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หลกัเกณฑ์การหกัค่าใช้จ่ายส่วนที�หกัเพิ�มในการลงทุนในเครื�องจกัร 
พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที� 690 ไดอ้อกมาเมื�อวนัที� 20 มกราคม 2563 และมผีลบงัคบัใชต้ั (งแต่วนัที� 21 มกราคม 2563 ใหบ้รษิทัหกัคา่ใชจ้า่ย
ในการคาํนวณกาํไรสทุธเิพื�อเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลได ้ 150% (รายจา่ยสว่นที�หกัเพิ�ม 78%) สาํหรบัรายจา่ยที�ไดจ้า่ยไปเพื�อการลงทนุใน
เครื�องจกัร ซึ�งจา่ยไปตั (งแต่วนัที� 1 กนัยายน 2562 ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 2563 นอกจากนี(ยงัไดม้ปีระกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกี�ยวกบัภาษี
เงนิได ้ฉบบัที� 366 ไดอ้อกมาเมื�อวนัที� 13 กุมภาพนัธ ์2563 เพื�อกาํหนดหลกัเกณฑก์ารหกัรายจา่ยตามพระราชกฤษฎกีา ฉบบัที� 690 ดงันี( 

 การลงทุนในเครื�องจกัรตอ้งเกดิจากสญัญา ใบสั �งซื(อ ใบสั �งจา้ง หรอืขอ้ตกลงในทาํนองเดยีวกนัที�กระทาํขึ(นในระหว่างวนัที� 1 
กนัยายน 2562 ถงึวนัที� 31 พฤษภาคม 2563 และอยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้านภายในวนัที� DE ธนัวาคม F7GD 

 รายจา่ยสว่นที�หกัเพิ�ม 50% ใหเ้ฉลี�ยหกัเท่ากนั 5 รอบระยะเวลาบญัชตี่อเนื�องกนั โดยใหเ้ริ�มหกัตั (งแต่รอบระยะเวลาบญัชทีี�เริ�มตน้
หกัคา่เสื�อมราคาทรพัยส์นินั (น 

 บรษิทัและหา้งหุน้สว่นนิตบิคุคลตอ้งจดัทาํโครงการลงทุนและแผนการจา่ยเงนิ แจง้กรมสรรพากรผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 
 บรษิทัและหา้งหุน้สว่นนิตบิคุคลตอ้งจดัทาํรายงานรายละเอยีดเครื�องจกัรตามแบบที�กาํหนดและเกบ็ไวท้ี�สถานประกอบการเพื�อให้

เจา้พนักงานประเมนิตรวจสอบได ้
 
 

มาตรการภาษีเพื�อส่งเสริมการลงทุนในปี 2563 
คณะรฐัมนตรไีดอ้นุมตัเิมื�อวนัที� 28 มกราคม 2563 เพื�อสง่เสรมิการลงทุนในประเทศสาํหรบัปี 2563  ใหบ้รษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลหกั
รายจา่ยเพื�อการลงทนุในเครื�องจกัรได ้F78% ของรายจา่ยตามจาํนวนที�จา่ยจรงิในการลงทุนในเครื�องจกัร ที�จา่ยไปตั (งแต่ 1 มกราคม 2563 
ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 แต่ไม่รวมถงึกรณีที�ไดร้บัเครื�องจกัรที�ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีตามพระราชกฤษฎีกาที�ออกตามความใน
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ประมวลรษัฎากร หรอื กรณีบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลประกอบกจิการใหเ้ช่าแบบลสีซิ�งและลงทุนในเครื�องจกัรเพื�อใหเ้ช่าเครื�องจกัร
นั (นแบบลสีซิ�ง โดยให้หกัรายจ่ายรอ้ยละ 100% แรก ของรายจ่ายตามจํานวนที�จ่ายจริง เป็นค่าสกึหรอและค่าเสื�อมราคาตามเกณฑ์ที�
ประมวลรษัฎากรกําหนด และทยอยหกัรายจ่ายส่วนเพิ�ม E78% เป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบญัช ีทั (งนี( บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล
ดงักลา่วจะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเง ื�อนไขที�อธบิดกีรมสรรพากรประกาศกาํหนด 
 
มาตรการภาษีเพื�อส่งเสริมการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 
คณะรฐัมนตรมีมีตเิมื�อวนัที� 11 กมภาพนัธ ์ 2563 เหน็ชอบรา่งพระราชกฤษฎกีาฯเพื�อขยายเวลาการจดแจง้การขอใชส้ทิธลิดอตัราภาษเีงนิ
ไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบัการประกอบกจิการในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ โดยกาํหนดใหล้ดอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลจากอตัรารอ้ยละ 20 เหลอื
รอ้ยละ 10 เป็นเวลา 10 รอบระยะเวลาบญัชตี่อเนื�องกนั ใหแ้ก่บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลซึ�งมสีถานประกอบการตั (งอยู่ในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ สาํหรบักาํไรสทุธจิากรายไดท้ี�เกดิจากการผลติสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารและมกีารใชบ้รกิารในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษของ
บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลดงักล่าว ทั (งนี( สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชเีริ�มในหรอืหลงัวนัที�ไดจ้ดแจง้การขอใชส้ทิธกิารเป็นบรษิทัหรอื
หา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลในพื(นที�เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตั (งแต่วนัที�พระราชกฤษฎกีานี(ใชบ้งัคบัถงึวนัที� 30 ธนัวาคม 2563 

