ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 381)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขการยกเว้นภาษีเงินได้นติ ิบุคคล
สาหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทาให้ดขี ึ้นซึ่งทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
__________________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 3 วรรคสอง มาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 698) พ.ศ. 2563 อธิบดีกรมสรรพากร
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สาหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการต่อเติม
เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทาให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้ว ย
โรงแรม ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 3 แห่งพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษ ฎากร ว่า ด้วยการยกเว้น รัษฎากร (ฉบับ ที่ 698) พ.ศ. 2563
ต้องเป็นเงินได้ที่ได้จ่ายไปเพื่อการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทาให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวเนื่อง
กับกิจการ แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร สาหรับ
ทรัพย์สินดังต่อไปนี้
(1) อาคารถาวรที่มีไว้ใช้ในการประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(2) เครื่อ งตกแต่ง หรือ เฟอร์นิเ จอร์ที่เ ป็น ส่ว นประกอบและยึด ติด กับ อาคารตาม (1)
เป็น การถาวร โดยไม่อาจแยกออกจากอาคารได้ นอกจากจะทาลาย ทาให้บุบสลาย หรือทาให้ ทรัพย์นั้น
เปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไป
ข้อ 2 ทรัพย์สินตามข้อ 1 (2) ต้องเกิดจากการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทาให้ดีขึ้น
ซึ่ง ทรัพ ย์สิน ที่เ กิด ขึ้น จากสัญ ญา ใบสั่ง ซื้อ ใบสั่ง จ้า ง หรือ ข้อ ตกลงในลัก ษณะทานองเดีย วกัน ทั้ง สิ้น
แล้วแต่กรณี ที่ได้กระทาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ทรัพย์สินตามข้อ 1 (1) ต้องเกิดจากการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทาให้ดีขึ้น
ซึ่งทรัพย์สิน ดังนี้
(1) ต้อ งขออนุญ าตดัด แปลงอาคารตามพระราชบัญ ญัติค วบคุม อาคาร พ.ศ. 2522
โดยยื่นคาขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
/ กรณี ...

๒
กรณีขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยยื่น
คาขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่ นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ไม่ว่าจะมีการขอต่ ออายุ
ใบอนุญาตนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องมีการทาสัญญาจ้าง ใบสั่งจ้างหรือข้อตกลงในลักษณะทานองเดียวกันทั้งสิ้น
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยต้องไม่มีการต่อเติม เปลี่ยนแปลง
ขยายออก หรือ ท าให้ ดี ขึ้ น ซึ่ งทรั พ ย์สิ น ตามใบอนุ ญาตดั ง กล่ า วไม่ว่ า ทั้ งหมดหรือ บางส่ว นก่ อ นวั น ที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2563 หรือ
(2) ต้องแจ้งดัด แปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 โดยแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
กรณีแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
โดยแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ต้องมีการทาสัญญาจ้าง ใบสั่งจ้างหรือ
ข้อ ตกลงในลัก ษณะทานองเดียวกัน ทั้ง สิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 31 ธัน วาคม
พ.ศ. 2563 โดยต้องไม่มีการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทาให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินตามการแจ้ง
ดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 หรือ
(3) กรณีที่ไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
และกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
จะต้องเกิดจากสัญญาจ้าง ใบสั่งจ้างหรือข้อตกลงในลักษณะทานองเดียวกันทั้งสิ้นที่ได้กระทาตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข้อ 3 ให้บริษัทหรือห้างหุ้น ส่ว นนิติบุคคลได้ รับ สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับเงิน ได้
เท่า กับ รายจ่ายที่ไ ด้จ่ายไปเพื่อ การต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทาให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สิน แต่ไ ม่ใ ช่
เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นจานวนร้อยละหนึ่งร้อย
ห้าสิบของรายจ่ายตามจานวนที่ได้จ่ายไปจริงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 โดยให้ยกเว้นตามส่วนเฉลี่ยเป็นจานวนเท่ากันของจานวนเงินได้ที่ได้รับยกเว้นสาหรับระยะเวลา
ยี่สิบรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน
ข้อ 4 ให้บริษัทหรือห้างหุ้น ส่ว นนิติบุคคลที่มีสิท ธิได้รับยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 3
เริ่มใช้สิทธิยกเว้น ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
ของทรัพย์สินตามมาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อ 4 ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 3 และข้อ 4
ดาเนินการ ดังนี้
(1) จัดทาโครงการลงทุนและแผนการลงทุนตามแบบแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงิน
ตามที่แ นบท้ายประกาศนี้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร
http://www.rd.go.th ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
/ (2) จัดทา ...
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(2) จัดทารายงานแสดงรายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้สิทธิยกเว้นนั้น โดยต้องมีรายการ
และข้อความอย่างน้ อยตามแบบที่แ นบท้ายประกาศนี้ และเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมทั้งเอกสาร
ประกอบการลงรายการในรายงานไว้ ณ สถานประกอบการ พร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งจะต้องมีอยู่ในทะเบียนทรัพย์สินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
หรือเอกสารอื่นใดในทานองเดียวกันที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดทาขึ้น
ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เอกนิติ นิตทิ ัณฑ์ประภาศ
(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

ตารางการแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงิน
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 698) พ.ศ. 2563
ที่

รายการทรัพย์สิน

1 ประเภทรายจ่าย
- ปรับปรุงอาคาร
- เครื่องตกแต่ง
หรือเฟอร์นิเจอร์
ชื่อทรัพย์สิน
2 ประเภทรายจ่าย
- ปรับปรุงอาคาร
- เครื่องตกแต่ง
หรือเฟอร์นิเจอร์
ชื่อทรัพย์สิน

มูลค่า
ทรัพย์สิน
(บาท)

แผนการจ่ายเงินของปี 2563
ม.ค.
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มี.ค.

เม.ย.
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มิ.ย.

ก.ค.
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ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวมมูลค่า
การจ่ายเงิน

รายงานแสดงรายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้สิทธิยกเว้น
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 698) พ.ศ. 2563
ลาดับ
ที่

เอกสารที่ก่อให้เกิดการลงทุน1
วัน เดือน ปี
ชื่อเอกสาร
ที่จัดทาเอกสาร

รายการ
ทรัพย์สิน2

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

จานวนเงิน สถานที่ตั้งทรัพย์สิน5 วันที่พร้อมใช้การ6
(บาท)

หมายเหตุ

หมายเหตุ
1
เอกสารที่ก่อให้เกิดการลงทุน เช่น หนังสือสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง หรือข้อตกลงในลักษณะทานองเดียวกัน ถ้าการลงทุนนั้น เกิดจากเอกสารมากกว่าหนึ่งชุด เช่น มีหนังสือ
สัญญาและใบสั่งจ้าง ต้องระบุให้ครบ ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดต้องเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2
รายการทรัพย์สิน เช่น เตียงที่ยึดติดกับอาคาร และต้องสอดคล้องกับรายการทรัพย์สินตามตารางการแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงิน
3
หลักฐานการจ่ายเงิน หมายถึง หลักฐานการจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี เอกสารอื่นใดที่แสดงการจ่ายเงิน (เช่น เช็คหรือ
หลักฐานแสดงการโอนเงิน)
4
วัน เดือน ปีที่จา่ ยเงิน กรณีเป็นการจ่ายด้วยเช็คให้ถือตามวันที่ลงในเช็ค กรณีมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ให้ถือตามวันที่ที่มีการโอนเงิน
5
ให้ระบุที่อยู่ของสถานที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่หรือสถานที่ที่นาทรัพย์สินนั้นไปใช้ หากไม่มเี ลขที่ ให้ระบุตาแหน่งที่ตั้งให้ชัดเจน
6
วันที่ทรัพย์สินอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามประสงค์ หมายถึง วันที่เริ่มต้นหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

