ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๙๑)
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข และระยะเวลา เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
สาหรับการลงทุนในระบบอัตโนมัติ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๕ (๑) และมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๓ อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา เพื่อ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สาหรับการลงทุน
ในระบบอัตโนมัติ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สาหรับเงินได้เท่ากับรายจ่าย
ที่ได้จ่ายไปเพื่อการลงทุนในเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติ
แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้ คงสภาพเดิมตามมาตรา ๖๕ ตรี (๕) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นจานวน
ร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายตามจานวนที่จ่ายจริง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนที่เกิดขึน้ จากสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง หรือข้อตกลง
ในลักษณะทานองเดียวกัน ที่ไ ด้กระทาตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) เครื่ อ งจั ก รและโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ต ามโครงการลงทุ น ในระบบอั ต โนมั ติ
ต้องได้รับการรับรองจากสถาบันไทย-เยอรมัน
ข้อ ๒ การใช้ สิ ท ธิ ย กเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ ต ามประกาศนี้ ให้ บ ริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คล
ได้ รั บ ยกเว้ น ตามส่ ว นเฉลี่ ย เป็ น จ านวนเท่ า กั น ของจ านวนเงิ น ได้ ที่ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ส าหรั บ ระยะเวลา
ห้ารอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่ องกัน โดยให้เริ่มยกเว้นภาษีเงินได้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นหั ก
ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติ
ตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อ ๓ บริษั ทหรือ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติบุ คคลที่ จะใช้ สิทธิ ยกเว้ นภาษี เงิ นได้ นิติ บุค คลตามข้ อ ๒
ต้องดาเนินการดังนี้
(๑) จัดทาโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติและแผนการจ่ายเงินตามตารางการแจ้ง
โครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินตามที่แนบท้ายประกาศนี้ และแจ้งต่ออธิบดี ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
/ (๒) จัดทา ...

-๒(๒) จั ด ท ารายงานแสดงรายละเอี ย ดการลงทุ น ในระบบอั ต โนมั ติ โดยมี ร ายการ
และข้อความอย่างน้อยตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ และเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมทั้งเอกสาร
ประกอบการลงรายการในรายงานไว้ ณ สถานประกอบการ พร้ อ มที่ จ ะให้ เ จ้ า พนั ก งานประเมิ น
ตรวจสอบได้ และเครื่ อ งจั ก รและโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ นั้ น ต้ อ งปรากฏอยู่ ใ นทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น
หรือเอกสารอื่นใดในทานองเดียวกันของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

ตารางการแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงิน
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๓
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รายงานแสดงรายละเอียดการลงทุนในระบบอัตโนมัติ
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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สถานที่ตั้ง
ทรัพย์สิน5

วันทีพ่ ร้อมใช้การ6

การรับรองโดย
สถาบันไทยเยอรมัน7
เลขที่/ หมายเหตุ
วันที่
ชื่อ
รับรอง เอกสาร
(ถ้ามี)

หมายเหตุ
1 เอกสารที่กอ่ ให้เกิดการลงทุน เช่น หนังสือสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง หรือข้อตกลงในลักษณะทํานองเดียวกัน ถ้าการลงทุนฯ นั้น เกิดจากเอกสารมากกว่าหนึง่ ชุด เช่น มีหนังสือสัญญาและใบสั่งจ้าง ต้องระบุให้ครบ ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมด
ต้องเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2 รายการทรัพย์สิน หมายถึง รายการของทรัพย์สิน เช่น เครื่องจักรเพื่อระบบอัตโนมัติ หรือโปรแกรมที่เชื่อมต่อกับเครือ่ งจักรเพื่อระบบอัตโนมัติ และต้องสอดคล้องกับรายการทรัพย์สินในรายงานการแจ้งรายละเอียดการลงทุนและ
แผนการจ่ายเงิน
3 หลักฐานการจ่ายเงิน หมายถึง หลักฐานการจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี เอกสารอื่นใดที่แสดงการจ่ายเงิน (เช่น เช็คหรือหลักฐานแสดงการโอนเงิน)
4 วัน เดือน ปีที่จา่ ยเงิน กรณีเป็นการจ่ายด้วยเช็คให้ถือตามวันที่ลงในเช็ค กรณีมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ให้ถือตามวันที่ที่มีการโอนเงิน
5 ให้ระบุที่อยูข่ องสถานที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยูห่ รือสถานที่ที่นําทรัพย์สินนั้นไปใช้ หากไม่มีเลขที่ ให้ระบุตําแหน่งที่ตั้งให้ชัดเจน
6 วันที่ทรัพย์สินอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามประสงค์ หมายถึง วันที่เริ่มต้นหักค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
7 รายละเอียดการรับรองโครงการลงทุนโดยสถาบันไทย-เยอรมัน

