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เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
....................................................................................................................................................................... ............
ตามที่ คณะรั ฐ มนตรี ได้มี มติเ มื่อวั นที่ 1 สิ งหาคม 2560 เห็ นชอบมาตรการภาษี เพื่อ ช่ว ยเหลื อ
ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย เพื่ อ บรรเทาความเดื อ นร้ อ นแก่ ป ระชาชนผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย ในหลายพื้ น ที่ ข องประเทศ
ในปี 2560 นั้น
กรมสรรพากรขอชี้แจงดังนี้
1. มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีสาระสาคัญ ดังนี้
1.1 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยผู้บริจาคมีสิทธิ
หักลดหย่อนหรือหักรายจ่ายทางภาษีได้ 1.5 เท่า สาหรับการบริจาคระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่
31 ตุลาคม 2560 ดังนี้
(1) ผู้บริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถนาจานวนเงินที่บริจาคไปหักลดหย่อนในการ
คานวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ 1.5 เท่า แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้
พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนอื่นๆ แล้ว
(2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน สามารถนาจานวนเงิน
หรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาคไปหักเป็นรายจ่ายได้ 1.5 เท่า แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อ
การสาธารณประโยชน์แล้วต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกาไรสุทธิ
ทั้งนี้ ต้องเป็นการบริจาคให้แก่ผู้รับบริจาคที่เป็นส่วนราชการ มูลนิธิ องค์การหรือสถาน
สาธารณกุศลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา หรือตัวแทนรับบริจาคที่เป็น
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ที่ได้ขึ้นทะเบียนแจ้งขอเป็นตัวแทนรับบริจาคกับกรมสรรพากร
เช่น สถานีโทรทัศน์ หรือสถานีวิทยุ เป็นต้น
1.2 มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
(1) ผู้มีเงิน ได้ ส ามารถใช้สิ ทธิหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายเพื่อ ซ่อมแซมหรือค่าวัส ดุ
หรืออุป กรณ์ในการซ่อมแซมอสั งหาริ มทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งในลักษณะถาวรกับตัวอาคารหรือ
ในที่ ดิ น อั น เป็ น ที่ ตั้ ง ของอาคาร หรื อ ในการซ่ อ มแซมห้ อ งชุ ด ในอาคารชุ ด หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ป ระกอบติ ด ตั้ ง
ในลักษณะถาวรกับห้องชุดในอาคารชุด ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕60 และอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย ตามจานวนที่จ่ายจริง
แต่รวมกันทั้งหมดแล้ว ไม่เกิน 100,000 บาท
(2) ผู้มีเงินได้สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายเพื่อซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรือ
อุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรืออุปกรณ์หรือ
สิ่งอานวยความสะดวกในรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่
๓๑ ธั นวาคม ๒๕60 และอยู่ ในพื้ น ที่ ที่ ทางราชการประกาศให้ เป็ นพื้ นที่ ที่ เกิ ดอุ ทกภั ย ตามจ านวนที่ จ่ ายจริ ง
แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 30,000 บาท
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2. หลักฐานการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อใช้สิทธิในการหักลดหย่อน
- หลักฐานการรับเงิน หรือทรัพย์สิน เช่น หนังสื อสาคัญการรับเงินบริจาคที่ส่ว นราชการหรือ
นิติบุ คคลที่เป็ น ตัว แทนรั บ บริจ าคออกให้ ซึ่งมีข้อความระบุว่าเป็นการบริจาคเพื่อช่ว ยเหลื อผู้ ประสบอุทกภัย
โดยอาจระบุพื้นที่และช่วงเวลาที่เกิดอุทกภัยไว้ด้วย
- หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารซึ่งพิสูจน์ผู้โอนและผู้รับโอนได้ เช่น ใบโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร หรือสลิปของธนาคาร ในช่วงระยะเวลาที่เกิดอุทกภัย
3. บริ ษัทหรื อห้ างหุ้ น ส่ ว นนิ ติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ที่ประสงค์จะเป็นตัว แทนรับบริจาคตามที่
กล่าวใน 1.1 จะต้องดาเนินการในลักษณะเป็นสื่อกลางรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือสินค้า เพื่อนาไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยอย่างเปิดเผย และต้องขึ้นทะเบียนแจ้งชื่อกับกรมสรรพากร โดยใช้แบบ “คาขอแจ้งเป็นตัวแทน
รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่น ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่วันที่
1 มกราคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป” ยื่นต่ออธิบดีกรมสรรพากร (ผ่านผู้อานวยการกองมาตรฐานการกากับและ
ตรวจสอบภาษี หรือสรรพากรพื้นที่) ทุกครั้งก่อนการรับบริจาคหรือภายหลังรับบริจาค โดยต้องแจ้งในระหว่างการ
เกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าว หรือแจ้งภายในหนึ่งเดือนนับถัดจากวันที่เหตุอุทกภัยนั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว
สาหรับนิติบุคคลที่ได้เคยขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนรับบริจาคจากเหตุการณ์อุทกภัยหรือภัยธรรมชาติอื่น
ก่อนหน้านี้ ยังต้องยื่นคาขอเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนรับบริจาคกับกรมสรรพากรในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของตัวแทน
รับบริจาคให้ศึกษาได้จากประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้น
ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม สาหรับเงินได้ ทรัพย์สิน หรือสินค้าที่บริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย
อัคคี ภัย หรื อภัยธรรมชาติอื่ น ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้ นไป ลงวัน ที่
3 ตุลาคม พ.ศ. 2554 http://www.rd.go.th/publish/41916.0.html
ส าหรั บ ผู้ ที่ มี ข้ อ สงสั ย สามารถสอบถามเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ส านั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ ทุ ก พื้ น ที่ และ
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