ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 359)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สาหรับเงินได้เท่ากับรายจ่ายที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนในระบบการจัดทาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการนาส่งภาษี เครื่องบันทึกการเก็บเงิน ค่าบริการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ค่าบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และค่าบริการที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการนาส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
อาศัยอานาจตามมาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้ วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๘๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สาหรับเงินได้ เท่ากับรายจ่าย
ที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนในระบบการจัดทาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการนาส่งภาษี เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
ค่าบริการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ค่าบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และค่าบริการที่ได้จ่ายให้แก่
ผู้ให้บริการนาส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“เครื่องบันทึกการเก็บเงิน” หมายความว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ที่ติ ด ตั้ ง โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ ใช้ บั น ทึ กข้ อ มู ล การขายสิ นค้ า หรื อให้ บ ริ ก าร และเชื่ อ มต่ อกั บ ระบบ
การรั บ ช าระเงิ น ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากอธิ บ ดี ตามมาตรา ๘๖/๖ แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร ประกอบกั บ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๔๖) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การขออนุมัติใช้
เครื่องบันทึกการเก็บเงิน เพื่อออกใบกากับภาษีอย่างย่อ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการใช้
เครื่องบัน ทึกการเก็ บเงิน ตามมาตรา ๘๖/๖ แห่งประมวลรัษฎากร และให้หมายความรวมถึงอุปกรณ์
ที่ใ ช้ต่ อพ่ ว งกั บเครื่ อ งบั น ทึ ก การเก็บ เงิน สาหรั บ เชื่ อมต่ อกั บระบบการรั บช าระเงิ น ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
เช่น อุปกรณ์รับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
ข้อ ๒ การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสาหรับเงินได้เป็นจานวนร้อยละ
หนึ่งร้อยของรายจ่ายเท่าที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนในระบบการจัดทาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการนาส่งภาษี
สาหรับการนาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้ หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา ๓ ปัณรส แห่งประมวลรัษฎากร
การจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใด
ที่ใช้ร่ว มกับเครื่องคอมพิว เตอร์ และเครื่องบันทึกการเก็บเงิน ตามมาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๘

/ แห่ง ...

2
แห่ งพระราชกฤษฎีก าออกตามความในประมวลรั ษฎากร ว่า ด้ วยการยกเว้น รัษ ฎากร (ฉบับ ที่ ๖๘๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ต้ อ งเป็ น รายจ่ า ยที่ ไ ด้ จ่ า ยเพื่ อ การลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า วซึ่ ง เป็ น ทรั พ ย์ สิ น
ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๕) แห่งประมวลรัษฎากร และได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ใช้สิทธิยกเว้นเงินได้ตามที่ได้จ่ายไปจริงในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้น
หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน ตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร
(๒) ต้ อ งจั ด ท ารายงานข้ อ มู ล การติ ด ตั้ ง และการยกเลิ ก การติ ด ตั้ ง ทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า ว
พร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
ข้อ ๓ การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสาหรับเงินได้เป็นจานวนร้อยละ
หนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็น ค่าบริการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ค่าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
และค่าบริการที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการนาส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้ว ยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๘๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเป็ น การจ่า ยเพื่อ ประโยชน์ใ นการจัด ท า ส่ง มอบ และเก็บ รัก ษาใบกากับ ภาษี
อิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ต้องเป็นรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒
(๓) ต้อ งมี หลั กฐานที่ พิสู จน์ ได้ ว่ ามี การจ่ ายค่ าบริก ารใช้ พื้ นที่ เก็ บข้ อมู ล อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
ค่าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และค่าบริการที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการนาส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมให้
เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
“ข้อ ๔ บริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วนนิ ติบุ คคลที่ จะใช้ สิท ธิยกเว้ นภาษี เงิ นได้ตามพระราชกฤษฎี กาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๘๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีหน้าที่ต้องแจ้งรายละเอียด
การลงทุนและการจ่ายเงินตามที่แนบท้ายประกาศ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร
(www.rd.go.th) ก่อ นยื่น แบบแสดงรายการภาษีสาหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชีที ่ใ ช้ส ิท ธิ แต่ไ ม่เ กิน วัน ที่
๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓”

(แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ย วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๗๗)ฯ ประกาศ
ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓)
ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

รายงานการแจ้งรายละเอียดการลงทุนและการจ่ายเงิน
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 683) พ.ศ. 2562
รายการทรัพย์สิน
ลาดับที่

ประเภท
การลงทุน

มูลค่าทรัพย์สิน/การใช้
บริการ
รายการทรัพย์สิน/การ
(บาท)
ใช้บริการ

1.

ระบบ
e-Tax Invoice &
e-Receipt

1.

