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พระราชบัญญัติ
ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร
และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิการ
เกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิด
ทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร
และความรั บ ผิ ด ทางอาญา เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ การเกี่ย วกั บภาษี อ ากรตามประมวลรัษ ฎากร
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา ๓๙
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากกาไรสุทธิ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๘ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

“ภาษีอากร” หมายความว่า ภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด ๔
ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด ๕ และอากรแสตมป์ตามหมวด ๖ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร
มาตรา ๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๗ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ไม่ได้ยื่นแบบแสดง
รายการ หรือที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้แล้วแต่ไม่ถูกต้องก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อได้
ดาเนินการตามมาตรา ๖ แล้ว ให้ได้รับยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม สาหรับภาษีอากรตามประเภท
ภาษีอากรและรอบระยะเวลาบัญชีหรือเดือนภาษีหรือประเภทตราสารตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖ (๒)
หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
การยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่ง ไม่ให้ใช้บังคับสาหรับกรณีที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การประเมินหรือหนังสือแจ้งให้เสียอากรและค่าเพิ่มอากรแล้ว
มาตรา ๕ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มตามมาตรา ๔
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทาในรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้าย ซึ่งมีกาหนด
ครบสิบสองเดือน โดยวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ไม่เกินห้าร้อยล้านบาท ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ตามมาตรา ๖๕ แห่งประมวลรัษฎากร
(๒) ได้มีการยื่นรายการภาษีเงินได้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตาม (๑) ไว้แล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
(๓) ไม่เป็นผู้ออกใบกากับภาษีหรือผู้ใช้ใบกากับภาษีที่กรมสรรพากรได้ร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวนว่าได้มีการกระทาความผิดอาญาเกี่ยวกับใบกากับภาษีตามประมวลกฎหมายอาญาไว้แล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๖ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มตามมาตรา ๔
ต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ลงทะเบียนต่อกรมสรรพากรภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกาหนด
(๒) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรหรือยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงิน พร้อมทั้งชาระภาษีอากร
ที่ยังไม่ได้ชาระหรือยังชาระไม่ครบถ้วนทั้งจานวน ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้
(ก) ภาษีเ งิน ได้สาหรับ บริ ษัท หรือ ห้า งหุ้น ส่ว นนิติบุค คลของรอบระยะเวลาบัญ ชีที่มี
วันเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
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(ข) ภาษี มู ลค่ าเพิ่ มหรื อภาษี ธุ รกิ จเฉพาะ ส าหรั บรายรั บประจ าเดื อนภาษี ตั้ งแต่ เดื อน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงเดือนภาษีก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
(ค) อากรแสตมป์ สาหรับตราสารที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดให้ชาระอากรเป็นตัวเงินแทน
การปิดแสตมป์อากร ซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบิ ุคคลได้กระทาตัง้ แต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
จนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
(๓) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรทุกประเภทตามประมวลรัษฎากรที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลมีหน้าที่หักหรือนาส่ง สาหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึง
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ พร้อมทั้งนาส่งภาษีอากรที่ยังไม่ได้นาส่ งหรือยังนาส่งไม่ครบถ้วน
ทั้งจานวน ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๗ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มตามมาตรา ๔
ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี แบบนาส่งภาษี และแบบขอเสียอากรเป็นตัวเงิน สาหรับภาษีอากรทุกประเภท
ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครบถ้วน สาหรับ
การยื่นแบบตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เว้นแต่
มีเหตุอันสมควรตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกาหนด
กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้หมดสิทธิได้รับยกเว้นเบี้ยปรับ
หรือเงิน เพิ่มตามมาตรา ๔ และให้ กรมสรรพากรดาเนินการตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
มาตรา ๘ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มตามมาตรา ๔
เมื่อได้ดาเนินการตามที่บัญญัตไิ ว้ในมาตรา ๖ แล้ว ให้พ้นจากความรับผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากร
ที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้ พระราชบั ญ ญัติ ฉบั บนี้ คือ โดยที่มีความจาเป็ นต้ อ งมีกฎหมาย
เพื่อยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญาให้ แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่ว นนิติบุ คคล
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสนับสนุนให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว
เข้าสู่ระบบภาษีเพื่อการพัฒนาฐานภาษีที่ยั่งยืน อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

