ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 266)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขการยกเว้นภาษีเงินได้นติ ิบุคคล
สาหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนหรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก
หรือทาให้ดขี ึ้นซึ่งทรัพย์สินแต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม
ตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร
__________________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 3 วรรคสอง และมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559 อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สาหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนหรือ
การต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทาให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สิน แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม
ตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนนิติบคุ คลตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559 ต้องเป็นเงินได้
ที่ได้จ่ายไปเพื่อการลงทุนหรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทาให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สิน แต่ไม่ใช่เป็น
การซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร สาหรับทรัพย์สินดังต่อไปนี้
(๑) เครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์
(๒) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(๓) ยานพาหนะที่จ ดทะเบียนในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่า ด้ วยยานพาหนะนั้น ๆ
แต่ไม่รวมถึงรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่า ด้วยพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิตที่มิใช่ได้มาเพื่อนาออกให้เช่า
(๔) อาคารถาวร แต่ไม่รวมถึงที่ดินและอาคารถาวรที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย
“ข้อ 2 ทรั พ ย์ สิ น ตามข้ อ 1(1) (2) และ (3) ต้ อ งเกิ ด จากการลงทุ น หรือ การต่อ เติม
เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทาให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สิน ที่เกิดขึ้นจากสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง หรือข้อตกลง
ในลักษณะทานองเดียวกันทั้งสิ้น แล้วแต่กรณี ที่ได้กระทาตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงวัน ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
/ทรัพย์สิน...

๒
ทรัพย์สินตามข้อ 1(4) ต้องเกิดจากการลงทุน หรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก
หรือทาให้ดขี ึ้นซึ่งทรัพย์สิน ดังนี้
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 270) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สาหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนหรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออกหรือ
ทาให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินแต่ไม่ใช่เป็ นการซ่ อมแซมให้ค งสภาพเดิม ตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่
28 มิถุนายน พ.ศ.2559)

“(1) ต้อ งขออนุญ าตก่อ สร้างหรือ ดัด แปลงอาคารตามพระราชบัญ ญัติค วบคุม อาคาร
พ.ศ. 2522 โดยยื่นคาขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
กรณีขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
โดยยื่น คาขอรับ ใบอนุญ าตต่อ เจ้า พนัก งานท้อ งถิ่น ก่อ นวัน ที่ 3 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2558 ไม่ว่า จะมี
การขอต่อ อายุใ บอนุญ าตก่อ สร้า งหรือ ดัด แปลงอาคารนั ้น หรือ ไม่ก ็ต าม ต้อ งมีก ารท าสัญ ญาจ้า ง
ใบสั ่ง จ้า งหรือ ข้อ ตกลงในลัก ษณะท านองเดีย วกัน ทั ้ง สิ ้น ตั ้ง แต่ว ัน ที ่ 3 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2558
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยต้องไม่มีการลงทุน หรือต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทา
ให้ดีขึ้น ซึ่ง ทรัพ ย์สิน ตามใบอนุญ าตดัง กล่า วไม่ว่า ทั้งหมดหรือ บางส่วนก่อ นวัน ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.
2558 หรือ
(2) ต้อ งแจ้ง ก่อ สร้า งหรือ ดัด แปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ แห่ง พระราชบัญ ญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
กรณีแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 โดยแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก่อนวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ต้องมีการ
ทาสัญญาจ้าง ใบสั่งจ้างหรือข้อตกลงในลักษณะทานองเดียวกันทั้งสิ้นตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.
2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยต้องไม่มีการลงทุน หรือต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก
หรือ ทาให้ดีขึ้น ซึ่ง ทรัพ ย์สิน ตามการแจ้ง ดัง กล่า วไม่ว่า ทั้ ง หมดหรือ บางส่ว นก่อ นวัน ที่ 3 พฤศจิก ายน
พ.ศ. 2558 หรือ”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษี เงินได้ (ฉบับที่ 300) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สาหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนหรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออกหรือ
ทาให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินแต่ ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 13
มิถุนายน พ.ศ.2560)

(3) กรณีที่ไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
และกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
จะต้องเกิดจากสัญญาจ้าง ใบสั่งจ้างหรือข้อตกลงในลักษณะทานองเดียวกันทั้งสิ้นที่ได้กระทาตั้งแต่วันที่ 3
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
/การลงทุน...

