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ขยายเวลาลดอัตราภาษี เงิ นได้บคุ คลธรรมดาอีก 1 ปี
คณะรัฐมนตรีอนุมตั กิ ารขยายระยะเวลาการใช้บญ
ั ชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปั จจุบนั ออกไปอีก 1 ปี โดยให้ใช้บญ
ั ชี
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทีป่ รับปรุงใหม่เมื่อปี 2556 ต่อไปอีก 1 ปี จากทีส่ น้ิ สุดในปี 2558 เป็ นสิน้ สุดในปี 2559 เพื่อ
สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและค่าครองชีพปั จจุบนั และช่วยบรรเทาภาระภาษีแก่ผมู้ เี งินได้
บัญชีอตั ราภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาทีข่ ยายไปสิน้ สุดในปี 2559 เป็ นดังนี้
เงิ นได้สุทธิ ตงั ้ แต่ (บาท)
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ขยายเวลากองทุนรวมหุ้นระยะยาว
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบการขยายระยะเวลาและปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (Long-term Equity Fund : LTF) ตามที่ กระทรวงการคลังเสนอดังนี้
-

-

ขยายระยะเวลาการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนใน LTF
ออกไปอีกจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยยกเลิกการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้เท่าทีจ่ ่ายเป็ น
ค่าซือ้ หน่วยลงทุนใน LTF ตัง้ แต่ปี 2563 เป็ นต้นไป
ปรับเพิม่ ระยะเวลาการถือหน่ วยลงทุนใน LTF จากไม่น้อยกว่า 5 ปี ปฏิทนิ เป็ นไม่น้อยกว่า 7 ปี ปฏิทนิ สําหรับหน่วย
ลงทุนใน LTF ทีซ่ อ้ื ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
ยกเลิกการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ ด้รบั เนื่องจากการขายหน่ วยลงทุน
คืนให้แก่ LTF สําหรับหน่วยลงทุนใน LTF ทีซ่ อ้ื ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป
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มาตรการภาษี เพื่อเร่งรัดการลงทุน
คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบมาตรการเร่งรัดการลงทุนตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) เสนอดังนี้
1. เพิม่ เติมสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับโครงการลงทุนที่ย่นื ขอรับการส่งเสริมตัง้ แต่วนั ที่ 1
มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และสามารถเริม่ ผลิตหรือเริม่ ให้บริการได้ภายในปี 2560
1) สําหรับกิจการอื่น ๆ ทีม่ ใิ ช่กจิ การเป้ าหมายทีต่ งั ้ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลเพิม่ เติม 2 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี หากได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี อยู่แล้ว ให้ได้รบั การ
ลดหย่อนร้อยละ 50 ในปี ท่ี 9 – 13 เพิม่ เติม
2) สําหรับกิจการทีต่ งั ้ ในพืน้ ทีท่ วไป
ั ่ ให้ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพิม่ เติม 1 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี
ให้มีผลใช้บงั คับเฉพาะกับกิจการในกลุ่ม A (กลุ่มกิจการที่ได้รบั สิทธิประโยชน์ ยกเว้น ภาษีเงิน ได้นิติบุค คลตาม
นโยบายใหม่) และให้มผี ลย้อนหลังสําหรับโครงการที่ย่นื ขอรับการส่งเสริมตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 แม้ได้รบั
อนุมตั ไิ ปก่อนการประกาศใช้มาตรการนี้
2. ปรับปรุงมาตรการเร่งรัดการลงทุนสําหรับโครงการลงทุนทีย่ ่นื ขอรับการส่งเสริมตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่
30 มิถุนายน 2559 และสามารถเริม่ ผลิตหรือเริม่ ให้บริการและมีรายได้ภายในปี 2560 เฉพาะกิจการทีอ่ ยู่ในข่ายได้รบั
สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีนิตบิ ุคคล โดยกําหนดสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพิม่ เติม ดังนี้
กรณี ที่

1

2

3

4

เงื่อนไข

สิ ทธิ ประโยชน์ยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบุคคลเพิ่ มเติ ม*
พืน้ ที่ทวไป
ั่

พืน้ ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิ จ
พิ เศษ

หากมีการลงทุนจริง (ก่อสร้างอาคาร
และ/หรือซือ้ เครื่องจักร) นับตัง้ แต่วนั ที่
ประกาศ มีผลใช้บงั คับจนถึงสิ้นเดือน
มิ ถนุ ายน 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ของเงิ นลงทุน ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุน
หมุนเวียน

ยกเว้นเพิม่ เติม 4 ปี +
ลดหย่อนร้อยละ 50 5 ปี

ยกเว้นเพิม่ เติม 4 ปี +

หากมีการลงทุนจริง (ก่อสร้างอาคาร
และ/หรือซือ้ เครื่องจักร) นับตัง้ แต่วนั ที่
ประกาศ มีผลใช้บงั คับจนถึงสิ้นเดือน
มิ ถนุ ายน 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของเงิ นลงทุน ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุน
หมุนเวียน

ยกเว้นเพิม่ เติม 3 ปี +
ลดหย่อนร้อยละ 50 5 ปี

หากมีการลงทุนจริง (ก่อสร้างอาคาร
และ/หรือซือ้ เครื่องจักร) นับตัง้ แต่วนั ที่
ประกาศ มีผลใช้บงั คับจนถึงสิ้นเดือน
ธันวาคม 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของเงิ นลงทุน ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุน
หมุนเวียน

ยกเว้นเพิม่ เติม 2 ปี +
ลดหย่อนร้อยละ 50 5 ปี

ลดหย่อนร้อยละ 50 5 ปี

หากมีการลงทุนจริงไม่ถงึ ร้อยละ 50
ของเงินทุนไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุน
หมุนเวียนภายในปี 2559 แต่สามารถ
เริม่ ผลิตหรือเริม่ ให้บริการและมีรายได้
ภายในปี 2560

ยกเว้นเพิม่ เติม 1 ปี

ยกเว้นเพิม่ เติม 2 ปี

ลดหย่อนร้อยละ 50 5 ปี

ยกเว้นเพิม่ เติม 3 ปี +
ลดหย่อนร้อยละ 50 5 ปี

ยกเว้นเพิม่ เติม 2 ปี +

*หมายเหตุ : ทุกกรณีทไ่ี ด้รบั สิทธิเพิม่ เติมรวมแล้วต้องไม่เกิน 8 ปี
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แก้ประมวลรัษฎากรเพิ่ มโทษทางอาญา
ทีป่ ระชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติมมี ติเห็นชอบร่าง พรบ. แก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร โดยเพิม่ โทษทางอาญาดังนี้
-

เพิม่ โทษกรณีไม่ย่นื รายการทีต่ อ้ งยื่นตามมาตรา 37 ทวิ จากเดิมให้ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจําคุกไม่เกิน 6 เดือน
หรือทัง้ ปรับทัง้ จํา เพิม่ เป็ นปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจําคุกไม่เกิน 7 ปี หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
กําหนดโทษกรณีไม่ย่นื รายการงบดุลตามมาตรา 69 มีโทษปรับ 2,000 บาท เดิมไม่กาํ หนดโทษ
กําหนดโทษทางอาญากรณีขอคืนภาษีเป็ นเท็จให้ปรับ 2,000 – 200,000 บาท หรือจําคุก 3 เดือน – 7 ปี เดิมไม่ได้
กําหนดโทษทางอาญาสําหรับการขอคืนภาษีเป็ นเท็จ
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