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ขยายเวลาการยื�นแบบภาษีสาํหรบัผ ู้ประสบภยันํ�าท่วม 
ประกาศกระทรวงการคลงั วนัที� 13 กนัยายน 2562 ไดข้ยายเวลาการยื�นแบบแสดงรายการและชําระภาษหีรอืนําสง่ภาษสีาํหรบัผูม้หีน้าที�
เสยีภาษีหรอืนําส่งภาษีในท้องที�ที�ได้รบัผลกระทบภยัพิบตัิจากพายุโซนร้อนโพดุลและพายุโซนร้อนคาจกิ ิกระทรวงการคลังจึงขยาย
กาํหนดเวลายื�นรายการและชาํระภาษหีรอืนําสง่ภาษใีนทอ้งที�ต่างๆ โดยขยายเวลาออกไปภายในวนัที� 7 ตุลาคม 2562 
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเกี�ยวกบัภาษีที�ดินและสิ�งปลูกสร้าง 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวนัที� 16 กนัยายน 2562 ไดอ้อกมาเพื�อกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินงานตามพระราชบญัญตัภิาษี
ที�ดนิและสิ�งปลกูสรา้ง สรปุสาระสาํคญัไดด้งันี: 

- กรณทีี�มกีารแจง้โอนกรรมสทิธิ <หรอืสทิธคิรอบครองหรอืการจดทะเบยีนเชา่ในที�ดนิและสิ�งปลูกสรา้ง ใหส้าํนกังานที�ดนิแจง้การโอน
หรอืการจดทะเบยีนการเชา่ต่อองคก์รปกครองทอ้งถิ�นเป็นรายเดอืนภายในวนัที�สบิหา้ของเดอืนถดัไป 

- กรณีการใช้ประโยชน์ในที�ดนิหรอืสิ�งปลูกสรา้งเปลี�ยนแปลงไป ใหผู้เ้สยีภาษีแจ้งการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวต่อองค์กรปกครอง
ทอ้งถิ�นภายใน 60 วนันับแต่วนัที�มกีารเปลี�ยนแปลง 

- ใหอ้งคก์รปกครองทอ้งถิ�นแจง้การประเมนิภาษทีี�ดนิและสิ�งปลกูสรา้งใหผู้เ้สยีภาษทีราบภายในเดอืนกุมภาพนัธข์องทุกปี  
- การชําระภาษีผ่านธนาคารหรอืนิติบุคคล ใหก้ระทําไดก้รณีที�ธนาคารหรอืนิตบิุคคลไดท้ําบนัทกึขอ้ตกลงกบักรมส่งเสรมิการ

ปกครองทอ้งถิ�นหรอืองค์กรปกครองทอ้งถิ�นในการจดัทาํระบบรบัชาํระภาษทีี�ดนิและสิ�งปลกูสรา้งผา่นธนาคารหรอืนิตบิคุคลนั :น 
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หลกัเกณฑก์ารหกัค่าซื�ออสงัหาริมทรพัย ์
ตามที�กฎกระทรวงฉบบัที� 348 ไดก้ําหนดใหห้กัค่าซื:ออสงัหารมิทรพัยส์าํหรบัการคาํนวณภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา นั :น ประกาศอธบิดี
กรมสรรพากร ฉบบัที� 353 ไดอ้อกมาเมื�อวนัที� 13 กนัยายน 2562 และใหม้ผีลบงัคบัใชย้อ้นหลงัตั :งแต่วนัที� 30 เมษายน 2562 เพื�อกาํหนด
หลกัเกณฑก์ารหกัค่าซื:ออสงัหารมิทรพัย ์สรปุไดด้งันี: 

- ตอ้งเป็นการซื:ออสงัหารมิทรพัยท์ี�มมีลูคา่ไม่เกนิ 5 ลา้นบาท โดยไม่แยกสญัญาซื:อขายที�ดนิและสญัญาก่อสรา้งออกจากกนั 
- ต้องเป็นค่าซื:ออสงัหารมิทรพัยท์ี�จ่ายจรงิระหว่างวนัที� 30 เมษายน 2562 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และต้องมีการจดทะเบยีน

