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ประกาศใช้กฎหมายภาษี การรับมรดกและภาษี การให้
กฎหมายภาษีการรับมรดกและภาษีการให้ได้ออกประกาศใช้บงั คับเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 สาระสําคัญดังนี้
- พระราชบัญญัตภิ าษีการรับมรดก
ให้จดั เก็บภาษีการรับมรดกจากผูร้ บั มรดกสําหรับมูลค่ามรดกส่วนที่เกิน 100 ล้านบาทในอัตรา 5% กรณีผรู้ บั มรดก
เป็ นบุพการีหรือผูส้ บื สันดาน และอัตราร้อยละ 10 ในกรณีอ่นื ๆ โดยคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นมรดกหักด้วย
หนี้สนิ ตกทอดจากการรับมรดก โดยทรัพย์สนิ ทีต่ อ้ งเสียภาษีการรับมรดกได้แก่อสังหาริมทรัพย์ หลักทรัพย์ เงินฝาก
ยานพาหนะทีม่ หี ลักฐานทางทะเบียน และทรัพย์สนิ ทางการเงินทีก่ าํ หนดโดยพระราชกฤษฎีกา
- พระราชบัญญัตแิ ก้ไขประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 40
ให้จดั เก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินได้การได้รบั ทรัพย์สนิ เฉพาะส่วนทีเ่ กิน 20 ล้านบาทกรณีการได้รบั จาก
บุพการี ผูส้ บื สันดานหรือคู่สมรส และส่วนทีเ่ กิน 10 ล้านบาทสําหรับการได้รบั จากบุคคลอื่น โดยให้ผโู้ อนหักภาษีเงิน
ได้ในอัตรา 5% และเมื่อสิน้ ปี ภาษีผรู้ บั การให้สามารถเลือกนํามารวมคํานวณภาษีเงินได้กบั เงินได้อ่นื ๆได้
กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 180 วันนับแต่วนั ที่ 5 สิงหาคม 2558
การต่ออายุการลดอัตราภาษี มูลค่าเพิ่ ม

คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ิเห็นชอบมาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่ อไปอีก 1 ปี ตามร่างพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัว ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง การปรับเพิม่ อัตราภาษีมลู ค่าเพิม่ อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการบริโภคในประเทศที่
อยู่ในภาวะหดตัว โดยให้จดั เก็บภาษีมูลค่าเพิม่ ในอัตรา 7% สําหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนําเข้าทุกกรณี
ซึง่ ความรับผิดในการเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ เกิดขึน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
การแก้ไขกฎหมายภาษี ศลุ กากร
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัตศิ ุลกากร ซึง่ เสนอโดยกระทรวงการคลังเพื่อเป็ นการรวบรวม
พระราชบัญญัตศิ ุลกากรเป็ นฉบับเดียว โดยมีสาระสําคัญในการแก้ไขเพิม่ เติมดังต่อไปนี้
แก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตวิ ่าด้วยอัตราโทษและเจตนาในการกระทําความผิดกฎหมายศุลกากร เช่น ความผิดฐานหลีกเลีย่ ง
อากร แก้ไขอัตราโทษเป็ นปรับกึ่งหนึ่ง แต่ไม่เกิน 4 เท่าของอากรทีห่ ลีกเลี่ยง หรือจําคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
โดยต้องมีเจตนาจึงจะเป็ นความผิด ส่วนความผิดฐานหลีกเลีย่ งข้อห้ามข้อจํากัดนัน้ ให้มโี ทษตามกฎหมายแม่บททีก่ าํ หนด
ข้อห้ามและข้อจํากัดนัน้ มาใช้ หรือจําคุกตัง้ แต่ 3 เดือน - 10 ปี หรือ ทัง้ จําทัง้ ปรับ
การกําหนดระยะเวลาการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั นําเข้าหรือส่งออก
กรณีจ่ายอากรไม่ครบถ้วนและต้องเรียกเก็บเงินเพิม่ กําหนดให้มเี พดานการจ่ายเงินเพิม่ ไม่เกินอากรทีต่ อ้ งชําระ
ขยายระยะเวลาการขอคืนอากรจาก 2 ปี เป็ น 3 ปี
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แก้ไขหลักเกณฑ์การหักค่าลดหย่อนของ LTF และ RMF
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 257-259 ได้ออกมาเพื่อแก้ไขหลักเกณฑ์การหักค่าลดหย่อนสําหรับค่าซือ้ หน่ วยลง
ทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว และค่าซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ สําหรับการคํานวณภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาซึง่ เดิมกําหนดให้หกั ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั ในปี ภาษีนนั ้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ตาม
หลักเกณฑ์ใหม่ให้หกั ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พงึ ประเมินที่ได้รบั ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี ภาษีนัน้
ทัง้ นี้เฉพาะส่วนทีไ่ ม่เกิน 500,000 บาท สําหรับปี ภาษีนัน้ ดังนัน้ การคํานวณค่าซือ้ หน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ใหม่ ผูเ้ สีย
