คาสัง่ กรมสรรพากร

ที่ ป.151/2558
เรื่อง การเสียภาษีเงินได้ กรณีเงินกินเปล่า หรือ เงินได้อื่นในลักษณะทานองเดียวกัน
เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการตรวจและแนะนาผู้เสียภาษีที่มีเงินได้
จากการให้เช่าทรัพย์สิน ซึ่งได้รับเงินกินเปล่า เงินแป๊ะเจี๊ยะ เงินค่าปลูกสร้าง เงินค่าซ่อมแซม หรือได้รับ
กรรมสิทธิ์ในอาคารหรือโรงเรือน หรือเงินได้อื่นในลักษณะทานองเดียวกัน (เงินกินเปล่า) ให้ถูกต้อง
ตรงตามเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเสียภาษีเงินได้ของผู้มีเงินได้จากการให้เช่า
ทรัพย์สินที่ได้รับเงินกินเปล่า เงินแป๊ะเจี๊ยะ เงินค่าปลูกสร้าง เงินค่าซ่อมแซม หรือค่าแห่งอาคารหรือ
โรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธิ์ หรือเงินได้อื่นในลักษณะทานองเดียวกัน ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
กรมสรรพากรจึงมีคาสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้มีเงินได้ซึ่งได้รับ เงินกินเปล่า ที่สามารถเฉลี่ยเงิน กินเปล่าตามส่วนแห่งจานวนปีของ
อายุ ก ารเช่ า ได้ จะต้ อ งเป็ น ผู้ มี เ งิ น ได้ ที่ มี ห น้ า ที่ เ สี ย ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดา คื อ ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ที่ เ ป็ น
บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี และ
กองมรดก
ข้อ 2 ผู้มีเงินได้ซึ่งได้รบั เงินกินเปล่าตัง้ แต่ปภี าษี 2557 เป็นต้นไป โดยยอมให้ผู้เช่าได้เช่าที่ดิน
อาคาร หรือโรงเรือนเป็นระยะเวลานาน เช่น 3 ปี 10 ปี หรือ 30 ปี จะต้องนาเงินได้ดังกล่าวไปยื่น
รายการและชาระภาษีเงินได้ ดังนี้
2.1 นาเงินกินเปล่าที่ได้รับทั้งจานวนไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(ภ.ง.ด. 90) และชาระภาษีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่ได้รับเงินได้พึงประเมิน หรือ
2.2 น าเงิ น กิ น เปล่ า ไปเฉลี่ ย ตามส่ ว นแห่ ง จ านวนปี ข องอายุ ก ารเช่ า แล้ ว ยื่ น แบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 93) และชาระภาษีเงินได้จากเงินได้ที่เฉลี่ยเป็นรายปี
ตามจานวนปีของอายุการเช่าเป็นการล่วงหน้าให้เสร็จสิ้นไปภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่ได้รับ
เงิ น กิ น เปล่ า ตามประกาศกระทรวงการคลั ง ฯ ลงวั น ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ทั้ ง นี้ เมื่ อ ถึ ง
กาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในแต่ละปีภาษี ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้อง
ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 โดยนาเงินกินเปล่าตามส่วนที่ได้เฉลี่ยไว้ ตามแบบ ภ.ง.ด. 93 ไปรวมคานวณเพื่อ
เสียภาษีเงินได้ แล้วนาจานวนภาษีที่ได้เสียไว้ตามแบบ ภ.ง.ด. 93 มาหักจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ที่คานวณได้ในแต่ละปีภาษี
/ กรณี ...

