ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
(ฉบับที่ 22)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
สาหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 709) พ.ศ. ๒๕63
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา ๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 709) พ.ศ. ๒๕63 อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สาหรับเงินได้
ที่ ลู ก หนี้ ไ ด้ รั บ จากการโอนอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องลู ก หนี้ ที่ น ามาจ านองเป็ น ประกั น หนี้ ข อ งเจ้ า หนี้
ให้แ ก่ผู้อื่น ซึ่งมิใช่เจ้าหนี้ เพื่อน าไปชาระหนี้ที่ค้างชาระแก่เจ้าหนี้ ซึ่งดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“เจ้าหนี้” หมายความถึง สถาบันการเงิน และบริษัทที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามมาตรา ๔
แห่ง พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 709)
พ.ศ. ๒๕63
“ลูกหนี้” ให้หมายความรวมถึงผู้ค้าประกันของลูกหนี้ด้วย
ข้อ 2 จานวนเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สาหรับ
เงิน ได้ที่ลูกหนี้ ได้รับจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ ของลูกหนี้ ที่นามาจานองเป็นประกันหนี้ของเจ้าหนี้
ให้แก่ผู้อื่นซึ่งมิใช่เจ้าหนี้ และสาหรับการกระทาตราสารอันเนื่องมาจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ ดังกล่าว
ได้แ ก่ จานวนเงิน เฉพาะส่ว นที่ไม่เกิน กว่าหนี้ที่ค้างชาระอยู่กับเจ้าหนี้ หรือมีภาระผูกพันตามสัญญา
ประกั นหนี้ กั บเจ้ าหนี้ และต้อ งเป็ น จานวนเงิ นที่น าไปช าระหนี้แก่ เจ้าหนี้ ซึ่งได้ดาเนินการปรั บปรุ ง
โครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ประกาศกาหนด
การยกเว้นภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และผู้รับโอนอสังหาริมทรัพย์จะต้อง
ร่วมกันจัดท าหนั งสือรับรองการโอนอสังหาริมทรั พ ย์ของลูกหนี้ให้แก่ผู้อื่นซึ่งมิใช่ เจ้าหนี้ เพื่อนาเงิ น
/ ที่ได้รับ ...
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ที่ได้รับจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ไปชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ โดยหนังสือรับรองดังกล่าวต้องมีข้อความ
อย่างน้อยตามที่แนบท้ายประกาศนี้
ลูกหนี้ต้องแจ้งหนังสือรับรองตามวรรคสอง ดังนี้
(๑) แจ้งต่อเจ้าพนักงานที่ดินท้องที่ที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยให้ส่งมอบหนังสือ
รั บ รองดั ง กล่ า วต่ อ เจ้ า พนั ก งานที่ ดิ น ผู้ รั บ จดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมในขณะจดทะเบี ย นสิ ท ธิ
และนิ ติกรรม เว้น แต่ลูกหนี้ ประสงค์จะชาระภาษีอากรก่อนในขณะที่จดทะเบีย นสิท ธิและนิติกรรม
ตามกฎหมาย ก็ไม่ต้องแจ้งและส่งมอบหนังสือรับรองดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
(๒) แจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากร โดยให้ส่งมอบหนังสือรับรองดังกล่าวผ่านสรรพากรพื้นที่
ในเขตท้ องที่ ที่ลู กหนี้ มีภู มิล าเนาหรือสถานประกอบการตั้ ง อยู่ หรือ ในเขตท้อ งที่ ที่ อสั งหาริม ทรั พ ย์
ที่โอนตั้งอยู่
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕63
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

หนังสือรับรองการโอนอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนีเ้ พื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
ตามมาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 709 ) พ.ศ. ๒๕63
วันที่………..............เดือน………………………พ.ศ. ……………..
เจ้าพนักงานที่ดิน…………………………………….