 

การหกัรายจ่ายเงินบริจาคให้สถานศึกษาได้สองเท่า 
พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที� 691 ไดอ้อกมาเมื�อวนัที� 7 กุมภาพนัธ ์2563 และมผีลบงัคบัใชต้ั (งแต่วนัที� 8 กุมภาพนัธ ์2563 เพื�อกาํหนดใหห้กั
รายจ่ายเงนิบรจิาคได้สองเท่าในการคํานวณภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาและภาษีเงนิได้นิติบุคคล สําหรบัการบรจิาคผ่านระบบบรจิาค
อเิลก็ทรอนิกส์ใหแ้ก่สถานศกึษาที�ตั (งขึ(นในประเทศไทยตามสนธสิญัญาหรอืความตกลงระหวา่งรฐับาลไทยกบัทบวงการชาํนัญพเิศษแห่ง
สหประชาชาตทิี�ไดบ้รจิาคระหวา่งปี 2562 ตามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนด 
 
ขยายเวลายื�นแบบแสดงรายการและชาํระภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 
ประกาศกระทรวงการคลงั ลงวนัที� 28 กุมภาพนัธ ์2563 ไดอ้อกมาเพื�อขยายกาํหนดเวลายื�นแบบแสดงรายการและชําระภาษเีงนิไดบุ้คคล
ธรรมดาสาํหรบัเงนิไดพ้งึประเมนิปี 2562 ซึ�งถงึกําหนดยื�นแบบภายในวนัที� 31 มนีาคม 2563 หรอื 8 เมษายน 2563 สาํหรบัการยื�นผ่าน
ระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต ออกไปเป็นภายในวนัที� 30 มถิุนายน 2563 ซึ�งผูเ้สยีภาษยีงัสามารถใชส้ทิธผิอ่นชาํระภาษไีด ้3 งวด 
 

คาํพิพากษาศาลฎีกา 
อายคุวามประเมินภาษีกรณียื�นแบบแสดงรายการเพิ�มเติม  
ศาลฎกีาไดม้คีาํพพิากษาฎกีาที� O7OG/F7GE โดยพพิากษาวา่อายคุวามในการประเมนิภาษภีาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลมกีาํหนดเวลา 10 ปี ตอ้งเริ�ม
นบัแต่วนัที�บรษิทัยื�นแบบแสดงรายการเพิ�มเตมิ  
 
บรษิทัประกอบกจิการที�ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน โดยไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนหลายโครงการ รวมทั (งประกอบกจิการที�ไม่ไดร้บัการ
สง่เสรมิการลงทุนดว้ย บรษิทัมรีอบระยะเวลาบญัชสีิ(นสดุวนัที� 31 มนีาคม โดยบรษิทัยื�นแบบแสดงรายการภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลของรอบ
ระยะเวลาบญัชสีิ(นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2539 ถงึ 2542  ภายในระยะเวลาตามที�กฎหมายกาํหนด ต่อมาในวนัที� 7  สงิหาคม 2543 ไดย้ื�นแบบ
แสดงรายการเพิ�มเตมิครั (งที� E ของรอบระยะเวลาบญัชดีงักลา่ว  และในวนัที� 28 สงิหาคม 2544 บรษิทัไดย้ื�นแบบแสดงรายการเพิ�มเตมิครั (ง
ที� 2 ของรอบระยะเวลาบญัชสีิ(นสดุวนัที� 31 มนีาคม 2539 ต่อมาในวนัที� 4 สงิหาคม F77D บรษิทัไดร้บัหนังสอืประเมนิภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล
เพิ�มเตมิสาํหรบัการนําผลขาดทุนจากกจิการที�ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนมาหกัผลขาดทุนของกจิการที�ไม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน ซึ�ง
เป็นยอดขาดทนุสะสมยกมาของบรษิทัตั (งแต่ระยะเวลาบญัชสีิ(นสดุวนัที� 31 มนีาคม 2539 ถงึ 2542  บรษิทัโตแ้ยง้วา่การประเมนิขาดอายุ
ความเพราะเป็นการประเมนิภาษเีกนิ 10 ปีนบัแต่วนัสดุทา้ยแห่งกําหนดเวลายื�นแบบแสดงรายการภาษ ี
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คาํวนิิจฉยัศาลฎกีา: การที�บรษิทัยื�นแบบแสดงรายการเพิ�มเตมิเท่ากบับรษิทัยอมรบัว่าแบบแสดงรายการที�ยื�นไวเ้ดมิไม่ถกูต้อง เจา้พนักงาน
ประเมนิยอ่มมอีาํนาจตรวจสอบความถกูตอ้งของแบบแสดงรายการที�บรษิทัยื�นเพิ�มเตมิได ้ อายคุวามประเมนิภาษจีงึตอ้งเริ�มนบั 10 ปี นับ
แต่วนัที�บรษิทัยื�นแบบแสดงรายการเพิ�มเตมิ ดงันั (นหนงัสอืประเมนิภาษทีี�ไดร้บัเมื�อวนัที� 4 สงิหาคม F77D จงึอยู่ในอายคุวาม 
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