๒
กรณี ผู้ มี เ งิ น ได้ มิ ไ ด้ ด าเนิ น การตาม 2.1 และ 2.2 แต่ ต่ อ มาได้ น าเงิ น กิ น เปล่ า
มายื่นแบบ ภ.ง.ด. 93 โดยขอเฉลี่ยเงินกินเปล่าตามส่วนแห่งจานวนปีของอายุการเช่า และชาระภาษี
เงินได้จากเงินได้ที่เฉลี่ยเป็นรายปีตามจานวนปีของอายุการเช่าเมื่อพ้นกาหนดเดือนมีนาคมของปีถัดจาก
ปีที่ได้รับเงินกินเปล่า ผู้มีเงินได้ยังคงสามารถขอเฉลี่ยเงินกินเปล่าตามส่วนแห่งจานวนปีของอายุการเช่า
และยื่นแบบ ภ.ง.ด. 93 ได้ แต่ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของ
เงินภาษีที่ต้องชาระ โดยให้คานวณเงินเพิ่มเป็นรายปีภาษีตั้งแต่เดือนเมษายนของปีถัดจากปีที่ได้รับ
เงินกินเปล่าเป็นต้นไป
ตัวอย่าง
ในปี พ.ศ. 2557 นายแดงได้นาที่ดินของตนเองไปให้ บริษัท ดา จากัด เช่าเพื่อสร้าง
ห้ า งสรรพสิ น ค้า สั ญญาเช่ า มี ก าหนดเวลา 30 ปี เริ่ ม ตั้ง แต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง ปี พ.ศ. 2586 โดย
นายแดงได้รับเงินกินเปล่าในวันที่ทาสัญญาเช่าเป็นเงินจานวน 30 ล้านบาท และได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ไว้ในอัตราร้อยละ 5 นายแดงมีสิทธิเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ดังนี้
1. นาเงินกินเปล่าทั้งจานวน 30 ล้านบาท ไปถือเป็นเงินได้พึงประเมินประจาปีภาษี
2557 แล้วยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 และชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในเดือนมีนาคม 2558 โดย
นายแดงมีสิทธินาภาษีเงินได้ที่ถูก บริษัท ดา จากัด หัก ณ ที่จ่ายไว้ทั้งจานวน มาหักจากภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาที่คานวณได้ในปีภาษี 2557 หรือ
2. ขอใช้สิทธิต ามประกาศกระทรวงการคลังฯ ลงวั นที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
โดยนาเงินกินเปล่า จานวน 30 ล้านบาท ไปเฉลี่ยเป็นเงินได้พึงประเมินของปีภาษี 2557 ถึงปีภาษี
2586 จานวน 30 ปี คิดเป็นเงินได้พึงประเมินปีละ 1 ล้านบาท แล้วดาเนินการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 93
จานวน 30 ฉบับ และชาระภาษีเงินได้ของแต่ละปีภาษีทั้งหมด 30 ปี เป็นการล่วงหน้าให้เสร็จสิ้นไป
ภายในเดือนมีนาคม 2558 และเมื่อถึงกาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ประจาปีภาษี 2557 ถึงปีภาษี 2586 นายแดงมีหน้าที่ต้องนาเงินกินเปล่าดังกล่าวมาคานวณภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา โดยการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 แล้วนาจานวนภาษีที่ได้เสียไว้ตามแบบ ภ.ง.ด. 93
มาหักจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่คานวณได้ ในแต่ละปีภาษีนั้น ทั้งนี้ นายแดงมีสิทธินาภาษีเงินได้ท่ี
บริษัท ดา จากัด ได้หักไว้ ณ ที่จ่ายทั้งจานวน มาหักจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจาปีภาษี 2557
ได้ด้วย
หากนายแดงได้นาเงินกินเปล่ามายื่นแบบ ภ.ง.ด. 93 จานวน 30 ฉบับ ในวันที่
16 พฤษภาคม 2558 นายแดงจะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ของภาษีที่ต้องชาระตาม
แบบ ภ.ง.ด. 93 ทัง้ 30 ฉบับ เป็นจานวน 2 เดือน (เมษายน - พฤษภาคม 2558) และจะต้องยื่นแบบ
ภ.ง.ด. 90 สาหรับปีภาษี 2557 เพิ่มเติม โดยนาเงินกินเปล่าตามส่วนของปีภาษี 2557 ไปรวมคานวณ
ภาษีเงินได้ด้วย
ข้อ 3 ผู้มีเงินได้ ซึ่งได้รับ เงินกินเปล่าก่อนปีภาษี 2557 โดยยอมให้ผู้เช่าได้เช่าที่ดิน อาคาร
หรือโรงเรือนเป็นระยะเวลานาน เช่น 3 ปี 10 ปี หรือ 30 ปี จะต้องนาเงินได้ดังกล่าวไปยื่นรายการและ
ชาระภาษีเงินได้ ดังนี้
/ 3.1 ...