เรียน
อธิบดีกรมสรรพากร (ผ่านสรรพากรพื้นที่…………………………………………)
๑. หนังสือนี้ทาขึ้นโดย
(๑) …………………………………………ผู้โอนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นลูกหนี้/ผู้ค้าประกั นของลูกหนี้
ราย…………………….…........ สานักงาน (ของผู้โอน) ตั้งอยู่เลขที่.................... ถนน……….........….........................
ตาบล/แขวง…………..…..........................อาเภอ/เขต…………...…........................จังหวัด…………...............……..…
(๒) …………………………………………… (สถาบันการเงิน/บริษัทที่มิใช่สถาบันการเงิน) สานักงาน
ตั้งอยู่ เลขที่……..............ตาบล/แขวง……….................อาเภอ/เขต…………..……..........จังหวัด…………....………......
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เจ้าหนี้”
(๓) ………..………………...............ผู้รับ โอนอสังหาริมทรัพย์ ส านัก งานตั้ง อยู่ เลขที่ …….........
ตาบล/แขวง………….........…….....อาเภอ/เขต……………...............………......จังหวัด………...............………………..
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ”
๒. ตามที่ ลู ก หนี้ มี ภาระหนี้ กั บ เจ้า หนี้ เนื่ องจากมี ภาวะวิ ก ฤติ ท างเศรษฐกิ จ อัน ส่ ง ผลกระทบ
ต่อความสามารถในการชาระหนี้ ทาให้ลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามจานวนเงินและ/หรือตาม
กาหนดเวลาที่ตกลงไว้กับเจ้าหนี้ได้ ลูกหนี้และหรือผู้ค้าประกันและเจ้าหนี้จึงได้ตกลงปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด ทั้งนี้
ตามรายละเอียดในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เลขที่…...........................ลงวันที.่ ………………………........
๓. ลูกหนี้/ผู้ค้าประกันของลูกหนี้จึงได้โอนอสังหาริมทรัพย์ โฉนด น.ส.๓ น.ส.๓ ก. อื่น ๆ เลขที่ ……
หมู่ที่ …..… ตาบล/แขวง …………….. อาเภอ/เขต ………………… จังหวัด ….……….…….. ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่
ลูกหนี้/ผู้ค้าประกันของลูกหนี้ได้นามาจดทะเบียนจานองเป็นประกันหนี้ของเจ้าหนี้ ทั้งนี้ ตามหนังสือสัญญาขาย
ลงวันที่………เดือน…………………….พ.ศ. …….… ซึ่งลูกหนี้/ผู้ค้าประกันของลูกหนี้ และผู้ซื้อตกลงซื้อขายกันใน
ราคา ………………………....…. บาท ราคาประเมิ นทุ นทรัพย์ในการจดทะเบียนสิท ธิและนิติก รรมเป็นจานวน
เงิน……………………………..... บาท
๔. ลูกหนี้มีหนี้คงค้างชาระอยู่กับเจ้าหนี้ ณ วันที่ทาสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ตามหลักเกณฑ์
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด จานวน……….บาท
/ และ ...
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และในขณะที่ ทาสัญญาโอนอสังหาริมทรัพย์ตามหนัง สือรับรองฉบับนี้ ลูกหนี้มีหนี้คงค้างชาระอยู่กับเจ้าหนี้
จานวน…………..………….บาท
๕. ลู ก หนี้ / ผู้ ค้ าประกั นของลู ก หนี้ เจ้ า หนี้ และผู้ ซื้ อ ตกลงและรั บ ทราบว่ า ลู ก หนี้ ต้ องน าเงิ น
จานวน…………บาท ที่ได้จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ตาม ๓. มาชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งเป็นจานวนเงินที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีอากรตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 709 ) พ.ศ. ๒๕63
ลูกหนี้/ผู้ค้าประกันของลูกหนี้ เจ้าหนี้ และผู้ซื้อขอรับรองว่า รายการในหนังสือ รับรองฉบับนี้
เป็นความจริงทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ……………………………………… ลูกหนี้/ผู้ค้าประกันของลูกหนี้
(……………………………………….)
ลงชื่อ………………………………………. เจ้าหนี้
(……………………………………….)
ลงชื่อ………………………………………… ผู้ซื้อ
(………………………………………)

