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ลดอัตราภาษี เงิ นได้นิติบุคคลเป็ นการถาวร
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
จากอัตราร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิ ให้จดั เก็บในอัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิเป็ นการถาวร ตัง้ แต่รอบระยะเวลาบัญชีท่ี
เริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป

มาตรการภาษี เพื่อกระตุ้นการขายอสังหาริ มทรัพย์
คณะรัฐมนตรีอนุมตั มิ าตรการภาษีเพื่อกระตุน้ การขายอสังหาริมทรัพย์โดยให้หกั ลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาสําหรับค่าซือ้ อสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ป็ นอาคารพร้อมทีด่ นิ หรือห้องชุดในอาคารชุดทีม่ มี ลู ค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท เพื่อใช้
เป็ นทีอ่ ยู่อาศัยของตนเองเป็ นจํานวนร้อยละ 20 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ ให้ลดอัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
การโอนและค่าจดทะเบียนการจํานองอสังหาริมทรัพย์รอ้ ยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง

ยกเว้นภาษี ธรุ กิ จเฉพาะสําหรับ IHQ
คณะรัฐมนตรีอนุ มตั ติ ามข้อเสนอของกระทวงการคลังสําหรับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ IHQ สําหรับดอกเบีย้ จาก
การให้กยู้ มื แก่วสิ าหกิจในเครือ

ลดอัตราภาษี เงิ นได้นิติบุคคลสําหรับ SME
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ิหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร เพื่อลดอัตราภาษีเงินได้นิติ
บุคคลสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชําระแล้วในวัน
สุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชี
ไม่เกิน 30 ล้านบาท ดังนี้
1. สําหรับ 2 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันตัง้ แต่รอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
กําไรสุทธิ
อัตราภาษี
ส่วนทีไ่ ม่เกิน 300,000 บาท

ยกเว้น

ส่วนทีเ่ กิน 300,000 บาท

10
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2. สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีหลังจากรอบระยะเวลา 1 ให้จดั เก็บในอัตรา ดังต่อไปนี้
กําไรสุทธิ
อัตราภาษี
300,001 – 3,000,000 บาท

15

เกิน 3,000,000

20

มาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนกองทุนการออมแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกองทุนการออมแห่งชาติตามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
-

-

ให้ผู้มเี งินได้สามารถหักลดหย่อนเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในการคํานวณเงินได้สุทธิเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจํานวนทีจ่ ่ายจริง ต้องไม่เกินกว่าจํานวนตามทีป่ ระมวลรัษฎากรกําหนด
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่สมาชิกของ กอช. หรือบุคคลซึ่งสมาชิกของ
กอช. ได้แสดงเจตนาไว้แก่ กอช. หรือทายาทของสมาชิก กอช. ได้รบั จาก กอช. ในกรณีท่สี มาชิกของ กอช. สิน้
สมาชิกภาพเพราะอายุครบ 60 ปี บริบรู ณ์ หรือมีกฎหมายกําหนดให้การสิน้ สมาชิกภาพเพราะเหตุอ่นื ถือว่าเป็ นการ
สิน้ สมาชิกภาพเพราะอายุครบ 60 ปี บริบรู ณ์ หรือสิน้ สมาชิกภาพเพราะตาย
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่สมาชิกของ กอช. ได้รบั จาก กอช. ในกรณีท่ี
ทุพพลภาพก่อนอายุครบ 60 ปี บริบรู ณ์

การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขทีอ่ ธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด
-

ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับกิจการของ กอช.
ยกเว้นอากรแสตมป์ สําหรับการกระทําตราสารของ กอช.

ยกเว้นภาษี สาํ หรับส่วนแบ่งกําไรห้างหุ้นส่วน
คณะรัฐมนตรีอนุ มตั ติ ามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอสําหรับการยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับเงินส่วนแบ่งกําไรจากห้างหุน้ ส่วน
สามัญหรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นิตบิ ุคคลบางกรณี ดังนี้
-

เงินส่วนแบ่งของกําไรซึง่ เป็ นเงินได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ป็ นกรรมสิทธิรวมอั
์ นได้มาโดยทางมรดกหรือได้
รับมาจากการให้โดยเสน่หา
เงินส่วนแบ่งของกําไรซึง่ เป็ นดอกเบีย้ เงินฝาก และถูกหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ ่าย ทัง้ นี้ เฉพาะกรณีทผ่ี มู้ เี งินได้ดงั กล่าว
ไม่ขอรับเงินภาษีทถ่ี ูกหักไว้คนื หรือไม่ขอเครดิตเงินภาษีทถ่ี ูกหักไว้ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน

ร่างกฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับสําหรับเงินได้พงึ ประเมินประจําปี พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป

หลักเกณฑ์ใหม่ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
พระราชบัญญัตกิ องทุนสํารองเลีย้ งชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เพื่อแก้ไข
พระราชบัญญัตกิ องทุนสํารองเลีย้ งชีพ ให้มคี วามทันสมัย โดยมีสาระสําคัญดังนี้
-

ให้ลกู จ้างสามารถจ่ายเงินสะสมในอัตราทีส่ งู กว่านายจ้างจ่ายเงินสมทบได้
ในกรณี ท่ีเ กิด วิก ฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือ เหตุ ก ารณ์ ใ ดที่ส่ง ผลกระทบต่ อ สถานการณ์ ท างเศรษฐกิจ ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอํานาจประกาศให้ลูกจ้าง หรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสมหรือเงิน
สมทบเข้ากองทุนได้
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-

