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มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จช่วงเทศกาลสงกรานต์
คณะรัฐมนตรีได้อนุ มตั มิ าตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอ โดยกําหนดให้
บุคคลธรรมดาสามารถหักค่าใช้จ่ายสําหรับการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทีไ่ ด้จ่ายเป็ น 1) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ให้กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร หรือผูป้ ระกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 2) ค่าบริการให้แก่ผู้
ประกอบกิจการนําเทีย่ วตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนํ าเทีย่ วและมัคคุเทศก์สําหรับการเดินทางท่องเทีย่ วภายในประเทศ
หรือ 3) ค่าทีพ่ กั ในโรงแรมให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมตามจํานวนทีจ่ ่ายจริงแต่รวมกันทัง้
หมดแล้วไม่เกิน 15,000 บาท ทัง้ นี้ ต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการและชําระค่าสินค้าหรือบริการระหว่างวันที่ 9 เมษายน
2559 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2559

ยกเว้นภาษี สาํ หรับกิ จการร่วมลงทุน
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 597 ได้ออกมาเพื่อยกเว้นภาษีอากรให้แก่กจิ การร่วมลงทุน สรุปได้ดงั นี้
-

-

-

-

ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลให้แก่บริษทั ซึง่ ประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน เป็ นเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชีสาํ หรับเงิน
ปั นผลทีไ่ ด้รบั จากบริษทั เป้ าหมาย และกําไรจากการโอนหุน้ ของบริษทั เป้ าหมาย โดยบริษทั เป้ าหมายต้องประกอบ
กิจการทีร่ ฐั ต้องการสนับสนุ นอย่างต่อเนื่องซึง่ สร้างมูลค่าเพิม่ ในกรณีกําไรจากการโอนหุน้ ของบริษทั เป้ าหมายนัน้
บริษัทเป้ าหมายจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 80% ของรายได้ทงั ้ หมดมาจากกิจการที่รฐั ต้องการสนับสนุ นในรอบ
ระยะเวลาบัญชีก่อนทีบ่ ริษทั ซึง่ ประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนได้รบั รายได้จากการโอนหุน้
บริษทั ซึง่ ประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนทีจ่ ะได้รบั สิทธิยกเว้นภาษีขา้ งต้นต้องมีคุณสมบัติเช่น เป็ นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
ตามกฎหมายไทย มีทุนชําระแล้วในวันสุดท้ายของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตงั ้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป และจดแจ้งการ
เป็ นกิจการเงินร่วมลงทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม
2559
ให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล สําหรับเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ซึง่ ประกอบกิจการ
เงินร่วมลงทุน ทัง้ นี้ เฉพาะเงินปั นผลทีจ่ า่ ยจากรายได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับกิจการเงินร่วมลงทุน และกําไร
จากการโอนหุน้ ของบริษทั ซึง่ ประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน
ให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล สําหรับเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั จากทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วม
ลงทุน ทัง้ นี้ เฉพาะเงินปั นผลทีจ่ ่ายจากรายได้จากการลงทุนในบริษทั เป้ าหมายในส่วนทีค่ ํานวณได้จากการประกอบ
กิจการทีร่ ฐั ต้องการสนับสนุน และกําไรจากการโอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนซึง่ ลงทุนในบริษทั
เป้ าหมาย
กิจการทีร่ ฐั ต้องการสนับสนุ นหมายถึงกิจการทีป่ ระกอบอุตสาหกรรมซึ่งใช้เทคโนโลยีหลักเป็ นฐานในกระบวนการ
ผลิตหรือให้บริการตามหลักเกณฑ์ท่สี ํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกําหนด และได้รบั การ
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รับ รองจากสํา นั ก งานพัฒ นาวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่ ง ชาติ เช่ น อุ ต สาหกรรมอาหารและการเกษตร
อุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน อุตสาหกรรมฐานเทคโนโลยีชวี ภาพ เป็ นต้น

หักค่าใช้จ่ายวิ จยั และพัฒนาได้สามเท่า
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 598 ได้ออกมาเพื่อให้กจิ การหักค่าใช้จ่ายสําหรับการวิจยั และพัฒนาได้ 3 เท่า ในการคํานวณ
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล โดยค่าใช้จา่ ยส่วนทีเ่ กิน 2 เท่าจะต้องไม่เกินอัตราส่วนของรายได้ดงั นี้
รายได้ (บาท)

อัตราส่วน (ร้อยละ)

ไม่เกิน 50 ล้านบาท

60%

เกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท

9%

รายได้ทเ่ี กิน 200 ล้านบาท

6%

มาตรการภาษี เพื่อส่งเสริ มการลงทุนใน REIT
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 599 ได้ออกมาเพื่อสนับสนุนการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้
-

