8 April 2020

Tax Remedy for COVID-19: Stage 2
ในวัน ที่ 10 มี .ค. 2563 กระทรวงการคลังได้มี การออกมาตรการดูแลและ
เยียวยาผลกระทบจากเชื้ อไวรัส COVID-19 ต่ อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม
(“มาตรการดู แลและเยียวยาฯ”) ส าหรับ ระยะที่ 1 โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ บรรเทา
ผลกระทบและช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ อย่างไรก็ตาม ในอีก 2 สัปดาห์ต่อมา พบว่าการ
แพร่ระบาดของเชื้ อไวรัส COVID-19 ได้รุนแรงและขยายเป็ นวงกว้างมากขึ้ น มีจานวนผู ้
ติ ด เชื้ อเพิ่ ม ขึ้ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เศรษฐกิ จ ของประเทศไทยได้รับ ผลกระทบจาก ระดับ
ผูป้ ระกอบการไปจนถึงระดับลูกจ้าง กล่าวคือ เมื่อผูป้ ระกอบการขาดรายได้แ ละสภาพ
คล่อง จึงมีการลดอัตราการจ้างงานเกิดขึ้ น
กระทรวงการคลัง จึงได้ออกมาตรการดูแลและเยียวยาฯ สาหรับ ระยะที่ 2 ทั้งนี้
มาตรการดูแลและเยียวยาฯ ที่เกี่ยวกับภาษี มีท้ังหมด 6 มาตรการ ซึ่งเป็ นมาตรการ
สาหรับทั้งบุคคลธรรมดาและนิ ติบุคคล ซึ่งสามารถสรุปได้เป็ น 3 กรณี คือ กรณี

บุคคลธรรมดา กรณี นิติบุคคล และ กรณี บุคคลธรรมดาและนิ ติบุค คล
ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา: 3 มาตรการ
1. มาตรการเลื่อนเวลายื่นแบบและชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี
ภาษี 2562 รอบ 2
- เดิม: เลื่อนจากรอบปกติ คือ จากสิ้ นสุด มี.ค. 63 เป็ น 30 มิ.ย. 63
- ใหม่: สิ้ นสุด 31 ส.ค. 63

2. มาตรการเพิ่มวงเงินหักลดหย่อนค่าเบี้ ยประกันสุขภาพ
- เดิม: สามารถหักลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
- ใหม่: สามารถหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 25,000 บาท และ
เมื่อรวมกับการหักลดหย่อนค่าเบี้ ยประกันชีวิตและเงินฝากประเภท
สงเคราะห์ชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท
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3. มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สาหรับค่าตอบแทนใน
การเสี่ยงภัยของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
บุคคลที่ปฎิบัติหน้าที่ เสี่ยงภัยอันเกี่ยวกับเชื้ อไวรัส COVID-19 จะได้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาเมื่อเข้า 2 เงื่อนไข คือ
1) เป็ นผู ท้ ี่ปฏิบัติหน้าที่ ดว้ ยความเสียสละ ทาหน้าที่ เฝ้ าระวัง สอบสวน ป้ องกัน
ควบคุม รักษาผูป้ ่ วยติดเชื้ อไวรัส COVID-19 ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นั กเทคนิ ค
การแพทย์ เจ้าหน้าที่สืบสวนโรค พนั กงานขับรถส่งผูป้ ่ วย รวมทั้งบุ คคลที่มิใช่
ข้าราชการหรือข้าราชการที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการให้
คาปรึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็ นต้น และ
2) ได้รบั ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยจากกระทรวงสาธารณสุขในปี ภาษี 2563

กรณีนิตบิ ุคคล: 2 มาตรการ
1. มาตรการเลื่อนเวลาการยืน่ แบบและชาระภาษีเงินได้นิติบุคคล

“3 มาตรการ
สาหรับบุคคลธรรมดา

2 มาตรการ
สาหรับนิ ติบุคคล

1 มาตรการ
สาหรับบุคคลธรรมดา
และนิ ติบุคคล”

