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มาตรการภาษี เพื่อส่งเสริ มการวิ จยั พัฒนายานยนต์
เพื่อส่งเสริมการวิจยั และพัฒนายานยนต์ในประเทศ พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 613 ได้ออกมาเพื่อยกเว้น
ภาษีมลู ค่าเพิม่ สําหรับการนําเข้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ตน้ แบบเพื่อการวิจยั และพัฒนา โดยการนําเข้า
จะต้องได้รบั ยกเว้นภาษีสรรพสามิต นอกจากนี้พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 620 ได้ออกมาเพื่อให้รถยนต์
ต้นแบบดังกล่าวสามารถหักค่าเสือ่ มราคาได้จากต้นทุนจริงซึง่ เกิน 1 ล้านบาท

มาตรการภาษี เพื่อส่งเสริ มการค้าอัญมณี
เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการค้าอัญมณีของโลกพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 617 ได้ออกมา
เพื่อยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่ สําหรับการนํ าเข้ามาเพื่อขายหรือการขายเพชร พลอย ฯลฯ ที่ยงั มิได้เจียระไน
และพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 618 ได้ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับผู้ขายเพชร พลอย ฯลฯ ที่ยงั
มิได้เจียระไน ซึง่ ได้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ ่ายไว้แล้วในอัตรา 1%
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มาตรการภาษี ธรุ กิ จในเขตพัฒนาพิ เศษเฉพาะกิ จ
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบขยายระยะเวลาสําหรับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุ นการประกอบธุรกิจในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ดังนี้
-

ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหลือ 0.1% ของเงินได้ สําหรับปี 2561 - 2563
ลดอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเหลือร้อยละ 3 ของกําไรสุทธิสาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี 2561 –2563
ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ทีจ่ ่ายเหลือ 0.1% สําหรับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ทีต่ งั ้ อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ สําหรับปี 2561 – 2563
ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะเหลือร้อยละ 0.1 สําหรับรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ตงั ้ อยู่ใ นเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจทีไ่ ด้กระทําในระหว่างสําหรับปี 2561 – 2563
กําหนดให้บุคคลธรรมดาและบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล สามารถหักค่าใช้จ่ายค่าซือ้ และค่าติดตัง้
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดได้อกี ในอัตราร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว สําหรับปี ภาษีและรอบ
บัญชี 2559 - 2563

มาตรการภาษี เพื่อส่งเสริ มให้บคุ คลธรรมดาประกอบธุรกิ จในรูปนิ ติบคุ คล
คณะรัฐมนตรีอนุมตั มิ าตรการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิตบิ ุคคล ดังนี้
-

ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ให้แก่บุคคลธรรมดาสําหรับการ
โอนกรรมสิทธิในอสั
์ งหาริมทรัพย์และทรัพย์สนิ ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียน
จัดตัง้ ใหม่
ให้บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ใหม่โดยมีทุน ไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีรายได้จากการขายสินค้าและการ
ให้บริการ ไม่เกิน 30 ล้านบาท สามารถนํารายจ่ายจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั รายจ่ายค่าทําบัญชีและค่า
สอบบัญชีมาหักเป็ นรายจ่ายได้ 2 เท่า เป็ นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี
ลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมสําหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดของผูถ้ อื
หุน้ เพื่อชําระค่าหุน้ ให้แก่นิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่จากร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เป็ นร้อยละ
0.01
ให้หกั ค่าใช้จ่ายเป็ นการเหมาสําหรับเงินได้พงึ ประเมินตามมาตร 40 (7) และ (8) ไม่เกิน 60% สําหรับ
เงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป

แก้ไขกฎหมายภาษี อากรเพื่อรองรับธุรกรรมอิ เล็กทรอนิ กส์
คณะรัฐมนตรีอนุ มตั ิร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากรเพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสาร
ธุ ร กรรมอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ต ามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาโครงสร้ า งพื้น ฐานระบบการชํ า ระเงิน แบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) โดยปรับปรุงบทบัญญัตแิ ห่งประมวลรัษฎากรl
สําหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ การหักภาษีและนําส่งภาษีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
การจัดทําและนําส่งข้อมูลใบกํากับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ การนําส่งข้อมูลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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มาตรการภาษี เพื่อส่งเสริ มการดําเนิ นธุรกิ จของ SMEs
คณะรัฐมนตรีอนุ มตั ิมาตรการภาษีเพื่อ ส่งเสริมธุร กิจของ SME โดยให้บริษัทที่ไม่ใช่ SME สามารถนํ า
รายจ่ายทีจ่ ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการดําเนินธุรกิจเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้แก่บริษทั ทีเ่ ป็ น SME (สินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท และจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน) มาหักเป็ น
รายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิ 2 เท่าของรายจ่ายทีไ่ ด้มกี ารจ่ายจริง เป็ นระยะเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชี
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2559 – 2561 ลักษณะโครงการส่งเสริมการดําเนินธุรกิจ ได้แก่ 1) การถ่ายทอด
ความรู้ เช่น การบริหาร การตลาด การบัญชี 2) การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 3) การเพิม่
ประสิทธิภาพในการผลิต 4) การส่งเสริมการตลาด 5) จ่ายค่าธรรมเนียมคํ้าประกันสินเชื่อบางกรณี

มาตรการภาษี เพื่อส่งเสริ มการลงทุนในชนบท
คณะรัฐมนตรีอนุ มตั มิ าตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในชนบทโดยให้บริษทั สามารถหักรายจ่ายได้สอง
เท่าเป็ นระยะเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2559 – 2561 สําหรับรายจ่ายทีจ่ ่ายไป
ในโครงการที่ท้องถิ่นมีความต้องการจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจและสังคมสําหรับการลงทุนในโครงสร้าง
พืน้ ฐาน พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ วในชนบท
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