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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
(ฉบับที่ 8)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 667)
พ.ศ. ๒๕6๑
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 667) พ.ศ. ๒๕6๑ อธิบดีกรมสรรพากร
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม สาหรับเงินได้ที่ได้รับ
จากการโอนทรัพย์สิน หรือการขายสินค้า อันเนื่องมาจากการโอนทรัพย์สินให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และสาหรับรายจ่ายอันเกิดจากการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรื อ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ค่าทาบัญชี และค่าสอบบัญชี ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาและห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ข้อ 2 การยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 667) พ.ศ. ๒๕6๑ ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ต้องเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการของบุคคลผู้โอนอยู่ก่อน
วันที่พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 667)
พ.ศ. ๒๕6๑ ใช้ บั ง คั บ ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง ขึ้ น ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 มกราคม พ.ศ. 25๖๑ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 256๑ เพื่อใช้เป็นทุนจดทะเบียนของบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิตบิ ุคคลนัน้ ตามราคาตลาด เว้นแต่ทรัพย์สินประเภทที่ดินหรือที่ดนิ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ต้องโอนด้วยราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็น ราคาที่ใช้ในวัน ที่มีการโอนนั้น หรือราคาต้นทุนการซื้อที่ดินหรือที่ดินพร้อม
สิ่งปลูกสร้างที่บุคคลผู้โอนได้ซื้อมาตามหลักฐานสัญญาซื้อขายที่ได้ทาเป็ นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า
(2) บุคคลผู้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ต้องถือหุ้นสามัญหรือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลผู้รับโอนทรัพย์สินเป็นจานวนไม่น้อยกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่โอน
(3) บุคคลผู้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ต้องไม่โอนหุ้นสามัญหรือหุ้นอันเกิดจากการโอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สินซึ่งได้รับยกเว้นรัษฎากรในราคาต่ากว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชี
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(4) บุคคลผู้โอนอสังหาริมทรัพย์และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้รับโอนอสังหาริมทรัพย์
จะต้องร่วมกันจัดทาหนังสือรับรองการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็นทุนจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคล โดยบุคคลผู้โอนอสังหาริมทรัพย์ต้องแจ้งและส่งมอบหนังสือรับรอง ดังต่อไปนี้
(ก) แจ้งต่อเจ้าพนักงานที่ดินท้องที่ที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยให้ส่งมอบหนังสือ
รับรองดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานที่ดินผู้ รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ในขณะจดทะเบียนสิทธิแ ละ
นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน เว้นแต่บุคคลผู้โอนอสังหาริมทรัพย์ประสงค์จะชาระภาษีอากรก่อน
ในขณะที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ก็ไม่ต้องแจ้งและส่งมอบหนังสือ
รับรองดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
(ข) แจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากร โดยให้ส่งมอบหนังสือรับรองดังกล่าวผ่านสรรพากรพื้นที่
ในเขตท้องที่ที่บุคคลผู้โอนอสังหาริมทรัพย์มีภูมิลาเนา หรือสถานประกอบการตั้งอยู่ หรือในเขตท้องที่
ที่อสังหาริมทรัพย์ที่โอนตั้งอยู่
ทั้งนี้ หนังสือรับรองดังกล่าวต้องมีข้อความอย่างน้อยตามที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 3 การยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจานวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายอันเกิดจากการจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ค่าทาบัญชี และค่าสอบบัญชี ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 667) พ.ศ. ๒๕6๑ ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) กรณีรายจ่ายอันเกิดจากการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องเป็น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ดังนี้
(ก) กรณีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้และที่ประชุม
จัดตั้งบริษัทได้ให้สัตยาบันไว้
(ข) กรณีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้
และมีการรับรองโดยหุ้นส่วนผู้จัดการ
(2) กรณี ร ายจ่ า ยค่ า ท าบั ญ ชี และค่ า สอบบั ญ ชี ต้ อ งเป็ น ค่ า ท าบั ญ ชี แ ละค่ า สอบบั ญ ชี
ตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
อธิบดีกรมสรรพากร

หนังสือรับรองการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็นทุนจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 667) พ.ศ. ๒๕61
วันที่………...........เดือน………………………พ.ศ. ……………
เจ้าพนักงานที่ดิน…………………………………….
เรียน
อธิบดีกรมสรรพากร (ผ่านสรรพากรพื้นที่…………………………………………)
๑. หนังสือนี้ทาขึ้นโดย
(๑) ………………………………….…………………......สานักงานตั้งอยู่เลขที่......................................
หมู่ท…ี่ ……………… ตาบล/แขวง………………………… อาเภอ/เขต………………………….จังหวัด………………………………
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้โอน”
(๒) ………………………………….…………………......สานักงานตั้งอยู่เลขที่.……………......................
หมู่ท…ี่ ……………… ตาบล/แขวง………………………… อาเภอ/เขต………………………….จังหวัด………………………………
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับโอน”
2. ผู้โอนขอโอนอสังหาริมทรัพย์ให้ผู้รับโอน ได้แก่  โฉนด  อื่นๆ
เลขที…่ ………………… หมู่ท…ี่ ……………… ตาบล/แขวง…………………… อาเภอ/เขต…………………… จังหวัด……………………
3. ผู้โอนและผู้รับโอน ขอรับรองว่า การโอนอสังหาริมทรัพย์นี้ เป็นการโอนอสังหาริมทรัพย์
ที่ผู้โอนได้ใช้ในการประกอบกิจการของตนเองอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้ว ยการยกเว้น รัษ ฎากร (ฉบับ ที่ 667) พ.ศ. ๒๕61 ใช้บังคับ เพื่อ ใช้เป็นทุน จดทะเบียนของผู้รับ โอน
โดยชาระค่าหุ้ น จานวน..........................หุ้ น ราคาหุ้นละ................บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น……………………...บาท
ทั้งนี้ ปรากฏรายละเอียดตามหนังสือรับ รองนิติบุคคล สาเนาบัญ ชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และเอกสารรายงานการ
ประชุม (ถ้ามี) ที่แนบมาพร้อมนี้
ผู้โอนและผู้รับโอนขอรับรองว่า รายการในหนังสือฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ……………………………………… ผู้โอน
(…………………………………….)
ลงชื่อ ………………………………………. ผู้รับโอน
(…………………………………….)
ลงชื่อ ……………………………………… พยาน
(…………………………………….)
ลงชื่อ ……………………………………… พยาน
(…………………………………….)
คำเตือน การแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน เป็นการกระทาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 137 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