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
สําหรับเงินได้ทเ่ี กิดจากการเปลีย่ นแปลงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเป็ นใบทรัสต์ อันเนื่องมาจาก
การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็ นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่ ตาม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สาํ หรับมูลค่าของ
ฐานภาษี รายรับ หรือการกระทําตราสารที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากการโอนหรือก่อทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ ใน
ทรัพย์สนิ อันเนื่องมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็ นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ทัง้ นี้ สําหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็ นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตงั ้ แต่วนั ที่ 25
กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หลักเกณฑ์การผ่อนชําระภาษี มรดก
พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการผ่อนชําระภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2559 ได้กาํ หนด
หลักเกณฑ์การผ่อนชําระภาษีมรดก สรุปได้ดงั นี้
ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีสามารถยื่นคําร้องขอผ่อนชําระภาษี และในกรณีทเ่ี จ้าพนักงานประเมินได้ประเมินภาษีและปรากฏว่ามี
ภาษีทต่ี อ้ งเสียเพิม่ ขึน้ ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีอาจยื่นคําร้องขอผ่อนชําระภาษีได้ โดยในคําร้อง อย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้
- จํานวนปี ทจ่ี ะผ่อนชําระภาษีซง่ึ ต้องไม่เกินห้าปี
- จํานวนงวดทีจ่ ะผ่อนชําระภาษีในแต่ละปี โดยกําหนดเป็ นงวดรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือราย 12 เดือน
- จํานวนเงินทีจ่ ะผ่อนชําระภาษีในแต่ละปี
- จํานวนเงินทีจ่ ะต้องชําระในแต่ละงวด โดยมีจาํ นวนเงินเท่ากันทุกงวดเฉลีย่ ตามจํานวนเงินทีจ่ ะผ่อนชําระภาษีในแต่ละ
ปี
- ต้องมีหลักประกันการผ่อนชําระภาษี เช่น หนังสือคํ้าประกันของสถาบันการเงิน หรือทีด่ นิ สิง่ ปลูกสร้าง เป็ นต้น
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ความรับผิดทางอาญา
พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 41 ได้ออกมาเพื่อปรับปรุงโทษทางอาญาดังนี้
-

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

ร่างกฎหมายสําหรับ FATCA
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัตกิ ารปฏิบตั เิ พื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลีย่ นข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร ตามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอ สรุปได้ดงั นี้
-

ให้มกี ารตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และขัน้ ตอนในการดําเนินการตามความตกลงระหว่าง
รัฐบาลในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีแต่ละฉบับได้ โดยกําหนดในเรื่องต่าง ๆ อาทิ คู่สญ
ั ญา ผู้มหี น้าที่รายงาน
ข้อมูลทีถ่ ูกต้องรายงาน การกําหนดขัน้ ตอนและวิธกี ารในการรายงาน เป็ นต้น
กําหนดอํานาจหน้าทีโ่ ดยทัวไปของเจ้
่
าหน้าทีผ่ มู้ อี ํานาจซึง่ จะทําหน้าทีเ่ ป็ นหน่ วยงานกลางในการแลกเปลีย่ นข้อมูล
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่สญ
ั ญา
กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ้เี ป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา โดยมีอํานาจหน้าที่
ในการเข้าไปในสถานทีป่ ระกอบธุรกิจของผูม้ หี น้าทีร่ ายงานหรือ ในสถานทีป่ ระกอบธุรกิจของผูใ้ ห้บริการธุรกิจทีเ่ ป็ น
การสนับสนุนแก่ผมู้ หี น้าทีร่ ายงานเพื่อตรวจสอบเกีย่ วกับการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
กําหนดให้อํานาจผู้มหี น้ าที่รายงานในการเปิ ดเผยข้อมูลและส่งข้อมูลดังกล่าวให้กบั เจ้าหน้ าที่ผู้มีอํานาจ และให้
เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี าํ นาจมีอาํ นาจในการส่งข้อมูลดังกล่าวให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งตามความตกลงได้
กํ า หนดให้มีบ ทบัญ ญัติใ นการคุ้ม ครองการเปิ ด เผยข้อ มูล โดยให้เ ปิ ด เผยข้อ มูล เท่ า ที่เ ป็ น การดํา เนิ น การตาม
พระราชบัญญัตนิ ้แี ก่เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี าํ นาจ และมีบทลงโทษแก่บุคคลทีน่ ําข้อมูลไปเปิ ดเผยแก่บุคคลอื่น
กําหนดบทลงโทษสําหรับผูม้ หี น้าทีร่ ายงานที่ฝ่าฝื นตามพระราชบัญญัติน้ี ผู้ท่ขี ดั ขวางหรือไม่ปฏิบตั ติ ามคําสังของ
่
เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี าํ นาจ และกําหนดให้มคี ณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ
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