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กฎหมายภาษี ที ดิ น และสิ งปลูก สร้า งเริมใช้ปี 2563
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติอนุมตั พิ ระราชบัญญัตภิ าษีทดิี นและสิงปลูกสร้างเมือวันที 16 พฤศจิกายน 2561 กําหนดให้มกี ารจัดเก็บภาษีตงั . แต่
วันที 1 มกราคม 2563 โดยยกเลิกกฎหมายเดิมซึงจัดเก็บภาษีทดิี นและโรงเรือนและภาษีบาํ รุงท้องที สําหรับภาษีททีี ดินและสิงปลูกสร้างที
จัดเก็บตามกฎหมายทีออกมาใหม่จะแบ่งทีดินและสิงปลูกสร้างเป็ นสีประเภท เสียภาษีในอัตราต่างกัน ดังนี.
- ทีดินเพือเกษตรกรรม มูลค่าไม่เกิน 75 ล้านบาท อัตรา 0.01% มูลค่าเกิน 75 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท อัตรา 0.03% มูลค่า
เกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท อัตรา 0.05% มูลค่าเกิน 500 แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อัตรา 0.07% มูลค่าเกิน 1,000
ล้านบาทขึน. ไป อัตรา 0.1%
- ทีดินเพืออยู่อาศัย มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตรา 0.02% มูลค่าเกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 75 ล้านบาท อัตรา 0.03% มูลค่าเกิน
75 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท อัตรา 0.05% มูลค่าเกิน 100 ล้านบาทขึน. ไป อัตรา 0.1%
- ทีดินเพือพาณิชยกรรม มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตรา 0.03% มูลค่าเกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท อัตรา 0.04% มูลค่า
เกิน 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อัตรา 0.05% มูลค่าเกิน 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อัตรา 0.06%
มูลค่าเกิน 5,000 ล้านบาทขึน. ไป อัตรา 0.07%
- ทีดินรกร้างว่างเปล่า อัตราเริมต้น 0.03% เพิมขึน. 0.3% ทุกปี หากไม่มกี ารนํามาใช้ประโยชน์ แต่ไม่เกิน 3%
นอกจากนี.ยงั มีการยกเว้นภาษี เช่นยกเว้นภาษีสามปี แรกสําหรับเจ้าของทีดินทีเป็ นบุคคลธรรมดา และใช้ทดิี นเพือเกษตรกรรม ยกเว้น
ภาษีสาํ หรับบ้านหลังแรกไม่เกิน 50 ล้านบาท เป็ นต้น และยังมีการบรรเทาภาระภาษีสาํ หรับ 3 ปี แรก หากภาระภาษีมากกว่าภาษีทเคย
ี
เสียในปั จจุบนั ละลดอัตราให้ ปี แรกเสีย 25% ปี ทสองเสี
ี
ย 50% ปี ทสามเสี
ี
ย 75%
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กฎหมาย Transfer pricing ออกบังคับใช้แ ล้ว
พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที 47 ได้ออกมาเมือวันที 21 พฤศจิกายน 2561 เพือกําหนดเรืองราคาโอน และให้มผี ล
บังคับใช้สาํ หรับเงินได้ของบริษทั ซึงรอบระยะเวลาบัญชีเริมในหรือหลังวันที 1 มกราคม 2562 ดังนี.
- กรณีบริษทั มีความสัมพันธ์กนั มีขอ้ กําหนดการพาณิชย์หรือการเงินแตกต่างไปจากทีควรกําหนดเนืองจากไม่ได้ดาํ เนินการโดยอิสระ
หรือเชือได้วา่ มีการถ่ายโอนกําไรกัน เจ้าพนักงานประเมินมีอาํ นาจปรับปรุงรายได้รายจ่ายดังกล่าวสําหรับการคํานวณกําไรสุทธิหรือ
การเสียภาษีเงินได้จากการจําหน่ายเงินได้หรือกําไรไปต่างประเทศได้
- กรณีทเจ้
ี าพนักงานปรับปรุงรายได้และรายจ่ายมีผลให้บริษทั ชําระภาษีหรือถูกหักภาษีนําส่งเกิน ให้บริษทั ขอคืนภาษีได้ภายในสามปี
นับแต่วนั สุดท้ายแห่งกําหนดเวลายืนแบบหรือภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีได้รบั แจ้งการปรับปรุงจากเจ้าพนักงาน
- สําหรับบริษทั ทีมีรายได้ตามทีกําหนดซึงไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท และมีความสัมพันธ์กนั กับบริษทั อืน จัดทํารายงานข้อมูลเกียวกับ
บริษทั ทีมีความสัมพันธ์กนั และมูลค่ารวมของธุรกรรมระหว่างกันในแต่รอบระยะเวลาบัญชีและยืนรายงานพร้อมกับการยืนรายการ และ
ภายใน 5 ปี นับแต่วนั ทีบริษทั ได้ยนรายการข้
ื
อมูล เจ้าพนักงานประเมินอาจสังให้บริษทั ยืนเอกสารหรือหลักฐานข้อมูลทีจําเป็ นสําหรับ
การวิเคราะห์

