ฉบับที่ 1/2560

วันที่ 11 มกราคม 2560

มาตรการภาษีเพือ่ ช่ วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้
__________________________
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่า เมื่ อวันที่ 10 มกราคม 2560 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อช่ วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยใน
ภาคใต้ 12 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปั ตตานี ตรัง สุ ราษฎร์ธานี นครศรี ธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบี่
และประจวบคีรีขนั ธ์ อันมีผลทําให้ประชาชนต้องประสบกับความเดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือเป็ นจํานวนมาก
จึงเห็นควรกําหนดมาตรการภาษีเพื่อจูงใจให้มีการบริ จาคช่ วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย และขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบ
แสดงรายการและชําระภาษีอากรให้แก่ผปู ้ ระกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยูใ่ นท้องที่ที่เกิดภัยพิบตั ิดงั กล่าวโดยมี
สาระสําคัญสรุ ปได้ ดังนี้
1. มาตรการภาษีเพือ่ จูงใจให้ มกี ารบริจาคช่ วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
กํา หนดให้บุ ค คลธรรมดาหรื อนิ ติ บุค คลที่ บ ริ จ าคเงิ น หรื อ ทรั พ ย์สิน เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อผูป้ ระสบ
อุทกภัยผ่านส่ วนราชการ องค์การ หรื อสถานสาธารณกุศล บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคล หรื อนิ ติบุคคลอื่นที่เป็ น
ตัวแทนรับเงินหรื อทรัพย์สินบริ จาคที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากร เพื่อนําเงินหรื อทรัพย์สินไปให้ผปู ้ ระสบ
อุทกภัยในระหว่า งวันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 มี นาคม 2560 สามารถนําเงิ นหรื อทรั พย์สินที่ บริ จาคมาหักเป็ นค่ า
ลดหย่อนหรื อค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 1.5 เท่า แต่ท้ งั นี้ กรณี บุคคลธรรมดาจะหักเป็ นค่าลดหย่อนได้เฉพาะกรณี บริ จาคเป็ น
เงินเท่านั้น และเมื่อรวมกับเงินบริ จาคอื่นแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนฯ
แล้ว ส่ วนบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลหักเป็ นค่าใช้จ่ายได้ท้ งั กรณี การบริ จาคเงิ นหรื อทรั พย์สินแต่เมื่อรวมกับ
รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะฯ แล้วต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกําไรสุ ทธิ ทั้งนี้ การหักค่าลดหย่อนของบุคคลธรรมดาใช้
สําหรับปี ภาษี 2560 และการหักค่าใช้จ่ายของบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลใช้สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี 2560
2. ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีอากร
ให้ขยายกําหนดเวลาการยืน่ แบบแสดงรายการและชําระภาษีอากรให้แก่ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษีอากรหรื อ
นําส่ งภาษีในท้องที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบตั ิอุทกภัย สําหรับภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
และอากรแสตมป์ ที่จะต้องยืน่ ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2560 โดยให้นาํ ไปยืน่ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

สํานักนโยบายภาษี สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3506

มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้
ขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบและชาระภาษีอากร

การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

(บริจาคตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 มีนาคม 2560)
** สาหรับปีภาษี 2560 **
 หักลดหย่อนได้ 1.5 เท่าของเงินบริจาค
ในการคานวณ PIT แต่ไม่เกินร้อยละ 10
ของเงินได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย และ
ค่าลดหย่อน
บุคคลธรรมดา

 ขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบ
แสดงรายการและชาระภาษีให้แก่
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือนาส่ง
ภาษีในท้องที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัยใน 12 จังหวัดภาคใต้

 สาหรับภาษี WHT VAT
SBT และอากรแสตมป์
ที่จะต้องยื่นในเดือน
มกราคมและกุมภาพันธ์
2560

** สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2560 **
บริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

 หักลดหย่อนได้ 1.5 เท่าขอเงินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินที่บริจาคในการคานวณ CIT
แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกาไรสุทธิ

ทั้งนี้ สาหรับการบริจาคเงิน/ทรัพย์สินผ่านส่วนราชการ
กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย องค์การ หรือสถานสาธารณกุศล
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่เป็นตัวแทน
รับเงินหรือทรัพย์สินบริจาคที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากร

ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร
ระนอง
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
กระบี่
ตรัง พัทลุง
สงขลา
ปัตตานี
ยะลา นราธิวาส

 ให้นาไปยื่นแบบ
ภายในวันที่ 31 มี.ค. 60

