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ให้หกัค่าซื�อเครื�องจกัรได้ 150% 
พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที� 690 ไดอ้อกมาเมื�อวนัที� 20 มกราคม 2563 และมผีลบงัคบัใชต้ั (งแต่วนัที� 21 มกราคม 2563 ใหห้กัค่าใช้จ่ายได ้
150% สาํหรบัรายจา่ยลงทุนดงันี( 

 รายจ่ายเพื�อการลงทุนในเครื�องจกัร ซึ�งจ่ายไปตั (งแต่วนัที� 1 กนัยายน 2562 ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 2563 โดยไม่รวมถงึกจิการที�
ใหเ้ช่าแบบลสิซิ�งและลงทนุในเครื�องจกัรเพื�อใหเ้ชา่เครื�องจกัรนั (นแบบลสิซิ�ง 

 เครื�องจกัรตอ้งอยู่ในประเทศไทยและต้องไม่ผ่านการใชง้านมาก่อน และเป็นเครื�องจกัรที�อยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้านไดภ้ายในวนัที� 
31 ธนัวาคม 2563 

 ไม่เป็นเครื�องจกัรที�ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎกีาที�ออกตามความในประมวลรษัฎากร กฎหมายสง่เสรมิการ
ลงทุน กฎหมายวา่ดว้ยการเพิ�มขดีความสามารถการแขง่ขนัของประเทศ หรอืกฎหมายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

 บรษิทัตอ้งจดัทาํโครงการลงทุนและแผนการจา่ยเงนิ แจง้ต่ออธบิดกีรมสรรพากรตามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนด 
 
การลดภาษีที�ดินและสิ�งปล ูกสร้าง 
พระราชกฤษฎีกาลดภาษทีี�ดนิและสิ�งปลูกสรา้ง ไดอ้อกมาเมื�อวนัที� 20 มกราคม 2563 และมผีลบงัคบัใช้ยอ้นหลงัตั (งแต่วนัที� B มกราคม 
2563 เพื�อลดภาษทีี�ดนิและสิ�งปลกูสรา้งสาํหรบัที�ดนิหรอืสิ�งปลกูสรา้งบางประเภทดงันี( 

 ลดภาษ ี50% สาํหรบัที�ดนิและสิ�งปลกูสรา้ง สิ�งปลกูสรา้ง หรอืหอ้งชดุที�บุคคลธรรมดาใชเ้ป็นที�อยูอ่าศยัและมชีื�ออยู่ในทะเบยีนบา้น
และไดก้รรมสทิธิ Cกอ่น 13 มนีาคม 2562  และการลดภาษดีงักล่าวรวมถงึโรงผลติไฟฟ้า และที�ดนิและสิ�งปลกูสรา้งอื�นๆ เป็นตน้ 
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 ลดภาษ ี90% สาํหรบัอสงัหารมิทรพัยร์อการขายของสถาบนัการเงนิเป็นเวลาไม่เกนิ 5 ปี ที�ดนิหรอืสิ�งปลูกสร้างระหว่างการ
พฒันาเป็นโครงการจดัสรร อาคารชุดหรอืนิคมอตุสาหกรรมเป็นเวลาไม่เกนิ 3 ปี ที�ดนิหรอืสิ�งปลกูสรา้งของโรงเรยีนเอกชน ที�ดนิ
หรอืสิ�งปลกูสรา้งที�เป็นสถานที�ใหบ้รกิารแก่ประชาชนทั �วไปในบางกรณี ที�ดนิหรอืสิ�งปลกูสรา้งในสนามบนิ ถนนหรอืทางยกระดบั
ที�เป็นทางพเิศษ เป็นตน้ 

 
การรายงานข้อม ูลเกี�ยวกบับคุคลที�ม ีธ รุกรรมลกัษณะเฉพาะ 
กฎกระทรวง ฉบบัที� 355 เมื�อวนัที� 23 ธนัวาคม 2562 ออกตามที�พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิ�มเตมิประมวลรษัฎากร ฉบบัที� 48 ไดก้าํหนดใหม้ี
การรายงานขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคลที�มธุีรกรรมลกัษณะเฉพาะ คอื มกีารฝากหรอืรบัโอนเงนิทุกบญัชรีวมกนั (1) ตั (งแต่ 3,000 ครั (งขึ(นไป หรอื 
(2) ตั (งแต่ 400 ครั (งและมียอดเงินรวมกันตั (งแต่ 2 ล้านบาทขึ(นไป  เพื�อกําหนดหลักเกณฑ์ให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการเง ิน
อเิลก็ทรอนิกสจ์ดัทาํรายงานนําสง่ขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคลที�มธุีรกรรมลกัษณะเฉพาะนั (น หลกัเกณฑก์ารรายงาน เช่น รายการที�ตอ้งรายงาน 
การนบัจํานวนครั (งและจํานวนเงนิของธุรกรรม เป็นตน้ ทั (งนี(ผูม้หีน้าที�รายงานตอ้งนําส่งข้อมูลเกี�ยวบุคคลที�มธีุรกรรมลกัษณะเฉพาะผ่าน
ระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องกรมสรรพากรตามรปูแบบการรายงานขอ้มลูที�อธบิดกีรมสรรพากรกาํหนด 
 
การหกัค่าซ่อมแซมทรพัยส์ินที�เสียหายเนื�องจากพาย ุ 
กฎกระทรวง ฉบบัที� 354 ไดอ้อกมาเมื�อวนัที� 23 ธนัวาคม 2562 เพื�อกาํหนดใหห้กัค่าใชจ้่ายในการคาํนวณภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรบั
ค่าซ่อมแซมทรพัยส์นิที�เสยีหายจากพายุโซนรอ้น ในพื(นที�ที�ประสบภยัพบิตัหิรอืพื(นที�ใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัใินกรณีฉุกเฉิน
กรณซ่ีอมแซมอาคารหรอืทรพัยส์นิที�ประกอบตดิตั (งกบัอาคารหรอืหอ้งชุด ใหห้กัไดต้ามจรงิแต่ไม่เกนิ 100,000 บาท โดยผูม้เีงนิไดต้้องเป็น
เจา้ของกรรมสทิธิ C ผูเ้ชา่ หรอืผูใ้ชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นินั (น สาํหรบัคา่ซ่อมรถยนตใ์หห้กัไดต้ามจรงิแต่ไม่เกนิ 30,000 บาท โดยผูม้เีงนิได้
ตอ้งเป็นเจา้ของกรรมสทิธิ Cหรอืผูเ้ชา่ซื(อรถนั (น ทั (งนี(ผูม้เีงนิไดต้อ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�กําหนด 
 

หลกัเกณฑก์ารหกัค่าใช้จ่ายสองเท่าสาํหรบัการลงทุนระบบอิเลก็ทรอนิกส ์
ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร ฉบบัที� 359 เมื�อวนัที� 20 ธนัวาคม 2562 และมผีลบงัคบัใชย้อ้นหลงัตั (งแต่วนัที� 30 เมษายน 2562 เพื�อกาํหนด
หลกัเกณฑก์ารหกัค่าคา่ใชจ่้ายสองเท่าสาํหรบัการลงทุนตามที�พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที� 683 ที�กาํหนดใหห้กัคา่ใชจ่้ายในการคาํนวณกาํไร
สุทธเิพื�อเสยีภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลได ้2 เท่าสาํหรบัรายจ่ายเพื�อการลงทุนใน ระบบการจดัทําเอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์ระบบการนําสง่ภาษี 
เครื�องบันทึกการเก็บเงิน ค่าบริการใช้พื(นที�เก็บข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ ที�ได้จ่ายตั (งแต่วนัที� 30 เมษายน ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 
หลกัเกณฑก์ารหกัค่าใชจ้่าย เช่น บรษิทัที�ใชส้ทิธหิกัค่าใชจ้่ายดงักล่าวต้องแจ้งรายละเอยีดการลงทุนและการจ่ายเงนิก่อนยื�นแบบแสดง
รายการภาษสีาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี�ใชส้ทิธ ิแต่ไม่เกนิวนัที� 31 พฤษภาคม 2563 และบรษิทัตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มลูการตดิตั (งและการ
ยกเลกิการตดิตั (งทรพัยส์นิดงักลา่ว พรอ้มที�จะใหเ้จา้พนกังานประเมนิตรวจสอบได ้  
 

แก้ไขหลกัเกณฑ์การหกัค่าลดหย่อนเบี�ยประกนัชีวิตและเบี�ยประกนัสุขภาพบิดามารดา 
เมื�อวนัที� 26 ธนัวาคม 2562 อธบิดกีรมสรรพากรได้ออกประกาศ ฉบบัที� 360 เพื�อแกไ้ขหลกัเกณฑ์การหกัค่าลดหย่อนเบี(ยประกนัภัย
สาํหรบัการประกนัสขุภาพบดิามารดาของผูม้เีงนิได ้ตามหลกัเกณฑเ์ดมิผูม้เีงนิไดต้อ้งมหีลกัฐานจากผูร้บัประกนัภยัที�พสิจูน์ไดว้า่มกีารจ่าย
เบี(ยประกนัสขุภาพ แต่หลกัเกณ์ใหม่กําหนดสาํหรบัการใชส้ทิธยิกเวน้ภาษตีั (งแต่ 2563 เป็นตน้ไป ผูม้เีงนิไดต้อ้งแจง้ความประสงคท์ี�จะใช้
สทิธยิกเว้นภาษีเงนิได้ต่อผู้รบัประกนัภยัที�ไดเ้อาประกนัไว ้สําหรบัการใช้สทิธยิกเว้นภาษีปี 2562 ผู้มีเงนิไดต้้องมใีบเสรจ็รบัเงนิหรอื
หนงัสอืรบัรองจากผูร้บัประกนัภยัซึ�งมขีอ้ความตามที�กาํหนด 
 
