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ลดอัตราภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา 

พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบบัท่ี  575  ได้ออกมาเพื่อลดอตัราภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาส าหรับปี 2556  และ 2557 ดงันี ้
 

เงนิได้สุทธิ (บาท)  อัตราภาษี (ร้ออลร)  

ไมเ่กิน 300,000 5 
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1,000,001-2,000,000 05 

2,000,001-4,000,000 01 

4,000,001 ขึน้ไป 05 

 

ขอาอเวลาการเพิ่มราอการในใบก ากับภาษี  
ตามที่กรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพิ่ม  ฉบบัที่ 194 – 197  ก าหนดให้ผู้ประกอบการ
จดทะเบียนซึง่เป็นผู้ขายสนิค้าหรือผู้ให้บริการ เพิ่มเติมรายการเลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากรและรายการสถานประกอบการของ
ผู้ซือ้สนิค้าหรือผู้ รับบริการ และเพิ่มเติมรายการสถานประกอบการของผู้ขายสนิค้าหรือผู้ให้บริการ ในการจดัท าใบก ากบัภาษี ใบ
เพิ่มหนี ้ ใบลดหนี ้ และในการลงรายงานภาษีซือ้และรายงานภาษีขาย  ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไปนัน้ 
กรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพิ่ม   ฉบบัที่ 199  – 202 ขยายระยะเวลาการบงัคบัใช้
กฎหมายในเร่ืองดงักลา่ว โดยก าหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าหรือผู้ ให้บริการ เพิ่มเติมรายการดงักลา่ว
ข้างต้น ในใบก ากบัภาษี ใบเพิ่มหนี ้ใบลดหนี ้และในการลงรายงานภาษีซือ้และรายงานภาษีขาย ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2558 เป็นต้นไป 
 

มาตรการภาษีส าหรับการควบรวมสถาบันการเงนิ 

โดยทีใ่นการควบเข้ากนัหรือการโอนกิจการทัง้หมดให้แก่กนั ระหว่างบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจประกนัชีวิต ธุรกิจประกนัวินาศภยั 
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทนุ หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทเดิมอนัได้ควบเข้ากนัหรือเป็นผู้ โอนกิจการและจดทะเบียน
เลกิ ต้องน าเงินส ารองที่ได้กนัไว้ตามกฎหมายวา่ด้วยการประกนัชีวิต กฎหมายวา่ด้วยการประกนัวินาศภยั หรือกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบนัการเงิน ที่ได้ลงรายการเป็นรายจ่ายไปแล้วกลบัมาค านวณเป็นรายได้ ท าให้บริษัทดงักลา่วมีภาระภาษีเงินได้เป็น

๖ 
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จ านวนมาก ท าให้เป็นอปุสรรคตอ่การด าเนินการนี ้เพื่อเป็นการสง่เสริมและสนบัสนนุให้เกิดการควบเข้ากนัหรือการโอนกิจการ
ทัง้หมดให้แก่กนัในภาคธุรกิจดงักลา่วรัฐบาลจึงได้ออกกฎหมายดงันี ้

พระราชกฤษฎีกา ฉบบัท่ี  573 : ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลให้แก่บริษัทซึง่เป็นบริษัทเดิมอนัได้ควบเข้ากนัหรือเป็นผู้ โอนกิจการ
และจดทะเบียนเลิก ในกรณีที่ได้มีการควบเข้ากนัหรือโอนกิจการทัง้หมดให้แก่กนั ระหว่างบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจประกนัชีวิต
ธุรกิจประกนัวินาศภยั ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุนหรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ส าหรับเงินได้ที่เป็นเงินส ารองจากเบีย้
ประกนัชีวิต เงินส ารองจากเบีย้ประกนัวินาศภยั และเงินส ารองคา่เผ่ือหนีส้ญูหรือหนีส้งสยัจะสญู ซึง่ต้องน ามารวมเป็นรายได้ใน
รอบระยะเวลาบญัชีที่ควบเข้ากนัหรือโอนกิจการทัง้หมดให้แก่กนั 

พระราชกฤษฎีกา ฉบบัท่ี  574 : ก าหนดรายจ่ายต้องห้ามในการค านวณก าไรสทุธิของบริษัท 

- เงินส ารองจากเบีย้ประกนัชีวิต เงินส ารองจากเบีย้ประกนัวินาศภยั ซึ่งบริษัทใหม่อนัได้ควบเข้ากนัหรือเป็นผู้ รับโอนกิจการ
ทัง้หมดได้กนัไว้ เป็นจ านวนเทา่กบัเงินส ารองซึง่บริษัทเดิมที่ได้ควบเข้ากนัหรือเป็นผู้ โอนกิจการทัง้หมดและจดทะเบียนเลิก
ได้กนัไว้ ทัง้นี ้ส าหรับบริษัทใหม่ที่ประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยัไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสทุธิเฉพาะเงิน
ส ารองที่เกิดขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชีถดัจากรอบระยะเวลาบญัชีแรกที่ควบเข้ากนัหรือโอนกิจการทัง้หมดให้แก่กัน 

- เงินส ารองค่าเผ่ือหนีส้ญูหรือหนีส้งสยัจะสญู ซึ่งบริษัทใหม่อนัได้ควบเข้ากันหรือเป็นผู้ รับโอนกิจการทัง้หมดได้กนัไว้ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน เป็นจ านวนเท่ากับเงินส ารองซึ่งบริษัทเดิมที่ได้ควบเข้ากันหรือเป็นผู้ โอนกิจการ
ทัง้หมดและจดทะเบียนเลกิได้กนัไว้ 

