ฉบับที่ 76/2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

มาตรการทางภาษีและค่ าธรรมเนียมสาหรับทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์
ทีม่ ขี ้ อกาหนดในการซื้อทรัพย์ สินคืน (มาตรการฯ REIT buy-back)
_____________________________________________________

นายพรชัย ฐี ระเวช ผูอ้ านวยการส านัก งานเศรษฐกิ จการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนี ยมสาหรับ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่มีขอ้ กาหนดในการซื้ อทรัพย์สินคืน (มาตรการฯ REIT buy-back) เพื่อเป็ น
การเสริ มสภาพคล่ องให้แก่ ผูป้ ระกอบการและลดภาระให้แก่ภาคธุ รกิ จที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของ
COVID–19 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) มาตรการด้ านภาษี โดยกาหนดให้ ยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบุคคล ภาษีมูลค่ าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
และอากรแสตมป์ ให้แก่
1.1) บริ ษ ัท หรื อห้ างหุ ้ นส่ วนนิ ติ บุ ค คลส าหรั บ การขายทรั พ ย์สิ นให้ แก่ ท รั ส ตี ของกองทรั ส ต์
ที่ มี ข ้อ ก าหนดขายคื น (REIT buy-back) ซึ่ งลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ที่ บ ริ ษ ัท หรื อห้ างหุ ้ น ส่ วนนิ ติ บุ ค คลผู ้ข าย
ทรัพย์สินมีภาระผูกพันในการซื้ อทรัพย์สินดังกล่าวคืน ซึ่ งได้กระทาภายใน 2 ปี นับแต่วนั ที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้
บังคับ
1.2) ทรัสตีของกอง REIT buy-back สาหรับการขายทรัพย์สินคืนให้แก่บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วน
นิติบุคคลที่ได้กระทาตามข้อ 1.1) ซึ่ งได้กระทาภายใน 5 ปี นับแต่วนั ที่ซ้ื อทรัพย์สินจากเจ้าของเดิม
ทั้งนี้ เฉพาะการขายทรัพย์สินคืนที่เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
และต้องเป็ นไปตามและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขที่ อธิ บดี กรมสรรพากรประกาศกาหนด โดยในกรณี ที่ไม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่ อนไข ให้สิทธิ ที่ได้รับยกเว้นภาษีสิ้นสุ ดลง และต้องเสี ยภาษีอากรย้อนหลัง พร้อมเงิ น
เพิม่ และเบี้ยปรับ (ถ้ามี)
2) มาตรการด้ านค่ าธรรมเนี ยม โดยลดค่ าจดทะเบี ยนการโอนอสั งหาริ มทรั พ ย์ จากเดิมร้ อยละ 2
เหลือร้ อยละ 0.01 สาหรับกรณี ดงั นี้
2.1) เจ้าของเดิ มโอนอสังหาริ มทรัพ ย์ให้แก่ ทรั สตีของกอง REIT buy-back ภายใน 2 ปี นับแต่
วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยใช้บงั คับ
2.2) ทรัสตีของกอง REIT buy-back โอนอสังหาริ มทรัพ ย์ให้แก่ เจ้าของเดิ มภายใน 5 ปี นับแต่
วันที่เจ้าของเดิมโอนอสังหาริ มทรัพย์ให้แก่ทรัสตีของกอง REIT buy-back
ทั้งนี้ การดาเนิ น การตามมาตรการข้างต้นจะมี ก ารดาเนิ น การโดย (1) การตราพระราชกฤษฎี ก า
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จานวน 1 ฉบับ และ (2) การออก
ประกาศกระทรวงมหาดไทยตามประมวลกฎหมายที่ดินและตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด รวม 2 ฉบับ

2

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลัง ได้กล่ าวว่า มาตรการฯ REIT buy-back จะช่ วยสนับ สนุ นให้
ผูป้ ระกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของ COVID-19 หรื อได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
อันเป็ นเหตุให้เกิดการขาดสภาพคล่องในการประกอบธุ รกิจ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนาไปเสริ มสภาพคล่องใน
การประกอบธุ รกิ จ โดยใช้ท รั พ ย์สิ นที่ มี อยู่เป็ นเครื่ องมื อในการระดมทุ นผ่านการขายทรั พ ย์สิ นให้ แก่ ก อง REIT
buy-back และยังรักษาความเป็ นเจ้าของในทรั พย์สินดังกล่ าวไว้ได้ ทั้งนี้ คาดการณ์ ว่า กอง REIT buy-back จะมีการ
ลงทุนในทรัพย์สินประมาณ 30,000 ล้านบาท
_______________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
มาตรการด้านภาษี
มาตรการด้านค่าธรรมเนียม

โทร. 02 273 9020 ต่อ 3525 3529 3536 3526 3548 3521 3508
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