๓
การลงทุนในทรัพย์สินตามข้อ 1(4) ไม่รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินโดยการซื้อหรือเช่า ซื้อ
ทรัพย์สินนั้นมา”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 270) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สาหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนหรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออกหรือ
ทาให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินแต่ไม่ใช่เป็ นการซ่ อมแซมให้ค งสภาพเดิม ตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่
28 มิถุนายน พ.ศ.2559)

ข้อ 3 ให้บริษัทหรือห้างหุ้น ส่ว นนิติบุคคลได้รับ สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับเงิน ได้
เท่ากับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อการลงทุนหรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทาให้ดขี ึ้นซึ่งทรัพย์สิน
แต่ไม่ใช่เป็น การซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นจานวน
ร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายตามจานวนที่ได้จ่ายไปจริงตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประเภทของทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาดังนี้
(1) ทรัพย์สินตามข้อ 1(1) ให้ยกเว้นตามส่วนเฉลี่ยเป็นจานวนเท่ากันของจานวนเงินได้
ที่ได้รับยกเว้นสาหรับ ระยะเวลาห้ารอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน
(2) ทรัพย์สินตามข้อ 1(2) ให้ยกเว้นตามส่วนเฉลี่ยเป็นจานวนเท่ากันของจานวนเงินได้
ที่ได้รับยกเว้นสาหรับ ระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี ต่อเนื่องกัน
(3) ทรัพย์สินตามข้อ 1(3) ให้ยกเว้นตามส่วนเฉลี่ยเป็นจานวนเท่ากันของจานวนเงินได้
ที่ได้รับยกเว้นสาหรับ ระยะเวลาห้ารอบระยะเวลาบัญชี ต่อเนื่องกัน
(4) ทรัพย์สินตามข้อ 1(4) ให้ยกเว้นตามส่วนเฉลี่ยเป็นจานวนเท่ากันของจานวนเงินได้
ที่ได้รับยกเว้นสาหรับ ระยะเวลายี่สิบรอบระยะเวลาบัญชี ต่อเนื่องกัน
ข้อ 4 ให้บริษัทหรือห้างหุ้น ส่ว นนิติบุคคลที่มีสิท ธิได้รับยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 3
เริ่มใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลด ังนี้
(1) กรณีนอกจาก (2) ให้เริ่มใช้สิทธิยกเว้นตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นหักค่าสึกหรอ
และค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินตามมาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร
(2) กรณีท่ีนาทรัพย์สินตามข้อ 1 ไปใช้ใ นโครงการที่มีสิท ธิไ ด้รับ สิท ธิป ระโยชน์ต าม
มาตรการเร่งรัดการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการลงทุนที่ยังไม่มีการลงทุนจริงและเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิประโยชน์นั้น ให้เริ่มใช้สิทธิยกเว้น
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีถัดจากรอบระยะเวลาบัญชีที่สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่า ด้วย
การส่งเสริมการลงทุนสิ้นสุดลง โดยถือเสมือนเป็นการใช้สิทธิยกเว้นเช่นเดียวกับกรณี (1) และให้ถือว่า
/การเริ่มใช้...

๔
การเริ่มใช้สิทธิยกเว้นตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี ดังกล่าว เป็นการเริ่มใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
แทนการเริ่มต้นใช้สิทธิยกเว้นตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
ตามมาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อ 5 ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 3 และข้อ 4
จัดทารายงานแสดงรายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้สิทธิยกเว้นนั้น โดยต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อย
ตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ และเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมทั้งเอกสารประกอบการลงรายการ
ในรายงานไว้ ณ สถานประกอบการ พร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งจะต้องมีอยู่ในทะเบียนทรัพย์สินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
หรือเอกสารอื่นใดในทานองเดียวกันที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดทาขึ้น
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ประสงค์ พูนธเนศ
(นายประสงค์ พูนธเนศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

