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เรื่อง สรรพากรเปิดให้ SMEs เสียภาษีย้อนหลัง ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เริ่มลงทะเบียน 1 เมษายน 2562
....................................................................................................................................................................................
กรมสรรพากรให้โ อกาสผู้ป ระกอบการ SMEs ยื่น แบบแสดงรายการปรับ ปรุ ง การเสีย ภาษี
ย้อนหลังให้ถูกต้อง โดยไม่ต้องรับภาระเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ทั้งนี้ ต้องลงทะเบียนที่เว็บไซต์กรมสรรพากร ตั้งแต่
1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562 จากนั้นต้องยื่นแบบทุกประเภทภาษีทางอินเทอร์เน็ตต่ออีก 1 ปี
นายเกรียงศักดิ์ ประสงค์สุกาญจน์ รองอธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติยกเว้น
เบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา พ.ศ. 2562 มี วัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนการจัดทาบัญชี
ให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย
1.1 เป็น บริษัท หรือ ห้า งหุ้น ส่ว นนิติบุค คลที่มีห น้า ที่เ สีย ภาษีจ ากกาไรสุท ธิ มีร ายได้ท าง
ภาษี ไม่เ กิน 500 ล้ านบาท ส าหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชีสุ ด ท้า ยที่ค รบ 12 เดือน ซึ่ งสิ้ น สุ ด ก่อนหรื อในวัน ที่
30 กันยายน 2561
1.2 ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ของรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ 30 กันยายน 2561
ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562
1.3 ไม่ เ ป็ น ผู้ อ อกหรื อ ใช้ ใ บก ากั บ ภาษี อั น เป็ น ความผิ ด ตามประมวลกฎหมายอาญา
ที่กรมสรรพากรได้ร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานสอบสวนแล้วภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562
2. การลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิ
ผู้ ป ระกอบการที่ จ ะใช้ สิ ท ธิ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ฯ ดั ง กล่ า ว สามารถลงทะเบี ยนในระบบ
"ส่งเสริมผู้ประกอบการจัดทาบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ" ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร
(http://www.rd.go.th) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
3. สิทธิประโชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ
บริ ษัท หรื อห้ างหุ้ น ส่ ว นนิติ บุค คลที่ ล งทะเบี ย นแจ้ง ใช้ สิ ท ธิดั ง กล่ าว และได้ ยื่ นแบบแสดง
รายการภาษีอากรหรือยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงิน พร้อมทั้งชาระหรือนาส่งภาษีอากรให้ครบถ้วนทั้งจานวน ภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จะได้รับการยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับทางอาญา สาหรับ
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ สาหรับเดือนภาษีมกราคม 2559 จนถึงเดือนภาษี
กุมภาพันธ์ 2562
- อากรแสตมป์ ที่ช าระเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2562
- ภาษี อากรทุกประเภทที่มีห น้าที่ต้องหักหรือนาส่ งส าหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2559 จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2562
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4. เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนต่อกรมสรรพากรและได้รับยกเว้นเบี้ยปรับ
หรือเงินเพิ่ม ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรสาหรับภาษีอากรทุกประเภทตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากร
กาหนด ผ่ านระบบเครื อ ข่า ยอิน เทอร์เ น็ต (e-Filing) ให้ค รบถ้ว น ตั้ง แต่วั น ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง วัน ที่
30 มิถุนายน 2563 เว้นแต่มีเหตุอันสมควรตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs จะได้รับประโยชน์
1. มีบัญชีหรืองบการเงินที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ
2. สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และทาธุรกรรมการเงินได้โดยสะดวก
3. ลดต้นทุนในการประกอบกิจการ ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้
ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการ SMEs ที่ มี ข้ อสงสั ยสามารถสอบถามได้ ที่ ส านั กงานสรรพากรทุ กแห่ ง
ทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161
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