ประกาศศอธิบดีกรมสรรพาากร
(ฉบับที่ 26)
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เรื่ออง กําหนดหลัลักเกณฑ์ วิธการ
ีก และเงื่อนไไข เพื่อการยกกเว้นภาษีเงินได้
ไ ภาษีมูลค่าาเพิ่ม ภาษีธรกิ
ุร จเฉพาะ
แลละอากรแสตมมป์ สําหรับกาารบริจาคเพื่ออการสนับสนนุนการพัฒนาาบุคลากรสําหหรับอุตสาหกกรรม 4.0
ที่จัดตั้งโดยสถานศึศึกษา ตามพรระราชกฤษฎีฎีกาออกตามคความในประมมวลรัษฎากรร
ว่าด้วยการยกเว้
ว
นนรัษฎากร (ฉบบับที่ 699) พ.ศ. 2563
ออาศัยอํานาจตตามความในมมาตรา 4 แลละมาตรา 8 แห่งพระราชชกฤษฎีกาอออกตามความม
ในปรระมวลรัษ ฎาากร ว่า ด้วยการยกเว้น รั ษฎากร (ฉบบับ ที่ 699) พ.ศ. 25663 อธิบดีกรมสรรพากร
ร
ร
กําหนนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้
ไ ภาษีมูลคค่าเพิ่ม ภาษีธุธรกิจเฉพาะะ
และออากรแสตมมป์ สํ า หรับ การบริ
ก
จ าค ทรัพ ย์ส ิน ใหห้แ ก่ศ ูน ย์สงเสริ
่ง ม การพพัฒ นาบุค ลาากรสํ า หรับ
อุตสาาหกรรม 4.00 ที่จัดตั้งโดยยสถานศึกษาา ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การได้รัรบั ยกเว้นภาษีษีเงินได้ของบบริษัทหรือห้างหุ
า ้นส่วนนิตติิ บุคคลสําหรัับการบริจาคค
ทรั พ ย์ สิ นให้ แก่ ศูศู นย์ ส่ งเสริ มการพั ฒนาบบุ คลากรสํ าหรั
ห บอุ ตสาหกรรม 4.0 ที่ จั ดตั้ งโดยสถานศึ กษาา
ที่ ได้ กกระทํ าตั้ งแตต่ วั นที่ 1 มกกราคม พ.ศ. 2563 ถึ งวั นที่ 31 ธันวาคม
น
พ.ศศ. 2563 ตาามมาตรา 4
แห่ งพพระราชกฤษษฎี กาออกตาามความในปประมวลรั ษฎากร
ฎ ว่ าด้ วยการยกเว้
ย
นรรั ษฎากร (ฉบั บที่ 699))
พ.ศ. 2563 ต้องเเป็นไปตามหลลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(1) ทรัรัพย์สินที่บริจจาคต้องเป็นทรั
ท พย์สินที่เป็นเครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์
ณ์
เครื่องงมือ หรือโปรรแกรมคอมพิพิวเตอร์ ที่เชื่ออมต่อกับเครืองจั
่อ กรเพื่อระะบบอัตโนมัติ สําหรับอุตสาาหกรรม 4.00
ที่ได้รรัับการรับรองจากสํานักงาานคณะกรรมมการนโยบายยเขตพัฒนาพิพิเศษภาคตะววันออก
(2) ศูนย์
น ส่ ง เสริ ม กการพั ฒ นาบุบุ ค ลากรสํ าหรั
ห บ อุ ต สาหกกรรม 4.0 ที่ จั ด ตั้ ง โดยย
สถานนศึกษาต้องได้ด้รับการรับรอองจากสํานักงงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิพิเศษภาคตะวันออก
ข้อ 2 การคํานวณมู
น ลค่าขอองทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ขอองบริษัทหรือห้
อ างหุ้นส่วน
นิติบคุคคลตามข้อ 1 ต้องเป็นไปปตามหลักเกณ
ณฑ์ วิธีการ และเงื
แ ่อนไข ดัดงนี้
(1) กรรณีที่บริษัทหหรือ ห้างหุ้นส่สวนนิติบุคคลซื
ค ้อทรัพ ย์สสิิ นมาเพื่อ บริริจาค ต้อ งมีมี
หลักฐฐานการได้มาซึ
า ่งทรัพย์สินที
น ่ระบุจํานววนและมูลค่าของทรัพย์สนนั
ิน ้น โดยให้ถ้ ือว่ามูลค่าตามหลั
ต
กฐานน
ดังกลล่าวเป็นมูลค่าของรายจ่
า
ายที่มีสิทธิได้รบับยกเว้นภาษีเงิเ นได้
/ (๒) กรณี …
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(๒) กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนําทรัพย์สินที่ได้บันทึกบัญชีทรัพย์สิน
ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นมาบริจาค ให้ถือเอามูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือจากการคํานวณ
หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินเป็นมูลค่าของรายจ่ายที่มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
(3) กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนําทรัพย์สินมาบริจาคไม่ว่าจะเป็น
ทรัพย์สินที่ผลิตเองหรือซื้อมาเพื่อขาย ให้ถือเอามูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินดังกล่าวที่มีเอกสารหลักฐาน
สามารถพิสูจน์ได้เป็นมูลค่าของรายจ่ายที่มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้แต่มูลค่าดังกล่าวต้องไม่เกินราคา
สินค้าคงเหลือยกมาตามมาตรา 65 ทวิ (6) แห่งประมวลรัษฎากร
(4) มูลค่าของทรัพย์สินหรือสินค้าที่ซื้อมาบริจาคนั้น จะต้องมีจํานวนไม่เกินราคา
ที่พึงซื้อได้โดยปกติ ทั้งนี้ ตามมาตรา 65 ตรี (15) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อ 3 การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สําหรับ
เงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน การขายสินค้า หรือสําหรับการกระทําตราสารอันเนื่องมาจากการ
บริจาคทรัพย์สินให้แก่ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรม 4.0 ที่จัดตั้งโดยสถานศึกษา
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 699)
พ.ศ. 2563 ผู้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีดังกล่าวต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้เก็บไว้ ณ สถานประกอบการพร้อมที่
จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
(1) หลักฐานการรับบริจาคที่ออกโดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสําหรับ
อุตสาหกรรม 4.0 ที่จัดตั้งโดยสถานศึกษา ซึ่งได้ระบุมูลค่าของทรัพย์สินที่บริจาค เช่น หนังสือขอบคุณ
ใบประกาศเกียรติคุณ
(2) หลักฐานการรับรองทรัพย์สินที่บริจาคตามข้อ 1 (1)
(3) หลักฐานการรับรองศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรม 4.0
ตามข้อ 1 (2)
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕63
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

