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มาตรการภาษี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิ จช่วงปลายปี
กฎกระทรวง ฉบับที่ 333 ได้ออกมาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจในช่วงปลายปี โดย
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กบั ผูม้ เี งินได้ทเ่ี ป็ นบุคคลธรรมดา สาหรับเงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นค่าซือ้
สินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560
ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2560 ตามจานวนทีจ่ ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ภายใต้หลักการ ดังนี้
- ผู้มเี งินได้ต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการและชาระราคาค่าสินค้าหรือค่าบริการในช่วงเวลาดังกล่าว และ
ต้องมีหลักฐานการซือ้ สินค้าหรือรับบริการเป็ นใบกากับภาษีแบบเต็มรูป
- การซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเป็ นการซื้อสินค้าเพื่อใช้ใน
ประเทศหรือบริการเพื่อใช้ในประเทศเท่านัน้ และต้องเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ ในอัตราร้อยละ 7 แต่สนิ ค้านัน้
ไม่รวมถึงการซือ้ สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ามัน ก๊าซสาหรับเติมยานพาหนะ
และการบริการนัน้ ไม่รวมถึงการจ่ายค่าบริการให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจนาเทีย่ วตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
นาเทีย่ วและมัคคุเทศก์ การจ่ายค่าทีพ่ กั ในโรงแรมให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
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กฎหมาย FATCA ออกบังคับใช้แล้ว
ตามทีร่ ฐั บาลไทยได้ทาความตกลงกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อแลกเปลีย่ นข้อมูลด้านภาษีอากรระหว่างกัน
(FATCA) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 นัน้ เพื่อให้ความตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็ นกฎหมายจึงได้มกี าร
ออกพระราชบัญญัติการปฏิบตั ิการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบตั ติ ามการภาษีอากรระหว่างประเทศ ซึง่ มี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 โดยมีสาระสาคัญให้สถาบันการเงิน บริษทั หลักทรัพย์ กิจการประกัน
ชีวติ ฯ มีหน้าทีร่ ายงานข้อมูลทางการเงินตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในกฎกระทรวงให้แก่เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี านาจ
ของประเทศไทย ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวจะนาไปเปิ ดเผยแก่เจ้าหน้าทีข่ องผูม้ อี านาจของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

มาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
คณะรัฐมนตรีอนุมตั ริ ่างพระราชกฤษฎีกาฯ เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับเงินสนับสนุ นทีไ่ ด้รบั จาก
กองทุนเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้ าหมาย ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ตาม
พระราชบัญญัติการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้ าหมาย พ.ศ.
2560 ทัง้ นี้ สาหรับเงินได้ทไ่ี ด้รบั ตัง้ แต่วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นต้นไป

ลดภาษี มลู ค่าเพิ่ มเหลือ 7% ต่อไปอีก 1 ปี
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 646 ได้ออกมาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2560 เพื่อลดอัตราภาษีมลู ค่าเพิม่ จากอัตรา 10% เป็ นอัตรา 7% ต่อไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 30 กันยายน
2561

การบริ จาคเงิ นเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 645 ได้ออกมาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม
2560 เพื่อกาหนดให้หกั เงินบริจาคได้ 150% สาหรับการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย ทีไ่ ด้บริจาค
ตัง้ แต่วนั ที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 สาหรับการบริจาคให้แก่สว่ นราชการ องค์การหรือ
สถานสาธารณกุศล หรือบริจาคให้บริษัทหรือนิตบิ ุคคลอื่นที่เป็ นตัวแทนรับเงินบริจาค ทัง้ นี้สาหรับกรณีผู้
บริจาคที่มหี น้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
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