ฉบับที่ 14 /2551

วันที่ 4 มีนาคม 2551

มาตรการภาษีเพื่อกระตุนและฟนฟูเศรษฐกิจ
_____________________
ในการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี วั น นี้ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามข อ เสนอของ
กระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อกระตุนและฟนฟูเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่
จะกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเรงฟนฟูระบบเศรษฐกิจใหมีความเขมแข็ง แกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนและชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคม พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสงเสริมผูประกอบวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนกระตุนการลงทุนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศใหมากขึ้น อันจะ
นําไปสูความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. มาตรการภาษีเพื่อเพิ่มรายไดใหแกประชาชนและชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคม
เพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหแกประชาชนและสงเสริมการออมของภาคครัวเรือน ตลอดจน
ชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคม กระทรวงการคลังเห็นควรกําหนดมาตรการภาษีซึ่งเปนการขยายเพิ่มเติมจาก
มาตรการเดิมที่ไดเคยดําเนินการมาแลว ดังตอไปนี้
1.1 ปรับเพิ่มเงินไดสุทธิที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จากเดิมที่กําหนดไว
100,000 บาท เพิ่มขึ้นเปน 150,000 บาท
1.2 ปรับเพิ่มวงเงินการยกเวนและการหักคาลดหยอนเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกัน
ชีวิต จากเดิมที่กําหนดไว 50,000 บาท เพิ่มขึ้นเปน 100,000 บาท
1.3 ปรับเพิ่มวงเงินการหักคาลดหยอนเงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือ
เงินสมทบเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน จากเดิมที่กําหนดไวไมเกิน 300,000 บาท
เพิ่มขึ้นเปนไมเกิน 500,000 บาท โดยเงินไดที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่งไดรับ
ยกเวนภาษีเมื่อรวมกับเงินสะสมที่จายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือเงิน
สมทบเขากองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน ตองไมเกิน 500,000 บาท

1.4 ปรับเพิ่มวงเงินการหักคาลดหยอนเงินไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุน
รวมหุนระยะยาว จากเดิมที่กําหนดไวไมเกิน 300,000 บาท เพิ่มขึ้นเปนไมเกิน 500,000 บาท
มาตรการขอ 1.1-1.4 ใหมีผลใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับในป พ.ศ. 2551
เปนตนไป
1.5 เพิ่มการหักคาลดหยอนคาอุปการะเลี้ยงดูคูสมรส บิดา มารดา บุตรชอบดวยกฎหมาย
หรือบุตรบุญธรรมของผูมีเงินไดหรือคูสมรส ซึ่งเปนคนพิการที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองไดและมีบัตรประจําตัว
คนพิ การตามพระราชบั ญญั ติ ส งเสริ มและพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตคนพิ การ พ.ศ. 2550 โดยให หักได 30,000 บาท
ตอคนพิการ ทั้งนี้ ใหมีผลใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับในปที่กฎหมายมีผลใชบังคับเปนตนไป
2. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
เพื่อพัฒนากลุมผูประกอบการที่เปนรากฐานสําคัญของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงวิสาหกิจ
ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กระทรวงการคลังเห็นควรกําหนดมาตรการภาษี ดังตอไปนี้
2.1 ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแกหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไมใชนิติ
บุคคล ซึ่งเปนวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 และมีเงินไดพึงประเมินไมเกิน
1,200,000 บาท ตอป ทั้งนี้ ใหมีผลใชบังคับสําหรับเงินไดพึงประเมินที่ไดรับตั้งแตป พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2553
2.2 ปรับปรุงอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีทุนที่
ชําระแลวในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีไมเกิน 5 ลานบาท จากเดิมที่จัดเก็บในอัตรากาวหนา โดยกําไร
สุทธิในสวน 1,000,000 บาทแรก จัดเก็บในอัตรารอยละ 15 กําไรสุทธิในสวนที่เกิน 1,000,000 บาท แตไมเกิน
3,000,000 บาท จัดเก็บในอัตรารอยละ 25 และกําไรสุทธิในสวนที่เกิน 3,000,000 บาท จัดเก็บในอัตรารอยละ 30
เปนการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับกําไรสุทธิเฉพาะสวนที่ไมเกิน 150,000 บาท และสําหรับกําไรสุทธิในสวนที่
เหลือใหคงจัดเก็บในอัตราเดิม ทั้งนี้ ใหมีผลใชบังคับสําหรับกําไรสุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่
เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป
3. มาตรการภาษีเพื่อกระตุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของเอกชนไทย
เพื่อเรงกระตุนการลงทุนของภาคเอกชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอันจะ
เปนการสรางความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอยางตอเนื่อง กระทรวงการคลังเห็นควรกําหนด
มาตรการภาษีทั้งที่ เ ป นการขยายเพิ่ม เติมจากมาตรการเดิมที่ไดเ คยดํา เนิ นการมาแลวและมาตรการภาษีใ หม
ดังตอไปนี้
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3.1 ใหบุคคลธรรมดา และบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สามารถหักคาใชจายเพื่อ
การได มาซึ่งทรัพยสินประเภทเครื่องจักร อุปกรณหรือวัสดุที่มีผลตอการประหยัดพลังงานโดยรวมคาติดตั้ง
ได 1.25 เทาของคาใชจาย ทั้งนี้ ทรัพยสินจะตองไดมาและพรอมใชงานไดภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
3.2 ให บ ริ ษั ท หรื อ ห า งหุ น ส ว นนิ ติ บุ ค คล สามารถหั ก ค า สึ ก หรอและค า เสื่ อ มราคา
เบื้องตนของทรัพยสินประเภทเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชผลิตสินคาหรือใหบริการ ในวันที่ไดทรัพยสินนั้นมาใน
อัตรารอยละ 40 ของมูลคาตนทุน สําหรับมูลคาตนทุนสวนที่เหลือใหหักตามอัตราปกติ ทั้งนี้ ทรัพยสินจะตอง
ไดมาและพรอมใชงานไดภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
3.3 ให บ ริ ษั ท หรื อ ห า งหุ น ส ว นนิ ติ บุ ค คล สามารถหั ก ค า สึ ก หรอและค า เสื่ อ มราคา
ทรัพยสินประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดภายในเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชี นับแตวันที่ไดทรัพยสินนั้นมา
3.4 ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีทรัพยสินถาวรไมรวมที่ดินไมเกิน 200 ลาน
บาท และจางแรงงานไมเกิน 200 คน สามารถหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาเบื้องตนของทรัพยสินประเภท
โปรแกรมคอมพิวเตอร ในวันที่ไดทรัพยสินมาในอัตรารอยละ 40 ของมูลคาตนทุน สําหรับมูลคาตนทุนสวนที่
เหลือใหหักภายใน 3 รอบระยะเวลาบัญชี นับแตวันที่ไดทรัพยสินนั้นมา
3.5 ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีทรัพยสินถาวรไมรวมที่ดินไมเกิน 200 ลานบาท
และจางแรงงานไมเกิน 200 คน สามารถเลือกหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินไดในอัตรารอยละ 100
ของมูลคาตนทุน โดยมูลคาตนทุนของทรัพยสินดังกลาวรวมกันแลวตองไมเกิน 500,000 บาทในหนึ่งรอบ
ระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ ใชสําหรับทรัพยสินตามมาตรา 4 (5) ของพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527 โดยทรัพยสินจะตอง
ไดมาและพรอมใชงานไดภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
3.6 ใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับบริษัทที่นําหลักทรัพยเขาไปจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังตอไปนี้
(1) ลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล จากรอยละ 30 เหลือรอยละ 20 ของกําไรสุทธิ
สําหรับบริษัทที่จดทะเบียนเขาใหมเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ (MAI) ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย เปนเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกันนับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่บริษัทไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ
(2) ลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล จากรอยละ 30 เหลือรอยละ 25 ของกําไรสุทธิ
สําหรับบริษัทที่จดทะเบียนเขาใหมเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพย (SET) ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย เปนเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกัน
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ทั้งนี้ บริษัทตองยื่นคําขอจดทะเบียนหลักทรัพยกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31ธันวาคม พ.ศ.
