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ให้หกั เบีย้ ประกันสุขภาพ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 334 ได้ออกมาเพื่อให้หกั เบีย้ ประกันภัยสาหรับการประกันสุขภาพในการคานวณภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาสาหรับเบีย้ ประกันภัยทีจ่ ่ายตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป โดยให้หกั ได้ตามจานวนทีจ่ ่ายจริงแต่ไม่เกิน
15,000 บาทในปี ภาษี แต่เมื่อรวมกับค่าลดหย่อนสาหรับเบีย้ ประกัน ชีวติ ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
ต้องไม่เกิน 100,000 บาท

มาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการจัดตัง้ สถานศึกษา
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั มิ าตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่สถานศึกษาทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศไทยตามสัญญา
ระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
-
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ให้บุคคลธรรมดาทีบ่ ริจาคเงินให้แก่สถานศึกษาทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศไทยตามสัญญาระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการ
ชานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ สามารถนามาหักเป็ นค่าลดหย่อนได้เป็ นจานวนสองเท่าของจานวนเงินทีบ่ ริจาค แต่
เมื่อรวมกับการจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาสาหรับโครงการทีก่ ระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ
แล้วต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้พงึ ประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว
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ให้บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลทีบ่ ริจาคเงินหรือทรัพย์สนิ ให้แก่สถานศึกษาทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศไทยตามสัญญา
ระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติสามารถนามาหักเป็ นรายจ่ายได้เป็ นจานวนสองเท่า
ของรายจ่ายทีบ่ ริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายทีจ่ ่ายไปเป็ นค่าใช้จา่ ยเพื่อสนับสนุนการศึกษาสาหรับโครงการที่
กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ และรายจ่ายเพื่อสาธารณะบางประเภทแล้วต้องไม่เกิน 10% ของกาไรสุทธิ
ก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะฯ
ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่บุคคลธรรมดาหรือบริษทั สาหรับเงินได้ท่ี
ได้รบั จากการโอนทรัพย์สนิ หรือการขายสินค้า หรือสาหรับการกระทาตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาคให้แก่
สถานศึกษาข้างต้น

มาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐ
คณะรัฐมนตรีอนุ มตั ิมาตรการภาษีเพื่อสนับ สนุ น การดาเนินโครงการสานพลังประชารัฐ โดยให้บริษัทที่จ่ายเงินเพื่อ
สนับสนุ นโครงการสานพลังประชารัฐหรือเพื่อดาเนินการภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐสามารถนาค่าใช้จ่ายดังกล่าว
มาหักได้ตามทีจ่ ่ายจริง แต่ไม่เกิน 5% ของกาไรสุทธิหลังจากทีไ่ ด้หกั รายจ่ายเป็ นจานวน 2 เท่าของรายจ่ายทีจ่ ่ายไปเป็ น
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุ นการศึกษาฯ โดยต้องไม่เกิน 10% ของกาไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะฯ สาหรับ
ค่าใช้จ่ายทีไ่ ด้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ยกเว้นภาษี สาหรับการฝากเงิ นตามหลักการศาสนาอิ สลาม
คณะรัฐมนตรีอนุมตั มิ าตรการภาษีสาหรับการฝากเงินตามหลักการศาสนาอิสลามดังนี้
- ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั จากการรับฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลามกับ
ธนาคารในราชอาณาจักร ซึง่ จะต้องฝากเงินเป็ นรายได้เดือนติดต่อกัน มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือนนับแต่วนั ที่
เริ่มฝาก โดยมียอดเงินฝากแต่ ละคราวเท่ากัน แต่ ไม่เกิน 25,000 บาทต่ อเดือน และรวมแล้วทัง้ หมดต้องไม่เกิน
600,000 บาท ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขทีอ่ ธิบดีกรมสรรพากรประกาศกาหนด
- เพิม่ เติมการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับผลตอบแทนที่ได้รบั จากการฝากเงินตามหลักการของศาสนา
อิสลามกับธนาคารในราชอาณาจักรทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกันกับเงินฝากประเภทออมทรัพย์ และเงินฝากประจา

การบริ จาคภาษี ให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
คณะรัฐมนตรีอนุ มตั ริ ่างพระราชบัญญัตกิ องทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาโดยกาหนดให้มกี องทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษาซึ่ง มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยให้ผู้เสียภาษีเงินได้มีสทิ ธิแ สดง
เจตนาให้รฐั นาเงินทีต่ นได้เสียภาษีไว้ไปอุดหนุนกองทุนได้ปีละไม่เกิน 5,000 บาท และผูบ้ ริจาคเงินให้แก่กองทุนมีสทิ ธินา
จานวนเงินทีบ่ ริจาคไปหักเป็ นค่าลดหย่อนหรือรายจ่ายเพื่อการบริจาคตามทีก่ าหนดในประมวลรัษฎากรได้เป็ นจานวนสอง
เท่าของจานวนเงินบริจาค ในอัตราไม่เกิน 10% ของเงินได้พงึ ประเมินเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทสาหรับบุคคล
ธรรมดาและไม่เกิน 2% ของกาไรสุทธิสาหรับนิตบิ ุคคล
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