ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
(ฉบับที่ 39)
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม
สาหรับการบริจาคเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสาหรับอุตสาหกรรม 4.0
ที่จัดตัง้ โดยสถานศึกษา ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 737) พ.ศ. 2564
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้ว ยการยกเว้น รัษฎากร (ฉบับที่ 737) พ.ศ. 2564 อธิบดีกรมสรรพากร
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพิ่ม สาหรับ การ
บริจ าคทรัพ ย์ส ิน ให้แ ก่ศ ูน ย์ส ่ง เสริม การพัฒ นาบุค ลากรส าหรับ อุต สาหกรรม 4.0 ที ่จ ัด ตั ้ง โดย
สถานศึกษา ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสาหรับการบริจาค
ทรั พย์ สิ น ให้ แก่ ศู น ย์ ส่ งเสริ มการพั ฒนาบุ คลากรส าหรั บอุ ตสาหกรรม 4.0 ที่ จั ดตั้ งโดยสถานศึ กษา
ที่ ได้ กระท าตั้ งแต่ วั นที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึ งวั นที่ 31 ธั นวาคม พ.ศ. 2565 ตามมาตรา 4
แห่ งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่ าด้วยการยกเว้ นรัษฎากร (ฉบับที่ 737)
พ.ศ. 2564 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(1) ทรัพย์สินที่บริจาคต้องเป็นทรัพย์สินที่เป็นเครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์
เครื่องมือ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องจักรเพื่อระบบอัตโนมัติสาหรับอุตสาหกรรม 4.0
ที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(2) ศูน ย์ส ่ง เสริม การพัฒ นาบุค ลากรส าหรับ อุต สาหกรรม 4.0 ที ่จ ัด ตั ้ง
โดยสถานศึกษาต้องได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ข้อ 2 การคานวณมู ล ค่ า ของทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ ข องบริ ษั ท หรื อ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามข้อ 1 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(1) กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซื้อ ทรัพย์สินมาเพื่อบริจาค ต้องมี
หลัก ฐานการได้ม าซึ ่ง ทรัพ ย์ส ิน ที ่ร ะบุจ านวนและมูล ค่า ของทรัพ ย์ส ิน นั ้น โดยให้ถ ือ ว่า มูล ค่า
ตามหลักฐานดังกล่าวเป็นมูลค่าของรายจ่ายที่มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
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(๒) กรณีที ่บ ริษ ัท หรือ ห้า งหุ ้น ส่ว นนิต ิบ ุค คลน าทรัพ ย์ส ิน ที ่ไ ด้บ ัน ทึก บัช ชี
ทรัพย์สินของบริษัทหรือ ห้างหุ้น ส่ว นนิติบุคคลนั้น มาบริจาค ให้ถือเอามูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือจาก
การคานวณหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินเป็นมูลค่าของรายจ่ายที่มีสิทธิได้รับ ยกเว้น
ภาษีเงินได้
(3) กรณีท่ีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนาทรัพย์สินมาบริจาคไม่ว่าจะเป็น
ทรัพ ย์ส ิน ที ่ผ ลิต เองหรือ ซื้อ มาเพื่อ ขาย ให้ถือ เอามูล ค่า ต้น ทุน ของทรัพ ย์สิน ดัง กล่า วที ่มีเ อกสาร
หลักฐานสามารถพิสูจน์ไ ด้ เ ป็น มูลค่า ของรายจ่ายที่มีสิทธิไ ด้รับ ยกเว้นภาษีเ งินได้ แต่มูลค่าดัง กล่า ว
ต้องไม่เกินราคาสินค้าคงเหลือยกมาตามมาตรา 65 ทวิ (6) แห่งประมวลรัษฎากร
(4) มูลค่าของทรัพย์สินหรือสิน ค้าที่ซื้อมาบริจาคนั้น จะต้องมีจานวนไม่เกิน
ราคาที่พึงซื้อได้โดยปกติ ทั้งนี้ ตามมาตรา 65 ตรี (15) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้ อ 3 การยกเว้ น ภาษี เงิ นได้ และภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม ส าหรั บเงิ นได้ ที่ ได้ รั บ จากการโอน
ทรัพย์สินหรือการขายสินค้า อันเนื่องมาจากการบริจาคทรัพย์สินให้แก่ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
สาหรับอุตสาหกรรม 4.0 ที่จัดตั้งโดยสถานศึกษาตามมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น รัษฎากร (ฉบับที่ 737) พ.ศ. 2564 ผู้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีดังกล่าว
ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้เก็บไว้ ณ สถานประกอบการพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
(1) หลักฐานการรับ บริจาคที่ออกโดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสาหรับ
อุตสาหกรรม 4.0 ที่จัดตั้งโดยสถานศึกษา ซึ่งได้ระบุมูลค่าของทรัพย์สินที่บริจาค เช่น หนังสือขอบคุณ
ใบประกาศเกียรติคุณ
(2) หลักฐานการรับรองทรัพย์สินที่บริจาคตามข้อ 1 (1)
(3) หลักฐานการรับรองศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสาหรับอุตสาหกรรม 4.0
ตามข้อ 1 (2)
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. ๒๕65
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