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พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๕๓)
พ.ศ. ๒๕๔๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
เปนปที่ ๖๑ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป บางกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑)
แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๔๙๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกา
ขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๕๓) พ.ศ. ๒๕๔๙”
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน” หมายความวา แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่คณะรัฐมนตรี
รับทราบเมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗
“สถาบันการเงิน” หมายความวา
(๑) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย
(๒) บริษัทเงิน ทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิ จ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(๓) สถาบัน การเงิน ที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้น สําหรับ ใหกูยืมเงิน
เพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม
(๔) นิติบุคคลอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
มาตรา ๔ ใหยกเวน ภาษีเงิน ไดตามสวน ๒ และสวน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒
แหงประมวลรัษฎากร ใหแกผูถือหุนของสถาบันการเงิน สํา หรั บผลประโยชน ที่ไ ดจ ากการที่ส ถาบั น
การเงินควบเขากัน หรือโอนกิจการทั้งหมดใหแ กกันตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งตีราคา
เปน เงินไดเกินกวาเงิน ทุน ทั้งนี้ เฉพาะการควบเขากันหรือการโอนกิจการที่ไดกระทําระหวางวัน ที่
๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
มาตรา ๕ ใหยกเวน ภาษีเงินไดตามสวน ๓ หมวด ๓ ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด ๕
และอากรแสตมปตามหมวด ๖ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ใหแกสถาบันการเงิน สําหรับ
เงิน ไดพึงประเมิน รายรับ หรือการกระทําตราสารที่เกิดขึ้น หรือเนื่องมาจากการที่สถาบัน การเงิน
ควบเขากันหรือโอนกิจการทั้งหมดใหแกกันตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ทั้งนี้ เฉพาะการควบเขากัน
หรือการโอนกิจการที่ไดกระทําระหวางวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
มาตรา ๖ ใหยกเวน ภาษีมูลคาเพิ่มตามหมวด ๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด ๕ และ
อากรแสตมปตามหมวด ๖ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ใหแกสถาบันการเงิน สําหรับมูลคา
ของฐานภาษี รายรับ หรือการกระทําตราสารที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากการที่สถาบันการเงินโอนกิจการ
บางสวนใหแ กกั น ตามแผนพั ฒนาระบบสถาบั น การเงิน ทั้ง นี้ เฉพาะการโอนกิจ การที่ไ ดกระทํ า
ระหวางวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
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มาตรา ๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากกระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทย
ไดรวมกันจัดทําแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมบริการทางการเงินที่จําเปน
ใหแกประชาชนอยางทั่วถึง และเพื่อชวยเสริมสรางประสิทธิภาพของระบบสถาบันการเงิน ทําใหสถาบันการเงิน
ตองควบเขากันหรือโอนกิจการใหแกกันซึ่งอยูในบังคับตองเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ดังนั้น เพื่อเปนการ
สงเสริมและสนับสนุนการที่สถาบันการเงินควบเขากันหรือโอนกิจการใหแกกันตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
สมควรยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป ใหแกสถาบันการเงิน
สําหรับเงินไดพึงประเมิน มูลคาของฐานภาษี รายรับ หรือการกระทําตราสารที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากการที่
สถาบันการเงินควบเขากันหรือโอนกิจการใหแกกันตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และยกเวนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกผูถือหุนของสถาบันการเงิน สําหรับผลประโยชนที่ไดจากการที่
สถาบันการเงินควบเขากันหรือโอนกิจการใหแกกัน ทั้งนี้ เฉพาะการควบเขากันหรือโอนกิจการที่ไดกระทํา
ระหวางวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

