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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ ๓๑๗)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไข การยกเวนภาษีเงินได
ที่เกี่ยวของกับอุปกรณรบั ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๗ แห ง พระราชกฤษฎี กาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๔๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับอุปกรณรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ การยกเวนภาษีเงินไดใหแกบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลสําหรับเงินไดเปนจํานวนรอยละ
หนึ่งรอยของรายจายเทาที่ไดจายเพื่อการลงทุนในอุปกรณรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ตองเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) เปนการจายเพื่อการลงทุนในอุปกรณรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเกิดขึ้นจาก
สัญญาที่ไดกระทํ าตั้ งแตวั นที่ ๑ พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึ งวั นที่ ๓๑ ธั นวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
และตองเริ่มตนหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาภายในกําหนดเวลาดังกลาว
(๒) เป น รายจ ายที่ ไ ด จ ายไปตั้ ง แต วั นที่ ๑ พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึ งวั น ที่
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อการลงทุนในอุปกรณรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสซึ่งเปนทรัพยสิน
ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๕) แหงประมวลรัษฎากร โดยใหใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดตามจํานวนที่ไดจายไปจริง
ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน ตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๒)
แหงประมวลรัษฎากร
(๓) ต องจั ด ทํ ารายงานข อมู ลการติ ด ตั้ ง และยกเลิ กการติ ด ตั้ งอุ ป กรณ รั บ ชํ าระเงิ น
ทางอิเล็ กทรอนิกสตามโครงการลงทุนที่ได รับการรับรองจากคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติหรือผูที่คณะกรรมการดังกลาว
มอบหมาย พรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได
ขอ ๒ การยกเวนภาษีเงินไดใหแกบุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลสําหรับเงิน
ไดเปนจํานวนรอยละหนึ่งรอยของรายจายที่ไดจายเปนคาธรรมเนียมจากการรับชําระเงินดวยบัตรเดบิตผาน
อุ ปกรณ รั บชํ าระเงิ นทางอิ เล็ กทรอนิ กส ที่ ได จ ายตั้ งแต วั น ที่ ๑ พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึ งวั น ที่
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
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(๑) ค า ธรรมเนี ย มจากการรั บ ชํ า ระเงิ น ด ว ยบั ต รเดบิ ต ผ า นอุ ป กรณ รั บ ชํ า ระเงิ น
ทางอิเล็กทรอนิกสที่จะไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินได หมายถึง คาธรรมเนียมสวนลดรานคา (Merchant
Discount Rate : MDR) ที่บุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลไดจายใหแกผูใหบริการ
อุปกรณรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสเนื่ องจากการรับชําระเงินดวยบัตรเดบิตผานอุปกรณรับชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
(๒) ตองไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมตาม (๑) จากผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ
(๓) ตองมีหลักฐานที่พิสูจนไดวามีการจายคาธรรมเนียมตาม (๑) พรอมใหเจาพนักงาน
ประเมินตรวจสอบได
(๔) กรณี บุ คคลธรรมดาที่ จะใช สิ ทธิ ยกเว นภาษี เงิ นได ต องเป นไปตามหลั กเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) มีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) แหงประมวลรัษฎากร
(ข) จายคาธรรมเนียมตาม (๑) เพื่อรับชําระเงินซึ่งเปนเงินไดพึงประเมินตาม (ก)
(ค) หากประสงค จ ะใช สิ ท ธิ ย กเว น ภาษี เ งิ น ได สํ า หรั บ รายจ า ยที่ ไ ด จ า ยเป น
คาธรรมเนียมตาม (ข) สําหรับเงินไดพึงประเมินประเภทใด ในการคํานวณภาษีเงินไดตามมาตรา ๔๘ (๑)
แหงประมวลรัษฎากร จะตองหักคาใชจายสําหรับเงินไดพึงประเมินประเภทนั้นตามความจําเปนและสมควร
และตองมีเอกสารหลักฐานการจายคาธรรมเนียมแยกตามประเภทเงินไดพึงประเมินที่เลือกใชสิทธิยกเวนภาษี
เงินไดพรอมใหเจาพนักงานประเมินตรวจสอบได
(ง) ตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยนําเงินไดที่ไดรับยกเวน
ภาษีไปคํานวณหักจากเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แหงประมวลรัษฎากร เมื่อไดหักตามมาตรา ๔๒ ทวิ
ถึงมาตรา ๔๖ แหงประมวลรัษฎากรแลว
ขอ ๓ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ประสงค พูนธเนศ
อธิบดีกรมสรรพากร