2.

ระบบ
e-Withholding Tax

1.

3.

เครื่อง POS

4.

ค่าบริการ

มูลค่าชาระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
(บาท)

2.

2.
1.
2.
1.
2.

รวมมูลค่าที่ใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 683) พ.ศ. 2562

มูลค่าที่สามารถใช้สิทธิได้ตาม
พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ..)
(บาท)

รายงานแสดงรายละเอียดการลงทุนในระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 683) พ.ศ. 2562
ลาดับ
ที่

เอกสารที่ก่อให้เกิดการลงทุน1
วัน เดือน ปี
ชื่อเอกสาร
ที่จัดทา
เอกสาร

รายการ
ทรัพย์สิน2

หลักฐานการจ่ายเงิน3
ชื่อเอกสาร/เลขที่ วัน เดือน
จานวนเงิน
(ถ้ามี)/วัน เดือน
ปี
(บาท)
ปี
ที่จ่ายเงิน4

สถานที่ตั้ง
ทรัพย์สิน5

วันทีพ่ ร้อมใช้การ6

หมายเหตุ

หมายเหตุ
1
เอกสารที่กอ่ ให้เกิดการลงทุน เช่น หนังสือสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง หรือข้อตกลงในลักษณะทํานองเดียวกัน ถ้าการลงทุนฯ นั้น เกิดจากเอกสารมากกว่าหนึ่งชุด เช่น มีหนังสือสัญญาและใบสั่งจ้าง ต้องระบุให้ครบ ทั้งนี้ เอกสาร
ทั้งหมดต้องเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 เมษายนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
2
รายละเอียดทรัพย์สิน หมายถึง รายการของทรัพย์สิน เช่น คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และต้องสอดคล้องกับรายการทรัพย์สินในรายงานการแจ้งรายละเอียดการลงทุนและการจ่ายเงิน
3
หลักฐานการจ่ายเงิน หมายถึง หลักฐานการจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี เอกสารอื่นใดที่แสดงการจ่ายเงิน (เช่น เช็คหรือหลักฐานแสดงการโอนเงิน)
4
วัน เดือน ปีที่จ่ายเงิน กรณีเป็นการจ่ายด้วยเช็คให้ถือตามวันที่ลงในเช็ค กรณีมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ให้ถือตามวันที่ที่มีการโอนเงิน
5
ให้ระบุที่อยูข่ องสถานที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยูห่ รือสถานที่ที่นําทรัพย์สินนั้นไปใช้ หากไม่มีเลขที่ ให้ระบุตําแหน่งที่ตั้งให้ชัดเจน
6
วันที่ทรัพย์สินอยูในสภาพร้อมใช้งานได้ตามประสงค์ หมายถึง วันที่เริ่มต้นหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

รายงานแสดงรายละเอียดการลงทุนในระบบ e-Withholding Tax
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 683) พ.ศ. 2562
ลาดับ
ที่

เอกสารที่ก่อให้เกิดการลงทุน1
วัน เดือน ปี
ชื่อเอกสาร
ที่จัดทา
เอกสาร

รายการ
ทรัพย์สิน2

หลักฐานการจ่ายเงิน3
ชื่อเอกสาร/เลขที่ วัน เดือน
จานวนเงิน
(ถ้ามี)/วัน เดือน
ปี
(บาท)
ปี
ที่จ่ายเงิน4

สถานที่ตั้ง
ทรัพย์สิน5

วันทีพ่ ร้อมใช้การ
ชื่อเอกสาร

6

หมายเหตุ
วัน เดือน ปี
ที่จัดทา
เอกสาร

หมายเหตุ
1
เอกสารที่กอ่ ให้เกิดการลงทุน เช่น หนังสือสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง หรือข้อตกลงในลักษณะทํานองเดียวกัน ถ้าการลงทุนฯ นั้น เกิดจากเอกสารมากกว่าหนึ่งชุด เช่น มีหนังสือสัญญาและใบสั่งจ้าง ต้องระบุให้ครบ ทั้งนี้ เอกสาร
ทั้งหมดต้องเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ 30 เมษายนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
2
รายละเอียดทรัพย์สิน หมายถึง รายการของทรัพย์สิน เช่น คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และต้องสอดคล้องกับรายการทรัพย์สินในรายงานการแจ้งรายละเอียดการลงทุนและการจ่ายเงิน
3
หลักฐานการจ่ายเงิน หมายถึง หลักฐานการจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี เอกสารอื่นใดที่แสดงการจ่ายเงิน (เช่น เช็คหรือหลักฐานแสดงการโอนเงิน)
4
วัน เดือน ปีที่จ่ายเงิน กรณีเป็นการจ่ายด้วยเช็คให้ถือตามวันที่ลงในเช็ค กรณีมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ให้ถือตามวันที่ที่มีการโอนเงิน
5
ให้ระบุที่อยูข่ องสถานที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยูห่ รือสถานที่ที่นําทรัพย์สินนั้นไปใช้ หากไม่มีเลขที่ ให้ระบุตําแหน่งที่ตงั้ ให้ชัดเจน
6
วันที่ทรัพย์สินอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามประสงค์ หมายถึง วันที่เริ่มต้นหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

