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การจดัเกบ็ภาษีมลูค่าเพิ�มสาํหรบัการให้บริการทางอิเลก็ทรอนิกสจ์ากต่างประเทศ (e-Service) 
เมื�อวนัที� 9 มิถุนายน 2563 คณะรฐัมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ�มเติมประมวลรษัฎากรเกี�ยวกับการแก้ไขปรบัปรุงหลักการจัดเก็บ
ภาษมูีลคา่เพิ�มของผูป้ระกอบการที�อยู่นอกราชอาณาจกัร ซึ�งประกอบกจิการใหบ้รกิารโดยใชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์โดยกาํหนดใหผู้ป้ระกอบการที�ไดใ้หบ้รกิาร
ทางอเิลก็ทรอนิกสใ์นต่างประเทศแกผู่ท้ ี�ไม่ไดเ้ป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษมีูลค่าเพิ�มในประเทศ และไดม้กีารใชบ้รกิารนั ;นในประเทศ หากผูป้ระกอบการที�ได้
ใหบ้รกิารทางอเิลก็ทรอนิกสใ์นต่างประเทศมรีายรบัจากการใหบ้รกิารดงักล่าวเกนิ <.> ลา้นบาทต่อปี ใหย้ื�นคาํขอจดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิ�ม และใหม้หีน้าที�เสีย
ภาษมูีลคา่เพิ�ม สําหรบักรณีผูป้ระกอบการต่างประเทศไดใ้หบ้รกิารทางอเิลก็ทรอนิกสแ์ก่ผูร้บับรกิารในประเทศไทยผา่นดจิทิลัแพลตฟอรม์ต่างประเทศ กาํหนดให้
รายไดท้ี�ไดร้บัจากการใหบ้รกิารนั ;นเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ�มของดจิทิลัแพลตฟอรม์ต่างประเทศ ซึ�งหากดจิทิลัแพลตฟอรม์ต่างประเทศมรีายได้เกนิ <.> ลา้นบาทต่อ
ปี ใหย้ื�นคําขอจดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิ�ม และใหม้หีน้าที�เสยีภาษมีูลค่าเพิ�ม ทั ;งนี; เพื�อเป็นการสนับสนุนใหก้ารจดัเกบ็ภาษีมูลค่าเพิ�มมปีระสทิธภิาพยิ�งขึ;น เกดิ
ความเหมาะสมและส่งเสรมิใหเ้กดิการแข่งขนัที�เป็นธรรมระหว่างผูป้ระกอบการในประเทศและต่างประเทศ ทั ;งนี;ผูป้ระกอบการต้องคํานวณภาษมีูลค่าเพิ�มโดย
คาํนวณจากภาษขีายโดยไม่ใหห้กัภาษีซื;อ และหา้มมใิหผู้ป้ระกอบการออกใบกํากบัภาษ ีเป็นตน้ 
 
ลดภาษีที�ดินและสิ�งปลกูสร้าง 90% 
คณะรฐัมนตรมีีมต ิเมื�อวนัที� @ มถุินายน @ABC เหน็ชอบการลดภาษีที�ดินและสิ�งปลูกสร้างในอตัราร้อยละ DE ใหแ้กท่ี�ดนิหรอืสิ�งปลูกสร้างที�ใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบเกษตรกรรม ใชเ้ป็นที�อยู่อาศยั ใชป้ระโยชน์อื�นนอกจากประกอบเกษตรกรรมและที�อยูอ่าศยั และที�ทิ;งไวร้กรา้งว่างเปล่าหรอืไม่ไดทํ้าประโยชน์ตามควรแก่
สภาพ สาํหรบัปีภาษ ีพ.ศ. @ABC 
 
มาตรการภาษีเพื�อสนับสนุนการศึกษา 
ตามที�ได้มพีระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที� B>< ใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีกล่าวคอืยกเวน้ภาษเีงนิได ้ภาษมีูลค่าเพิ�ม ภาษธุีรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์ สําหรบัการ
บรจิาคเงนิหรอืทรพัย์สนิใหแ้ก่สถานศกึษาของรฐั สถาบนัอุดมศกึษาเอกชน โรงเรยีนเอกชน แต่ไม่รวมถงึโรงเรยีนเอกชนนอกระบบและสถานศกึษาที�ตั ;งขึ;นใน
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ประเทศไทยตามสนธสิญัญาหรอืความตกลงระหว่างรฐับาลไทยกบัทบวงการชํานญัพเิศษแห่งสหประชาชาต ิสําหรบัการบรจิาคผ่านระบบบรจิาคอเิลก็ทรอนิกส์
ของกรมสรรพากร (e-Donation) โดยสทิธิประโยชน์ดงักล่าวสิ;นสุดวนัที� C< ธนัวาคม @AB@ เพื�อเป็นการส่งเสรมิให้ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศกึษาได้อย่างต่อเนื�อง คณะรฐัมนตรจีึงมมีต ิเมื�อวนัที� @ มถุินายน @ABC ขยายระยะเวลาการให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีออกไปอีก สําหรบัการบรจิาคผ่าน
ระบบบรจิาคอเิลก็ทรอนิกสข์องกรมสรรพากร (e-Donation) ตั ;งแต่วนัที� < มกราคม @ABC ถงึวนัที� C< ธนัวาคม @ABT   
 
