กรมสรรพากร
Revenue Department News
เลขที่ข่าว
ปชส. 30/2564
วันที่แถลงข่าว 17 พฤษภาคม 2564
เรื่อง สรรพากรขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านอินเทอร์เน็ต ช่วยผู้ประกอบการสู้โควิด
...............................................................................................................................................................................
กระทรวงการคลังออกประกาศขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สาหรับเดือนกรกฎาคม 2564 ขยายออกไป
เป็นภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม 2564 และการยื่นแบบในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ขยายออกไปเป็นภายในวันที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อสนับสนุนการทาธุรกรรมทางภาษีที่บ้าน TAX from Home ช่วยบรรเทาและเยียวยา
ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า “การขยายเวลายื่นแบบฯ
ผ่ านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ ตในครั้ งนี้ เป็ นการสนับสนุนการทาธุรกรรมภาษีทางอิเล็ กทรอนิกส์ จากที่บ้านหรื อ
Tax from Home ช่วยลดความแออัดและความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้เป็นอย่างดี
อีกทั้งช่วยเพิ่มสภาพคล่องในมือผู้ประกอบการให้มีมากขึ้นและนานขึ้น โดยไม่ได้กระทบการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังต้องบริหารจัดการกระแสเงินสดเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการชาระภาษีที่เลื่อนออกไป”
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ ที่ผ่านมากระทรวงการคลัง
โดยกรมสรรพากรได้ขยายเวลาการยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1 ภ.ง.ด. 2 ภ.ง.ด. 3 ภ.ง.ด. 53 และ ภ.ง.ด. 54)
และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30 และ ภ.พ. 36) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ถึงวันสุดท้ายของเดือนที่ต้องยื่นแบบฯ โดย
ให้เริ่มขยายเวลาสาหรับการยื่นแบบฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 สาหรับการขยายกาหนดเวลา
การยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในครั้งนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การยื่นแบบและชาระภาษีในเดือนกรกฎาคม 2564 จากกาหนดเดิมที่ต้องยื่นภายในวันที่ 15 หรือ
23 กรกฎาคม 2564 ขยายออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
2. การยื่นแบบและชาระภาษีในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จากกาหนดเดิมที่ต้องยื่นภายในวันที่ 15 หรือ
23 สิงหาคม 2564 ขยายออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔”
นายเอกนิ ติ นิ ติ ทั ณ ฑ์ ป ระภาศ อธิ บ ดี ก รมสรรพากร กล่ า วสรุ ป ว่ า “ในช่ ว งที่ ผ่ า นมา
กระทรวงการคลั งโดยกรมสรรพากรได้มีมาตรการช่ว ยเหลื อประชาชนและผู้ ประกอบการผ่านการทาธุรกรรม
ภาษี ท างอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ากที่ บ้ า นหรื อ Tax from Home ซึ่ ง ทาให้ มี ส ภาพคล่ อ งเพิ่ ม ขึ้ น และนานขึ้ น กว่ า
280,000 ล้านบาท และช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อและแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) ได้เป็นอย่างดี เช่น การขยายเวลายื่นแบบฯ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เ น็ต สาหรับการขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบฯ
ในครั้งนี้เป็นการดาเนินการต่อเนื่อง เพื่อ สนับสนุนการเว้นระยะห่าง หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ตามมาตรการของภาครัฐ
และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)”
ทั้ ง นี้ สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ส านั ก งานสรรพากรทุ ก แห่ ง ทั่ ว ประเทศ
หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. ๑๑๖๑
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