รายงานแสดงรายละเอียดการลงทุนในเครื่อง POS
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 683) พ.ศ. 2562
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ที่

เอกสารที่ก่อให้เกิดการลงทุน1
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ชื่อเอกสาร
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เอกสาร

รายการ
ทรัพย์สิน2

หลักฐานการจ่ายเงิน3
ชื่อเอกสาร/เลขที่ วัน เดือน
จานวนเงิน
(ถ้ามี)/วัน เดือน
ปี
(บาท)
ปี
ที่จ่ายเงิน4

สถานที่ตั้ง
ทรัพย์สิน5

วันทีพ่ ร้อมใช้การ
ชื่อเอกสาร

6

หมายเหตุ
วัน เดือน ปี
ที่จัดทา
เอกสาร

หมายเหตุ
1
เอกสารที่กอ่ ให้เกิดการลงทุน เช่น หนังสือสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง หรือข้อตกลงในลักษณะทํานองเดียวกัน ถ้าการลงทุนฯ นั้น เกิดจากเอกสารมากกว่าหนึ่งชุด เช่น มีหนังสือสัญญาและใบสั่งจ้าง ต้องระบุให้ครบ ทั้งนี้ เอกสาร
ทั้งหมดต้องเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 เมษายนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
2
รายละเอียดทรัพย์สิน หมายถึง รายการของทรัพย์สิน เช่น คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และต้องสอดคล้องกับรายการทรัพย์สินในรายงานการแจ้งรายละเอียดการลงทุนและการจ่ายเงิน
3
หลักฐานการจ่ายเงิน หมายถึง หลักฐานการจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี เอกสารอื่นใดที่แสดงการจ่ายเงิน (เช่น เช็คหรือหลักฐานแสดงการโอนเงิน)
4
วัน เดือน ปีที่จ่ายเงิน กรณีเป็นการจ่ายด้วยเช็คให้ถือตามวันที่ลงในเช็ค กรณีมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ให้ถือตามวันที่ที่มีการโอนเงิน
5
ให้ระบุที่อยูข่ องสถานที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยูห่ รือสถานที่ที่นําทรัพย์สินนั้นไปใช้ หากไม่มีเลขที่ ให้ระบุตําแหน่งที่ตั้งให้ชัดเจน
6
วันที่ทรัพย์สินอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามประสงค์ หมายถึง วันที่เริ่มต้นหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
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ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 683) พ.ศ. 2562
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ชื่อเอกสาร
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หมายเหตุ
วัน เดือน ปี
ที่จัดทา
เอกสาร

หมายเหตุ
1
เอกสารที่กอ่ ให้เกิดการลงทุน เช่น หนังสือสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง หรือข้อตกลงในลักษณะทํานองเดียวกัน ถ้าการลงทุนฯ นั้น เกิดจากเอกสารมากกว่าหนึ่งชุด เช่น มีหนังสือสัญญาและใบสั่งจ้าง ต้องระบุให้ครบ ทั้งนี้ เอกสาร
ทั้งหมดต้องเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 เมษายนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
2
รายการใช้ค่าบริการ หมายถึง รายการของค่าบริการ เช่น ค่าบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ค่าบริการ Service Provider และต้องสอดคล้องกับรายการใช้ค่าบริการในรายงานการแจ้งรายละเอียดการลงทุนและการจ่ายเงิน
3
หลักฐานการจ่ายเงิน หมายถึง หลักฐานการจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี เอกสารอื่นใดที่แสดงการจ่ายเงิน (เช่น เช็คหรือหลักฐานแสดงการโอนเงิน)
4
วัน เดือน ปีที่จ่ายเงิน กรณีเป็นการจ่ายด้วยเช็คให้ถือตามวันที่ลงในเช็ค กรณีมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ให้ถือตามวันที่ที่มีการโอนเงิน
5
ให้ระบุที่อยูข่ องสถานที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยูห่ รือสถานที่ที่นําทรัพย์สินนั้นไปใช้ หากไม่มีเลขที่ ให้ระบุตําแหน่งที่ตั้งให้ชัดเจน
6
วันที่ทรัพย์สินอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามประสงค์ หมายถึง วันที่เริ่มต้นหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