ให้หกั ค่าลดหย่อ นสํา หรับบุต รคนที สองเพิ มขึน7
พระราชบัญญัติแก้ไ ขเพิมเติม ประมวลรัษ ฎากร ฉบับที 46 ได้ออกมาเมือวัน ที 11 พฤศจิกายน 2561 เพือส่ง เสริม การมีบุต รและลด
อัตราส่วนผูส้ งู อายุ โดยให้หกั ค่าลดหย่อนสําหรับบุตรคนทีสองเป็ นต้นไปทีเกิดในหรือหลังปี พ.ศ. 2561 ได้คนละ 60,000 บาท โดยไม่จาํ กัด
จํานวนบุตร สําหรับเงินได้พงึ ประเมินประจําปี ภาษี 2561 เป็ นต้นไป ซึงตามกฎหมายเดิมให้หกั ค่าลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท โดยหัก
ลดหย่อนบุตรได้ไม่เกินสามคน

แก้ไขกฎหมายภาษี เงิ น ได้ปิโตรเลียม
พระราชบัญญัตภิ าษีเงินได้ปิโตรเลียม ฉบับที 8 ได้ออกมาเมือวันที 21 พฤศจิกายน 2561 เพือแก้ไขบทบัญญัตภิ าษีเงินได้ปิโตรเลียมดังนี.
- แก้ไขบทบัญญัตกิ ารจําหน่ายหนี.สญ
ู ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนดในกฎกระทรวง เดิมกําหนดให้บริษทั จําหน่ายหนี.สญ
ู ได้เมือได้
ปฏิบตั กิ ารโดยสมควรเพือให้ได้รบั ชําระหนี.แล้ว
- กําหนดบทบัญญัตสิ าํ หรับการขอคืนภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทีชําระไว้เกิน เดิมไม่มบี ทบัญญัตเิ รืองการขอคืนภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

หลักเกณฑ์ก ารใช้ร ะบบบริ ก าร Tax Single Sign On
ประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที 16 กรกฎาคม 2561 ได้กํา หนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้ระบบบริการ Tax Single Sign On โดย
กํา หนดให้ผู้ขอใช้บ ริการต้องลงทะเบียนยืนคํา ขอใช้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ ต และผู้ใช้บริการต้องมาแสดงตัวต่อเจ้าพนักงาน
กรมสรรพากร หรือกรมสรรพสามิต หรือกรมศุลกากรพร้อมหลักฐานคําขอใช้บริการและข้อตกลงการใช้บริการ เป็ นต้น

