ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 313)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีเงินได้ของ
กิจการทีม่ ีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
________________________
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีก า ออกตามความ
ในประมวลรั ษ ฎากร ว่ า ด้ ว ยการลดอั ต ราและยกเว้ น รั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ 624) พ.ศ. 2560
อธิ บ ดี กรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดอัต ราภาษีเงินได้ของกิจการที่มี
สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“รายได้จากการประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ” หมายความว่า
รายได้ของกิจการซึ่งได้รับการลดอัตราภาษีเงินได้ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 624) พ.ศ. 2560
“รายได้จากกิจการอื่น” หมายความว่า รายได้ของกิจการซึ่งไม่ใช่รายได้ที่ได้รับการลดอัตรา
ภาษีเงินได้ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา
และยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 624) พ.ศ. 2560
ข้อ 2 ให้ผู้มีเงินได้และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่ประสงค์จะใช้สิทธิตามมาตรา 4 และ
มาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 624) พ.ศ. 2560 แจ้งการใช้สิทธิต่ออธิบดีกรมสรรพากรภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน
นับ แต่วันแรกของทุกปีภาษี หรือวันแรกของทุกรอบระยะเวลาบัญชี แล้วแต่กรณี ตามแบบที่แนบท้า ย
ประกาศนี้ โดยให้ยื่น ณ สานัก งานสรรพากรพื้นที่ ที่ผู้มีเงินได้ หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมี
สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
กรณีผู้มีเงินได้เริ่มประกอบกิจการในระหว่างปีภาษี ให้แจ้งการใช้สิทธิต่ออธิบดีกรมสรรพากร
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ
“กรณีในปีภาษี พ.ศ. 2563 หรือ รอบระยะเวลาบัญชี 2563 ให้แจ้งการใช้สิทธิต่อ
อธิบดีกรมสรรพากรภายในสองร้อยห้าสิบวันนับแต่วันแรกของปีภาษี พ.ศ. 2563 หรือวันแรกของรอบ
ระยะเวลาบัญชี 2563 แล้วแต่กรณี”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 375)ฯ
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป)
/ข้อ 3. ...

-2-

ข้อ 3 การค านวณก าไรสุ ท ธิ แ ละขาดทุ น สุ ท ธิ ข องบริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลที่ มี
สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในมาตรา ๖๕
มาตรา ๖๕ ทวิ และมาตรา ๖๕ ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการทั้งที่มีรายได้จากการประกอบ
กิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและรายได้จากกิจการอื่น ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ดัง กล่ า วค านวณก าไรสุท ธิ แ ละขาดทุ น สุท ธิ ของแต่ ละกิจ การแยกต่า งหากจากกั น หากรายจ่ ายใด
ไม่สามารถแยกกันได้โดยชัดแจ้งว่าส่วนใดเป็นรายจ่ายของกิจการใด ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
เฉลี่ยรายจ่ายดังกล่าวตามส่วนของรายได้ระหว่างรายได้จากการประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจและรายได้จากกิจการอื่น
ข้อ 4 ให้บริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการผลิตสินค้า การขายสินค้าหรือการ
ให้บริการที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิ เศษเฉพาะกิจ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล พร้อมทั้งบัญชีงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน
นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีตามแบบที่อธิบดีกาหนดพร้อมกับชาระภาษีตามมาตรา ๖๘
และมาตรา ๖๙ แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร และยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้ ข องบริ ษั ท หรื อ
ห้างหุ้น ส่ว นนิติบุคคลภายในสองเดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันแรกของ
รอบระยะเวลาบัญชีตามแบบที่อธิบดีกาหนดพร้อมกับชาระภาษีตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีบ ริษัท หรือ ห้า งหุ้น ส่วนนิติ บุค คลซึ่ง ประกอบกิจ การตั้ง อยู่ใ นเขตพัฒ นาพิเ ศษ
เฉพาะกิจทั้งที่มีรายได้จากการประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและรายได้จากกิจการอื่น
ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิ ติ บุ ค คลและให้ ใ ช้ เ ลขประจ าตั ว ผู้ เ สี ย ภาษี อ ากรเดี ย วกั น โดยให้ แ ยกกระดาษท าการซึ่ ง แสดง
รายละเอียดการคานวณกาไรขาดทุนของแต่ละกิจการออกจากกัน
ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ประสงค์ พูนธเนศ
(นายประสงค์ พูนธเนศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

แบบแจ้งการใช้สิทธิเสียภาษีเงินได้ในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

ยื่นต่อ

สรรพากรพื้นที่/สรรพากรพื้นที่สาขา...................................
ผู้ประกอบกิจการเก่า

ผู้ประกอบกิจการใหม่

เลขที่รับ
…………………………………………...
วันเดือนปีที่รับ ....................................................
เจ้าหน้าที่ผู้รับ ……………………………………………

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ …)

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก

1. ชื่อผู้ประกอบกิจการ..............................................................................................
ที่ตั้งสานักงานใหญ่ : อาคาร........................................ห้องเลขที่..........ชั้นที่.........
เลขที่..................................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย....................................................
ถนน...........................................................................ตาบล/แขวง.........................................
อาเภอ/เขต.....................................................จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย์

หมายเหตุ
1. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้
2. กรณีอื่นๆ นอกจาก 1. ให้ใช้เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ที่กรมสรรพากรออกให้

โทรศัพท์...............................................................

