การบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง
ั ชาติไทย (ไม่รวมถึงห ้างหุ ้นสว่ นสามัญ
ตัง้ แต่ปีภาษี 2551 เป็ นต ้นไป บุคคลธรรมดาทีม
่ ส
ี ญ
่
หรือคณะบุคคลทีม
่ ใิ ชนต
ิ บ
ิ ค
ุ คล และกองมรดกทีย
่ ังไม่ได ้แบ่ง) สามารถ บริจาคเงินภาษี ให ้แก่พรรค
การเมือง ได ้ ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัตป
ิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด ้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550
โดยแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษี ให ้แก่พรรคการเมืองพร ้อมการยืน
่ แบบแสดงรายการภาษี ประจําปี โดยมี
หลักเกณฑ์ และวิธก
ี าร ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษี เงินได ้ (ฉบับที่ 176) ดังนี้
1. ผู ้มีเงินได ้เมือ
่ คํานวณภาษี ตามแบบ ภ.ง.ด.90/91 แล ้วมีเงินภาษี ทต
ี่ ้องชาํ ระตัง้ แต่ 100
บาท ขึน
้ ไป
ิ ธิบ
่ งทีก
2. ผู ้มีเงินได ้ทีม
่ ส
ี ท
์ ริจาคต ้องแสดงเจตนาไว ้ในชอ
่ ําหนดไว ้ในแบบ ภ.ง.ด.
ั เจนว่า ประสงค์จะบริจาค หรือ ไม่บริจาค และระบุ รหัสพรรคการเมือง ที่
90/91 โดยต ้องระบุให ้ชด
ต ้องการบริจาค หากไม่ระบุความประสงค์ หรือไม่ระบุรหัสพรรคการเมือง ถือว่าไม่ได ้แสดงเจตนาบริจาค
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ระบุรหัสพรรคการเมืองทีต
่ ้องการบริจาคได ้เพียง 1 พรรคการเมือง หากแสดง
เจตนาเกินกว่า 1 พรรคการเมือง ถือว่า ไม่ประสงค์จะบริจาคให ้พรรคการเมืองใด
(2) เมือ
่ แสดงเจตนาบริจาคให ้แก่พรรคการเมืองใดแล ้ว ห ้าม
เปลีย
่ นแปลง
(3) พรรคการเมืองทีผ
่ ู ้บริจาคจะแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษี ให ้ได ้ในปี ภาษี ใด
ื่ อยูใ่ นทะเบียนพรรคการเมืองในปี ภาษี นัน
จะต ้องเป็ นพรรคการเมืองทีม
่ ช
ี อ
้ หากพรรคการเมืองทีแ
่ สดง
ิ้ สภาพ เลิก หรือยุบตามกฎหมายในปี ภาษี ใด ให ้ถือเสมือนว่า ไม่ม ี
ความประสงค์บริจาคเงินภาษี ให ้สน
พรรคการเมืองนัน
้ ทีจ
่ ะได ้รับการแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษี ในปี ภาษี นัน
้
สามารถค้นหา รหัสพรรคการเมือง ได้จากเว็บไซต์สําน ักงานคณะกรรมการ
เลือกตงั้ www.ect.go.th หรือจากเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th
3. การแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษี ให ้แก่พรรคการเมืองตาม 2. ห ้าม มิให ้นํ าไปหักเป็ นค่า
ลดหย่อน ตามมาตรา 47 แห่งประมวลร ัษฎากร
ิ ธิระบุการแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษี ให ้แก่พรรคการเมืองในแบบ
4. ผู ้มีเงินได ้ซงึ่ มีสท
ภ.ง.ด.90/91 ให ้ถือตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
่ เี งินได ้เป็ นผู ้ระบุความประสงค์ใน
(1) กรณีสามีหรือภริยามีเงินได ้ฝ่ ายเดียว ให ้ฝ่ ายทีม
แบบ ภ.ง.ด.90/91
(2) กรณีสามีหรือภริยาต่างฝ่ ายต่างมีเงินได ้ และแยกยืน
่ แบบ ภ.ง.ด.90/91 หรือรวม
ิ ธิระบุความประสงค์ในแบบ
ยืน
่ แบบ ภ.ง.ด.90/91 แต่แยกคํานวณภาษี ให ้สามีและภริยาต่างฝ่ ายต่างมีสท
ภ.ง.ด.90/91
(3) กรณีสามีหรือภริยาต่างฝ่ ายต่างมีเงินได ้ และรวมยืน
่ แบบ ภ.ง.ด.90/91 รวมทัง้
ิ ธิระบุความประสงค์ของตนเองในแบบ ภ.ง.ด.90/91 โดยกรอก
รวมคํานวณภาษี ให ้ต่างฝ่ ายต่างมีสท
รายละเอียดการคํานวณแยกรายการบุคคลใน "ใบแนบ ภ.ง.ด.90/91 ปี ภาษี 2551รายละเอียดคํานวณ
ภ.ง.ด.90/91 แยกรายบุคคล กรณีคส
ู่ มรสรวมคํานวณภาษี และบริจาคภาษี แก่พรรคการเมือง" (แล ้วแต่
กรณี) ซงึ่ สามารถ Download ได ้จากเว็บไซต์กรมสรรพากร HOT MENU > Download > บริการ
อิเล็กทรอนิกส ์ > แบบแสดงรายการภาษี แบบคําร ้อง/คําขอต่างๆ > ภาษี เงินได ้บุคคลธรรมดา "
อนึง่ หากผู ้มีเงินได ้คํานวณภาษี ตามแบบ ภ.ง.ด.90/91 แล ้ว มีเงินภาษี ทต
ี่ ้องชําระตัง้ แต่
ํ
100 บาท ขึน
้ ไป และมีภาษี หัก ณ ทีจ
่ า่ ย ไว ้เกินกว่าเงินภาษี ทต
ี่ ้องชาระ เมือ
่ แจ ้งความประสงค์ขอคืนเงิน
ภาษี ทช
ี่ าํ ระไว ้เกิน พร ้อมทัง้ แสดงเจตนาบริจาคเงินภาษี ให ้แก่พรรคการเมืองด ้วย กรมสรรพากรจะหักเงิน
บริจาคดังกล่าวจากเงินภาษี ทต
ี่ ้องชาํ ระ ดังนัน
้ การบริจาคเงินภาษี ดังกล่าวไม่มผ
ี ลต่อเงินภาษี ทข
ี่ อคืนไว ้
แต่อย่างใด

