TA News ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม 2560)
ในชวงเวลายังยุงเหยิงของชาวบัญชีในเทศกาลการปดบัญชีประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่จะตอง
จัดทําขอมูล ยื่นงบการเงินตอหนวยงานที่เกี่ยวของใหแลวเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2560 นี้ ทางกรมสรรพากรได
ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 296) เกี่ยวกับ กําหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได การชําระภาษี และสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 โดยแกไขเพิ่มเติมขอ 7
ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 127) เกี่ยวกับ กําหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได การชําระภาษี และสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2546 ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลอง
มาตรา 3 พระราชบัญญัติแกไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 41) พ.ศ. 2559 ซึ่งมีเพิม่ โทษกรณีไมปฏิบัติตาม
มาตรา 69 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งกําหนดใหยื่นงบการเงินพรอมกับการยื่นแบบแสดงรายการ โดยใหใชบังคับ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันสุดทายแหงกําหนดเวลาในการยื่นบัญชีตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 มี
รายละเอียดใจความดังตอไปนี้
“ขอ 7 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามขอ 1 ตองยื่นบัญชีงบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุน
บัญชีรายรับ รายจาย หรือบัญชีรายรับกอนหักรายจายที่มบี คุ คลตามมาตรา 3 สัตต แหงประมวลรัษฎากร ตรวจสอบ
และรับรองในรอบระยะเวลาบัญชี แลวแตกรณี ตามมาตรา 69 แหงประมวลรัษฎากร ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแต
วันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ณ สํานักงานสรรพกรพืน้ ที่สาขาในเขตทองที่ทสี่ ถานประกอบการตั้งอยู กรณีวัน
สุดทายของการยื่นบัญชีดังกลาวตรงกับวันหยุดราชการใหยนื่ ไดภายในวันทําการถัดไป”
สรุปใจความสําคัญไดวา การยื่นงบการเงิน จากเดิมสําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิ ุคคลที่ยื่นแบบแสดง
รายการผานทางอินเตอรเน็ตใหเก็บรักษาไว ณ สํานักงานแหงใหญของนิตบิ ุคคลเปนเวลาไมนอยกวา 5 ปนับแตวัน
สุดทายของการยื่นแบบ แกไขเปนใหนํามายื่น ณ สํานักงานสรรพากรพื้นทีส่ าขาที่สถานประกอบการตั้งอยู โดยใหมี
ผลสําหรับรอบบัญชีทมี่ ีวันสุดทายของการยื่นแบบตัง้ แตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2559
ดังนั้นนิติบุคคลทีม่ ีวันสุดทายของการยื่นแบบตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2559 (เทากับอาจยอนมีผลตอนิติ
บุคคลที่มรี อบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2558) จะตองนํางบการเงิน ซึ่งไดยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดนิติบุคคลผานทางอินเตอรเน็ตแลว มายื่น ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทีส่ ถานประกอบการตั้งอยู
ทั้งนี้ เนื่องจากผลกระทบยอนหลังไปจนถึงงบการเงินที่สิ้นสุดในป 2558 เพื่อบรรเทาภาระการนํายื่นและ
คาปรับอาญาของผูประกอบการที่อาจจะเกิดขึ้น กรมสรรพากรจึงออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรือ่ งขยาย
กําหนดเวลาการยื่นบัญชีงบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุน บัญชีรายรับ รายจาย หรือบัญชีรายรับกอนหัก
รายจายทีม่ ีบุคคลตามมาตรา 3 สัตต แหงประมวลรัษฎากร ตรวจสอบและรับรองในรอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา
69 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทมี่ ีวันสุดทายแหงกําหนดเวลาในการยื่นบัญชี ตั้งแตวันที่ 25
กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ใหยื่นใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลทําให
ไมตองชําระคาปรับตามมาตรา 35 แหงประมวลรัษฎากร
สิ่งที่ตองการเสนอแนะคือ การนําสงแบบแสดงรายการผานทางอินเตอรเน็ตเพื่อประโยชนและความสะดวก
ตอผูประกอบการ ทําใหสามารถลดเวลา ลดคาใชจายในการจัดการ เพือ่ ตอบสนองในเจตนาเดิม การนําสงงบการเงิน
ตามมาตรา 69 แหงประมวลรัษฎากร สําหรับนิติบุคคลทีย่ ื่นแบบแสดงรายการผานทางอินเตอรเน็ตแลวนั้น ควร
กําหนดใหสามารถนําสงงบการเงินไดทุกสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือ กําหนดใหสามารถนําสงผานทางระบบ
อินเตอรเน็ตใหเชนเดียวกับแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล
สมาคมผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรแห่งประเทศไทย
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 127)
เรื่อง กําหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชําระภาษี และสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
-------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 มาตรา 68 และมาตรา 69 แหงประมวลรัษฎากร อธิบดี
กรมสรรพากรกําหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชําระภาษีและสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
สําหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคลผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไวดังตอไปนี้