แก้ไขหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ (1) การนํ าเงินสะสมและเงินสมทบไปลงทุน หรือหาผลประโยชน์สําหรับลูกจ้างทีไ่ ม่ได้
แสดงเจตนาเลือกนโยบายการลงทุน (2) วิธีการบันทึกรายได้ของกองทุนประเภทกองทุนหลายนายจ้าง (3) การ
จ่ายเงินจากกองทุนแก่ลูกจ้างที่สน้ิ สมาชิกภาพเพราะออกจากงานให้สามารถขอรับเงินจากกองทุนเป็ นงวดได้ (4)
การโอนเงินไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นหลักประกันในกรณีการออก
จากงานหรือชราภาพได้

พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม ให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปั จจุบนั โดยกําหนดให้ผปู้ ระกันตนได้รบั สิทธิประโยชน์เพิม่ ขึน้
สรุปสาระสําคัญได้ดงั นี้
-

-

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน มีสทิ ธิได้รบั ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้ องกันโรค และ
ค่าใช้จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตน ในกรณีได้รบั ความเสียหายจากการบริการทางการแพทย์
นอกเหนือจากประโยชน์ทดแทนอื่นๆ
กรณีคลอดบุตร มีสทิ ธิได้รบั ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร ไม่จาํ กัดจํานวนครัง้
กรณีเงินสงเคราะห์บุตร มีสทิ ธิได้รบั คราวละไม่เกิน 3 คน
กรณีทไ่ี ม่ได้ทํางานเนื่องจากนายจ้างมีเหตุสุดวิสยั ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติโดยยังไม่มกี ารเลิกจ้าง มี
สิทธิได้รบั ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานตามหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนด
กําหนดสิทธิประโยชน์กรณีตายแก่ผเู้ จ็บป่ วยเรือ้ รัง หรือ ผูท้ ุพพลภาพ แม้สง่ เงินสมทบไม่ครบตามสิทธิ
แก้ไขเพิม่ เติมเกีย่ วกับการคํานวณค่าจ้างรายวันในการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้
ยกเลิกการตัดสิทธิการได้รบั ประโยชน์ทดแทนของผูป้ ระกันตนในกรณีจงใจหรือยินยอมให้ผอู้ ่นื กระทําให้ตนประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่ วย ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย
ให้มกี ารลดหย่อนการจ่ายเงินสมทบที่นายจ้างออกในกรณีเกิดภัยพิบตั อิ ย่างร้ายแรงทีส่ ่งผลกระทบต่อสภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจ
กําหนดโทษทางอาญาในกรณีนายจ้างไม่ย่นื แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ

ประกาศกระทรวง เรื่อง บัญชีสินค้าที่ใช้ได้สองทาง และบัญชีพิกดั ศุลกากร
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศบัญชีสนิ ค้าที่ใช้ได้สองทาง (บัญชีหนึ่ง) และบัญชีพกิ ดั
ศุลกากร (บัญชีสอง) เพื่อเป็ นการกําหนดรายการและคุณสมบัตขิ องสินค้าส่งออกทีต่ ้องถูกควบคุมภายใต้ มาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึง่ สินค้า พ.ศ. 2522
สินค้าทีใ่ ช้ได้สองทาง เป็ นสินค้าทีส่ ามารถใช้ได้ ทัง้ ในเชิงพาณิชย์ และทางทหาร เช่น นําไปผลิตเป็ นอาวุธ หรือผลิตเป็ น
ชิน้ ส่วนประกอบอาวุธ
สินค้าส่งออกที่กําหนดไว้ในบัญชีหนึ่ง ต้องได้รบั อนุ ญาตจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการส่งออก ซึ่งสินค้าดังกล่าว
ประกอบด้วย 10 หมวด ดังต่อไปนี้
หมวด 0 วัสดุ สถานประกอบการ และอุปกรณ์นิวเคลียร์
หมวด 1 วัสดุพเิ ศษและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
หมวด 2 การแปรรูปวัสดุ
หมวด 3 อิเล็กทรอนิกส์
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หมวด 4 คอมพิวเตอร์
หมวด 5 โทรคมนาคมและ “การรักษาความปลอดภัยข้อมูล”
หมวด 6 เซนเซอร์และเลเซอร์
หมวด 7 ระบบนําร่องและระบบอิเล็กทรอนิกส์การบิน
หมวด 8 ยานพาหนะและอุปกรณ์ทางทะเล
หมวด 9 การบินและอวกาศ และการขับดัน
สินค้าส่งออกตามบัญชีสอง ผูส้ ง่ ออกต้องยื่นขอจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ก่อนการส่งออก โดยทีผ่ สู้ ง่ ออกต้องรับรอง
ตนว่า สินค้าส่งออกจะนํ าไปใช้ในเชิงพาณิชย์เท่านัน้ ซึ่งสินค้าในบัญชีดงั กล่าวได้จดั กลุ่มตามประเภทพิกดั ศุลกากร
ทัง้ หมด 300 กลุ่ม
ประกาศฉบับนี้ รวมทัง้ บัญชีสนิ ค้าภายใต้ประกาศฉบับนี้ จะเริม่ มีผลบังคับใช้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็ นต้น
ไป เพือ่ เป็ นการให้เวลาแก่ผปู้ ระกอบการตระเตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายฉบับนี้ จักมีผลบังคับใช้จริง
นอกจากประกาศฉบับนี้ คาดว่าจะมีการออกหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับวิธีการยื่นขอจดทะเบียน และขัน้ ตอนพิธกี ารต่างๆ
เพิม่ เติมต่อไป
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