เป็ นมาตรการที่ ใช้เฉพาะบริษั ทหรื อห้างหุน้ ส่ วนนิ ติบุ คคลที่ ไม่ ได้จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สาหรับการยื่นภาษี เงินได้นิติบุคคล 2 กรณี ดังนี้
1) การยื่นภ.ง.ด. 50 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562
- เดิม: ยื่นรายการชาระภาษี ต้งั แต่วนั ที่ 1 เม.ย. 63 ถึงวันที่ 30 ส.ค. 63
- ใหม่: ยื่นรายการชาระภาษี ภายในวันที่ 31 ส.ค. 63
หมายเหตุ: สาหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีปกติ คือสิ้ นสุด ณ 31
ธ.ค. 62 แต่ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีอื่น ต้องไม่ เกินรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 มี.ค. 63
2) การยื่นภ.ง.ด. 51 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563
- เดิม: ยื่นรายการชาระภาษี ต้งั แต่วนั ที่ 1 ก.ค. 63 ถึงวันที่ 29 ก.ย. 63
- ใหม่: ยื่นรายการชาระภาษี ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2563

2. มาตรการเลื่อนเวลาการยืน่ แบบและชาระภาษี
เลื่อนเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ นาส่ง และชาระภาษี ทุกประเภทที่กรมสรรพากร
จัดเก็บ*ซึ่งได้แก่ ภาษี เงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี ธุ รกิจเฉพาะ และอากร
แสตมป์ ให้แก่ ผูป้ ระกอบการที่ได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส
COVID-19 ได้แก่
1) ผู ป้ ระกอบการที่ ต อ้ งปิ ดสถานประกอบการตามค าสัง่ ของทางราชการ เช่ น
กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข เป็ นต้น
หรือ
2) ผู ้ป ระกอบการอื่ น ๆ เฉพาะที่ มี เ หตุ อั น สมควร โดยกระทรวงการคลั ง จะ
พิจารณาเป็ นรายกรณี
*สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข่าวจากกรมสรรพากร เลขที่ข่าว ปชส. 27/2563 วันที่แถลงข่าว 2 เม.ย. 2563
เ รื่ อ ง ก า ร ข ย า ย ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร ยื่ น แ บ บ ฯ ต้ า น ภั ย COVID-19 มี ผ ล ใ ช้ บั ง คั บ แ ล้ ว ( อ้ า ง อิ ง :
https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news27_2563.pdf)
**Icon made by Freepik from www.flaticon.com
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กรณีบุคคลธรรมดาและนิตบิ ุคคล: 1 มาตรการ
มาตรการทางภาษี อากรและค่าธรรมเนี ยมเพื่อสนับสนุ นการปรับปรุ ง
โครงสร้างหนี้ ของเจ้าหนี้ ที่มิใช่สถาบันการเงิน*
เป็ นมาตรการที่ใช้สาหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิ ติบุคคล ที่
เกิ ด ขึ้ นตั้ง แต่วัน ที่ 1 ม.ค. 63 ถึ ง วัน ที่ 31 ธ.ค. 64 โดยสามารถสรุ ป เนื้ อหาได้
ดังต่อไปนี้

“ยกเว้นภาษี
–

ผ่อนปรน
หลักเกณฑ์
-

ลด
ค่าธรรมเนียม
สาหรับการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้
(เจ้าหนี้ ไม่ใช่สถาบัน
การเงิน)”