ขอ 1 กําหนดใหการยื่นรายการขอมูลตามแบบแสดงรายการภาษีดังตอไปนี้ผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต ทางเว็บไซต (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th เปนการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิตบิ ุคคล ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แหงประมวลรัษฎากร
(1) ภ.ง.ด.50 ใชสําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตงั้ ขึ้นตามกฎหมายไทยหรือตั้งขึ้น
ตามกฎหมายของตางประเทศและกระทํากิจการในประเทศไทย ตามมาตรา 66 วรรคหนึ่ง แหงประมวล
รัษฎากร
(2) ภ.ง.ด.52 ใชสําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตงั้ ขึ้นตามกฎหมายของ
ตางประเทศ และกระทํากิจการในทีอ่ ื่น ๆ รวมทัง้ ในประเทศไทย ตามมาตรา 66 วรรคสอง แหงประมวล
รัษฎากร ซึ่งกระทํากิจการขนสงผานประเทศตาง ๆ ตามมาตรา 67 แหงประมวลรัษฎากร
(3) ภ.ง.ด.55 ใชสําหรับมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายไดแตไมรวมถึงมูลนิธิ
หรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ตามมาตรา 47(7)(ข) แหงประมวลรัษฎากร
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามวรรคหนึง่ มิใหใชกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเกินกําหนดเวลา
ตามที่กําหนดในขอ 3
ขอ 2 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลทีม่ ีความประสงคจะยืน่ แบบแสดงรายการภาษีตามขอ 1
จะตองยื่นคําขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตออธิบดีกรมสรรพากรและตอง
ไดรับอนุมัติแลว มีสิทธิยื่นรายการขอมูลตามแบบแสดงรายการภาษีผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ทาง
เว็บไซต (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th โดยใหถือเปนสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไดอีก
แหงหนึง่
ขอ 3 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ใหยื่นไดภายในหนึ่งรอยหาสิบ
วันนับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี โดยไมเวนวันหยุดราชการ กรณีวันสุดทายของการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีตรงกับวันหยุดราชการใหยื่นไดภายในวันทําการถัดไป และใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีไดภายใน
เวลา 22.00 นาฬิกา ของแตละวัน
ขอ 4 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตองชําระภาษี (ถามี) พรอมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต การชําระภาษีดังกลาวจะตองใชวิธีการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ
กรมสรรพากร ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Payment)
ขอ 5 ใหผูอํานวยการกองคลัง กรมสรรพากรเปน "เจาหนาที่รับชําระเงินภาษีอากร" เพือ่ รับชําระเงิน
ภาษี
ขอ 6 การเสียภาษีเงินไดตามประกาศนี้ใหถือวาเปนการสมบูรณ เมื่อไดมกี ารยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดยไดโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากร และไดรับ
ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากรตามจํานวนเงินซึง่ "เจาหนาที่รับชําระเงินภาษีอากร" ตามขอ 5 ไดลงลายมือ
ชื่อรับเงินแลว
การลงลายมือชื่อตามวรรคหนึ่งจะจัดพิมพขึ้นดวยระบบคอมพิวเตอรก็ได
สมาคมผู้สอบบัญชีภาษี อากรแห่งประเทศไทย
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ขอ 7 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามขอ 1 ตองมีบัญชีงบดุล บัญชี
ทําการ และบัญชีกําไรขาดทุน บัญชีรายรับ รายจาย หรือบัญชีรายรับกอนหักรายจายที่มบี ุคคลตามมาตรา 3
สัตต แหงประมวลรัษฎากร ตรวจสอบและรับรองในรอบระยะเวลาบัญชี แลวแตกรณี ตามมาตรา 69 แหง
ประมวลรัษฎากร และตองเก็บรักษาไว ณ สํานักงานใหญของบริษทั หรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น เปนเวลาไม
นอยกวาหาปนบั แตวันสุดทายของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
ขอ 7 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามขอ 1 ตองยื่นบัญชีงบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไร
ขาดทุน บัญชีรายรับ รายจาย หรือบัญชีรายรับกอนหักรายจายที่มบี ุคคลตามมาตรา 3 สัตต แหงประมวล
รัษฎากร ตรวจสอบและรับรองในรอบระยะเวลาบัญชี แลวแตกรณี ตามมาตรา 69 แหงประมวลรัษฎากร
ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ณ สํานักงานสรรพกรพื้นทีส่ าขาในเขต
ทองทีท่ ี่สถานประกอบการตั้งอยู กรณีวันสุดทายของการยื่นบัญชีดังกลาวตรงกับวันหยุดราชการใหยื่นได
ภายในวันทําการถัดไป
ขอ 8 ประกาศนี้ใหใชบังคับสําหรับการยื่นรายการตัง้ แตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2546
ศุภรัตน ควัฒนกุล
(นายศุภรัตน ควัฒนกุล)
อธิบดีกรมสรรพากร
หมายเหตุ
ขอ 7 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 127) เรื่อง กําหนดการยื่น
แบบแสดงรายการภาษี การชําระภาษี และสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
โดยใหใชบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันสุดทายแหงกําหนดเวลาในการยื่นบัญชีดังกลาวในหรือหลัง
วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 เปนตนไป
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แบบยื่นบัญชีตามมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร

หน่วยงาน.......................................................
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