ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 378)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สาหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนในเครื่องจักร แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม
ตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร
__________________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 695) พ.ศ. 2563 อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สาหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนในเครื่องจักร
แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 695) พ.ศ. 2563 ต้องเป็นเงินได้
ที่ได้จ่ายเพื่อ การลงทุน ในเครื่องจักร แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมตามมาตรา 65 ตรี (5)
แห่งประมวลรัษฎากร และต้องเป็นการลงทุนทีเ่ กิดขึน้ จากสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง หรือข้อตกลงในลักษณะ
ทานองเดียวกันทั้งสิ้น แล้วแต่กรณี ที่ได้กระทาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
ข้อ 2 ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ลงทุนในเครื่องจักรตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 ได้รับสิท ธิ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับเงินได้ เท่ากับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อการลงทุน ในเครื่องจักร แต่ไม่ใช่
เป็น การซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่ง ประมวลรัษ ฎากร เป็น จานวนร้อ ยละ
หนึ่ งร้อยห้าสิบของรายจ่ายตามจานวนที่ได้จ่ายไปจริงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยให้ยกเว้นตามส่วนเฉลี่ยเป็นจานวนเท่ากันของจานวนเงินได้ที่ได้รับยกเว้นสาหรับ
ระยะเวลาห้ารอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน
ข้อ 3 ให้บริษัท หรือห้างหุ้น ส่ว นนิต ิบุคคลที่มีสิท ธิได้รับ ยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 2
เริ่มใช้สิทธิย กเว้น ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
ของทรัพย์สินตามมาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร
/ ข้อ 4 ...

๒
ข้อ 4 ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 2 และข้อ 3
ดาเนินการ ดังนี้
(1) จัดทาโครงการลงทุนและแผนการลงทุนตามแบบแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงิน
ตามที่แ นบท้ายประกาศนี้ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร
http://www.rd.go.th ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(2) จัดทารายงานแสดงรายละเอียดของเครื่องจักรที่ใช้สิทธิยกเว้นนั้น โดยต้องมีรายการ
และข้อความอย่างน้ อยตามแบบที่แ นบท้ายประกาศนี้ และเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมทั้งเอกสาร
ประกอบการลงรายการในรายงานไว้ ณ สถานประกอบการ พร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
เครื่องจักรตามวรรคหนึ่งจะต้องมีอยู่ในทะเบียนทรัพย์สินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
หรือเอกสารอื่นใดในทานองเดียวกันที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดทาขึ้น
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

แบบแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงิน
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 695) พ.ศ. 2563
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- หมายเหตุ : จานวนเงินตามแผนการจ่ายเงินในแต่ละเดือนตามตารางข้างต้น อาจเป็นการประมาณการทีบ่ ริษทั ฯ คาดว่าจะจ่าย ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับจานวนเงินที่จ่ายจริง
ที่จะใช้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 695) พ.ศ. 2563 ก็ได้

รวมยอด
จ่าย
(บาท)

รายงานแสดงรายละเอียดของเครื่องจักรที่ใช้สทิ ธิตามมาตรา 4
แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 695) พ.ศ. 2563
ชื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี ......................................................................................................... เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร .......................................................
ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น
ลาดับที่

เอกสารที่ก่อให้เกิด
การลงทุน 1
ชื่อเอกสาร
วัน เดือน ปี
ที่จัดทาเอกสาร

รายละเอียดของ
เครื่องจักร 2

สถานที่ตงั้ เครื่องจักร/
หลักฐานการจ่ายเงิน 3
(การจ่ายเงินตัง้ แต่วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63) สถานที่นาเครื่องจักรไปใช้ 5
ชื่อเอกสาร /
วัน เดือน ปี จานวนเงิน
เลขที่เอกสาร (ถ้ามี) / ที่จ่ายเงิน 4
(บาท)
วัน เดือน ปี

วันทีเ่ ครื่องจักร
อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานได้
ตามประสงค์ 6

หมายเหตุ 7

หมายเหตุ
1

เอกสารที่ก่อให้เกิดการลงทุน เช่น หนังสือสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง หรือข้อตกลงในลักษณะทานองเดียวกัน ถ้าการลงทุนนั้น เกิดจากเอกสารมากกว่าหนึ่งชุด เช่น มีหนังสือสัญญาและใบสั่งจ้าง
ต้องระบุให้ครบ ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดต้องเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
2
รายละเอียดของเครื่องจั กร ให้ระบุชื่อ ยี่ห้อ รุ่น ขนาด หรือคุณลักษณะจาเพาะ (Specification) (ถ้ามี) ด้วย
3
หลักฐานการจ่ายเงิน หมายถึง หลักฐานการจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งเครื่องจักร เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี เอกสารอื่นใดที่แสดงการจ่ายเงิน (เช่น เช็คหรือหลักฐานแสดงการโอนเงิน)
4
วัน เดือน ปีที่จ่ายเงิน กรณีเป็นการจ่ายด้วยเช็คให้ถือตามวันที่ลงในเช็ค กรณีมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ถือตามวันที่ที่มีการโอนเงิน
5
ให้ระบุที่อยู่ของสถานที่ที่เครื่องจักรตั้งอยู่หรือสถานที่ที่นาเครื่องจักรนั้นไปใช้ หากไม่มีเลขที่ ให้ระบุตาแหน่งที่ตั้งให้ชัดเจน
6
วันที่เครื่องจักรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามประสงค์ หมายถึง วันที่เริ่มต้นหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
7
กรณีที่มีการขายเครื่องจักรหรือเครื่องจักรถูกทาลาย หรือสูญหาย หรือสิ้นสภาพ ให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่ขายเครื่องจักรหรือเครื่องจักรถูกทาลาย หรือสูญหาย หรือสิ้นสภาพ พร้อมเก็บเอกสาร
ที่แสดงเป็นหลักฐานการขาย การทาลาย การสูญหาย หรือการสิ้นสภาพไว้เพื่อประโยชน์ต่อการตรวจสอบด้วย