๓
3.1 นาเงินกินเปล่าที่ได้รับทั้งจานวนไปยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 และชาระภาษีภายในเดือน
มีนาคมของปีถัดจากปีที่ได้รับเงินได้พึงประเมิน หรือ
3.2 น าเงิ น กิ น เปล่ า ไปเฉลี่ ย ตามส่ ว นแห่ ง จ านวนปี ข องอายุ ก ารเช่ า แล้ ว ยื่ น แบบ
ภ.ง.ด. 93 และชาระภาษีเงิน ได้จากเงิ น ได้ ที่เฉลี่ย เป็นรายปีต ามจานวนปีของอายุการเช่าเป็น การ
ล่ว งหน้ าให้ เสร็จสิ้น ไปภายในปีที่ไ ด้รับเงิน กินเปล่า ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผู้มีเงิน ได้
จากการให้ เช่าทรัพย์สิน ไม่ยื่นรายการเงินได้ให้ครบถ้วน ลงวั นที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 ทั้งนี้
เมื่อถึงกาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในแต่ละปีภาษี ผู้มีเงินได้มีหน้าที่
ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 โดยนาเงินกินเปล่าตามส่วนที่ได้เฉลี่ยไว้ตามแบบ ภ.ง.ด. 93 ไปรวมคานวณ
เพื่ อ เสี ย ภาษี เ งิ น ได้ แล้ ว น าจ านวนภาษี ที่ ไ ด้ เ สี ย ไว้ ต ามแบบ ภ.ง.ด. 93 มาหั ก จากภาษี เ งิ น ได้
บุคคลธรรมดาที่คานวณได้ในแต่ละปีภาษี
กรณีผู้มีเงินได้มิได้ดาเนินการตาม 3.1 และ 3.2 แต่ต่อมาได้นาเงินกินเปล่ามายื่นแบบ
ภ.ง.ด. 93 โดยขอเฉลี่ยเงินกินเปล่าตามส่วนแห่งจานวนปีของอายุการเช่า และชาระภาษีเงินได้จาก
เงินได้ที่เฉลี่ยเป็นรายปีตามจานวนปีของอายุการเช่า เมื่อพ้นวันสิ้นปีที่ได้รับเงินกินเปล่า ผู้มีเงินได้ยังคง
สามารถขอเฉลี่ยเงินกินเปล่าตามส่วนแห่งจานวนปีของอายุการเช่าและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 93 ได้ แต่ต้อง
เสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชาระ โดยให้คานวณ
เงินเพิ่มเป็นรายปีภาษีตั้งแต่เดือนมกราคมของปีถัดจากปีที่ได้รับเงินกินเปล่าเป็นต้นไป
อย่างไรก็ดี หากเป็นการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 93 ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่ได้รับ
เงินกินเปล่า ผู้มีเงินได้สามารถยื่นคาร้องต่ออธิบดีกรมสรรพากรเพื่อขอขยายกาหนดเวลาการยื่นรายการได้
ตัวอย่าง
ในปี พ.ศ. 2556 นายฟ้าได้นาที่ดินของตนเองไปให้ บริษัท เหลือง จากัด เช่าเพื่อสร้าง
อาคารโรงงาน สัญญาเช่ามีกาหนดเวลา 10 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2565 โดยนายฟ้า
ได้รับเงินกินเปล่าในวันที่ทาสัญญาเช่าเป็นเงินจานวน 10 ล้านบาท นายฟ้ามีสิทธิเลือกเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาได้ ดังนี้
1. นาเงินกินเปล่าทั้งจานวน 10 ล้านบาท ไปถือเป็นเงินได้พึงประเมินประจาปีภาษี
2556 แล้วยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 และชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในเดือนมีนาคม 2557
หากนายฟ้าได้นาเงินกินเปล่าทั้งจานวน 10 ล้านบาท ไปยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 ใน
เดือนพฤษภาคม 2557 จะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของ
เงินภาษีที่ต้องเสีย เป็นจานวน 2 เดือนภาษี (เมษายน - พฤษภาคม 2557) หรือ
2. ขอใช้สิทธิตามประกาศกระทรวงการคลังฯ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528
โดยนาเงินกินเปล่า จานวน 10 ล้านบาท ไปเฉลี่ยเป็นเงินได้พึงประเมินของปีภาษี 2556 ถึงปีภาษี
2565 จานวน 10 ปี คิดเป็นเงินได้พึงประเมินปีละ 1 ล้านบาท แล้วดาเนินการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 93
จานวน 10 ฉบับ และชาระภาษีเงินได้ของแต่ละปีภาษีทั้งหมด 10 ปี เป็นการล่วงหน้าให้เสร็จสิ้นไป
ภายในเดือนธันวาคม 2556 และเมื่อถึงกาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ประจาปีภาษี 2556 ถึงปีภาษี 2565 นายฟ้ามีหน้าที่ต้องนาเงินกินเปล่าดังกล่าวมาคานวณภาษีเงินได้
/ บุคคล ...
