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ลดภาษี เงิ นได้บคุ คลธรรมดาตัง้ แต่ ปี 2560
พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 44 ได้ออกมาเพื่อลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังนี้
เดิม
เพิม่ ค่าใช้จา่ ยสาหรับเงินได้
 เงินเดือน ค่าจ้าง เงินได้
และ จากการรับทางานให้
 ค่าลิขสิทธิ ์ สิทธิอย่างอื่น
เพิม่ ค่าลดหย่อน

ผูม้ เี งินได้

คู่สมรส

บุตร

การศึกษาบุตร

กองมรดก
01

ใหม่



หักได้ 40% ไม่เกิน 60,000 บาท



หักได้ 50% ไม่เกิน 100,000 บาท



หักได้ 40% ไม่เกิน 60,000 บาท



หักตามพระราชกฤษฎีกาฯ







30,000 บาท
30,000 บาท
คนละ 15,000 บาท ไม่เกิน3 คน
คนละ 2,000 บาท ไม่เกิน 3 คน
30,000 บาท







60,000 บาท
60,000 บาท
คนละ 30,000 บาท
ยกเลิก
60,000 บาท
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ห้างหุน้ ส่วน

อัตราภาษี เงิ นได้บุคคล
ธรรมดา

เดิม

คนละ 30,000 บาท รวมกันไม่
เกิน 60,000 บาท
เงิ นได้สุทธิ
อัตรา

ใหม่

คนละ 60,000 บาท รวมกันไม่
เกิน 120,000 บาท
เงิ นได้สุทธิ
อัตรา

1 – 150,000

ยกเว้น

1 – 150,000

ยกเว้น

150,001 – 300,000

5

150,001 – 300,000

5

300,001–500,000

10

300,001–500,000

10

500,001–750,000

15

500,001–750,000

15

750,001–1,000,000

20

750,001–1,000,000

20

1,000,001–2,000,000

25

1,000,001–2,000,000

25

2,000,001–4,000,000

30

2,000,001–5,000,000

30

4,000,001 ขึน้ ไป

35

5,000,001 ขึน้ ไป

35

มาตรการภาษี เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือและฟื้ นฟูผไู้ ด้รบั ผลกระทบอุทกภัยในภาคใต้โดยให้
หักค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทีจ่ ่ายระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ได้ดงั นี้
- ค่าซ่อมแซมอาคารหรือห้องชุดตามทีจ่ ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
- ค่าซ่อมแซมรถยนต์ตามทีจ่ ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท

มาตรการภาษี สาหรับเขตพัฒนาพิ เศษเฉพาะกิ จ
รัฐบาลได้ออกมาตรการภาษีเพื่อยกเว้นและลดหย่อนภาษีให้แก่ผปู้ ระกอบกิจการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจในจังหวัดนราธิวาส ปั ตตานี ยะลา สงขลาและสตูล ดังนี้
-

02

พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 624
 ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหลือ 0.1% ของเงินได้สาหรับเงินได้ และลดอัตราภาษีเงินได้
นิ ติบุ ค คลเหลือ 3% ของก าไรสุท ธิ สาหรับ เงิน ได้ปี 2561-2563 ที่เ กิด จากการขายสิน ค้าหรือ
ให้บริการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
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ลดอัตราภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่ายสาหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.1% โดยไม่ตอ้ งนาไปรวม
คานวณภาษีเงินได้สน้ิ ปี และลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสาหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.1%
สาหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ระหว่างปี 2561-2563

-

พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 625
ให้หกั ค่าใช้จ่ายในการคานวณภาษีเงินได้ได้สองเท่าสาหรับค่าซือ้ และติดตัง้ ระบบโทรทัศน์กล้องวงจร
ปิ ด

-

พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 626
ให้หกั รายจ่ายได้สองเท่าสาหรับ รายจ่ายอันมีลกั ษณะเป็ น การลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ และอาคารถาวร ที่ได้จ่ายไปตัง้ แต่ วนั ที่ 27 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2563 โดยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกาหนด

แก้ไขการยกเว้นภาษี กรณี โอนอสังหาริ มทรัพย์ให้บตุ ร
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 43 ได้ออกมาเพื่อกาหนดการยกเว้นภาษีเงิน ได้
บุคคลธรรมดาสาหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มคี ่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายทีไ่ ม่เกิน 20
ล้านบาทต่อบุตร 1 คน ตามกฎหมายเดิมก่อนการแก้ไขได้ยกเว้นภาษีเงินได้ในกรณีดงั กล่าวเป็ นจานวนเงิน
20 ล้านบาท โดยไม่ระบุชดั เจนว่าเป็ นการยกเว้นจานวน 20 ล้านบาทต่อคน

คาพิ พากษาฎีกา : การจ่ายเงิ นปันผลให้ บริ ษทั ในเครือ
บริษทั ก ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ บริษทั ก มีบริษทั ข เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในขณะเดียวกันบริษทั ก
ถือหุ้นในบริษัท ข ด้วย ในปี 2550 บริษัท ก ได้จ่ายเงินปั นผลให้บริษทั ข เนื่องจากบทบัญญัตมิ าตรา 65
ทวิ (10) แห่งประมวลรัษฎากรได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลให้กบั เงินปั นผลทีบ่ ริษทั ได้รบั จากบริษทั ซึง่ ถือ
หุน้ เกิน 25% โดยบริษทั ผูจ้ ่ายเงินปั นผลต้องไม่ถอื หุน้ ในบริษทั ผูร้ บั เงินปั นผล หากไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวจะ
ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้เพียงกึง่ หนึ่ง โดยทีบ่ ริษทั ก ได้ขายหุน้ ในบริษทั ข ไปก่อนทีจ่ ะปิ ดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุน้ เพื่อจ่ายเงินปั นผล บริษัท ก จึงถือว่าเงินปั นผลดังกล่าวได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและ
ไม่ได้หกั ภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ ่าย แต่เจ้าพนัก งานประเมินได้สงให้
ั ่ บริษทั ก หักภาษีเงินได้จากการจ่ายเงินปั น
ผล เพราะกรมสรรพากรได้กาหนดหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับเงินปั นผลตามมาตรา
65 ทวิ บริษทั ผูจ้ ่ายเงินปั นผลต้องไม่ถอื หุน้ ในบริษทั ผูร้ บั เงินปั นผลในรอบระยะเวลาบัญชีอนั เป็ นฐานในการ
จ่ายเงินปั นผล ดังนัน้ เมื่อไม่เข้าหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด เงินปั นผลทีบ่ ริษทั ข ได้รบั จึงได้รบั สิทธิยกเว้นเพียงกึง่
หนึ่ง ไม่ใช่ได้รบั ยกเว้นทัง้ หมด
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่ากรมสรรพากรกาหนดหลักเกณฑ์นอกเหนือจากทีป่ ระมวลรัษฎากรบัญญัตไิ ว้ ดังนัน้ เงิน
ปั นผลดังกล่าวจึงได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลทัง้ หมด และบริษทั ผูจ้ ่ายเงินปั นผลไม่ต้องหักภาษีเงินได้
ณ ทีจ่ ่าย
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