ขยายเวลายื�นแบบรายงานประจาํปีสาํหรบับริษทัหรือห้างห ุ้นส่วนนิติบคุคลที�ม ีความสมัพนัธก์นั 
ประกาศกระทรวงการคลงั ลงวนัที� @D พฤษภาคม @ABC ไดอ้อกมาเพื�อขยายแบบรายงานประจําปีสําหรบับรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลที�มคีวามสมัพนัธ์กนัและ
มูลคา่รวมของธุรกรรมระหว่างกนัในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชผ่ีานระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต ซึ�งตอ้งยื�นภายใน <AE วนั นบัแตว่นัสดุทา้ยของระยะเวลาบญัช ีได้
ขยายออกไปอีก > วนั สําหรบัการยื�นแบบรายงานข้อมูลดงักล่าวที�ครบกําหนดหว่างวนัที� < มกราคม @ABC ถึงวนัที� C< มกราคม @ABT ผ่านระบบเครือข่าย
อนิเตอรเ์นต็ ทั ;งนี;ตอ้งยื�นแบบรายงานขอ้มูลดงักล่าวฉบบัปกตแิละฉบบัเพิ�มเตมิผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์นต็เท่านั ;น 
 
หลกัเกณฑก์ารใช้ประโยชน์ในที�ดินเพื�อประกอบเกษตรกรรม 
ประกาศกระทรวงการคลงัและกระทรวงมหาดไทย ลงวนัที� CE มกราคม @ABC ออกตามพระราชบญัญตัภิาษีที�ดนิและสิ�งปลูกสรา้ง @AB@ ไดกํ้าหนดหลกัเกณฑ์การ
ใชป้ระโยชน์ในที�ดนิเพื�อการประกอบเกษตรกรรม โดยกําหนดอตัราขั ;นตํ�าสําหรบัการประกอบการเกษตรที�เป็นการทาํไร ่ปลกูผกั ไมผ้ลยนืต้น สวนป่า รวมทั ;งการ
เลี;ยงสตัว ์ซึ�งเจ้าของที�ดนิจะตอ้งประกอบการเกษตรใหไ้ดต้ามอตัราขั ;นตํ�าตามที�กาํหนด จงึจะถอืว่าที�ดนินั ;นใชป้ระโยชน์ในการประกอบการเกษตรกรรม 
 
หลกัเกณฑก์ารซื=อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื�อการออม 
ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกี�ยวกบัภาษเีงนิได ้ฉบบัที� CVB ลงวนัที� << มถินุายน @ABC ไดอ้อกมาเพื�อกําหนดหลกัเกณฑก์ารลงทนุในกองทนุรวมเพื�อการออม
สําหรบัการคํานวณภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาเป็นต้นว่า ตอ้งซื;อหน่วยลงทนุในกองทนุรวมที�มนีโยบายการลงทนุในหลกัทรพัยท์ี�จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทยไม่น้อยกว่า BA% ของมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิซึ�งมจีํานวนรวมกนัไม่เกนิ @EE,EEE บาท และซื;อหน่วยลงทนุระหว่าง < เมษายน @ABC ถงึวนัที� CE มถุินายน 
@ABC และตอ้งถอืหน่วยลงทนุตอ่เนื�องกนัไม่น้อยกว่า <E ปีนบัตั ;งแต่วนัซื;อหน่วยลงทนุ เวน้แต่ไดไ้ถ่ถอนหน่วยลงทนุนั ;นเพราะทพุพลภาพหรอืตาย 
 
หลกัเกณฑก์ารยื�นแบบและชาํระภาษีผ่านระบบการชาํระเงินอิเลก็ทรอนิกส  ์
ตามที�ไดม้ปีระกาศอธบิดกีรมสรรพากร ลงวนัที� <E กมุภาพนัธ ์@AA> กาํหนดหลกัเกณฑก์ารยื�นแบบแสดงรายการผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์นต็ ใหช้าํระภาษใีน

สํานักงานสรรพากรพื;นที�สาขา นั ;น ประกาศอธบิดีกรมสรรพากร ฉบบัที� <V ลงวนัที� <V มถุินายน @ABC ไดก้ําหนดใหก้ารยื�นแบบแสดงรายการผ่านเครือขาย

อนิเตอรเ์นต็ทางเวบ็ไซด์ของกรมสรรพากร จะตอ้งชาํระภาษอีากรผ่านระบบการชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Payment) เทา่นั ;น 
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