จานวนทั้งสิ้น.................สาขา ดังนี้
สาขาที่....... ที่ตั้ง:
อาคาร........................................ห้องเลขที่........ชั้นที่......... เลขที่...............................หมู่ที่............ตรอก/ซอย.................................................ถนน..........................................
ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์.........................................
สาขาที่....... ที่ตั้ง:
อาคาร........................................ห้องเลขที่........ชั้นที่...........เลขที่.............................หมู่ที่............ตรอก/ซอย.................................................ถนน...........................................
ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์............................................
สาขาที่....... ที่ตั้ง:
อาคาร........................................ห้องเลขที่........ชั้นที่...........เลขที่.............................หมู่ที่............ตรอก/ซอย.................................................ถนน...........................................
ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์............................................

(ใช้ใบต่อ กรณีมีสถานประกอบกิจการมากกว่า 4 แห่ง)
ขายสินค้า.....................................................................................
ประเภทของสินค้า / การให้บริการ
ให้บริการ.....................................................................................
ลักษณะการประกอบกิจการ
ผลิต
ขายส่ง
ขายปลีก
ส่งออก

ให้บริการ

2. มีความประสงค์ขอใช้สิทธิลดอัตราภาษีเงินได้ของกิจการทีม่ ีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
สาหรับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 /ภ.ง.ด. 94 สาหรับปีภาษี........................../ ภ.ง.ด.50 / ภ.ง.ด. 51 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี......................................
3. คุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ
1.
เคยใช้สิทธิลดอัตราภาษีเงินได้ของกิจการที่มสี ถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
สาหรับปีภาษี....…………………………………….……./ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี.............................................................................................
ไม่เคยใช้สทิ ธิ
เริ่มประกอบกิจการในระหว่างปีภาษี................/ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี...............โดยเริ่มประกอบกิจการเมือ่ วันที่................
เดือน.................................พ.ศ......................
2. มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จานวน..........................แห่ง ได้แก่
2.1 เลขที่..........หมู่ที่........ตรอก/ซอย...... ................................ถนน..............................ตาบล/แขวง..................................อาเภอ/เขต
...............................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์...................................................
2.2 เลขที่............หมู่ที่........ตรอก/ซอย...... ................................ถนน...............................ตาบล/แขวง.................................อาเภอ/เขต
..............................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์..................................................
2.3 เลขที่............หมู่ที่........ตรอก/ซอย...... ................................ถนน...............................ตาบล/แขวง.................................อาเภอ/เขต
..............................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์..................................................

(ใช้ใบต่อ กรณีมสี ถานประกอบกิจการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจมากกว่า 3 แห่ง)

-23. เงินได้ / ยอดขายสินค้า /รายได้จากการบริการ
มีเงินได้ / ยอดขายสินค้า /รายได้จากการบริการ ทีเ่ กิดจากสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในและนอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
มีเงินได้ / ยอดขายสินค้า /รายได้จากการบริการ ที่เกิดจากสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเพียงกรณีเดียว
4. ลูกค้าของกิจการและการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า
อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ลูกค้ารับสินค้าเอง
ส่งสินค้าให้ลูกค้า
อยู่นอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ลูกค้ารับสินค้าเอง
ส่งสินค้าให้ลูกค้า
ต่างประเทศ ได้แก่............................................................... .............
ส่งสินค้าทางบก
ส่งสินค้าทางเรือ
............................................... ..........................................................
อื่นๆ (ระบุ).................................................
5. แหล่งที่มาของสินค้า
ผลิตสินค้าเพือ่ ขายเอง โดยมีสถานประกอบกิจการซึ่งเป็นโรงงานผลิตสินค้าตั้งอยูใ่ นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
มีโรงงานผลิตสินค้าของตนเองตั้งอยู่นอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และนาสินค้าที่ผลิตเข้ามาขายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ซื้อสินค้าจากในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเท่านั้น
ซื้อสินค้าทั้งจากในและนอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ซื้อสินค้าจากนอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยนามาไว้ ณ สถานประกอบกิจการก่อนขายหรือส่งมอบให้แก่ลูกค้า
การให้บริการได้มีการกระทาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเท่านั้น
กรณีอื่นๆ (ระบุ).................................................
6. เอกสาร หลักฐานการขาย – ซื้อสินค้า และการรับ – จ่ายเงิน
มี
ไม่มี

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ ารายการทีแ่ จ้ งไว้ ข้างต้น เป็ นรายการทีถ่ ูกต้ องสมบูรณ์ ทุกประการ
ลงชื่อ..............................................................ผูป้ ระกอบกิจการ
(.............................................................) ประทับตรา
นิติบุคคล
วันที่...........................................................
(ถ้ามี)

แผนทีต่ ้งั สถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ใบต่ อ

ลาดับที่

ชื่อผู้ประกอบการ

ที่อยู่