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บุคคลธรรมดา โดยการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 แล้วนาจานวนภาษีที่ได้เสียไว้ตามแบบ ภ.ง.ด. 93 มาหักจาก
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่คานวณได้ในแต่ละปีภาษีนั้น
หากนายฟ้าได้นาเงินกินเปล่ามายื่นแบบ ภ.ง.ด. 93 จานวน 10 ฉบับ ในวัน ที่
31 มีนาคม 2557 นายฟ้าจะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ของภาษีที่ต้องชาระตามแบบ
ภ.ง.ด. 93 ทัง้ 10 ฉบับ เป็นจานวน 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2557) โดยนายฟ้ามีสิทธิยื่นคาร้อง
ขอขยายกาหนดเวลาการยื่น แบบ ภ.ง.ด. 93 ต่ออธิบดีกรมสรรพากรได้ และเมื่อได้รับอนุมัติให้ขยาย
กาหนดเวลาการยื่นรายการตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว จะมีผลทาให้
นายฟ้าต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสีย
อย่างไรก็ดี หากนายฟ้าได้นาเงินกินเปล่ามายื่นแบบ ภ.ง.ด. 93 จานวน 10 ฉบับ
ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 นายฟ้าจะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ของภาษีที่ต้องชาระ
ตามแบบ ภ.ง.ด. 93 ทั้ง 10 ฉบับ เป็นจานวน 10 เดือน (มกราคม – ตุลาคม 2557) และจะต้องยื่น
แบบ ภ.ง.ด. 90 สาหรับปีภาษี 2556 เพิ่มเติม โดยนาเงินกินเปล่าตามส่วนของปีภาษี 2556 ไปรวม
คานวณภาษีเงินได้ด้วย
ข้อ 4 กรณีผู้มีเงินได้ ให้ผู้เช่าได้เช่าที่ดิน อาคาร หรือโรงเรือนเป็นระยะเวลานาน แล้วได้รับ
เงินกินเปล่าเป็นจานวนหลายครั้ง เช่น ให้เช่า 10 ปี แล้วได้รับเงินกินเปล่าในปีที่ 1 จานวน 1 ล้านบาท
ในปีที่ 3 จานวน 1 ล้านบาท ผู้มีเงินได้จะต้องนาเงินได้ดังกล่าวไปยื่นรายการและชาระภาษีเงินได้ ดังนี้
4.1 นาเงินกินเปล่าที่ได้รับทั้งจานวนไปยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 และชาระภาษีภายในเดือน
มีนาคมของปีถัดจากปีที่ได้รับเงินได้พึงประเมิน หรือ
4.2 น าเงิ น กิ น เปล่ า ไปเฉลี่ ย ตามส่ ว นแห่ ง จ านวนปี ข องอายุ ก ารเช่ า แล้ ว ยื่ น แบบ
ภ.ง.ด. 93 และชาระภาษีเงิน ได้จากเงิ น ได้ ที่เฉลี่ยเป็นรายปีต ามจานวนปีของอายุการเช่าเป็น การ
ล่ ว งหน้ า ให้ เ สร็ จ สิ้ น ไปภายในเดื อ นมี น าคมของปี ถั ด จากปี ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น กิ น เปล่ า ตามประกาศ
กระทรวงการคลังฯ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยให้เฉลี่ยเงินกินเปล่าตามจานวนปีของอายุ
การเช่าที่เหลือ กล่าวคือ ได้รับเงินกินเปล่าในปีที่ 1 จานวน 1 ล้านบาท ให้เฉลี่ยเป็นจานวน 10 ปี แล้ว
ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 93 จานวน 10 ฉบับ และชาระภาษีเงินได้ของแต่ละปีภาษีทั้งหมด 10 ปีภาษีภายใน