- รายจ่ายที่เกิดจากการจ าหน่ายหนีส้ญูส าหรับหนีจ้ากการให้สินเช่ือในธุรกิจธนาคารพาณิชย์  ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน เป็นจ านวนไม่เกินเงินส ารองซึ่งบริษัทเดิมที่ได้ควบเข้ากนัหรือ
เป็นผู้โอนกิจการทัง้หมดและจดทะเบียนเลกิได้กนัไว้ 

ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 24 ธนัวาคม 2556 เป็นต้นไป  

อกเว้นภาษีธุรกิจเฉพารส าหรับการให้กู้อืมรรหว่างบริษัทแลรให้พนักงานกู้อืม 

พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบบัท่ี 571 ได้ออกมาเพื่อยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ส าหรับกิจการดงันี ้ 

- บริษัทซึง่มิได้ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทนุ เครดิตฟองซิเอร์ และกิจการประกนัชีวิต ซึ่งได้ให้บริษัทในเครือ
เดียวกนักู้ยืมเงิน และกรณีฝากเงินไว้กบัสถาบนัการเงินหรือซือ้ตัว๋เงินที่ออกโดยสถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงิน โดยได้รับดอกเบีย้ตามอตัราปกติ 

- กิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีระเบียบเก่ียวกับเงินกองทุนสะสมพนักงานหรือทุนอื่นใดเพื่อพนักงาน  
ส าหรับดอกเบีย้ที่ได้รับจากการน าเงินกองทนุหรือทนุอื่นใดออกให้พนกังานท่ีเป็นสมาชิกกู้ยืม  

ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 
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อกเว้นภาษีส าหรับเงนิอดหนุนจากรัฐเพื่อป้องกันภัอพบัิต ิ

พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบบัที่ 570  ได้ออกมาเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับเงินได้ที่ได้รับ
จากรัฐบาล เพื่อน าไปใช้ในการป้องกนัอทุกภยั วาตภยั อคัคีภยั หรือภยัธรรมชาติอื่นที่อาจเกิดขึน้ในประเทศไทยอนัมีลกัษณะ
ถาวร ส าหรับเงินได้ที่ได้รับตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป และให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่
อธิบดีประกาศก าหนดโดยอนมุตัิรัฐมนตรี ทัง้นีผู้้มีเงินได้ต้องไมน่ ามลูค่าต้นทนุของทรัพย์สินที่ได้ท าขึน้เพื่อป้องกนัอทุกภยั  วาต
ภยั อคัคีภยั หรือภยัธรรมชาติอื่นที่เกิดขึน้ในประเทศไทยอนัมีลกัษณะถาวร  ในส่วนที่เท่ากบัเงินได้ที่ได้รับยกเว้นไปรวมเป็น
มลูคา่ต้นทนุของทรัพย์สนิเพื่อหกัคา่สกึหรอและคา่เสือ่มราคาของทรัพย์สนิ 

ให้หักราอจ่าอค่าแสดงสินค้าในต่างปรรเทศได้สองเท่า 

พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบบัที่ 569 ได้ออกมาเพื่อให้หกัรายจ่ายได้สองเท่าส าหรับค่าเช่าพืน้ที่ ค่าก่อสร้างสถานที่จัดแสดง ค่า
ประกนัภยั ค่าระวาง หรือค่าขนสง่สินค้าและอปุกรณ์ที่ใช้ในการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ  หรืองานแสดงสินค้าใน
ตา่งประเทศ ที่ได้จดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ส าหรับรายจ่ายที่จ่ายไปตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557   โดยบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลต้องมีหนงัสอืรับรองจากหน่วยงานของรัฐแสดงว่าได้เข้า
ร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าในต่างประเทศจริง ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดี
ประกาศก าหนด  

อกเว้นภาษีส าหรับค่าทดแทนการใช้อสังหาริมทรัพอ์  

กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 301 ได้ออกมาเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาส าหรับเงินได้สว่นที่เป็นเงินค่าทดแทน เงินค่าตอบแทน 
หรือเงินอื่นที่มีลกัษณะท านองเดยีวกนัท่ีได้รับเนื่องจากความเสยีหายหรือเสือ่มประโยชน์ที่เกิดขึน้จากการใช้อ านาจของรัฐตามที่
กฎหมายก าหนด ในการเข้าไปในอสงัหาริมทรัพย์ การเข้าใช้สอยหรือเข้าครอบครองอสงัหาริมทรัพย์  หรือการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สนิ ทัง้นี ้ส าหรับเงินได้ที่ได้รับตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป  

เงนิบริจาคบูรณรโบราณสถาน 

กฎกระทรวงฉบบัท่ี  302 ได้ออกมาเพื่อให้หกัคา่ลดหยอ่นในการค านวณภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาส าหรับเงินบริจาคให้แก่กรม
ศิลปากรเพื่อการบรูณะโบราณสถาน โบราณวตัถ ุและศิลปวตัถตุามกฎหมายวา่ด้วยโบราณสถาน โบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุและ
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ โดยเมือ่รวมกบัเงินบริจาคอื่นแล้วต้องไมเ่กินร้อยละสบิของเงินได้พงึประเมินหลงัจากหกัคา่ใช้จ่ายและ
หกัลดหยอ่นดงักลา่ว ทัง้นี ้ส าหรับเงินได้พงึประเมินประจ าปี พ.ศ. 2556 ที่ต้องยื่นรายการในปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 
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