AEC in Fcus

ฝ่ ายวิ จยั ธุรกิ จ
กันยายน 2557

ระบบภาษี …เรื่องต้องรู้เมื่อคิ ดลงทุนในพม่า
หลังจากการเปิ ดประเทศ พม่าก็หวนคืนสูเ่ วทีนานาชาติอกี ครัง้ พร้อมประตูการลงทุนทีเ่ ปิ ดกว้างมากขึน้
ดังเห็นได้จากในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลพม่าเร่งปรับปรุงกฎหมายการลงทุนให้เอื้อต่อการลงทุนจากต่างชาติ
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานให้มคี วามทันสมัย เพือ่ ปูทางสู่ความเป็ นสากล และ
ตอบรับความต้องการลงทุนจากนักลงทุนทัวทุ
่ กมุมโลก โดยเฉพาะนักลงทุนสําคัญลําดับต้นๆ ในพม่าอย่างจีน
ไทย ฮ่องกง และสิงคโปร์ ซึง่ ล้วนมีส่วนในการสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจต่างๆ ในพม่า ไม่วา่ จะเป็ น
ด้านเกษตรและเกษตรแปรรูป ประมงและแปรรูป การท่องเทีย่ วและบริการทีเ่ กีย่ วเนื่อง และอื่นๆ อีกมาก อันจะ
นํ าไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยังยื
่ นในอนาคต และสอดรับกับแผนพัฒนาประเทศของพม่าปี 2555-2559
ทีต่ งั ้ เป้าขยายตัวไว้รอ้ ยละ 7.7 ต่อปี
การจะเข้าไปลงทุนในพม่า สิง่ สําคัญทีน่ ักลงทุนควรศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนเริม่ ต้นดําเนินธุรกิจ
คือ ระบบภาษี เนื่องจากภาษีถอื เป็ นต้นทุนสําคัญประการหนึ่งทีน่ ักลงทุนต้องแบกรับในการประกอบธุรกิจ
ล่าสุดในเดือนมีนาคม 2557 รัฐบาลพม่าได้อนุ มตั ใิ ห้มกี ารปรับเปลีย่ นข้อกําหนดบางประการเกีย่ วกับภาษี อาทิ
หมวดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และหมวดภาษีการค้า ซึ่งมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2557 ทัง้ นี้
ภาษีสาํ คัญทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนในพม่าทีค่ วรทราบ มีดงั นี้
 ภาษี เงิ นได้นิติบุคคล (Corporate Tax) พม่าเรียกเก็บภาษีดงั กล่าวในอัตราร้อยละ 25 สําหรับ
บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนเป็ นบริษทั จํากัด รวมทัง้ มีผูถ้ อื หุน้ เป็ นชาวต่างชาติบางส่วนหรือทัง้ หมด ซึ่งอยู่ภายใต้
Myanmar Companies Act, Myanmar Foreign Investment Law ขณะทีส่ าขาของบริษทั จะเสียภาษีในอัตรา
ร้อ ยละ 35
จึง เป็ นที่น่ า สังเกตว่า อัตราภาษีท่ีแตกต่ างกันส่ง ผลให้นัก ลงทุ นต่ างชาติส่ว นใหญ่ ใ นพม่า
เลือกทีจ่ ะจัดตัง้ บริษทั ใหม่มากกว่าการเปิดเป็ นสาขา
นอกจากนี้ รัฐบาลพม่าให้สทิ ธิพเิ ศษด้านภาษีภายใต้ Myanmar Foreign Investment Law
เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ อาทิ
 ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในช่วง 5 ปีแรกของการดําเนินโครงการ ขึน้ อยูก่ บั การพิจารณา
ของ Myanmar Investment Commission (MIC) ซึ่งเป็ นหน่ วยงานทีก่ าํ กับดูแลการลงทุนในพม่า
 ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลจากการนําผลกําไรกลับไปลงทุนใหม่ภายใน 1 ปี
 ธุรกิจส่งออกได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลร้อยละ 50 ของกําไรทีไ่ ด้จากการส่งออก
 ได้รบั สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีจากค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวกับการวิจยั และพัฒนา
 MIC อาจพิจารณายกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับโครงการลงทุนในพืน้ ทีห่ ่างไกล
และยังไม่พฒ
ั นา
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นอกจากนี้ การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) ยังจะได้รบั สิทธิพเิ ศษด้านภาษี
ตาม Special Economic Zone Law 2014 ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 23 มกราคม 2557 อาทิ
สิ ทธิ พิเศษทางภาษี
 ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในช่วง 7 ปี แรกของการดําเนินธุรกิจ
สําหรับธุรกิจทีอ่ ยูใ่ น Exempted Zone*
 ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในช่วง 5 ปี แรกของการดําเนินธุรกิจ
สําหรับธุรกิจทีอ่ ยูใ่ น Promotion Zone**
 ลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลร้อยละ 50 ในช่วงปีท่ี 8-12 สําหรับธุรกิจ
ใน Exempted Zone และช่วงปีท่ี 6-10 สําหรับธุรกิจใน Promotion Zone
 หากนําผลกําไรกลับมาลงทุนใหม่ จะได้ลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ร้อยละ 50 เพิม่ เติมในช่วงปี ท่ี 13-17 สําหรับธุรกิจใน Exempted Zone
และช่วงปีท่ี 11-15 สําหรับธุรกิจใน Promotion Zone
 ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในช่วง 8 ปีแรกของการดําเนินธุรกิจ
 ลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลร้อยละ 50 ในช่วงปีท่ี 9-13
 หากนํ าผลกําไรกลับมาลงทุนใหม่ จะได้ลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ร้อยละ 50 เพิม่ เติมในช่วงปีท่ี 14-18

