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แกไ้ขเพิ	มเตมิหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเพื	อการหกัลดหย่อนสําหรบัดอกเบี!ย
เงนิกูย้มื เพื	อซื!อ เชา่ซื!อ หรอืสรา้งอาคารที	อยูอ่าศยั  

 
ตามประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกี�ยวกับภาษีเงนิไดฉ้บับที� 396 ฉบับที� 397 

และฉบับที� 398 ไดกํ้าหนดหลักเกณฑแ์ละวธิีการเพื�อการหักลดหย่อนดอกเบี-ย
เงินกูย้ืม สําหรับการกูย้ืมเงินเพื�อซื-อ เช่าซื-อ หรือสรา้งอาคารที�อยู่อาศัย 
ดังตอ่ไปนี- 

 
 ผูม้เีงนิไดต้อ้งมหีลักฐานจากเจา้หนี-ผูใ้หกู้ย้มืที�พสิูจน์ไดว้่าไดม้ีการจ่าย

ดอกเบี-ยสาํหรับการกูย้มืเงนิดว้ย  
 กรณีเจา้หนี-ผูใ้หกู้ย้มืประกอบกจิการ (1) ธนาคาร (2) ธรุกจิเงนิทนุ ธรุกจิ

หลักทรัพย ์และธุรกจิเครดติฟองซเิอร์ตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบ
ธรุกจิงนิทุน ธรุกจิหลักทรัพย ์และธรุกจิเครดติฟองซเิอร ์(3) ประกันชวีติ 
(4) บรรษัทตลาดรองสนิเชื�อที�อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าดว้ยบรรษัทตลาด
รองสนิเชื�อที�อยู่อาศัย การหักลดหย่อนตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วธิกีาร ดังตอ่ไปนี- 

- กรณีการจ่ายดอกเบี-ยสําหรับการกูย้มืเงนิที�ไดเ้ร ิ�มทําสัญญาต ั!งแต่
วนัที	 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป ผูม้เีงนิไดต้อ้งแจ้ง
ความประสงคท์ี	จะใชส้ทิธหิกัลดหยอ่นต่อเจา้หนี-ผูใ้หกู้ย้มื 

- กรณีการจ่ายดอกเบี-ยสําหรับการกูย้มืเงนิที�ไดทํ้าสัญญากอ่นวนัที	 1 
มกราคมพ.ศ. 2564 หากผูม้เีงนิไดเ้ลอืกไมแ่จง้ความประสงคท์ี	
จะใช้สิทธิหกัลดหย่อนต่อเจา้หนี-ผูใ้หกู้ย้ืม ผูม้ีเงินไดต้ ้องมี
หลกัฐานจากเจา้หนี!ผูใ้หกู้ย้ ืมที�พิสูจน์ไดว้่ามีการจ่ายดอกเบี-ย
สําหรับการกูย้มืเงนินั-น 

 เจา้หนี-ผูใ้หกู้ย้มืที�ไดรั้บแจง้ความประสงคดั์งกล่าวตอ้งสง่ขอ้มูลของผู ้
มเีงนิได ้ตอ่กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร โดยจัดทําขึ-น
เป็นขอ้มูลอเิล็กทรอนิกสต์ามรูปแบบและนําส่งตามวธิกีารที�กําหนดบน



เว็บไซตข์องกรมสรรพากร http://www.rd.go.th ใหแ้จง้ภายในวนัที� 15 
มกราคมของปีถัดไป เวน้แตอ่ธบิดจีะกําหนดเป็นอย่างอื�น 

 
ประกาศอธบิดีกรมสรรพากรดังกล่าวใชบั้งคับสําหรับเงนิไดพ้งึประเมนิประจําปี 
พ.ศ. 2564 ที�จะตอ้งยื�นรายการในพ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป 
 
ขยายเวลาการยื	นแบบแสดงรายการและชําระภาษใีหแ้กผู่ม้หีนา้ที	เสยีภาษี
ในทอ้งที	ท ี	เกดิภยัพบิตั ิ 

 
       โดยที�ไดเ้กดิภยัพบัิตอิทุกภยัในเขตพื-นที�บางจังหวัดทางภาคใตข้องประเทศ
ไทย เป็นเหตุใหผู้ม้หีนา้ที�เสยีภาษีการรับมรดกในหลายทอ้งที�ไม่สามารถยื�นแบบ
แสดงรายการและชําระภาษีภายในเวลากําหนด  กรมสรรพากรไดอ้อกประกาศ
อธบิดกีรรมสรรพากรเมื�อวันที� 28 ธันวาคม 2563 และวันที� 4 มกราคม 2564 ให ้
ขยายกําหนดเวลาการยื�นแบบแสดงรายการภาษี โดยไมต่อ้งเสยีเบี-ยปรับ เงนิเพิ�ม 
และค่าปรับอาญา ดังนี- 
 

- ภาษีเงนิไดห้ัก ณ ที�จ่าย (ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 และ 
ภ.ง.ด.54) และภาษีมลูคา่เพิ�ม (ภ.พ.36) สําหรับเดอืนพฤศจกิายน 2563 
ที�จะตอ้งยื�นแบบแสดงรายการและชําระภาษีภายในวันที� 7 ธันวาคม พ.ศ. 
2563 ออกไปเป็นภายในวนัที� 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

- ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล (ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.51 ภ.ง.ด.52 ภ.ง.ด.55 และ แบบ
รายงานประจาปีสําหรับบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคลที�มคีวามสัมพันธ์
กัน ตามมาตรา 71 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร (Disclosure Form) อากร
แสตมป์ (อ.ส.4 อ.ส.4ก และอ.ส.4ข) ที�จะตอ้งยื�นรายการและชําระภาษี
อากรหรือนําส่งภาษีภายในเดอืนธันวาคม 2563 ออกไปเป็นภายในวันที� 
30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

- ภาษีมูลค่าเพิ�ม (ภ.พ.30) และภาษีธุรกจิเฉพาะ (ภ.ธ.40) สําหรับเดอืน
ภาษีพฤศจกิายน 2563 ที�จะตอ้งยื�นรายการและชําระภาษีภายในวันที� 15 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ออกไปเป็นภายในวันที� 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

- ภาษีการรับมรดก (ภ.ม.60) ที�จะตอ้งยื�นแบบแสดงรายการและชําระภาษี
การรับมรดกภายในเดือนธันวาคม 2563 ออกไปเป็นภายในวันที� 30 
ธันวาคม พ.ศ. 2563  
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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. 

   
 

 

 

Deloitte’s 175th milestone year is the first 

anniversary to be acknowledged and celebrated 

globally.  

 

This uniquely unifying moment offers the 

opportunity to demonstrate the value of 

Deloitte’s role in the world—past and future. 

Deloitte has been making an impact that 

matters for 175 years and will continue to do so 

for many years to come. 
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