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ลดภาษี เงิ นได้บคุ คลธรรมดาตัง้ แต่ ปี 2560
คณะรัฐมนตรีอนุมตั ติ ามข้อเสนอของกระทรวงการคลังสําหรับการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสรุปได้ดงั นี้
เดิม
เพิม่ ค่าใช้จ่ายสําหรับเงินได้
• เงินเดือน ค่าจ้าง เงินได้ และ
จากการรับทํางานให้
• ค่าลิขสิทธิ ์ สิทธิอย่างอื่น

•

หักได้ 40% ไม่เกิน 60,000 บาท

•

หักได้ 50% ไม่เกิน 100,000 บาท

•

หักได้ 40% ไม่เกิน 60,000 บาท

•

หักได้ 50% ไม่เกิน 100,000 บาท

เพิม่ ค่าลดหย่อน
• ผูม้ เี งินได้
• คู่สมรส
• บุตร
•

การศึกษาบุตร

•
•

กองมรดก
ห้างหุน้ ส่วน

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ใหม่

•
•
•
•
•
•

30,000 บาท
30,000 บาท
คนละ 15,000 บาท ไม่เกิน 3 คน
คนละ 2,000 บาท ไม่เกิน 3 คน
30,000 บาท
คนละ 30,000 บาทแต่ละหุน้ ส่วน
รวมกันไม่เกิน 60,000 บาท

เงิ นได้สทุ ธิ
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อัตรา

•
•
•

60,000 บาท
60,000 บาท
คนละ 30,000 บาท

•

ยกเลิก

•
•

60,000 บาท
คนละ 60,000 บาทแต่ละหุน้ ส่วน
รวมกันไม่เกิน 120,000 บาท

เงิ นได้สทุ ธิ

อัตรา

1 – 150,000

ยกเว้น

1 – 150,000

ยกเว้น

150,001–300,000

5

150,001–300,000

5

300,001–500,000

10

300,001–500,000

10

500,001–750,000

15

500,001–750,000

15

750,001–1,000,000

20

750,001–1,000,000

20

1,000,001–2,000,000

25

1,000,001–2,000,000

25

2,000,001–4,000,000

30

2,000,001–5,000,000

30

4,000,001 ขึน้ ไป

35

5,000,001 ขึน้ ไป

35
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มาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบและอนุมตั ติ ามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอสําหรับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเทีย่ ว และ
จัดอบรมสัมมนาภายในประเทศดังนี้
-

กําหนดให้บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่า สําหรับรายจ่ายทีไ่ ด้จ่ายเป็ นค่าห้องสัมมนา
ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องในการอบรมสัมมนาภายในประเทศทีบ่ ริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล
ได้จดั ขึน้ ให้แก่ลูกจ้าง หรือรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนํ าเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนํ าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ เพื่อการอบรมสัมมนาดังกล่าว ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

-

ให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนํ าเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนํ าเที่ยวตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจนําเทีย่ วและมัคคุเทศก์ หรือทีไ่ ด้จ่ายเป็ นค่าทีพ่ กั ในโรงแรมให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจโรงแรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรม สําหรับการเดินทางท่องเทีย่ วภายในประเทศ มาหักจากเงินได้พงึ ประเมินเสมือนเป็ นค่า
ลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจํานวนทีจ่ ่ายจริงแต่รวมกันทัง้ หมดแล้วไม่เกิน 15,000 บาท
ทัง้ นี้ เฉพาะค่าบริการหรือค่าทีพ่ กั ทีไ่ ด้จ่ายไปตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

มาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมธุรกิ จอัญมณี
คณะรัฐมนตรีอนุ มตั มิ าตรการภาษีเพื่อสนับสนุ นอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยตามกระทรวงการคลังเสนอ
ดังนี้
-

ยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่ สําหรับการเข้ามาเพื่อขายหรือการขายเพชร พลอย ฯ เฉพาะทีย่ งั มิได้เจียระไน แต่ไม่รวมถึงสิง่
ทําเทียมวัตถุ ดังกล่าวหรือทีท่ าํ ขึน้ ใหม่ ให้แก่ผนู้ ําเข้าหรือผูข้ ายซึง่ เป็ นบุคคลธรรมดา

-

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผมู้ เี งินได้จากการขายเพชร พลอย ฯ เฉพาะทีย่ งั มิได้เจียระไน แต่ไม่รวมถึงสิง่
ทําเทียมวัตถุดงั กล่าวหรือทีท่ ําขึน้ ใหม่และได้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้แล้ว เมื่อถึงกําหนดยื่นรายการเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้ให้ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินได้พงึ ประเมินดังกล่าวมารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

-

กําหนดการหักภาษี ณ ที่จ่าย สําหรับการจ่ายเงินได้พงึ ประเมินเฉพาะทีเ่ ป็ นการจ่ายเงินได้จากการซื้ออัญมณีบาง
กรณี

ยกเลิ กการยกเว้นภาษี สาํ หรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบและอนุ มตั ติ ามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอให้ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีจากกองทุนรวมอสังหาริม
ทรัพ ย์ สํ า หรับ กองทุ น รวมที่จ ัด ตัง้ ตามพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ โดยยกเลิก การยกเว้ น
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์

หลักเกณฑ์การหักรายจ่ายเพื่อทําการวิ จยั และพัฒนาเทคโนโลยี่และนวัตกรรม
ตามที่พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 598 ได้ออกมาเพื่อให้กจิ การหักค่าใช้จ่ายสําหรับการวิจยั และพัฒนาได้ 3 เท่า ได้มี
ประกาศกระทรวงการคลังเกีย่ วกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 6 ออกมาเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่ายดังนี้

Tax & Legal Services Newsletter May 2016

Page 2 of 3

- กําหนดลักษณะของการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- บริษัทที่จะใช้สทิ ธิจะต้องยื่นโครงการเพื่อตรวจสอบและรับรองต่ อ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
แห่งชาติ เว้นแต่บางกรณี เช่น บริษทั ได้ขน้ึ ทะเบียนกับสํานักงานฯ หรือ โครงการทีม่ มี ลู ค่าไม่เกินสามล้านบาท เป็ น
ต้น

การจําหน่ ายหนี้ สญ
ู ของธุรกิ จประกันภัยจากกรณี นํ้าท่วมปี 2554
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบและอนุ มตั ติ ามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอสําหรับการจําหน่ายหนี้สญ
ู จากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้
ซึ่งเป็ นบริษัทประกันวินาศภัยที่มสี ทิ ธิได้รบั ค่าสินไหมทดแทนนํ้ าท่วมคืนตามสัญญาประกันภัยต่อในส่วนของหนี้ท่ไี ด้
ดําเนินการด้อยค่าสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
จากการประกันต่อกรณีภาวะอุทกภัยปี 2554 ทีส่ าํ นักงาน คปภ. กําหนดกระทําได้โดยไม่ตอ้ งดําเนินการตามหลักเกณฑ์
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 ทัง้ นี้ เฉพาะสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสําหรับความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สนิ
หรือความเสียหายสืบเนื่องอันเกิดจากภาวะอุทกภัยทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทยระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2554 โดยให้มผี ลตัง้ แต่รอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็ นต้นไป
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