินได้ท้ายหมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตรา
ดังต่อไปนี้
(๑) ร้อยละยี่สิบสามของกําไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(๒) ร้อยละยี่ สิ บของกําไรสุท ธิ ข องบริ ษัท หรื อห้ างหุ้น ส่ ว นนิ ติ บุ คคล สํ าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗”
มาตรา ๔ ให้ ย กเลิ กความใน (๒) ของมาตรา ๖ แห่ งพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“(๒) กําไรสุทธิเฉพาะส่วนที่เกินหนึ่งล้านบาท ให้คงจัดเก็บในอัตราดังต่อไปนี้
(ก) ร้อยละยี่ สิบสามของกําไรสุท ธิ สํ าหรับรอบระยะเวลาบั ญชี ที่เริ่มในหรื อหลังวัน ที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(ข) ร้ อ ยละยี่ สิ บ ของกํ า ไรสุ ท ธิ สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ เ ริ่ ม ในหรื อ หลั ง วั น ที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
สําหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เก็บจากกําไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้เหลืออัตรา
ร้อยละยี่สิบสาม สําหรับหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และเหลืออัตรา
ร้อยละยี่สิบ สําหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมาที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นจํานวนรวม
สามรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา
และยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๔ อันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการภาษีเพือ่ เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ยังไม่ครอบคลุมกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเกินกว่า
สามรอบระยะเวลาบัญชีในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การลดอัตราภาษีเงินได้ดังกล่าว
เพื่อกําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ได้รับการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว โดยไม่คํานึงถึงจํานวน
รอบระยะเวลาบัญชี และเพื่อให้การลดอัตราภาษีเงินได้ที่กําหนดไว้ในกรณีอื่นตามพระราชกฤษฎีกาสอดคล้องกับ
การปรับปรุงดังกล่าว สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การลดอัตราภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุน
ชําระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาทและมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ
ในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินสามสิบล้านบาทซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในคราวเดียวกันด้วย
จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

