ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง การขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ
และชาระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 3)
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ให้ผู้มีหน้าที่ เสียภาษีหรือนาส่งภาษี ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีตามประมวลรัษฎากรผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับ นโยบาย
“ไทยแลนด์ 4.0” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว จึงอาศัยอานาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง
แห่งประมวลรัษฎากร อนุมัติให้ขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชาระภาษี และการนาส่ง
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ
บัญชีงบดุล บัญชีทาการ และบัญชีกาไรขาดทุน บัญชีรายรับ รายจ่าย หรือบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่าย
ที่มีบุคคลตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ตรวจสอบและรับรองในรอบระยะเวลาบัญชี แล้วแต่กรณี
และแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันและมูลค่ารวม
ของธุรกรรมระหว่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ตามประมวลรัษฎากร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ออกไปอีก 8 วัน นับแต่วันพ้นกาหนดเวลาตามที่กฎหมายกาหนด ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี บัญชีงบดุล บัญชีทาการ
และบัญชีกาไรขาดทุน บัญชีรายรับ รายจ่าย หรือบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่ายที่มีบุคคลตามมาตรา 3 สัตต
แห่งประมวลรัษฎากร ตรวจสอบและรับรองในรอบระยะเวลาบัญชี แล้วแต่กรณี และแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันและมูลค่ารวมของธุรกรรมระหว่างกันในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชี ตามประมวลรัษฎากร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
กาหนดให้ยื่นรายการในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 ดังนี้
1.1 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่
(1) ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 และ ภ.ง.ด.95 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป ให้ขยายกาหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็นภายในวันที่ 8 เมษายนของปีถดั ไป
(2) ภ.ง.ด.94 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในเดือนกันยายน
ของทุกปี ให้ขยายกาหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็นภายในวันที่ 8 ตุลาคมของทุกปี
1.2 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่
(1) ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 และ ภ.ง.ด.55 และบัญชีงบดุล บัญชีทาการ
และบัญชีกาไรขาดทุน บัญชีรายรับ รายจ่าย หรือบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่ายที่มีบุคคลตามมาตรา 3 สัตต
แห่งประมวลรัษฎากร ตรวจสอบและรับรองในรอบระยะเวลาบัญชี แล้วแต่กรณี ซึ่งต้องยื่นภายใน 150 วัน
นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ให้ขยายกาหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็นภายใน 158 วั น
นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
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(2) ภ.ง.ด.51 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายใน 2 เดือน นั บแต่
วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี ให้ขยายกาหนดเวลาดังกล่าว
เป็นภายใน 2 เดือน 8 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
(3) ภ.ง.ด.54 ซึ่งต้องยื่นรายการและนาส่งภาษีภ ายใน 7 วัน นั บแต่
วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน หรือจาหน่ายเงินกาไรออกไปจากประเทศไทย ให้ขยาย
กาหนดเวลาออกไปเป็นภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมินหรือจาหน่าย
เงินกาไรออกไปจากประเทศไทย
1.3 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ได้แก่ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3
และ ภ.ง.ด.53 ซึ่งต้องยื่นรายการและนาส่งภาษีภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน
ให้ขยายกาหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็นภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน
1.4 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ได้แก่ ภ.ง.ด.1 ก ซึ่งต้องยื่น
รายการและนาส่งภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป ให้ขยายกาหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็นภายใน
วันที่ 8 มีนาคมของปีถัดไป
1.5 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ได้แก่ ภ.ง.ด.2 ก ภ.ง.ด.3 ก
ซึ่ง ต้อ งยื่น รายการและนาส่ง ภาษีภ ายในเดือ นมกราคมของปีถัด ไป ให้ข ยายกาหนดเวลาดัง กล่า ว
ออกไปเป็นภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป
1.6 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่
(1) ภ.พ.30 ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป ให้ขยายกาหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็นภายในวันที่ 23 ของเดือนถัดไป
(2) ภ.พ.36 ซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายใน 7 วัน นับแต่
วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ (กรณีผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร
ซึ่งได้เข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และไม่ได้จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราว หรือผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้น
ในราชอาณาจักร) ของเดือนที่ขายทอดตลาด (กรณีผู้ทอดตลาดซึ่งขายทรัพย์สินของผู้ประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือของเดือนที่ครบกาหนด 30 วัน ที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
เกิดขึ้น (กรณีผู้รับโอนสิน ค้าหรื อผู้รับโอนสิทธิในบริการตามมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร)
ให้ขยายกาหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็นภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินค่าซื้อ สิน ค้า
หรือ ค่า บริการของเดือนที่ขายทอดตลาด หรือของเดือนที่ครบกาหนด 30 วัน ที่ความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น แล้วแต่กรณี
1.7 แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่ ภ.ธ.40 ซึ่งจะต้องยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ให้ขยายกาหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็นภายใน
วันที่ 23 ของเดือนถัดไป
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1.8 แบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
และมูลค่ารวมของธุรกรรมระหว่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งต้องยื่นภายใน 150 วัน นับ แต่
วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ให้ขยายกาหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็นภายใน 158 วัน นับแต่
วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
ข้อ 2 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนาส่งภาษี ที่จะได้รับสิทธิขยายกาหนดเวลาตามข้อ 1
จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีฉบับปกติและฉบับเพิ่มเติมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
หากเป็นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีฉบับปกติในรูปแบบของกระดาษ แม้ต่อมาจะได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
อีกครั้งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะไม่ได้รับสิทธิให้ขยายกาหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี
หรือหากเป็นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีฉบับปกติผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ต่อมา ได้ยื่น
แบบแสดงรายการภาษี อี ก ครั้ ง ในรู ป แบบของกระดาษ จะไม่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ใ ห้ ข ยายกาหนดเวลายื่ น
แบบแสดงรายการภาษีเช่นกัน และผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนาส่งภาษีจะต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
ตามประมวลรัษฎากร
ข้อ 3 กรณีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และได้รับสิทธิผ่อนชาระ 3 งวด ตามมาตรา 64 (1) แห่งประมวลรัษฎากร จะต้องผ่อนชาระ
ภายในกาหนดเวลา ดังนี้
- งวดที่ ห นึ่ ง ต้ อ งช าระพร้ อ มกั บ การยื่ น แบบแสดงรายการภาษี ภายใน
กาหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายออกไป
- งวดที่สอง ต้องชาระภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชาระงวดที่หนึ่ง
- งวดที่สาม ต้องชาระภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชาระงวดที่สอง
หากไม่ชาระงวดใดงวดหนึ่งภายในเวลาที่กาหนดไว้ ผู้ มีหน้าที่เสียภาษีหรือนาส่ง
ภาษีห มดสิทธิที่จะชาระภาษีเป็น รายงวดต่อไป และต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวล
รัษฎากร สาหรับงวดที่ไม่ชาระและงวดต่อ ๆ ไป โดยคานวณเงินเพิ่มตั้งแต่พ้นกาหนดเวลาการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีที่ได้รับอนุมัติให้ขยายออกไปนั้นจนถึงวันชาระ
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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