รายงานแสดงรายละเอียดของทรัพยสินที่ใชสิทธิตามมาตรา 3
แหงพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559
ชือ่ ผูมีหนาที่เสียภาษี ......................................................................................................... เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร .......................................................
ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน
ไดรับการสงเสริมการลงทุน โดยเปนทรัพยสินที่ใชในกิจการที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนเทานั้น
ลําดับที่

2
3
เอกสารที่กอใหเกิด
รายละเอียดทรัพยสนิ
หลักฐานการจายเงิน
1
การลงทุนฯ
(การจายเงินตัง้ แตวันที่ 3 พ.ย. 58 – 31 ธ.ค. 59)
ชื่อเอกสาร
วัน เดือน ป
ชื่อเอกสาร /
วัน เดือน ป จํานวนเงิน
ที่จัดทําเอกสาร
เลขที่เอกสาร (ถามี) / ที่จายเงิน 4
(บาท)
วัน เดือน ป

สถานที่ตงั้ ทรัพยสนิ /
5
สถานทีน่ ําทรัพยสินไปใช

วันที่ทรัพยสนิ
อยูในสภาพพรอม
ใชงานได
6
ตามประสงค

หมายเหตุ

หมายเหตุ
1

เอกสารที่กอใหเกิดการลงทุน หรือการตอเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทําใหดีขึ้นซึ่งทรัพยสิน เชน หนังสือสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจาง หรือขอตกลงในลักษณะทํานองเดียวกัน ถาการลงทุนฯ นั้น
เกิดจากเอกสารมากกวาหนึ่งชุด เชน มีหนังสือสัญญาและใบสั่งจาง ตองระบุใหครบ ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดตองเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2
รายละเอียดทรัพยสิน หมายถึง ประเภทของทรัพยสินไดแก เครื่องจักร โปรแกรมคอมพิวเตอร ยานพาหนะ และอาคารถาวร (กรณีเปนสังหาริมทรัพยใหระบุชื่อ ยื่หอ รุน ขนาด หรือ
คุณลักษณะจําเพาะ (Specification) (ถามี) ดวย และกรณีที่เปนการตอเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทําใหดีขึ้นซึ่งทรัพยสิน ใหระบุรายละเอียดทรัพยสินที่มีการตอเติม เปลี่ยนแปลง
ขยายออก หรือทําใหดีขึ้นดวย)

(มีตอหนาหลัง)

7

3

หลักฐานการจายเงิน หมายถึง หลักฐานการจายเพื่อการไดมาซึ่งทรัพยสิน เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี เอกสารอื่นใดที่แสดงการจายเงิน (เชน เช็คหรือหลักฐานแสดงการโอนเงิน)
วัน เดือน ปที่จายเงิน กรณีเปนการจายดวยเช็คใหถือตามวันที่ลงในเช็ค กรณีมีการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร ใหถือตามวันที่ที่มีการโอนเงิน
5
ใหระบุที่อยูของสถานที่ที่ทรัพยสินตั้งอยูหรือสถานที่ที่นําทรัพยสินนั้นไปใช หากไมมีเลขที่ ใหระบุตําแหนงที่ตั้งใหชัดเจน
6
วันที่ทรัพยสินอยูในสภาพพรอมใชงานไดตามประสงค หมายถึง วันที่เริ่มตนหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคา
7
กรณีที่มีการขายทรัพยสินหรือทรัพยสินถูกทําลาย หรือสูญหาย หรือสิ้นสภาพ ใหระบุวัน เดือน ป ที่ขายทรัพยสินหรือทรัพยสินถูกทําลาย หรือสูญหาย หรือสิ้นสภาพ พรอมเก็บเอกสารที่แสดง
เปนหลักฐานการขาย การทําลาย การสูญหาย หรือการสิ้นสภาพไวเพื่อประโยชนตอการตรวจสอบดวย
4

รายงานแสดงรายละเอียดของทรัพยสินที่ใชสิทธิตามมาตรา 3
แหงพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559

กิจการที่ไดรับสงเสริมการลงทุนที่นําทรัพยสินไปใชในโครงการที่ไดรับสิทธิตามมาตรการเรงรัดการลงทุนของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
แตเลือกที่จะไมใชสิทธิประโยชนนั้น
ชือ่ ผูมีหนาที่เสียภาษี ......................................................................................................... เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร .......................................................
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