โอนกรรมสทิธิ <ในอสงัหารมิทรพัยน์ั :นใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเวลาดงักลา่ว 
- ผูม้เีงนิไดต้อ้งไม่เคยมกีรรมสทิธิ <ในอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อใชเ้ป็นที�อยูอ่าศยัมาก่อน 
- ผูม้เีงนิไดห้กัคา่ซื:ออสงัหารมิทรพัยไ์ดต้ามจาํนวนที�จ่ายจรงิ แต่ไม่เกนิ 200,000 บาท 
- ผูม้เีงนิไดต้้องมชีื�อเป็นเจา้ของกรรมสทิธิ <ในอสงัหารมิทรพัยไ์ม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วนัโอนกรรมสทิธิ < เวน้แต่กรณีผูม้เีงนิไดถ้งึแก่

ความตายหรอือสงัหารมิทรพัยส์ิ:นสภาพไปทั :งหมด 
- ผูม้เีงนิไดต้อ้งมหีลกัฐานเช่นสาํเนาสญัญาซื:อขายอสงัหารมิทรพัย ์หนังสอืรบัรองจากผูข้ายตามแบบที�กาํหนด หนังสอืรบัรองของ

ผูม้เีงนิไดว้า่เป็นที�อยูอ่าศยัแหง่แรก  
 
หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร 
อากรแสตมป์สาํหรบัการออกหุ้นก ู้ในต่างประเทศ 
ธนาคาร A เป็นสถาบนัการเงนิที�จดัตั :งตามกฎหมายในต่างประเทศ โดยมสีาขาในประเทศไทย ธนาคารสาํนักงานใหญ่ไดต้กลงกบับรษิทั
ไทยเพื�อออกหุน้กูส้กุลเงนิตราต่างประเทศเพื�อเสนอขายในต่างประเทศ โดยธนาคารฯ ไดท้าํสญัญาการบรหิารหุน้กู ้สญัญาตวัแทนการเงนิ
และสญัญาประกนัการจ่ายหนี:หุน้กู ้โดยสญัญาทั :งหมดทําขึ:นในต่างประเทศ ธนาคารสาํนักงานใหญ่จะจดัสง่สญัญาดงักล่าวมาใหส้าขาใน
ประเทศไทยเพื�อใหส้าขาสง่ต่อใหบ้รษิทัผูอ้อกหุน้กู ้ สญัญาดงักล่าวจะตอ้งตดิอากรแสตมป์หรอืไม่ 
 
กรมสรรพากรวนิิจฉัยว่ากรณีที�สญัญาที�เขา้ลกัษณะต้องติดอากรแสตมป์ไดท้ําขึ:นในต่างประเทศ หากมกีารนําสาํเนาตราสารเขา้มาใน
ประเทศไทยหรอืสง่ภาพถ่ายตราสารมาใหผู้ร้บัในประเทศไทยทาง email เนื�องจากสาํเนาตราสารไม่มสีภาพเป็นตน้ฉบบั คู่ฉบบัหรอืคู่ฉีก
ตราสาร สาํเนาตราสารที�นําเขา้มาในประเทศหรอืภาพถา่ยตราสารที�สง่มาทาง email จงึไม่อยูใ่นบงัคบัตอ้งตดิอากรแสตมป์ กรณทีี�ธนาคาร
ส่งตราสารมาให้สาขาในประเทศไทยเพื�อให้สาขาส่งต่อให้บรษิทัผู้ออกหุ้นกู้ เนื�องจากสาขาของธนาคารในประเทศไทยเป็นนิตบิุคคล
เดยีวกบักบัสาํนักงานใหญ่ในต่างประเทศ ถอืว่าธนาคารเป็นผูท้รงตราสารคนแรกในประเทศไทย จงึมหีน้าที�ตดิอากรแสตมป์ภายใน 30 วนั
นบัแต่วนัที�ไดร้บัตราสาร 
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