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เรื่อง การขยายระยะเวลาการยื่นแบบฯ ต้านภัย COVID-19 มีผลใช้บังคับแล้ว
.................................................................................................................................................................
ด้วยได้มีประกาศกระทรวงการคลัง จานวน 3 ฉบับ ขยายกาหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการและ
ชาระภาษีประเภทต่าง ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือประชาชนและ
ผู้ ป ระกอบการให้ มี ส ภาพคล่ องเพิ่ มขึ้ น จากการแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 ( COVID-19)
ที่ ก ระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ของประเทศ รวมทั้ ง เยี ย วยาผู้ ป ระกอบการที่ ได้ รั บ ผลกระทบจากการถู ก ปิ ด
สถานประกอบการตามคาสั่งของทางราชการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)
กรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เลื่อนกาหนดเวลา
ยื่น แบบและชาระภาษี ให้แก่ประชาชนและผู้ ประกอบการเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบของ COVID-19 ซึ่ง
ผู้ประกอบการได้ติดตามความคืบหน้าการออกกฎหมายเมื่อมีผลบังคับไว้นั้น บัดนี้ เรื่องดังกล่าวได้มีการประกาศ
กระทรวงการคลังออกมาแล้วจานวน 3 ฉบับ ซึ่งกาหนดเวลายื่นแบบและชาระภาษีประเภทต่าง ๆ ที่ขยายออกไป
มีดงั ต่อไปนี้
1. ขยายเวลายื่นแบบและชาระภาษีเป็นการทั่วไป ดังนี้
1.1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สาหรับปีภาษี 2562 (แบบ ภ.ง.ด.90* แบบ ภ.ง.ด.91*
และ แบบ ภ.ง.ด.95) ที่ต้องยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้ขยายเวลาออกไปอีกจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม
2563
1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2562 (แบบ ภ.ง.ด. 50 และ
แบบ ภ.ง.ด. 55) เฉพาะรายที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนสิงหาคม
2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
1.3 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 (แบบ ภ.ง.ด. 51)
เฉพาะรายที่ อ ยู่ น อกตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ที่ ต้ อ งยื่ น ภายในเดื อ นเมษายน 2563 ถึ ง เดื อ นกั น ยายน 2563
ขยายออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
2. ขยายเวลายื่นแบบและชาระภาษี เฉพาะผู้ประกอบการที่ปิดสถานประกอบการตามคาสั่ง
ของทางราชการดังต่อไปนี้
2.1 ภาษี เ งิ น ได้ หั ก ณ ที่ จ่ า ย (แบบ ภ.ง.ด. 1 แบบ ภ.ง.ด. 2 แบบ ภ.ง.ด. 3
แบบ ภ.ง.ด. 53 และ แบบ ภ.ง.ด. 54) ของเดือนมีนาคม 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563 และ
เดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

/2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม...
*แบบ ภ.ง.ด. 90 และ แบบ ภ.ง.ด. 91 ได้มีการขยายกาหนดเวลายื่นแบบฯ ออกไปแล้ว 1 ครั้ง ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อ ง ขยายก าหนดเวลาการยื่นรายการและชาระภาษี ให้ แ ก่ผู้มีห น้า ที่เสีย ภาษี เงินได้บุ คคลธรรมดา สาหรับ เงินได้พึงประเมิ น
ประจาปีภาษี ๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

-22.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.2.1 การขายสินค้าและบริการภายในประเทศ (แบบ ภ.พ. 30) ของเดือนมีนาคม
2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563 และเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่น ภายในเดือนพฤษภาคม 2563
ขยายออกไปถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2563
2.2.2 การจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ (แบบ ภ.พ. 36) ของเดือนมีนาคม 2563
ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563 และเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่น ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ขยาย
ออกไปถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
2.3 ภาษีธุ รกิจเฉพาะ (แบบ ภ.ธ. 40) ของเดือนมีนาคม 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือน
เมษายน 2563 และเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 23
พฤษภาคม 2563 แต่ไม่รวมถึงกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากาไรที่ชาระในขณะจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม
2.4 อากรแสตมป์ (แบบ อ.ส. 4 แบบ อ.ส. 4ก และ แบบ อ.ส. 4ข) ที่ต้องยื่นชาระ
ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ขยายออกไปถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
ผู้ประกอบการที่ ได้รับสิทธิขยายเวลาเฉพาะกรณีที่ปิดสถานประกอบการตามคาสั่งของทาง
ราชการจะต้องมีหน้าที่ในการยื่นแบบและชาระภาษี
โฆษกกรมสรรพากร กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า “มาตรการการขยายระยะเวลาการยื่ น แบบฯ
จะช่ว ยให้ ผู้ที่ได้รับ ผลกระทบมีสภาพคล่องทางการเงินและมีความคล่ องตัวในการทางานเพิ่มขึ้น สามารถดาเนิน
กิจการต่อไปได้ และหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้ทุกคนอยู่ที่บ้าน ภายใต้แนวคิด “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ
เพื่อชาติ” ของรัฐบาลต่อไป”
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