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ครม อนุมตั ิ ภาษี ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
คณะรัฐมนตรีอนุมตั ริ ่างพระราชบัญญัตภิ าษีทด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้างตามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ดงั นี้
-
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ภาษีท่ดี นิ และสิง่ ปลูกสร้างจะนามาใช้แทนภาษีโรงเรือนและภาษีบารุงท้องที่ โดยจะเริม่ เก็บตัง้ แต่ปี
2560 เป็ นต้นไป
ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีได้แก่เจ้าของทีด่ นิ สิง่ ปลูกสร้าง ห้องชุด ผูค้ รอบครองทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้างของรัฐ
ฐานภาษีคานวณจากมูลค่าของทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง โดยมูลค่าสิง่ ปลูกสร้างคานวณหักค่าเสื่อมราคา
ตามอายุการใช้งาน
อัตราภาษีกาหนดตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างดังนี้
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ลักษณะการใช้ประโยชน์

อัตราภาษี (%)

เกษตรกรรม

0.2%

ทีอ่ ยู่อาศัย

0.5%

พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม

2.0%

ทีด่ นิ ไม่ใช้ประโยชน์

5.0%

อัตรานี้เป็ นอัตราสูงสุดตามกฎหมาย โดยการจัดเก็บจริงจะมีการลดอัตราลงมา
-

เพื่อลดภาระเกษตรกรและประชาชนทีม่ บี า้ นอยู่อาศัยของตนเอง จะกาหนดให้ทด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้างที่
ใช้ในเกษตรกรรมและเป็ นทีพ่ กั อาศัยทีม่ มี ลู ค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่ตอ้ งเสียภาษี
ยกเว้นภาษีให้กบั ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างบางประเภทเช่นทรัพย์สว่ นกลางตามกฎหมายอาคารชุด ทีด่ ินที่
ใช้เป็ นสาธารณูปโภคของหมู่บา้ นจัดสรร เป็ นต้น

ร่างกฎหมายภาษีทด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้างจะมีการนาเสนอต่อสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติเพื่อออกเป็ นกฎหมาย
ต่อไป

ให้หกั ค่าใช้จ่ายสองเท่าสาหรับการจ้างนักศึกษาทาบัญชี
พระราชกฤษฎีก าฯ ฉบับ ที่ 607 ได้อ อกมาเพื่อ ให้หกั ค่ า ใช้จ่ ายได้สองเท่ าสาหรับรายจ่ ายที่บ ริษัทจ้าง
นักศึกษาทาบัญชี สาหรับรายจ่ายที่เกิดขึน้ ในรอบบัญชีปี 2559-2561 โดยต้องเป็ นบริษัทที่มสี นิ ทรัพย์ไม่
รวมทีด่ นิ ไม่เกิน 200 ล้านบาท และจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน

ยกเลิ กการยกเว้นภาษี อากรสาหรับกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
ตามทีไ่ ด้เคยมีพระราชกฤษฎีกาฉบับต่างๆออกมายกเว้นภาษีอากรให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อ
ฟื้ นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 โดยยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่ สาหรับการ
ขายสิน ค้า และให้บริก าร ภาษีธุ ร กิจ เฉพาะสาหรับรายรับ และอากรแสตมป์ สาหรับ การกระท าตราสาร
ปั จจุบนั สถานการณ์ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดขี น้ึ ไม่มคี วามจาเป็ นต้องยกเว้นภาษีดงั กล่าวอีกต่อไป
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 608, 609 และ 610 จึงได้ออกมาเพื่อยกยกเลิกการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษี
ธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ สาหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ให้หกั ค่าใช้จ่ายอบรมสัมมนาได้สองเท่า
พระราชกฤษฎีก าฯ ฉบับ ที่ 611 ได้อ อกมาเพื่อ ให้บ ริษัท สามารถหัก ค่ า ใช้จ่ า ยได้ส องเท่ า ส าหรับ ค่ า
ห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่งหรือรายจ่ายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องในการอบรมสัมมนาภายในประเทศทีบ่ ริษทั หรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จดั ขึน้ ให้แก่ลูกจ้าง หรือรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวเพื่อการ
อบรมสัมมนาดังกล่าว ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 267 ได้กาหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการหักรายจ่าย
ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 611 เช่นการอบรมสัมมนาต้องเป็ นการเพิ่มพูนความรู้ของลูกจ้าง และ
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เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกิจการ โดยบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลต้องจัดทาโครงการอบรมสัมมนาโดยมี
เอกสารหลักฐานประกอบ และเป็ นการอบรมสัมมนาในประเทศ เป็ นต้น

ยกเว้นภาษี ธรุ กิ จเฉพาะสาหรับ IHQ
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 612 ได้ออกมาเพื่อยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่สานักงานใหญ่ขา้ มประเทศ
สาหรับรายรับจากการบริหารเงินให้แก่วสิ าหกิจในเครือ ตัง้ แต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2558 เป็ นต้นไป

คาพิ พากษาฎี กา
การหักผลขาดทุนของกิ จการที่ได้รบั การส่งเสริ มการลงทุน
บริษทั ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนและได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเป็ นระยะเวลา 8 ปี บริษทั มีสทิ ธินา
ผลขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลไปหักในการคานวณกาไรสุทธิได้ 5 ปี หลังจาก
พ้นระยะเวลาทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลโดยจะเลือกหักจากกาไรสุทธิของปี หนึ่งปี ใดหรือหลายปี ก็
ได้ และบริษทั ยังได้รบั การลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลครึง่ หนึ่งต่อไปสาหรับระยะเวลา 5 ปี หลังจากพ้น
ระยะเวลาได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล บริษทั ได้ประกอบกิจการทีไ่ ม่ ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ด้วย
ผลการดาเนินงานปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลบริษทั มีผลขาดทุน แต่ในช่วง
ทีไ่ ด้รบั การลดหย่อนภาษีบางปี บริษทั มีผลกาไร บางปี บริษทั มีผลขาดทุน
บริษทั ได้นาผลขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงระยะเวลาได้รบั ยกเว้น ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลมาใช้ในการคานวณกาไร
สุทธิในช่วงทีไ่ ด้รบั การลดหย่อนภาษี ทาให้บริษทั ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล แต่เจ้าพนักงานประเมิน
เห็นว่าบริษัทจะต้องนาผลขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากกิจการได้รบั การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลมาหักจาก
กาไรทีเ่ กิดขึน้ สาหรับกิจการทีไ่ ด้รบั การลดหย่อนภาษีก่อน แล้วจึงนาผลขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงระยะเวลา
ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลทีย่ งั เหลือมาใช้ในการคานวณกาไรสาหรับกิจการทีไ่ ม่ได้รบั ยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิตบิ ุคคลและไม่ได้รบั การลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ซึง่ หากคานวณตามวิธนี ้บี ริษทั ไม่สามารถใช้ผล
ขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงระยะเวลาได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลได้ เนื่องจากพ้นระยะเวลา 5 ปี หลังจากที่
ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลแล้ว
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการคานวณผลขาดทุนของบริษัทมิได้เป็ นไปตามลาดับขัน้ ตอนในการนาผลขาดทุน
สะสมมาใช้ในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลตามประกาศกรมสรรพากรและคาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร การประเมินจึงชอบแล้ว
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