ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สาหรับการบริจาคเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา
___________________

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 3 และมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 596) พ.ศ. 2559 อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่ อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากร
แสตมป์ สาหรับการบริจาคเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา ทั้ งนี้ เพื่อนาไปใช้ในการจัดหาอุปกรณ์
กี ฬ า การฝึ ก ซ้ อ มหรื อ การแข่ ง ขั น การจั ด สร้ า งและพั ฒ นาสนามกี ฬ าหรื อ ศู น ย์ ฝึ ก กี ฬ าแห่ ง ชาติ
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา หรือการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรด้านกีฬา ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“ผู้รับบริจาค” หมายความว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกีฬาจังหวัด
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สมาคมกีฬาที่ใช้คาว่า “แห่งประเทศไทย” หรือกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย และกรมพลศึกษา
ข้อ 2 การยกเว้นภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาที่บริจาคให้ แก่ผู้รับบริจาค ตามมาตรา 3 (1)
แห่งพระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 596)
พ.ศ. 2559 จะต้องบริจาคเป็นเงินเท่านั้น
ข้อ 3 การยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคให้แก่ผู้รับบริจาค
ตามมาตรา 3 (2) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ 596) พ.ศ. 2559 จะบริจาคเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือสินค้าก็ได้ กรณีบริจาคเป็นทรัพย์สินหรือ
สินค้า ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(1) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุ คคลจัดหาทรัพย์สิน หรือสินค้ามาเพื่อการบริ จาค
ดังกล่าว ต้องมีหลักฐานการได้มาซึ่งทรัพย์สิน หรือสินค้าที่ระบุจานวนและมูลค่าของทรัพย์สินหรือ
สินค้านั้น โดยให้ถือว่ามูลค่าตามหลักฐานดังกล่าว เป็นมูลค่าของทรัพย์สินหรือสินค้า ที่บริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
(2) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบิ ุคคลบันทึกบัญชีทรัพย์สินที่จะนามาบริจาคดังกล่าว
เป็นทรัพย์สินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ให้ถือเอามูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือจากการคานวณ
หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน เป็นมูลค่าของทรัพย์สินที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
/ (3) …
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(3) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นผู้ผลิต สินค้าเพื่อขายหรือเป็นผู้ขายสินค้ า
ให้ถือเอามูลค่าต้นทุนของสินค้าดังกล่าวทีส่ ามารถพิสูจน์ได้ เป็นมูลค่าของสินค้าที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
ข้อ 4 ผู้ที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับการบริจาคให้แก่ผู้รับบริจาคตามข้อ 2 และข้อ 3
จะต้องมีเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้จากผู้รับบริจาค พร้อมให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
(๑) กรณีบริจาคเป็นเงิน ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นเป็นหนังสือที่ออกโดย
ผู้รับบริจาค เช่น หนังสือขอบคุณ ใบประกาศเกียรติคุณ ซึ่งหลักฐานดังกล่าวต้องระบุจานวนเงินที่ได้
บริจาคและสามารถพิสูจน์การรับบริจาคจากผู้ บริจาคได้ โดยมีการรับรองอย่างชัดแจ้งจากผู้รับบริจาคว่า
ได้รับบริจาคจริง
(๒) กรณีบริจาคเป็นทรัพย์สินหรือสินค้า ได้แก่ หลักฐานเป็นหนังสือที่ออกโดยผู้รับบริจาค
ที่พิสูจน์ได้ว่าได้บริจาคทรัพย์สินหรือสินค้าให้แก่ผู้รับบริจาค เช่น หนังสือขอบคุณ ใบประกาศเกียรติคุณ
ซึ่งหลักฐานดังกล่าวได้ระบุมูลค่าของทรัพย์สินหรือสินค้านั้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3
ข้อ 5 การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สาหรับเงินได้
ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน หรือการขายสินค้า หรือสาหรับการกระทาตราสารอันเนื่องมาจากการ
บริจาคให้แก่ผู้รับบริจาค ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 596) พ.ศ. 2559 ผู้ที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีดังกล่าวจะต้องมี หลักฐานเป็น
หนังสือที่ออกโดยผู้รับบริจาคที่พิสูจน์ได้ว่าได้บริจาคทรัพย์สินหรือสินค้าให้แก่ผู้รับบริจาค เช่ น หนังสือ
ขอบคุ ณ ใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ ซึ่ ง หลั กฐานดั ง กล่ าวได้ ระบุ มู ลค่ า ของทรั พ ย์ สิ นหรื อ สิ น ค้ า นั้ น ตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 3 พร้อมให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
“ข้อ 5/1 กรณีที ่ผู้รับ บริจ าครับ บริจ าคผ่า นระบบบริจ าคอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (e-Donation)
ตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ลงวันที่
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ให้ใช้ข้อมูลการบริจาคที่ปรากฏในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิยกเว้นภาษี อากรตามข้อ 4 และข้อ 5 โดยผู้ที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษี อากร
ไม่ต้องแสดงเอกสารหลักฐานการบริจาคต่อเจ้าพนักงานประเมิน”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2562
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป)
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559
ประสงค์ พูนธเนศ
(นายประสงค์ พูนธเนศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