เมื�อวนัที� 26 ธนัวาคม 2562 อธบิดกีรมสรรพากรไดอ้อกประกาศ ฉบบัที� 361 เพื�อแกไ้ขหลกัเกณฑก์ารหกัคา่ลดหยอ่นเบี(ยประกนัชวีติ ซึ�ง
ตามหลกัเกณฑเ์ดมิผูม้เีงนิไดต้อ้งมหีลกัฐานจากผูร้บัประกนัภยัที�พสิจูน์ไดว้า่มกีารจ่ายเบี(ยประกนัชวีติ แต่หลกัเกณฑใ์หม่กาํหนดสําหรบั
กรมธรรมป์ระกนัชวีติที�เร ิ�มทาํตั (งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563 ผูม้เีงนิไดต้อ้งแจง้ความประสงคท์ี�จะใชส้ทิธยิกเวน้ภาษเีงนิไดต้่อผูร้บัประกนัภยั
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ที�ไดเ้อาประกนัไว ้สว่นกรมธรรม์ประกนัชวีติที�ทําก่อนวนัที� 1 มกราคม 2563 หากผูม้เีงนิได ้เลอืกไม่แจง้ความประสงคก์ารใชส้ทิธยิกเวน้
ภาษเีงนิไดต้่อผูร้บัประกนัภยัที�ไดเ้อาประกนัไว ้ผูม้เีงนิไดต้อ้งมหีลกัฐานจากผูร้บัประกนัภยัที�พสิจูน์ไดว่้ามกีารจา่ยเบี(ยประกนัชวีติ 

คาํพิพากษาศาลฎีกา 
ภาษีมลูค ่าเพิ�ม – การบริจาคของเสียจากการผลิต 
บรษิทัไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนผลติสนิคา้จาํหน่าย โดยนําเขา้วตัถุดบิเขา้มาใชใ้นการผลติเพื�อสง่ออก ในกระบวนการผลติมสีนิคา้ชํารดุ 
บรษิทัจงึไดข้ออนุมตั ิBOI โดยนําสนิคา้ไปบรจิาคใหแ้ก่มลูนิธวิดัสวนแกว้ ซึ�งบรษิทัเหน็วา่ไม่ตอ้งเสยีภาษมีลูค่าเพิ�มตามมาตรา 81 (1) (ธ) 
แหง่ประมวลรษัฎากร แต่กรมสรรพากรมคีวามเหน็ว่าการบรจิาคสนิคา้ดงักล่าวไม่เขา้ลกัษณะเป็นการจาํหน่ายจา่ยโอน ไม่วา่จะมปีระโยชน์
ตอบแทนหรอืไม่ ตามคาํนยิามคาํว่า “ขาย”  ตามมาตรา 77/1 (8) แห่งประมวลรษัฎากร ที�จะไดร้บัยกเวน้ตามมาตราดงักลา่ว และมลูนิธวิดั
สวนแกว้ยงัไม่ไดร้บัยกเวน้ภาษมีูลคา่เพิ�มตามมาตรา 81 (1) (น) แห่งประมวลรษัฎากร เนื�องจากมไิดเ้ป็นองคก์ารหรอืสาธารณกุศลตามที�
กฎหมายกาํหนด บรษิทัมหีน้าที�ตอ้งเสยีภาษมีลูคา่เพิ�มจากมลูคา่สนิคา้หรอืวตัถุดบิที�บรจิาค 
 
ศาลฎีกาวนิิจฉัยว่าบทบญัญตัมิาตรา 81 (1) (ธ) แห่งประมวลรษัฎากรไดย้กเวน้ภาษีมูลค่าเพิ�มสาํหรบัการขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารเพื�อ
ประโยชน์แก่การศาสนาหรอืการสาธารณกุศล การที�บรษิทับรจิาคสนิคา้ใหแ้ก่มูลนิธวิดัสวนแก้วซึ�งนําสนิคา้ที�ไดร้บับรจิาคไปดาํเนินงาน
ช่วยเหลอืสงัคม ขอ้เท็จจรงิรบัฟังไดว้่ามูลนิธวิดัสวนแก้วนําสิ�งของที�บรษิทับรจิาคไปใชเ้พื�อประโยชน์แก่การศาสนา สาธารณกุศล การ
บรจิาคสนิคา้ของบรษิทัจงึไดร้บัยกเวน้ภาษมีลูคา่เพิ�มตามบทบญัญตัดิงักลา่ว 
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