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บีโอไอออกหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ใิ นการ
ขอใช้สทิ ธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax)
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บีโอไอออกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิ ในการขอใช้สิทธิและ
ประโยชน์ ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax)
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“สํานักงานฯ”) ได้ออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน ที่ ป. 3/2559 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ใิ นการขอใช้สทิ ธิและประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (“e-Tax”) โดยสํานักงานฯ ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบตั ใิ นการขอใช้สทิ ธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลด้วยระบบ e-Tax ไว้ สรุปได้ดงั นี้
1. ผูข้ อใช้สทิ ธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (“ผูร้ บั บริการ”) จะต้องปฏิบตั ติ าม
วิธกี ารและข้อกําหนดของ (1) ระบบการขอใช้สทิ ธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล (2) ประกาศ
สํานักงานฯ เรือ่ ง กําหนดวิธกี ารรายงานผลการดําเนินงานก่อนใช้สทิ ธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
และ (3) ประกาศสํานักงานฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารตรวจสอบโครงการทีไ่ ด้รบั ส่งเสริมการลงทุนทีป่ ระสงค์
จะขอใช้สทิ ธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
2. ผูร้ บั บริการจะต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและขัน้ ตอนต่างๆ ทีส่ าํ นักงานฯ กําหนดในการยื่นคําขอใช้
สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ซึง่ รวมถึงวิธกี ารดังต่อไปนี้
2.1

ผูร้ บั บริการจะสามารถเข้าใช้ระบบโดยใช้รหัสผูใ้ ช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) เดียวกับที่
ใช้รายงานผลการดําเนินการและรายงานความคืบหน้าโครงการ

2.2

การยื่นคําขอใช้สทิ ธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ ุคคล ให้ผรู้ บั บริการทีป่ ระสงค์จะยื่นคําขอแจ้ง
ข้อมูลทางเว็บไซต์ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ าํ นักงานฯกําหนด พร้อมทัง้ แนบเอกสารหลักฐานที่
เกีย่ วข้อง

2.3

บรรดาเอกสารหลักฐานประกอบการขอใช้สทิ ธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลตามรูปแบบที่
สํานักงานฯกําหนดนัน้ ผูร้ บั บริการต้องยืนยันความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลดังกล่าวและยินยอมให้
สํานักงานฯเก็บไว้เป็ นหลักฐานและทรัพย์สนิ ของทางราชการ

2.4

เมื่อผูร้ บั บริการได้ยนื ยันความถูกต้องของข้อมูลทีจ่ ะขอใช้สทิ ธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ ุคคล
แล้ว และได้สง่ ข้อมูลนัน้ มายังสํานักงานฯ ถือว่าข้อมูลนัน้ มีผลสมบูรณ์และไม่สามารถแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ใดๆได้ เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากสํานักงานฯ

3. เมื่อมีการ login เข้าสูร่ ะบบด้วยรหัสผูใ้ ช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) แล้ว ผูร้ บั บริการต้องรับรอง
ความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลแสดงตัวตน โดยผูร้ บั บริการต้องเก็บรักษารหัสผูใ้ ช้ (username) และรหัสผ่าน
(password) ไว้เป็ นความลับ
4. การยื่นเอกสาร การรับ การส่งข้อมูลต่างๆ หรือการดําเนินการใดๆ จะทําในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถอื เอา
วันเวลาทีป่ รากฏทีค่ อมพิวเตอร์แม่ขา่ ย และให้ถอื ว่าสํานักงานฯ ได้รบั ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ต่อเมื่อสํานักงานฯ
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ได้ตอบแจ้งเป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นในทํานองเดียวกัน ทัง้ นี้ มิให้ถอื เป็ นการรับรองหรือแสดงว่า
สํานักงานฯ ได้ตรวจสอบแล้วถึงความครบถ้วนของสาระของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทน่ี ําส่ง
5. สํานักงานฯ สงวนสิทธิไม่
์ พจิ ารณาคําขอใช้สทิ ธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลโดยไม่มกี ารผ่อนผัน
หากผูร้ บั บริการเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ทส่ี าํ นักงานฯ กําหนด
ทัง้ นี้ หากวิธกี ารดําเนินการในทางปฏิบตั อิ ่นื ใดเกีย่ วกับการรับคําขอและการขอใช้สทิ ธิและประโยชน์ทไ่ี ม่ได้กาํ หนดไว้
ในประกาศฉบับนี้ ให้นํากฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้แทน โดยบริการการขอใช้สทิ ธิและประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์น้ี สํานักงานฯ จะเริม่ ให้บริการตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2559 เป็ นต้น
ไป และจะยกเลิกการให้บริการรูปแบบเดิม ตัง้ แต่วนั ที่ 31 สิงหาคม 2561
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