ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

(ฉบับที่ ๓๓)
เรื่อง กาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข เพือ่ การยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมลู ค่าเพิม่
สาหรับการนาเข้าและบริจาคสินค้าทีใ่ ช้รกั ษา วินิจฉัย หรือป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
____________________

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่ งพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๔ อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิม่ สาหรับการนาเข้า
และบริจาคสินค้าทีใ่ ช้รกั ษา วินิจฉัย หรือป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ สินค้าที่นำเข้าต้องเป็นสินค้าที่ใช้รกั ษา วินิจฉัย หรือป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ ตามรายการในประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
ข้อ ๒ ผู้นำเข้าต้องระบุข้อความ “บริจาค COVID-19” ในใบขนสินค้าขาเข้า สำหรับการนำเข้า
ที่ได้กระทำตั้งแต่วันถัดจากวันที่ลงในประกาศนี้ โดยการส่งข้อมูลใบขนสินค้าให้เป็นไปตามที่กรมศุลกากร
ประกาศกำหนด
ข้อ ๓ สถานพยาบาลของทางราชการทีร่ บั บริจาคต้องได้รบั การรับรองจากหน่ วยงาน
ที่สถานพยาบาลนัน้ สังกัดว่าเป็ นสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้ บริการรักษาพยาบาลแก่
บุคคลภายนอกเป็ นการทัวไปและได้
่
รบั รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุข
ข้อ ๔ องค์การหรือสถานสาธารณกุศล หรือสถานพยาบาล ตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข)
แห่งประมวลรัษฎากร ทีร่ บั บริจาคต้องเป็ นหน่วยงานดังต่อไปนี้
(๑) สภากาชาดไทย หรือ
(๒) องค์การหรือสถานสาธารณกุศล หรือสถานพยาบาล ตามข้อ 3 ของประกาศ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิม่ (ฉบับที่ ๒) เรื่อง กาหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล
สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓ (๔) (ข)
แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่ (ฉบับที่ ๒๓๙)
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
ภาษีมลู ค่าเพิม่ (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
/ ข้อ ๕ ผูท้ ่ี ...
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ข้อ ๕ ผูท้ ่ใี ช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิม่ ตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕
แห่ งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่ าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๒๐)
พ.ศ. ๒๕๖๔ ต้องมีเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ พร้อมให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
(๑) ใบขนสินค้าขาเข้า
(๒) เอกสารหลักฐานเป็ นหนังสือจากผู้รบั บริจาค ซึ่งสามารถพิสูจน์ การรับบริจาค
สินค้านาเข้าจากผูบ้ ริจาคได้ เว้นแต่ผรู้ บั บริจาคได้ทาการรับบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์
(e-Donation) ตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อ ง การบริจ าคผ่ า นระบบบริจ าคอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
(e-Donation) ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ใช้ขอ้ มูลการบริจาคทีป่ รากฏในระบบบริจาค
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เป็ นหลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิยกเว้นภาษีอากร โดยผูท้ ใ่ี ช้สทิ ธิยกเว้น
ภาษีอากรไม่ตอ้ งแสดงเอกสารหลักฐานการบริจาคต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ทัง้ นี้ เอกสารหลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิยกเว้นภาษีอากรตามวรรคหนึ่งไม่ว่าเป็ น
หนังสือหรือเป็ นข้อมูลที่ปรากฏในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ต้องระบุจานวนและมูลค่า
ของสินค้านาเข้าทีบ่ ริจาคด้วย
ข้อ ๖ ผูท้ ่ใี ช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิม่ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๔ ต้องไม่นา
ต้นทุนของทรัพย์สนิ หรือสินค้ามาหักเป็ นรายจ่ายในการคานวณภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เอกนิติ นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ
(นายเอกนิติ นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๔๖ ก

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๒๐)
พ.ศ. ๒๕๖๔

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ในบางกรณี
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
และมาตรา ๓ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี ก านี้ เรี ย กว่า “พระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๔”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๔๖ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่ า สถานพยาบาลซึ่ ง เป็ น ส่ ว นราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และให้หมายความรวมถึง
(๑) สถานพยาบาลของสถาบันการศึกษาของรัฐ
(๒) สถานพยาบาลขององค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
(๓) สถานพยาบาลของรัฐวิสาหกิจที่เป็นองค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาล
เป็นเจ้าของ
(๔) สถานพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๕) สถานพยาบาลของหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๖) สถานพยาบาลของสภากาชาดไทย
มาตรา ๔ ให้ ย กเว้ น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ส าหรั บ การน าเข้ า สิ น ค้ า ที่ ใ ช้ รั ก ษา วิ นิ จ ฉั ย
หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อบริจาคให้แก่
(๑) สถานพยาบาลของทางราชการ
(๒) หน่วยงานของรัฐนอกจากที่กล่าวใน (๑)
(๓) องค์ ก ารหรื อ สถานสาธารณกุ ศ ล หรื อ สถานพยาบาล ตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข)
แห่งประมวลรัษฎากร ที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
ทั้งนี้ สาหรับการนาเข้าและการบริจาคที่ได้กระทาตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ถึงวัน ที่ ๓๑ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกาหนด
มาตรา ๕ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ และภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด ๔
ในลักษณะ ๒ แห่ งประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สาหรับเงินได้ที่ได้รับ
จากการโอนทรัพย์สิน หรือการขายสินค้า อันเนื่องมาจากการบริจาคตามมาตรา ๔ โดยผู้โอนจะต้อง
ไม่น าต้น ทุน ของทรัพย์สิน หรือสิน ค้า ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีดังกล่าวมาหักเป็นรายจ่ายในการคานวณ
ภาษี เ งิ น ได้ ข องบริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คล ทั้ ง นี้ ส าหรั บ การบริ จ าคที่ ไ ด้ ก ระท าตั้ ง แต่ วั น ที่

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๔๖ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๔๖ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้ พระราชกฤษฎี ก าฉบั บนี้ คือ โดยที่ส ถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสนับสนุนภาคเอกชนที่ได้มีการจัดหา
สิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์สาหรับการรักษาผู้ป่วย และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว
สมควรยกเว้ น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ส าหรั บ การน าเข้ า สิ น ค้ า ที่ ใ ช้ รั ก ษา วิ นิ จ ฉั ย หรื อ ป้ อ งกั น โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา ๒๐๑๙ และยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สาหรับ
การบริ จ าคสิ น ค้ า ดั ง กล่ า วให้ แ ก่ ส ถานพยาบาล หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ องค์ ก ารหรื อ สถานสาธารณกุ ศ ล
ที่ได้กระทาตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชกฤษฎีกานี้

