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ขยายกําหนดเวลายื่นแบบและชําระภาษีสําหรบัผู้ประกอบการท่ีให้บริการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศหรือผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์

แพลตฟอร์มจากต่างประเทศ  

เมื่อวนัท่ี 9 กันยายน 2564 กระทรวงการคลังได้ออกประกาศ ซ่ึงมีผลตัง้แต่วนัท่ี 

1 กันยายน 2564 โดยกําหนดให้ขยายระยะเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการภาษี

และชําระภาษีมูลค่าเพ่ิมสําหรบัผู้ประกอบการท่ีให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จาก

ต่างประเทศแก่ผู้ใช้บริการภายในประเทศท่ีไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มจากต่างประเทศซ่ึง

ทําหน้าท่ีเป็นตัวกลางเช่ือมโยงระหว่างผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จา ก

ต่างประเทศและผู้ใช้บริการภายในประเทศซ่ึงไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพ่ิม จากเดิมภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถัดไปออกไปเป็นภายในวัน ท่ี 

23 ของเดือนถัดไป 
 

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการหักค่าใช้จ่าย สําหรบัรายจ่ายเพื่อการลงทุนหรือ

ค่าบริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์  

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับท่ี 406) ลงวันท่ี 8 

กันยายน 2564 ได้กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข สําหรบัรายจ่ายเพ่ือการลงทุน

หรือค่าบริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส ์ โดยให้หกัค่าใช้จ่ายได้เพ่ิมขึ้นอีก 1 เท่า

ในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (รวมเป็นสองเท่า) ตาม

ความในพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 718) ลงวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2564 โดยอาจ

สรุปหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการหกัรายจ่ายได้ดงัน้ี  
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• บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้หกัรายจ่ายได้เพ่ิมขึ้นอีก 1 เท่าสําหรับ

รายจ่ายท่ีได้จ่ายเพ่ือการลงทุนในระบบการจดัทําข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ

การรบัข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการนําส่งภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย ภาษีเงิน

ได้ หรือภาษีมูลค่าเพ่ิม การจัดซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เก็บ

ใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใด ท่ีใช้ร่วมกับ

เครื่องคอมพิวเตอร์ และได้จ่ายไปตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2565 โดยให้ใช้สิทธิยกเว้นเงินได้ระหว่างช่วงเวลาท่ีมีการหกัค่าสึก

หรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน ตามจํานวนท่ีได้จ่ายไปจริงในรอบ

ระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มต้นหกัค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา  

• บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้หกัรายจ่ายได้เพ่ิมขึ้นอีก 1 เท่าสําหรับ

รายจ่ายค่าบริการท่ีได้จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการจดัทําข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้

ให้บริการนําส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ให้บริการนําส่งเงินภาษี ค่าบริการ

ใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือค่าบริการใช้พ้ืนท่ีเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ

ได้จ่ายไปตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

• บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีจะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ดังกล่าวมี

หน้าท่ีต้องแจ้งรายละเอียดการลงทุนและการจ่ายเงินตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด

ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรก่อนย่ืนแบบ

แสดงรายการภาษี สําหรบัรอบระยะเวลาบัญชีท่ีใช้สิทธิ แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 

พฤษภาคม 2566  

ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรบัเงินสนับสนุนให้แก่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

ไทย 

พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 722) ลงวนัท่ี 12 กันยายน 2564 กําหนดให้ยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สําหรับเงิน

สนับสนุนท่ีได้รบัจากกองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุนตามมาตรา 218/6 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535  
 
ขยายระยะเวลามาตรการภาษีสําหรบัการบริจาคให้แก่สํานักงานปลดั

สํานักนายกรฐัมนตรีเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 

2019   

พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 723) ลงวนัท่ี 12 กันยายน 2564 (ตามท่ีคณะรฐัมนตรี

มีมติอนุมติัร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เมื่อวนัท่ี 26 มิถุนายน 2564) กําหนดให้ขยาย

ระยะเวลามาตรการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพ่ิม สําหรบัการบริจาคเงิน

หรือทรพัย์สินเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ให้แก่

สํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตรี จากเดิมสิ้นสุดวนัท่ี 5 มีนาคม 2564 เป็นถึง

วนัท่ี 5 มนีาคม 2565 
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Dbriefs 
A series of live, on-
demand and interactive 
webcasts focusing on 
topical tax issues for 
business executives.  

Power of With 
Focus on the power 
humans have with 
machines. 

Tax@hand 
Latest global and 
regional tax news, 
information, and 
resources. 
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