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มาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเทีย่ วในประเทศตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังดังนี้
˗ ให้หกั รายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลได้สองเท่าสาหรับรายจ่ายในการอบรมสัมมนาใน
ประเทศ ซึง่ รวมถึงค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับการอบรมสัมมนาในประเทศ
˗ ให้หกั ค่าลดหย่อนในการคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับการจ่ายค่านาเที่ยวให้แก่ธุรกิจนาเที่ยวและค่า
ห้องพักโรงแรมสาหรับการท่องเทีย่ วในประเทศ ตามจานวนทีจ่ ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
มาตรการภาษีดงั กล่าวจะใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ทีก่ ฎหมายมีผลใช้บงั คับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

การเสียภาษี เงิ นได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่ มิใช่ นิติบคุ คล
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากรตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับ
มาตรการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากห้างหุน้ ส่วนสามัญและคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นิตบิ ุคคล เพื่อให้เกิดความชัดเจนและ
เป็ นธรรมมากขึน้ โดยจะกาหนดให้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มใิ ช่นิติบุคคลคานวณเงิ นได้สุทธิด้วยวิธกี ารหัก
ค่าใช้จ่ายตามความจาเป็ นและเหมาะสม แทนการคานวณค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย เมื่อมีรายได้ให้เฉลีย่ รายได้ของหุน้ ส่วน
ในสัดส่วนทีเ่ ท่ากันเพื่อนาไปคานวณคานวณภาษีเงินได้ของแต่ละบุคคล โดยมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558
สาหรับ ห้า งหุ้น ส่ ว นสามัญ ที่ไ ด้ร ับ เงิน ได้พึง ประเมิน ประเภทดอกเบี้ย เงิน ส่ ว นแบ่ ง ก าไร และเงิน ได้จ ากการขาย
อสังหาริมทรัพย์อนั เป็ นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ด้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากาไร และได้ถูกหักภาษีเงินได้
ณ ที่จ่ายไว้แล้ว จะต้องนาเงินได้พงึ ประเมินดังกล่าวไปรวมคานวณกับเงินได้ประเภทอื่นเพื่อเสียภาษีตอนสิน้ ปี ซึง่ ต่าง
จากเดิมทีใ่ ห้สทิ ธิไม่ตอ้ งนาเงินได้พงึ ประเมินดังกล่าวไปรวมคานวณเสียภาษีตอนสิน้ ปี แต่กรณีคณะบุคคลฯ ให้บุคคลแต่
ละคนทีไ่ ด้รบั เงินได้พงึ ประเมินตามสัดส่วน ยังคงได้รบั สิทธิเลือกไม่ต้องนาเงินได้พงึ ประเมินดังกล่าวไปรวม คานวณเสีย
ภาษีตอนสิน้ ปี อกี

ขยายเวลาลดอัตราภาษี เงิ นได้
ตามที่รฐั บาลได้ลดอัตราอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับปี 2556 และ 2557 มาแล้ว
เนื่องจากยังมีความจาเป็ นเพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู้มเี งินได้ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ จึงได้ออกกฎหมายเพื่อ
ขยายเวลาการลดอัตราภาษีสาหรับปี 2558 ดังนี้
˗ พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 576 : ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับปี ภาษี 2558 โดยให้จดั เก็บดังนี้
เงินได้สทุ ธิ
ไม่เกิน 300,000 บาท
เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
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เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 750,000 บาท
เกิน 750,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท
เกิน 1,00,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
เกิน 2,00,000 บาท แต่ไม่เกิน 4,000,000 บาท
เกิน 4,00,000 บาท
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˗ พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 577 : ลดอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเหลือ 20% สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บีโอไอยกเว้นภาษี สาหรับการเปลี่ยนเครื่องจักรและการวิ จยั
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศฉบับที่ 1/2557 เรื่อง “มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต” เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผปู้ ระกอบการทีด่ าเนินกิจการอยู่แล้วในปจั จุบนั ทัง้ กลุ่มทีไ่ ด้รบั และ
ไม่ได้รบั ส่งเสริมการลงทุน ให้เกิดการลงทุนเพิม่ เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงาน
ทดแทน การลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม การสนับสนุ นการวิจยั พัฒนา รวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต
ตามประกาศดังกล่าว จะประกอบด้วย 3 มาตรการย่อย ได้แก่
1. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
โดยเปิ ดให้ผปู้ ระกอบการทีส่ นใจเสนอแผนการลงทุนปรับเปลีย่ นเครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงาน การนาพลังงาน
ทดแทนมาใช้ในกิจการ หรือการลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมตามเกณฑ์หรือสัดส่วนทีก่ าหนด
2. มาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อการปรับเปลีย่ นเครื่องจักรเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตโดยผูป้ ระกอบการจะต้อง
เสนอแผนการลงทุนปรับเปลีย่ นเครื่องจักรตามเกณฑ์ทก่ี าหนด เช่น การนาระบบอัตโนมัตมิ าใช้ในสายการผลิตทีม่ อี ยู่
เดิม
3. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการวิจยั และออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยผูป้ ระกอบการ
ต้องเสนอแผนการลงทุนด้านวิจยั และพัฒนาหรือออกแบบทางวิศวกรรมตามเกณฑ์ทก่ี าหนด และจะต้องมีการลงทุน
หรือมีค่าใช้จ่ายด้านวิจยั และพัฒนาหรือออกแบบทางวิศวกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1 ของยอดขายรวมใน 3 ปี แรก
นับจากวันที่ย่นื ขอรับส่งเสริม ในกรณีเป็ นผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอีต้องลงทุนด้านวิจยั และพัฒนาหรือออกแบบทาง
วิศวกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอด ขายรวมใน 3 ปี แรก นับจากวันทีย่ ่นื ขอรับส่งเสริม
สาหรับผูป้ ระกอบการทีส่ นใจยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการต่างๆ จะต้องดาเนินกิจการตามประเภทกิจการทีบ่ ี
โอไอได้ประกาศให้การส่งเสริมการลงทุน มีขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท(ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน) ส่วน
โครงการลงทุนของผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) กาหนดให้มเี งินลงทุนเพียง 500,000 บาท (ไม่
รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน) ก็สามารถขอรับส่งเสริมได้ โดยจะได้รบั สิทธิและประโยชน์ ในการยกเว้นอากรขาเข้า
เครื่องจักรทุกเขต ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 3 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุน
หมุนเวียนในการปรับปรุง) โดยภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั ยกเว้นจะคานวณจากรายได้ของกิจการทีด่ าเนินการอยู่เดิม
ทัง้ นี้ ผูป้ ระกอบการทีส่ นใจจะต้องยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และต้องดาเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันทีอ่ อกบัตรส่งเสริม
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