เดือนมีนาคมของปีท่ี 2 ส่วนเงินกินเปล่าที่ได้รับในปีที่ 3 จานวน 1 ล้านบาท ให้เฉลี่ยเป็นจานวน 8 ปี
แล้วยื่นแบบ ภ.ง.ด. 93 จานวน 8 ฉบับ และชาระภาษีเงินได้ของแต่ละปีภาษีทั้งหมด 8 ปีภาษีภายใน
เดือนมีนาคมของปีท่ี 4 เป็นต้น
ข้อ 5 กรณีผู้มีเงินได้ซึ่งได้รับเงินกินเปล่ าโดยยอมให้ผู้เช่าได้เช่าที่ดิน อาคาร หรือโรงเรือน
เป็นระยะเวลานาน แต่สัญญาเช่าจะมีผลใช้บังคับเริ่มในปีอื่นที่มิใช่ปีที่ได้รับเงินได้พึงประเมิน จะต้องนา
เงินได้ดังกล่าวไปยื่นรายการและชาระภาษีเงินได้ ดังนี้
5.1 น าเงิ น กิ น เปล่า ที่ไ ด้ รับ ทั้ง จานวนไปยื่ นแบบ ภ.ง.ด. 90 และช าระภาษีภ ายใน
เดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่ได้รับเงินได้พึงประเมิน หรือ
5.2 น าเงิ น กิ น เปล่ า ไปเฉลี่ ย ตามส่ ว นแห่ ง จ านวนปี ข องอายุ ก ารเช่ า และยื่ น แบบ
ภ.ง.ด. 93 สาหรับปีทส่ี ัญญาเช่าเริ่มมีผลใช้บังคับจนถึงปีที่ครบอายุสัญญาเช่า และชาระภาษีเงินได้จาก
เงินได้ที่เฉลี่ยเป็นรายปีตามจานวนปีของอายุการเช่าเป็นการล่วงหน้าให้เสร็จสิ้นไปภายในเดือนมีนาคม
/ ของ ...

๕
ของปี ถั ด จากปี ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น กิ น เปล่ า และเมื่ อ ถึ ง ก าหนดเวลาการยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได้
บุคคลธรรมดาในแต่ละปีภาษี ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 โดยนาเงินกินเปล่าตามส่วนที่ได้
เฉลี่ยไว้ในแต่ละปีไปรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ แล้วนาจานวนภาษีที่ได้เสียไว้ตามแบบ ภ.ง.ด. 93
มาหักจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่คานวณได้ในแต่ละปีภาษี
กรณีผู้มีเงินได้มิได้ดาเนินการตาม 5.1 และ 5.2 แต่ต่อมาได้นาเงินกินเปล่ามายื่นแบบ
ภ.ง.ด. 93 โดยขอเฉลี่ยเงินกินเปล่าตามส่วนแห่งจานวนปีของอายุก ารเช่า และชาระภาษีเงินได้จาก
เงินได้ที่เฉลี่ยเป็นรายปีตามจานวนปีของอายุการเช่า เมื่อพ้นกาหนดเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่ได้รับ
เงินกินเปล่า ผู้มีเงินได้ยังคงสามารถขอเฉลี่ยเงินกินเปล่าตามส่วนแห่งจานวนปีของอายุการเช่าและ
ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 93 ได้ แต่ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษี
ที่ต้องชาระ โดยให้คานวณเงินเพิ่มเป็นรายปีภาษีตั้งแต่เดือนเมษายนของปีถัดจากปีที่ได้รับเงินกินเปล่า
เป็นต้นไป
ตัวอย่าง
ในปี พ.ศ. 2558 นายเขี ยวได้นาที่ดิ นของตนเองไปให้ บริษั ท ขาว จากัด เช่า โดย
ท าสั ญ ญาเช่ า มี ก าหนดเวลา 3 ปี สั ญ ญาเริ่ ม ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2560 ถึ ง ปี พ.ศ. 2562 โดยได้ รั บ
เงินกินเปล่าจากการทาสัญญาเช่าในวันที่ทาสัญญาเช่าเป็นเงินจานวน 3 ล้านบาท นายเขียวมีสิทธิเลือก
