ฉบับที่ 165/2564

วันที่ 24 สิ งหาคม 2564

คลังขยายเวลาเก็บ VAT 7% ต่ ออีก 2 ปี พร้ อมขยายเวลายื่นแบบภาษี
และงด/ลดเบีย้ ปรับกรณียื่นแบบล่าช้ า ช่ วยบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19
_________________________________________________________

นายอาคม เติมพิทยาไพสิ ฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า “คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ
หลักการร่ างพระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวลรัษ ฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษี มูลค่าเพิ่ม (ฉบับ ที่ ..)
พ.ศ. …. (มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)) โดยให้คงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 7
สาหรับการขายสิ นค้า การให้บริ การ หรื อการนาเข้าทุกกรณี ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2566
พร้อมทั้งรับทราบมาตรการภาษีบรรเทาผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID 19 ที่กระทรวงการคลังจะดาเนิ น การไปควบคู่กนั เพื่อช่ วยเพิ่มสภาพคล่ องให้ประชาชนและผูป้ ระกอบการและ
บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)”
นายอาคม เติมพิทยาไพสิ ฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกจากมาตรการ
ขยายเวลาการลดอัต ราภาษีม ู ล ค่า เพิ ่ม 7% ที ่ เ สนอคณะรั ฐ มนตรี พ ิจ ารณาในครั้ ง นี้ กระทรวงการคลัง
โดยกรมสรรพากรได้ด าเนิ นมาตรการภาษี บรรเทาผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ
COVID-19 ไปพร้อมกัน ดังนี้
1. ขยายเวลาการยื่น แบบแสดงรายการ การนาส่ ง และการช าระภาษี อากรผ่ านระบบเครื อข่ าย
อิน เทอร์ เน็ ต เพื่ อให้ เงิ น หรื อสภาพคล่ อ งอยู่ใ นมื อ ประชาชนและผู ป้ ระกอบการให้ ย าวนานขึ้ น และเป็ นการ
ดาเนิ น การตามนโยบายของรั ฐ บาลที่ ใ ห้ ง านบริ ก ารของภาครั ฐให้ ป ระชาชนสามารถติ ด ต่ อขอรั บ บริ ก ารจาก
หน่วยงานของรัฐได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ตอ้ งเดินทางไปติดต่อ ณ สานักงาน โดยนาเทคโนโลยีดิจิทลั มาประยุกต์ใช้ในการ
ให้บริ การสาธารณะ เพื่อช่ วยสนับสนุ นให้ทุกคนอยู่บา้ นภายใต้แนวคิด “อยูบ่ า้ น หยุดเชื้ อ เพื่อชาติ” ของรัฐบาลอีก
ทางหนึ่ งด้วย ทั้งนี้ การขยายเวลาการยื่ นแบบแสดงรายการฯ จะช่ วยเพิ่มสภาพคล่ องให้ อยู่ในมื อประชาชนและ
ผู้ประกอบการในระบบเศรษฐกิจประมาณ 181,221 ล้านบาท ได้ แก่
(1) ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการฯ และชาระภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50 ภ.ง.ด.52
และภ.ง.ด.55) งบการเงิน และ Disclosure Form จากภายในวัน ที่ 3 สิ งหาคม 2564 ถึงวัน ที ่ 22 กัน ยายน 2564
ออกไปเป็ นภายในวันที่ 23 กันยายน 2564
(2) ขยายเวลาการยืน่ แบบแสดงรายการฯ และชาระภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่ งปี สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี 2564 (ภ.ง.ด.51) จากภายในวันที่ 3 สิ งหาคม 2564 ถึ งวันที่ 22 กันยายน 2564 ออกไปเป็ นภายใน
วันที่ 23 กันยายน 2564
(3) ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการฯ และชาระภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่ งปี สาหรับ
ปี ภาษี 2564 (ภ.ง.ด.94) จากภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ออกไปเป็ นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

-2(4) ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการฯ และชาระภาษี ภาษีเงินได้ หัก ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3
ภ.ง.ด.53 และภ.ง.ด.54) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30 และ ภ.พ.36) และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) จากภายในวันที่ 7
หรื อ 15 ของเดื อ นกัน ยายน - ธัน วาคม 2564 ออกไปเป็ นภายในวัน ที่ 30 กัน ยายน 2564 29 ตุ ล าคม 2564
30 พฤศจิกายน 2564 และ 30 ธันวาคม 2564
2. งดหรื อลดเบีย้ ปรับสาหรับกรณี ที่ประชาชนและผูป้ ระกอบการไม่สามารถยืน่ แบบแสดงรายการ
ฯ ภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม และภาษี ธุ รกิ จเฉพาะภายในก าหนดเวลา หรื อยื่น แบบแสดงรายการฯ ผิดพลาด ส าหรับ แบบ
ที่ตอ้ งยื่นภายในเดือนกันยายน - ธันวาคม 2564 ตามลาดับ โดยหากยื่นแบบฯ ภายใน 3 เดือน นับแต่พน้ กาหนดเวลา
การยื่นแบบฯ ที่ ไ ด้ข ยายออกไปข้า งต้นจะได้รับ การงดหรื อลดเบี้ ย ปรั บ โดยงดเบี้ ย ปรั บ เมื่อชาระภาษี และเงิ น
เพิ่มครบถ้วน และลดเบี้ยปรับในอัตราต่าสุ ดร้อยละ 2 เมื่อชาระภาษีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของภาษีที่ตอ้ งชาระ
นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังได้ลดค่าปรับทางอาญากรณี ดงั กล่าวให้เหลืออัตราต่าสุ ด โดยหากมี
โทษปรั บไม่เกิ น 2,000 บาท ลดเหลื อ 1 บาท หากมี โทษปรั บไม่เกิ น 5,000 บาท ลดเหลื อ 2 บาท ทั้งนี้ เนื่ องจาก
ค่าปรับทางอาญาเป็ นการเปรี ยบเทียบปรับแทนการฟ้ องร้องดาเนินคดี จึงไม่อาจงดค่าปรับให้ได้”
สามารถสอบถามเพิ่ มเติ มได้ที่ ส านักงานสรรพากรพื้ นที่ ทุ กแห่ งทั่วประเทศ หรื อที่ ศู นย์สารนิ เทศ
สรรพากร (RD Intelligence Center) 1161

สานักงานเลขานุการกรม กรมสรรพากร
โทร. 0 2272 9529 – 30 โทรสาร 0 2617 3324
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