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ใช้อตั ราภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% ต่อไปอีก 1 ปี
พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 669 ได้ออกมาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 และมีผลบังคับใช้ยอ้ นหลังตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561
เพื่อกาหนดให้เก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ อัตรา 7% ต่อไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

การปรับปรุงมาตรการภาษี เกี่ยวกับสานักงานใหญ่
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 อนุ มตั ริ ่างพระราชกฤษฎีการวม 4 ฉบับ ทีก่ ระทรวงการคลังเสนอ เป็ น
การปรับปรุงมาตรการภาษีเกีย่ วกับสานักงานใหญ่ทเ่ี ป็ นการยกเลิกมาตรการภาษีเกีย่ วกับ สานักงานปฏิบตั ิการภูมภิ าค
(Regional Operating Headquarters หรือ ROH1) สานักงานปฏิบตั กิ ารภูมภิ าค (ROH2) สานักงานใหญ่ขา้ มประเทศ
(International Headquarters หรือ IHQ) และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Center หรือ ITC)
รวมทัง้ ออกมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตัง้ ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Centre หรือ
IBC) มาทดแทน ซึง่ สอดคล้องกันกับโครงการ BEPS ของ OECD ประเทศไทยได้เข้าเป็ นสมาชิก Inclusive Framework
on Base Erosion and Profit Shifting ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา อันมีผลทาให้ประเทศ
ไทยต้องปฏิบตั ติ ามพันธกรณีโดยต้องยกเลิกและปรับปรุงมาตรการทางภาษีทงั ้ หมดทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการกัดกร่อนฐานภาษี
ของประเทศอื่น
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การเก็บภาษี เงิ นได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ ผ่านกองทุนรวม
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 อนุ มตั ิร่าง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากรเพื่อจัดเก็บ
ภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม ดังนี้
- กาหนดกองทุนรวมทีต่ งั ้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล
ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร และให้กองทุนรวมเสียภาษีเงิน ได้นิตบิ ุคคลในอัตรา 15% ของรายได้ก่อนหัก
รายจ่าย
- กาหนดให้ผลประโยชน์ทไ่ี ด้จากการโอนหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมเป็ นเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (4) (ช) แห่ง
ประมวลรัษฎากร โดยบุคคลธรรมดาได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับผลประโยชน์ท่ไี ด้จากการขาย
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- กาหนดให้บุคคลธรรมดาสามารถเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับเงินส่วนแบ่งของกาไรทีไ่ ด้รบั จากกองทุน
รวมในอัตราร้อยละ 10 โดยไม่ตอ้ งนาไปรวมคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเมื่อสิน้ ปี ภาษี

คืนภาษี มลู ค่าเพิ่ มให้ผม้ ู ีรายได้น้อย
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 อนุ มตั มิ าตรการชดเชยเงินให้แก่ผมู้ รี ายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐโดยใช้ข้อมูลจากจานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มรี ายได้น้อยได้ชาระจากราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคฯ ตัง้ แต่ วนั ที่ 1
พฤศจิกายน 2561 – 30 เมษายน 2562 โดยไม่รวมสินค้าและบริการทีม่ ภี าษีสรรพสามิต สาหรับการชาระราคาสินค้าและ
บริการจากร้านธงฟ้ า ประชารัฐหรือร้านค้าเอกชนอื่นทีจ่ ดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ โดยเงินชดเชยทีผ่ มู้ รี ายได้น้อยจะได้รบั
จะไม่เกินจานวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน

การคืนภาษี มลู ค่าเพิ่ มสาหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีมูลค่าเพิม่ ฉบับที่ 224 ได้ออกมาและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561
เพื่อ ก าหนดหลัก เกณฑ์ก ารคืน ภาษีมูลค่า เพิ่มสาหรับผู้เ ดิน ทางต่ า งประเทศซึ่งซื้อสิน ค้า ในประเทศเพื่อน า ออกนอก
ราชอาณาจักร สรุปได้ดงั นี้
- ผูเ้ ดินทางทีม่ สี ทิ ธิขอคืนภาษีตอ้ งไม่มสี ญ
ั ชาติไทยและไม่เป็ นผูม้ ภี ูมลิ าเนาอยู่ในประเทศไทย
- เป็ นการซือ้ สินค้าจากผูป้ ระกอบการจดทะเบียนทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากกรมสรรพากรสาหรับการขายสินค้าให้แก่ผเู้ ดินทาง
ออกนอกราชอาณาจักร
- ผูเ้ ดินทางขอคืนภาษีมลู ค่าเพิม่ ได้ไม่เกิน 12,000 บาท
- ผูเ้ ดินทางมีสทิ ธิตงั ้ ตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมลู ค่าเพิม่ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562
- ตัวแทนซึ่งประกอบกิจการเป็ นตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิม่ ต้องมีคุณสมบัตติ ามที่กาหนดและได้รบั อนุ มตั จิ าก
กรมสรรพากร

การให้บริ การธุรกรรมภาษี ด้วยระบบ Tax Single Sign On
กระทรวงการคลังได้ออกประกาศการใช้ระบบบริการ Tax Single Sign On เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผทู้ ป่ี ระสงค์จะยื่น
คาร้อง คาขอ แบบแสดงรายการ หรือการดาเนินการใดๆ ตามกฎหมายในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็ นการทา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ กับ 3 กรมภาษี ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร โดยให้สามารถ
ใช้ช่ือ ผู้ใ ช้ง าน (Username) และรหัส ผ่ า น (Password) เดีย วกัน ส าหรับ การเข้า ใช้ร ะบบบริก ารอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ข อง
กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ประกาศฯ ฉบับนี้ได้ออกมาและมีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม
2561
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แก้ไขเกณฑ์สิทธิ สาหรับรายได้ค่าเช่ า
กรมสรรพากรได้ออกคาสังกรมสรรพากรที
่
่ 299/2561 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 เพื่อแก้ไขหลักเกณฑ์การคานวณ
รายได้ค่าเช่าสาหรับการคานวณภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลโดยให้บริษทั นารายได้ค่าเช่าหรือค่างวดและรายจ่ายทีเ่ กีย่ วข้องมา
รวมคานวณเป็ นรายได้และรายจ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตามส่วนแห่งระยะเวลาการให้เช่าทรัพย์สนิ หรือตามเกณฑ์
อื่นทีเ่ หมาะสมตามวิธกี ารทางบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ และเมื่อได้เลือกใช้วธิ ใี ดแล้ว ให้ใช้วธิ นี นั ้ ตลอดไป เว้นแต่จะได้รบั อนุมตั ิ
ให้เปลีย่ นแปลงจากอธิบดีกรมสรรพากร โดยมีผลใช้บงั คับในการคานวณภาษีเงินได้ของบริษทั ซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชี
เริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป
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