ประเภทนักลงทุน
Investors

Developers

หมายเหตุ : * ยกตัวอย่าง ในเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา Exempted Zone เป็ นทีต่ งั ้ ของอุตสาหกรรมการผลิตเพือ่ ส่งออก
** ยกตัวอย่าง ในเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา Promotion Zone เป็ นทีต่ งั ้ ของอุตสาหกรรมการผลิตเพือ่ บริโภคภายในประเทศ
ทีม่ า
: Deloitte

ทัง้ นี้ การบังคับใช้กฎหมาย Special Economic Zone Law 2014 ส่งผลให้กฎหมาย Special
Economic Zone Law 2011 และ Dawei Special Economic Zone Law 2011 ถูกยกเลิก
 ภาษี เงิ นได้บคุ คลธรรมดา (Personal Income Tax) ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2557 พม่าปรับปรุง
อัตราภาษีประเภทดังกล่าว จากเดิมทีเ่ ก็บในอัตราก้าวหน้าเพิม่ ขึน้ ขัน้ ละร้อยละ 1 ของรายได้สุทธิก่อนหักภาษี
เป็ นร้อยละ 5 และอัตราสูงสุดเพิม่ จากร้อยละ 20 เป็ นร้อยละ 25 อย่างไรก็ตาม ชาวต่างชาติทไ่ี ม่มถี นิ่ พํานักในพม่า
(Non-Resident Foreigner) หรือชาวต่างชาติทท่ี าํ งานในพม่าน้อยกว่า 183 วันในแต่ละปี ต้องเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาในอัตราร้อยละ 35 ทัง้ นี้ รายละเอียดของอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีดงั นี้
รายได้สทุ ธิ (จ๊าต)
ไม่เกิน 2,000,000
2,000,001 - 5,000,000
5,000,001 - 10,000,000
10,000,001 - 20,000,000
20,000,001 - 30,000,000
มากกว่า 30,000,000
ทีม่ า : Deloitte

อัตราภาษี (ร้อยละ)
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 ภาษี หกั ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) ชาวต่างชาติทม่ี ถี นิ่ พํานักในพม่า และไม่มถี นิ่ พํานักในพม่า
จะถูกเรียกเก็บในอัตราแตกต่างกัน ดังนี้
ประเภทของภาษี
ภาษี ดอกเบีย้
ภาษี ค่าภาคหลวง (Royalty)
Payment for purchase of goods and
services

ชาวต่างชาติ ที่มี
ถิ่ นพํานักในพม่า
(ร้อยละ)
0
15
2

ชาวต่างชาติ ที่ไม่มี
ถิ่ นพํานักในพม่า
(ร้อยละ)
15
20
3.5

ทีม่ า : Deloitte

 ภาษี การค้า (Commercial Tax) เป็ นภาษีทเ่ี รียกเก็บจากธุรกิจนําเข้าสินค้า ผลิตสินค้า การค้าและ
บริการ โดยมีอตั ราภาษีอยู่ทร่ี อ้ ยละ 5-100 ขึน้ อยู่กบั ประเภทของสินค้าและบริการ สําหรับธุรกิจทัวไป
่ อาทิ
ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก ธุรกิจบันเทิง โรงแรม ร้านอาหาร และการพิมพ์ จะเก็บในอัตราร้อยละ 5 ขณะที่
ธุรกิจขายไม้ทม่ี มี ลู ค่าหรือผลิตภัณฑ์ไม้ อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 25 (ปรับลดจากร้อยละ 50) หยกและหินทีม่ คี ่าอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 15
(ปรับลดจากร้อยละ 30) ทัง้ นี้ ภาษีดงั กล่าวได้รบั การยกเว้นในธุรกิจบริการบางประเภท อาทิ เช่าบ้าน จอดรถ
ประกันชีวติ การศึกษา ธนาคาร และการขนส่งสินค้า เป็ นต้น
พม่ามีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายบ่อยครัง้
โดยนอกจากการปรับปรุงกฎหมายด้านภาษีดงั ที่
ได้กล่าวมาแล้ว พม่ายังเตรียมประกาศใช้กฎหมายลงทุนฉบับใหม่ในปี 2558 ซึ่งเป็ นการควบรวมกฎหมาย
Myanmar Foreign Investment Law และกฎหมาย Myanmar Citizens Investment Law เพือ่ สร้างความเท่าเทียมกัน
ระหว่างนักลงทุนท้องถิน่ และนักลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้ ยังมีความเป็ นไปได้ทจ่ี ะมีการปรับปรุงกฎหมายอื่นๆ อีก
ในอนาคต ดัง นั น้ ผู้ป ระกอบการที่ต้อ งการลงทุ น ในพม่า จึง ควรศึก ษาและติด ตามประเด็น เรื่อ งกฎหมาย
อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนการดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จต่อไป

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ทีป่ รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือวั
่ ตถุประสงค์
ในการให้ขอ้ มูลแก่ผทู้ สี ่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือการส่
่
งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทีม่ บี ุคคลนําข้อมูลนี้ไปใช้ไม่วา่ โดยทางใด