1. การยกเว้นภาษี เงิ น ได้ ภาษี มูล ค่า เพิ่ ม ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ และอากรแสตมป์
ให้แก่ลกู หนี้ และเจ้าหนี้ โดยแบ่งได้เป็ น 2 กรณียอ่ ย คือ
• กรณีลูกหนี้ :
1) ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษี เงินได้นิติบุคคล สาหรับ
เงินได้ที่ได้จากการปลดหนี้ ของเจ้าหนี้ และ
2) ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี เงินได้นิติบุคคล ภาษี ธุรกิจ
เฉพาะ และอากรแสตมป์ ส าหรั บ เงิ น ได้ที่ ไ ด้จ ากการโอน
อสังหาริมทรัพย์ที่จานองเป็ นประกันหนี้ ของเจ้าหนี้ ให้แก่ผอู ้ ื่นซึ่ง
มิ ใ ช่ เ จ้า หนี้ และการกระท าตราสารอัน เนื่ อ งมาจากการโอน
อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว โดยลูกหนี้ ต้องนาเงินนั้นไปชาระหนี้ แก่
เจ้าหนี้ เฉพาะส่วนที่ไม่เกินกว่าหนี้ ที่คา้ งชาระหรือมีภาระผูกพัน
ตามสัญญาประกันหนี้ และต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
กาหนด
• กรณีท้งั ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ :
ยกเว้นภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี เงินได้นิติบุคคล ภาษี มู ลค่าเพิ่ม
ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ และอากรแสตมป์ ส าหรับ เงิ น ได้ที่ ได้จากการโอน
ทรัพย์สิน การขายสินค้าหรือการให้บริการ และการกระทาตราสารอั น
เนื่ องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
2.

การผ่ อ นปรนหลั ก เกณฑ์ก ารจ าหน่ า ยหนี้ สู ญ ให้แ ก่ เ จ้า หนี้ โดยไม่ ต ้อ ง
ดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ปกติของประมวลรัษฎากร และ

3.

การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและการจานองอสังหาริมทรัพย์แ ละ
ห้องชุดสาหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จาก 2% เหลือ 0.01%

*เจ้าหนี้ ที่มิใช่สถาบันการเงิน เช่น บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ สินเชื่อรายย่อย
ระดับจังหวัด เช่าซื้ อ ลีสซิ่ง และเจ้าหนี้ อื่นที่ทาสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ร่วมกับสถาบันการเงิน
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จากมาตรการดูแลและเยียวยาที่เกี่ยวกับภาษีที่กล่าวมานั้น สามารถสรุปได้ตามตารางด้านล่างนี้ ได้ 3 กรณี คือ
1. กรณีบุคคลธรรมดา
2. กรณีนิติบุคคล และ
3. กรณีบุคคลธรรมดาและนิ ติบุคคล (การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ของเจ้าหนี้ ที่มิใช่สถาบันการเงิน)

กรณีบุคคลธรรมดา และนิตบิ ุคคลรวมถึง SMEs
กรณี

สิทธิที่ได้รบั

เงื่อนไข

1. เลื่อนเวลายื่นแบบและชาระภาษี สาหรับปี ภาษี
2562 เป็ น 31 ส.ค. 63

-

2. ลดหย่อนค่าเบี้ ยประกันสุขภาพได้ตามที่จา่ ยจริง เมื่อรวมกับการหักลดหย่อนค่าเบี้ ยประกันชีวิตและเงินฝากประเภท
แต่ไม่เกิน 25,000 บาท
สงเคราะห์ชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

3. ยกเว้นภาษี สาหรับค่าตอบแทนในการเสี่ ยง
ภั ย ของบุ ค คลากรทางการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข

1. เป็ นผูท้ ี่ปฏิบตั ิหน้าที่เฝ้ าระวัง สอบสวน ป้ องกัน ควบคุม รักษา
ผูป้ ่ วยติดเชื้ อไวรัส COVID-19 เช่น แพทย์ พยาบาล พนั กงาน
ขับรถส่งผูป้ ่ วย รวมทั้งบุคคลที่มิใช่ขา้ ราชการหรือข้าราชการที่
ให้คาปรึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็ นต้น และ
2. เป็ นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุขในปี
ภาษี 2563

1. ยื่นรายการชาระภาษี (ภ.ง.ด. 50) ภายใน
31 ส.ค. 63

1. สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562
2. เฉพาะบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนนิ ติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. มี รอบระยะเวลาบัญชี ปกติ คื อสิ้ นสุด ณ 31 ธ.ค. 62 แต่
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีอื่น ต้องไม่เกินรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุด ณ 31 มี.ค. 63