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนี้
1. นาเงินกินเปล่า ทั้งจานวน 3 ล้านบาท ไปถือเป็นเงินได้พึงประเมินประจาปีภาษี
2558 แล้วยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 และชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในเดือนมีนาคม 2559
2. ขอใช้สิทธิต ามประกาศกระทรวงการคลังฯ ลงวั นที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
โดยน าเงิน กิน เปล่ า จานวน 3 ล้านบาท ไปเฉลี่ยเป็นเงินได้พึงประเมินของปี ภาษี 2560 ถึง ปีภาษี
2562 คิดเป็นเงินได้พึงประเมินปีละ 1 ล้านบาท แล้วดาเนินการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 93 จานวน 3 ฉบับ
และชาระภาษีเงินได้ของแต่ละปีภาษีทั้งหมด 3 ปี เป็นการล่วงหน้าให้เสร็จสิ้นไปภายในเดือนมีนาคม
2559 และเมื่อถึงกาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจาปีภาษี 2560
ถึงปีภาษี 2562 นายเขียวมีหน้าที่ตอ้ งนาเงินกินเปล่าดังกล่าวมายื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 แล้วนาจานวนภาษี
ที่ได้เสียไว้ตามแบบ ภ.ง.ด. 93 มาหักจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่คานวณได้ในแต่ละปีภาษีนั้น
หากนายเขียวได้นาเงินกินเปล่ามายื่นแบบ ภ.ง.ด. 93 จานวน 3 ฉบับ ในวัน ที่
31 มีนาคม 2560 นายแดงจะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ของภาษีที่ต้องชาระตาม
แบบ ภ.ง.ด. 93 ทั้ง 3 ฉบับ เป็น จานวน 12 เดือน (เมษายน 2559- มีนาคม 2560) และเมื่อถึง
กาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจาปีภาษี 2560 ถึงปีภาษี 2562
นายเขียวมีหน้าที่ต้องนาเงินกินเปล่าดังกล่าวมายื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 แล้วนาจานวนภาษีที่ได้เสียไว้ตาม
แบบ ภ.ง.ด. 93 มาหักจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่คานวณได้ในแต่ละปีภาษีนั้น
ข้อ 6 ผู้มีเงินได้ซึ่งได้รับ เงินกินเปล่า แต่มิได้ยื่นรายการตามที่กาหนดในข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4
และข้ อ 5 ของค าสั่ ง นี้ ให้ เ จ้ า พนั ก งานประเมิ น ด าเนิ น การประเมิ น เรี ย กเก็ บ ภาษี เ งิ น ได้ ก่ อ นถึ ง
ก าหนดเวลายื่ น รายการเป็ น รายปี ภ าษี ต ามมาตรา 60 ทวิ แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร ตามประกาศ
กระทรวงการคลังฯ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
/ ข้อ 7 ...

๖
ข้อ 7 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หนังสือตอบข้อหารือ หรือทางปฏิบัติใดที่ขัดหรือแย้ง
กับคาสั่งนี้ให้ใช้คาสั่งนี้แทน
ข้อ 8 คาสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ประสงค์ พูนธเนศ
(นายประสงค์ พูนธเนศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