ภาษีไม่สามารถนําเงินได้ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาเป็ นฐานในการคํานวณค่าลดหย่อนได้
กฎหมายใหม่สาํ หรับการเก็บภาษี จากโรงเรียนกวดวิ ชา
ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีได้อนุ มตั ติ ามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเพื่อจัดเก็บภาษีจากโรงเรียนสอนกวดวิชาทีม่ ลี กั ษณะเป็ น
การประกอบธุรกิจ รวมทัง้ แก้ไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีทเ่ี กีย่ วกับโรงเรียนเอกชน ได้มกี ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องออกมาสรุปได้
ดังนี้
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 588 : ยกเลิกการยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับกําไรสุทธิของและเงินปั นผลที่ได้รบั จาก
กิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชาทีต่ งั ้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 589 : ยกเลิกการยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับมูลนิธแิ ละสมาคมสําหรับเงินได้ทไ่ี ด้รบั จาก
กิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชาทีต่ งั ้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 590 : ส่งเสริมกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ โดยยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคล ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ แก่ผไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตให้จดั ตัง้ โรงเรียนเอกชน และผู้
บริจาคทีโ่ อนทีด่ นิ และอสังหาริมทรัพย์ให้แก่โรงเรียนเอกชน ทัง้ ในกรณีโอนทีด่ นิ และอสังหาริมทรัพย์ให้แก่โรงเรียนเอกชน
และในกรณีรบั โอนคืน เมื่อโรงเรียนเลิกใช้ประโยชน์ในดินหรืออสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวหรือเลิกกิจการ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 307 : ยกเลิกการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้จากกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
ประเภทกวดวิชาทีต่ งั ้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน รวมทัง้ ยกเลิกการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับ
เงินปั นผลและเงินส่วนแบ่งกําไรทีไ่ ด้รบั จากบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลซึง่ ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
ประเภทกวดวิชาทีต่ งั ้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
กฎกระทรวงดังกล่าว ยังได้ให้การยกเว้ นภาษี เงินได้ ที่ได้ รับจากกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้ วยโรงเรี ยนเอกชน เมื่อ
ผูอ้ ํานวยการ ผูบ้ ริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชนออกจากงานเพราะเหตุสงู อายุ ทุพพลภาพ หรือ
ตาย
การเฉลี่ยค่าเช่ารับล่วงหน้ าสําหรับการคํานวณภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดา
กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การเสียภาษีเงินได้ของผูม้ เี งินได้จากการให้เช่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั
เงินกินเปล่า หรือค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนทีไ่ ด้รบั กรรมสิทธิ ์ ซึง่ ตามหลักเกณฑ์เดิมผูม้ เี งินได้จะต้องนําเงินกินเปล่าหรือ
ค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนทีไ่ ด้รบั กรรมสิทธิมาเฉลี
่ยตามอายุสญ
ั ญาเช่าและชําระภาษีเงินได้ในปี ท่ไี ด้รบั เงินได้ หากไม่
์
ชําระภาษีเงินได้ในปี ทไ่ี ด้รบั เงินได้กจ็ ะเสียสิทธิในการเฉลีย่ เงินได้ ตามประกาศฉบับใหม่ได้ผ่อนปรนให้ผมู้ เี งินได้สามารถ
ยื่นรายการเงินได้ และชําระภาษีเงินได้จากเงินกินเปล่าทีเ่ ฉลีย่ เป็ นรายปี ตามจํานวนปี ของอายุการเช่าเมื่อพ้นกําหนดเดือน
มีนาคมของปี ถดั จากปี ทไ่ี ด้รบั เงินได้พงึ ประเมินแล้ว ผูม้ เี งินได้ยงั คงสามารถเฉลีย่ เงินกินเปล่าเป็ นรายปี ตามจานวนปี ของ
อายุการเช่า และชําระภาษีเงินได้จากเงินกินเปล่าทีเ่ ฉลีย่ ได้ แต่ตอ้ งเสียเงินเพิม่
นอกจากนี้กรมสรรพากรได้ออกคําสังกรมสรรพากรที
่
่ ป. 151/2558 เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับภาษีเงินได้กรณีเงิน
กินเปล่า ทัง้ ในเรื่องเกีย่ วกับระยะเวลาและวิธกี ารทางภาษีเกีย่ วกับเงินกินเปล่า
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