การบริ จ าคผ่า นระบบ e – Donation
กรมสรรพากรได้ออกประกาศสําหรับการบริจาคเงินผ่านระบบ e – Donation เมือวันที 9 พฤศจิกายน 2561 เพือให้ผูบ้ ริจาคใช้สทิ ธิหกั
ลดหย่อนหรือหักรายจ่ายในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล โดยกําหนดให้หน่วยงานทีรับบริจาคลงทะเบียนเป็ น
ผูร้ บั บริจาคผ่านเว็บไซด์ของกรมสรรพากร เพือขอรับ Username และ password เมือผูบ้ ริจาคบริจาคจะต้องแสกน QR code หรือ Bar
code เพือให้ธนาคารส่งข้อมูลการบริจาคให้กรมสรรพากร หรือแจ้งการบริจาคผ่านทางเว็บไซด์ของกรมสรรพากร ทัง. นี.ขอ้ มูลการบริจาคที
ปรากฎในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ส ามารถใช้เป็ นหลักฐานในการใช้สทิ ธิประโยชน์ ท างภาษีอ ากรได้ โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานการ
บริจาค โดยประกาศนี.ให้ใช้บงั คับสําหรับการบริจาคผ่านระบบ e – Donation ตัง. แต่วนั ที 16 ธันวาคม 2560 เป็ นต้นไป
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ยกเลิ กการยืนแสดงรายรับรายจ่า ยตามกฎหมาย ป.ป.ช.
สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้แจ้งข่าวเมือวันที 31 ตุลาคม 2561 ว่าตามทีพระราชบัญญัตวิ ่าด้วย
การปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2554 ได้กาํ หนดให้มกี ารจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายโครงการสําหรับผูเ้ ป็ นคูส่ ญ
ั ญาของรัฐ โดยให้ยนบั
ื ญชีต่อ
กรมสรรพากรพร้อมกับการยืนแบบ ภ.ง.ด. 50 นัน. ได้มกี ารแก้ไข พรบ. ดังกล่าวในปี 2561 ยกเลิกการจัดทําและยืนแบบบัญชีดงั กล่าว

มาตรการภาษี เพือส่งเสริ ม การขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ
คณะรัฐมนตรีอนุ มตั มิ าตรการภาษีเพือส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ เมือวันที a ธันวาคม bcde โดยให้ผมู้ เี งินได้ท ีเป็ น
บุคคลธรรมดาสามารถนําค่าซือ. สินค้าไปหักเป็ นค่าลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้ ดังนี.
- สินค้าประเภทยางล้อรถยนต์ ยางล้อรถจักรยานยนต์ และยางล้อรถจักรยาน ทีซือ. จากผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม ซึงเป็ น
ผูผ้ ลิตหรือตัวแทนจําหน่ายซึงได้ซอ.ื ยางล้อดังกล่าวจากผูผ้ ลิตทีซือ. วัตถุดบิ ยางจากการยางแห่งประเทศไทย
- หนังสือ รวมถึงหนังสือทีอยูใ่ นรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบอินเทอร์เน็ต แต่ไม่รวมถึงนิตยสารและหนังสือพิมพ์ สําหรับการซื.อ
หนังสือจากผูป้ ระกอบการทีได้จดทะเบียนจัดตัง. เป็ นบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล
- สินค้าจากโครงการหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ทีได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน
ให้นําค่าซื.อสินค้าดังกล่าวไปหักเป็ นค่าลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามจํานวนทีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน ec,jjj บาท
โดยเป็ นซือ. ระหว่างวันที ec ธันวาคม bcde ถึงวันที ed มกราคม bcdb กรณีผมู้ เี งินได้จ่ายค่าซื.อสินค้า ในช่วงดังกล่าวทัง. สองปี ภาษี ให้
ได้รบั ลดหย่อนภาษีตามทีจ่ายจริงในแต่ละปี ภาษี แต่รวมกันสองปี ภาษีแล้วต้องไม่เกิน ec,jjj
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