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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ ๔๑๔)
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินไดเทาทีไ่ ดจาย
เปนคาซื้อหนวยลงทุนและการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒ (๕๕) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดว ยการยกเวน รัษฎากร ซึ่ง แกไ ขเพิ่ม เติม โดยกฎกระทรวง
ฉบั บ ที่ ๓๕๗ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว า ด ว ยการยกเว น รั ษ ฎากร
อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินได
เทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ให ย กเลิ กความในข อ ๘ ของประกาศอธิบ ดี กรมสรรพากร เกี่ ย วกั บ ภาษี เงิ น ได
(ฉบับที่ ๔๐๑) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินได
เทาที่ไ ดจายเปน คาซื้ อหนว ยลงทุน และการถือหน ว ยลงทุ น ในกองทุน รวมเพื่อการเลี้ย งชีพ ลงวัน ที่
๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๘ การไดรับยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามประกาศนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) กรณีการซื้อหนวยลงทุนตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนตนไป
ผูมีเงินไดตองแจงความประสงคที่จะใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดตอบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม
ที่ตนไดซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
(๒) กรณีการซื้อหนวยลงทุนกอนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ผูมีเงินได
ตองมีหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม
ที่แสดงไดวามีการจายเงินเขากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพดังกลาว”
ขอ ๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๘/๑ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได
(ฉบับที่ ๔๐๑) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินได
เทาที่ไ ดจายเปน คาซื้ อหนว ยลงทุน และการถือหน ว ยลงทุ น ในกองทุน รวมเพื่อการเลี้ย งชีพ ลงวัน ที่
๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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“ขอ ๘/๑ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมที่ไดรับแจงความประสงคตามขอ ๘ (๑)
ตองสงขอมูลของผูมีเงินไดตอกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร โดยจัดทําขึ้นเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ตามรูปแบบและนําสงตามวิธีการที่กําหนดบนเว็บไซตของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th
การแจงและการสงขอมูลตามวรรคหนึ่ง ใหแจงภายในวันที่ ๑๕ มกราคมของปถัดไป
เวนแตอธิบดีจะกําหนดเปนอยางอื่น
กรณี บ ริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย จั ด การกองทุ น รวมได แ จ ง และส ง ข อ มู ล ตามวรรคสองแล ว
แตมีความประสงคจะขอแกไข ยกเลิก หรือเพิ่มเติม ขอมูลดังกลาวนั้น ใหบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวมดังกลาวแจงและสงขอมูลผานระบบรับขอมูลคาซื้อหนวยลงทุนเกินกําหนดเวลาบนเว็บไซต
ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th”
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในวรรคสองของขอ ๙ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได
(ฉบับที่ ๔๐๑) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินได
เทาที่ไ ดจายเปน คาซื้ อหนว ยลงทุน และการถือหน ว ยลงทุ น ในกองทุน รวมเพื่อการเลี้ย งชีพ ลงวัน ที่
๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“การโอนการลงทุ น ในกองทุน รวมเพื่อ การเลี้ ยงชี พตามวรรคหนึ่ง ใหกองทุน รวม
เพื่อการเลี้ยงชีพที่ไดรับคําสั่งโอนจากผูมีเงินไดจัดทําหนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่ อ การเลี้ ย งชี พ แนบพร อ มหนั ง สื อ รั บ รองการซื้ อ หน ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ
และสงมอบใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับ โอนเก็บไวเปนหลักฐานพรอมที่จะใหเจาพนักงาน
ประเมินตรวจสอบได เวน แตกรณีการโอนหนวยลงทุน ที่ซื้อตั้งแต วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เปน ตน ไป และผูมีเ งิน ไดไ ดแ จง ความประสงคที่จ ะใชสิทธิยกเวน ภาษีเ งิน ไดต ามขอ ๘ (๑) แล ว
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ไดรับคําสั่งโอน ไมตองแนบและสงมอบหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุน
ใหแกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอน”
ขอ ๔ ให ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของข อ ๑๐ ของประกาศอธิ บ ดี ก รมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ ๔๐๑) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินได
สําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนและการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
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“หนัง สือรับรองการซื้อหนว ยลงทุนในกองทุน รวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามขอ ๘ (๒)
และหนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามขอ ๙ ตองจัดทําเปนภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษ แตถาทําเปนภาษาตางประเทศอื่นตองมีคําแปลภาษาไทยกํากับดวย สวนตัวเลขใหใชเลขไทย
หรือเลขอารบิค โดยมีขอความอยางนอยตามแบบที่แนบทายประกาศนี้”
ขอ ๖ ประกาศนี้ใหใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่จะตองยื่นรายการใน
พ.ศ. ๒๕๖๖ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สมศักดิ์ อนันทวัฒน
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพากร

