ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 128)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ (2) แหงประมวลรัษฎากร
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 67 ทวิ (2) แหงประมวลรัษฎากร
ลําดับ มาตรา/
บทบัญญัติ/เนื้อหา
ผูขอ/ผูอนุมัติ เอกสารประกอบ ระยะเวลา ขัดแยง /
ลาสมัย /
สรุปการวิเคราะห
ที่
ขอ
การขออนุมัติ การพิจารณา ซ้ําซอน
สรางภาระ
ไมพบขอมูล
เปนกรณีจําเปนตอง เห็นวาเปนบทบัญญัติที่ถูกตอง
10 ขอ 3
“อธิ บ ดี ก รมสรรพากรกํ า หนด ผูขอ
แบบขอความ
กําหนดใหยื่นคํารอง เหมาะสม จําเปน และไมเปนการ
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (1) บริษัทหรือ
เห็นชอบผูสอบ
ขอความเห็นชอบ
สรางภาระแกประชาชนเกินสมควร
สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวน หางหุนสวน
ทานงบแสดง
ผูสอบทานงบแสดง
นิ ติ บุ ค คลที่ คํ า นวณและชํ า ระ นิติบุคคล
สถานะทาง
สถานะทางการเงิน
ภาษี จ ากกํ า ไรสุ ท ธิ ข องรอบ
การเงินสําหรับ
ตออธิบดี เนื่องจาก
ระยะเวลาหกเดือนนับแตวันแรก (2) ยืน่ คําขอที่ ... บริษัทหรือหาง
เปนการขอเสียภาษี
ข อ ง ร อ บ ร ะ ย ะ เ ว ล า บั ญ ชี
หุนสวนนิติบคุ คล
เงินไดนิติบุคคลครึ่ง
ดังตอไปนี้ (*** ตอ ***)
ตามมาตรา 67 ทวิ
ผูอนุมัติ
รอบระยะเวลาบัญชี
(2) แหงประมวล
หลักเกณฑการพิจารณาอนุมัติ อธิบดี
จากกําไรสุทธิจริง
อนุญาต
กรมสรรพากร รัษฎากร (แนบ
ตามขอ 5 ของประกาศอธิบดี
(ไมมีขอมูลการ ทายประกาศ)
กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงิน มอบอํานาจ)
ได (ฉบับที่ 128) ฯ
ระยะเวลายืน่ คําขอ : กําหนดไว
ในประกาศอธิบดีฯ

*** ตอ *** ขอ 1...
ขอ 5 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลที่ประสงคจะปฏิบัติตามขอ 2 ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ยื่นคํารองเปนหนังสือขอความเห็นชอบผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินตออธิบดีกรมสรรพากรอยางชาภายใน 90 วันนับแตวันแรก
ของรอบระยะเวลาบัญชีที่ยื่นคํารองนั้น และใหเริ่มปฏิบัติตามขอ 2 ตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่ไดรับอนุมัติเปนตนไป หากประสงคจะเลิกปฏิบัติตามขอ 2 ใหแจงความ
ประสงคตออธิบดีกรมสรรพากรกอน หรือจะแสดงความประสงคใหปรากฏไวในแบบแสดงรายการขณะที่ยนื่ รายการก็ได
(2) หากบริษทั หรือหางหุน สวนนิติบุคคลประสงคจะเปลี่ยนแปลงหรือแตงตั้งผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินเพิ่มเติมจากที่อธิบดี
กรมสรรพากรใหความเห็นชอบไวใหบริษทั หรือหางหุน สวนนิติบุคคลดังกลาวยื่นขอความเห็นชอบพรอมแจงรายชื่อของผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินราย
ใหมที่เปลี่ยนแปลงหรือแตงตั้งเพิ่มเติม แลวแตกรณี ตออธิบดีกรมสรรพากรภายใน 30 วันนับแตวนั ที่ผูตรวจสอบและรับรองบัญชีไดรับการแตงตั้งใหเปนผูสอบทาน
งบแสดงสถานะทางการเงินของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น
(3) กรณีผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินของบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลขาดคุณสมบัติการเปนผูตรวจสอบและรับรองบัญชี หรือ
มิไดปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีซึ่งออกตามความในมาตรา 3 สัตต แหงประมวลรัษฎากร และอธิบดีกรมสรรพากรไมใหความ
เห็นชอบหรือเพิกถอนการใหความเห็นชอบเปนผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงิน ใหบริษทั หรือหางหุนสวนนิติบุคคลดังกลาวยื่นขอความเห็นชอบผูสอบทานงบ
แสดงสถานะทางการเงินรายใหมตออธิบดีกรมสรรพากรภายใน 30 วันนับแตวันที่อธิบดีกรมสรรพากรไมใหความเห็นชอบหรือเพิกถอนการใหความเห็นชอบผูสอบ
ทานงบแสดงสถานะทางการเงินของบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลดังกลาว แลวแตกรณี
กรณีผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลถูกเพิกถอนการใหความเห็นชอบ เนื่องจากมิไดปฏิบัติ
