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ครม อนุมติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง 

คณะรฐัมนตรอีนุมตัริ่างพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ สรุปไดด้งันี้ 

- ภาษีที่ดนิและสิง่ปลูกสร้างจะน ามาใช้แทนภาษีโรงเรอืนและภาษีบ ารุงท้องที่ โดยจะเริม่เกบ็ตัง้แต่ปี 
2560 เป็นตน้ไป 

- ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษไีดแ้ก่เจา้ของทีด่นิ สิง่ปลูกสรา้ง หอ้งชุด ผูค้รอบครองทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสรา้งของรฐั 
- ฐานภาษีค านวณจากมูลค่าของทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง โดยมูลค่าสิง่ปลูกสรา้งค านวณหกัค่าเสื่อมราคา

ตามอายุการใชง้าน 
- อตัราภาษกี าหนดตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์ของทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งดงันี้ 
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ลกัษณะการใช้ประโยชน์ อตัราภาษี (%) 

เกษตรกรรม 0.2% 

ทีอ่ยู่อาศยั 0.5% 

พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 2.0% 

ทีด่นิไม่ใชป้ระโยชน์ 5.0% 

อตัรานี้เป็นอตัราสงูสดุตามกฎหมาย โดยการจดัเกบ็จรงิจะมกีารลดอตัราลงมา 

- เพื่อลดภาระเกษตรกรและประชาชนทีม่บีา้นอยู่อาศยัของตนเอง จะก าหนดใหท้ีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งที่
ใชใ้นเกษตรกรรมและเป็นทีพ่กัอาศยัทีม่มีลูค่าไม่เกนิ 50 ลา้นบาท ไม่ตอ้งเสยีภาษ ี

- ยกเวน้ภาษใีหก้บัทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งบางประเภทเช่นทรพัยส์ว่นกลางตามกฎหมายอาคารชุด ทีด่ินที่
ใชเ้ป็นสาธารณูปโภคของหมู่บา้นจดัสรร เป็นตน้ 

ร่างกฎหมายภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสร้างจะมกีารน าเสนอต่อสภานิติบญัญตัแิห่งชาตเิพื่อออกเป็นกฎหมาย
ต่อไป 

ให้หกัค่าใช้จ่ายสองเท่าส าหรบัการจ้างนักศึกษาท าบญัชี 

พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 607 ได้ออกมาเพื่อให้หกัค่าใช้จ่ายได้สองเท่าส าหรับรายจ่ายที่บริษัทจ้าง
นักศกึษาท าบญัช ีส าหรบัรายจ่ายที่เกดิขึน้ในรอบบญัชปีี 2559-2561 โดยต้องเป็นบรษิัทที่มสีนิทรพัยไ์ม่
รวมทีด่นิไม่เกนิ 200 ลา้นบาท และจา้งแรงงานไม่เกนิ 200 คน 

ยกเลิกการยกเว้นภาษีอากรส าหรบักองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

ตามทีไ่ดเ้คยมพีระราชกฤษฎกีาฉบบัต่างๆออกมายกเวน้ภาษีอากรใหแ้ก่กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ เพื่อ
ฟ้ืนฟูธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ในช่วงที่เกดิวกิฤตเศรษฐกจิในปี 2540 โดยยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่ส าหรบัการ
ขายสินค้าและให้บริการ ภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับรายรับและอากรแสตมป์ส าหรับการกระท าตราสาร 
ปัจจุบนัสถานการณ์ของธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ได้ดขีึน้ ไม่มคีวามจ าเป็นต้องยกเวน้ภาษีดงักล่าวอกีต่อไป   
พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่608, 609 และ 610 จงึไดอ้อกมาเพื่อยกยกเลกิการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษี
ธุรกจิเฉพาะและอากรแสตมป์ส าหรบักองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

ให้หกัค่าใช้จ่ายอบรมสมัมนาได้สองเท่า 

พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 611 ได้ออกมาเพื่อให้บริษัทสามารถหักค่าใช้จ่ายได้สองเท่าส าหรับค่า
หอ้งสมัมนา ค่าหอ้งพกั ค่าขนสง่หรอืรายจ่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งในการอบรมสมัมนาภายในประเทศทีบ่รษิทัหรอื
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จดัขึน้ให้แก่ลูกจ้าง หรอืรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวเพื่อการ
อบรมสมัมนาดงักล่าว ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2559 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
 
ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกีย่วกบัภาษเีงนิได ้ฉบบัที ่267 ไดก้ าหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการหกัรายจา่ย
ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบบัที่ 611 เช่นการอบรมสมัมนาต้องเป็นการเพิ่มพูนความรู้ของลูกจ้าง และ
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เป็นไปเพื่อประโยชน์ของกจิการ โดยบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลตอ้งจดัท าโครงการอบรมสมัมนาโดยมี
เอกสารหลกัฐานประกอบ และเป็นการอบรมสมัมนาในประเทศ เป็นตน้ 
 

ยกเว้นภาษีธรุกิจเฉพาะส าหรบั IHQ 

พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบบัที่ 612 ได้ออกมาเพื่อยกเว้นภาษีธุรกจิเฉพาะให้แก่ส านักงานใหญ่ขา้มประเทศ 
ส าหรบัรายรบัจากการบรหิารเงนิใหแ้ก่วสิาหกจิในเครอื ตัง้แต่วนัที ่2 พฤษภาคม 2558 เป็นตน้ไป 
 
ค าพิพากษาฎีกา 
การหกัผลขาดทุนของกิจการท่ีได้รบัการส่งเสริมการลงทุน 
บรษิทัไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนและไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี บรษิทัมสีทิธนิ า
ผลขาดทุนทีเ่กดิขึน้ในช่วงทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลไปหกัในการค านวณก าไรสทุธไิด ้5 ปีหลงัจาก
พน้ระยะเวลาทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลโดยจะเลอืกหกัจากก าไรสุทธขิองปีหนึ่งปีใดหรอืหลายปีก็
ได ้ และบรษิทัยงัไดร้บัการลดหย่อนภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลครึง่หนึ่งต่อไปส าหรบัระยะเวลา 5 ปีหลงัจากพน้
ระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล บรษิทัไดป้ระกอบกจิการทีไ่ม่ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล
ดว้ย  
 
ผลการด าเนินงานปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลบรษิทัมผีลขาดทุน แต่ในช่วง
ทีไ่ดร้บัการลดหย่อนภาษบีางปีบรษิทัมผีลก าไร บางปีบรษิทัมผีลขาดทุน  
 
บรษิทัไดน้ าผลขาดทุนทีเ่กดิขึน้ในช่วงระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลมาใชใ้นการค านวณก าไร
สุทธใินช่วงทีไ่ดร้บัการลดหย่อนภาษ ีท าใหบ้รษิทัไม่ต้องเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล แต่เจา้พนักงานประเมนิ
เหน็ว่าบรษิัทจะต้องน าผลขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากกจิการได้รบัการลดหย่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคลมาหกัจาก
ก าไรทีเ่กดิขึน้ส าหรบักจิการทีไ่ดร้บัการลดหย่อนภาษีก่อน แลว้จงึน าผลขาดทุนทีเ่กดิขึน้ในช่วงระยะเวลา
ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลทีย่งัเหลอืมาใชใ้นการค านวณก าไรส าหรบักจิการทีไ่ม่ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิ
ไดน้ิตบิุคคลและไม่ไดร้บัการลดหย่อนภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ซึง่หากค านวณตามวธินีี้บรษิทัไม่สามารถใชผ้ล
ขาดทุนทีเ่กดิขึน้ในช่วงระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลได ้เน่ืองจากพน้ระยะเวลา 5 ปีหลงัจากที่
ไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลแลว้ 
 
ศาลฎีกาวนิิจฉัยว่าการค านวณผลขาดทุนของบรษิัทมไิด้เป็นไปตามล าดบัขัน้ตอนในการน าผลขาดทุน
สะสมมาใชใ้นการค านวณก าไรสุทธเิพื่อเสยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลตามประกาศกรมสรรพากรและค าวนิิจฉยั
ของคณะกรรมการวนิิจฉยัภาษอีากร การประเมนิจงึชอบแลว้ 
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