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เรื่อง สรรพากรช่วยผู้ประกอบการ ขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลทางออนไลน์ ออกไปเป็น 30 มิ.ย. นี้
..................................................................................................................................................................................
กระทรวงการคลัง ออกประกาศกระทรวงการคลัง เพื่อขยายเวลาการยื่นแบบและชาระภาษีเงินได้
นิติบุคคลรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 จากเดิมที่ต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคม 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564
ให้ขยายออกไปเป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้ทาบัญชีที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ที่มีความรุนแรงและครอบคลุมทั่วประเทศ
ช่วยให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นประมาณ 14,200 ล้านบาท
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า “การขยายเวลายื่นแบบฯ
ทางอิน เทอร์เน็ต เป็น การสนับ สนุน การทาธุรกรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์จากที่บ้านหรือ Tax from Home
ช่วยลดความแออัดและความเสี่ย งจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งช่วยเพิ่ม
สภาพคล่องในมือผู้ประกอบการให้มีมากขึ้นและนานขึ้น โดยไม่ได้กระทบการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล อย่างไรก็ดี
กระทรวงการคลังต้องบริหารจัดการกระแสเงินสดเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการชาระภาษีที่เลื่อนออกไป”
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “การขยายเวลาการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 50 และ ภ.ง.ด. 55 ให้แก่ผู้ประกอบการดังกล่าว เพื่อบรรเทาผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มีรายละเอียด ดังนี้
1. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั่วไป
1.1 ขยายกาหนดเวลายื่น แบบแสดงรายการและชาระภาษีเ งิน ได้นิติบุค คล สาหรับแบบ
ภ.ง.ด. 50 และ ภ.ง.ด. 55 ของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 ที่ต้องยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตภายในเดือนพฤษภาคม 2564
ถึ ง เดื อ นมิ ถุ น ายน 2564 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
1.2 ขยายกาหนดเวลายื่นแบบรายงานประจาปี ส าหรับบริษัทหรือห้ างหุ้นส่ วนนิติบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กันตามมาตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร (Disclosure Form) ของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 ที่ต้อง
ดาเนิน การผ่า นอิน เทอร์เ น็ต ภายในเดือ นพฤษภาคม 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 ออกไปเป็นภายในวันที่
30 มิถุนายน 2564 โดยต้องยื่นแบบรายงานประจาปีผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
2. กรณีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.1 ขยายกาหนดเวลายื่น แบบแสดงรายการและชาระภาษีเ งินได้นิติบุคคล สาหรับแบบ
ภ.ง.ด. 50 ของรอบระยะเวลาบั ญ ชี ปี 2563 ที่ ต้ อ งยื่ น ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ภายในเดื อ นพฤษภาคม 2564
ถึงเดือนมิถุน ายน 2564 ออกไปเป็น ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
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-22.2 ขยายกาหนดเวลายื่นแบบรายงานประจาปี สาหรับบริษัทที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 71 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร (Disclosure Form) ของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 ที่ต้องดาเนินการผ่านอินเทอร์เน็ต ภายใน
เดือนพฤษภาคม 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยต้องยื่นแบบ
รายงานประจาปีผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
2.3 บริ ษัท ที่ได้รั บ สิ ทธิ ตาม 2.1 และ 2.2 หมายถึงบริษัท ที่ต้องเลื่ อนการประชุม สามัญ
ประจาปีเพื่ออนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่กาหนดไว้ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
ออกไปอี กไม่เกิ น 1 เดือนนั บ จากที่ก าหนดไว้เดิม เนื่องจากการประกาศมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมที่ มี
ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และให้แจ้งกาหนดการประชุมสามัญ
ประจ าปี ที่ได้กาหนดไว้เดิมและการจั ดประชุมครั้ งใหม่ ต่ออธิบดีกรมสรรพากร ทางเว็บ ไซต์ของกรมสรรพากร
www.rd.go.th ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
นายเอกนิติ นิติ ทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวสรุปว่า “กรมสรรพากรมีระบบรับ
การยื่นแบบแสดงรายการการนาส่งภาษีทางออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการยื่นแบบนิติบุคคลและการทา
ธุรกรรมต่างๆ ไว้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการช่วยให้ประชาชนที่ต้องการมาทาธุรกรรมต่างๆ ดาเนินการได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย และยิ่งโดยสถานการณ์นี้จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อและแพร่กระจายของ โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้เป็นอย่างดี เพื่อเว้นระยะห่าง หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ตามมาตรการของภาครัฐ
และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยประชาชนสามารถเข้า
ทาธุร กรรมต่า งๆ ทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th ของกรมสรรพากร ซึ่งในการทาธุรกรรมต่างๆ จะมี
การอธิ บ ายขั้ น ตอนการท าไว้ อ ย่ า งครบถ้ ว น หรื อ หากต้ อ งการสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ มสามารถติ ด ต่ อ ไปได้ ที่
RD Intelligence Center 1161”
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