ตามระเบียบทีอ่ ธิบดีกรมสรรพากรกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีซึ่งออกตามความในมาตรา 3 สัตต แหงประมวลรัษฎากร บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนัน้ จะยื่นขอ
ความเห็นชอบผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินทีถ่ ูกเพิกถอนการใหความเห็นชอบรายเดิมตออธิบดีกรมสรรพากรไดอีกเมื่อพนกําหนดเวลา 3 ปนับแตวนั ที่อธิบดี
กรมสรรพากรเพิกถอนการใหความเห็นชอบ ผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินรายนั้น
ผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินรายใดถูกอธิบดีกรมสรรพากรเพิกถอนการใหความเห็นชอบแลว 2 ครั้ง อธิบดีกรมสรรพากรจะไม
พิจารณาใหเปนผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินอีก
การยื่นขอความเห็นชอบผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินตาม (1) (2) และ (3) ของวรรคหนึ่ง ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใช
แบบขอความเห็นชอบผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินสําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลตามมาตรา 67 ทวิ (2) แหงประมวลรัษฎากร ตามแบบแนบทาย

ประกาศนี้ ทั้งนี้อธิบดีกรมสรรพากรจะใหผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินดังกลาวจัดสงแนวการตรวจสอบบัญชี (AUDIT PROGRAM) และขอมูลอื่นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาดวยก็ได
บริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพยที่ประสงคจะคํานวณและชําระภาษีจากกําไรสุทธิของรอบระยะเวลาหก
เดือนนับแตวนั แรกของรอบระยะเวลาบัญชี เมื่อไดดําเนินการตามขอ 2 และขอ 4 แลว ใหถือวาบริษัทบริหารสินทรัพยนั้นไดรับความเห็นชอบผูสอบทานงบแสดง
สถานะทางการเงินจากอธิบดีกรมสรรพากรตามวรรคหนึง่ แลว
ขอ 6 อธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจเพิกถอนการใหความเห็นชอบผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงิน ในกรณีที่ผูสอบทานงบแสดงสถานะทาง
การเงินขาดคุณสมบัติการเปนผูตรวจสอบและรับรองบัญชี หรือมิไดปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีซึ่งออกตามความในมาตรา
3 สัตต แหงประมวลรัษฎากร
ขอ 7 ผูตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบใหสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใด ใหสิ้นสุดลงเมื่อ
(1) ผูตรวจสอบและรับรองบัญชีรายนั้นขาดคุณสมบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีซึ่งออกตามความในมาตรา
3 สัตต แหงประมวลรัษฎากร
(2) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นเปลี่ยนแปลงผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงิน
(3) อธิบดีกรมสรรพากรเพิกถอนการใหความเห็นชอบผูสอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินรายนั้น
(4) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น แสดงความประสงคไมคํานวณกําไรสุทธิตามมาตรา 67 ทวิ (2) แหงประมวลรัษฎากร
ขอ 8 กรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิ ุคคลตามขอ 2 ไดรับความเห็นชอบผูสอบบัญชีจากอธิบดีกรมสรรพากรตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 43) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไข สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบคุ คลตามมาตรา 67 ทวิ (2) แหงประมวลรัษฎากร ลง
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 แกไขเพิม่ เติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2536 ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 67) ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2540 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 78) ลงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2542 ใหถือวาเปนผูไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมสรรพากรตามประกาศฉบับนี้
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