2. ยื่นรายการชาระภาษี (ภ.ง.ด. 51) ภายใน
30 ก.ย. 63

1. สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563
2. เฉพาะบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนนิ ติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บุคคลธรรมดา

นิตบิ ุคคล
รวม SMEs

เป็ นผูป้ ระกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้ อไวรัส COVID-19 นัน่ คือ
3. เลื่อนเวลา การยื่นแบบแสดงรายการ นาส่ ง
1) ผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งปิ ดสถานประกอบการตามคาสั ่งของ
และชาระภาษี ทุกประเภทที่กรมสรรพากร
ทางราชการ เช่น กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วน
จัด เก็ บ เช่ น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ภาษี ธุ ร กิ จ
ท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข เป็ นต้น หรือ
เฉพาะ เป็ นต้น
2) ผู ้ป ระกอบการอื่ น ๆ เฉพาะที่ มี เ หตุ อัน สมควร โดย
กระทรวงการคลังจะพิจารณาเป็ นรายกรณี
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กรณีบุคคลธรรมดาและนิตบิ ุคคล (การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ของเจ้าหนี้ ที่มิใช่สถาบันการเงิน)
กรณี

สิทธิที่ได้รบั

เงื่อนไข

ลูกหนี้

1. ยกเว้นภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดาและภาษี
ใช้สาหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ที่เกิดขึ้ น
เงิ นได้นิติบุ คคล สาหรับเงินได้ที่ ไ ด้จากการ
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 64
ปลดหนี้ ของเจ้าหนี้
2. ยกเว้นภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดา ภาษี เงิ น 1. ใช้สาหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ที่ เกิดขึ้ น
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 64
ได้นิ ติ บุ ค คล ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ และอากร
แสตมป์ ส าหรั บ เงิ น ได้ ที่ ไ ด้ จ ากการโอน 2. ลูก หนี้ ต้อ งน าเงิ น นั้ น ไปช าระหนี้ แก่ เ จ้า หนี้
เฉพาะส่วนที่ไม่เกินกว่าหนี้ ที่คา้ งชาระหรือ
อสังหาริม ทรัพ ย์ที่จ านองเป็ นประกัน หนี้ ของ
มีภาระผูกพันตามสัญญาประกันหนี้ และต้อง
เจ้าหนี้ ให้แก่ผูอ้ ื่นซึ่งมิใช่เจ้าหนี้ และการกระทา
ต ร า ส า ร อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก ก า ร โ อ น
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว
อธิบดีกาหนด

เจ้าหนี้

การจ าหน่ ายหนี้ สู ญ ไม่ ต ้ อ งด าเนิ นการตาม
หลักเกณฑ์ปกติของประมวลรัษฎากร

ใช้สาหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ที่เกิดขึ้ น
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 64

1. ยกเว้นภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดา ภาษี เงิ น
ได้นิ ติ บุ ค คล ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ภาษี ธุ ร กิ จ
เฉพาะ และอากรแสตมป์ สาหรับเงินได้ที่ได้
จากการโอนทรัพย์สิน การขายสินค้าหรือการ
ให้ บ ริ ก า ร แ ล ะ ก า ร ก ร ะ ท าต ร า สา ร อั น
เนื่ องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ใช้สาหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ที่เกิดขึ้ น
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 64

2. ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและการ
จานองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุ ดสาหรับ
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เหลือ 0.01%

ใช้สาหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ที่เกิดขึ้ น
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 64

ลูกหนี้ และ
เจ้าหนี้

อย่างไรก็ตาม มาตรการดูแลและเยียวยาด้านภาษี นี้เป็ นการออกเพิ่มเติมจากมาตรการดูแลและเยียวยาด้ านภาษี
ระยะที่ 1 และเป็ นเพียงส่วนหนึ่ งจากมาตรการดูแลและเยียวยาทั้งหมด สาหรับสถานการณ์ระยะที่ 2 ของประเทศไทย ทั้งนี้
เนื้ อหาที่กล่าวมาเป็ นเพียงมาตรการ จึงอาจต้องรอการออกกฎหมายให้ชดั เจนถึงหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่อไป
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