2551 และไดรับการจดทะเบียนหลักทรัพยภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
3.7 ใหลดอัตราภาษีเงินได นิติบุคคลสําหรับบริษั ทหรื อห างหุ นส วนนิ ติบุ คคลที่เ ป น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังตอไปนี้
(1) ลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล จากรอยละ 30 เหลือรอยละ 20 ของกําไรสุทธิ
สําหรับบริษัทที่เปนบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ (MAI) ทั้งนี้ เฉพาะกําไรสุทธิในสวนที่ไมเกิน
20 ลานบาท เปนเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกันนับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2551
(2) ลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล จากรอยละ 30 เหลือรอยละ 25 ของกําไรสุทธิ
สําหรับบริษัทที่เปนบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (SET) ทั้งนี้ เฉพาะ
กําไรสุทธิในสวนที่ไมเกิน 300 ลานบาท เปนเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกัน นับแตรอบระยะเวลาบัญชี
แรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551
3.8 ใหลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ จากเดิมที่กําหนดไวอัตรารอยละ 3 เปนอัตรารอยละ 0.1
สําหรับรายรับกอนหักรายจายใดๆ จากกิจการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากําไร ทั้งนี้ เฉพาะการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่ไดกระทําภายใน 1 ป นับจากวันที่กฎหมายมีผลใชบังคับ
3.9 ใหกระทรวงมหาดไทยลดการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจดทะเบียนการโอนและคา
จดทะเบียนการจํานองอสังหาริมทรัพยและหองชุดไปพรอมกันดวยกับการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อ
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ สนับสนุนใหมีการซื้อขายอสังหาริมทรัพยใหมากยิ่งขึ้นซึ่งจะทําใหการ
ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยฟนตัวเร็วขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ใหเรียกเก็บคาจดทะเบียนการโอนและคาจดทะเบียนการจํานอง
อสังหาริมทรัพย รอยละ 0.01 สําหรับกรณีสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย ดังตอไปนี้
(ก) เปนที่ดิน อาคาร หรืออาคารพรอมที่ดิน ตามกฎหมายวา
ดวยการจัดสรรที่ดิน หรือที่ดําเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองคการของรัฐบาลซึ่งมีอํานาจหนาที่ทํา
การจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย และ
(ข) เปนอาคารประเภทดังตอไปนี้
- บานเดี่ยว
- บานแฝด
- บานแถว
- อาคารพาณิชย
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(2) ใหเรียกเก็บคาจดทะเบียนการโอนและคาจดทะเบียนการจํานองหองชุดรอย
ละ 0.01 สําหรับกรณีสนับสนุนการซื้อขายหองชุด ดังตอไปนี้
(ก) การโอนกรรมสิ ท ธิ์ แ ละการจํ า นองห อ งชุ ด ทั้ ง หมดใน
อาคารชุดซึ่งจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด
(ข) การโอนกรรมสิทธิ์และการจํานองหองชุดในอาคารชุดซึ่ง
จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด
(3) ใหเรียกเก็บคาจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพยประเภทอาคาร
สํานักงาน รอยละ 0.01 สําหรับกรณีสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพยประเภทอาคารสํานักงาน โดยอาคาร
สํานักงานตองเปนอาคารหรืออาคารพรอมที่ดินที่ไดรับใบอนุญาตใหกอสรางหรือใบรับแจงการกอสรางเปน
อาคารสํานักงานตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร
ทั้งนี้ ภายหลังจากมาตรการที่นําเสนอมีผลบังคับใช จะมีการออกประกาศที่เกี่ยวของตอไป
มาตรการภาษีที่นําเสนอ จะชวยลดภาระภาษีอันเปนการเพิ่มรายไดใหกับประชาชน
สงเสริ มใหเ กิดการออมระยะยาวในประเทศมากขึ้น สนับสนุนการประกอบกิ จการของวิ สาหกิจ ชุมชนและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนกระตุนและเรงรัดการลงทุนของภาคเอกชนใหสอดคลองกับการ
สงเสริมใหเกิดปแหงการลงทุน (Investment Year) อันจะชวยเสริมสรางความเชื่อมั่นและฟนฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศในระยะยาวตอไป
ในสวนผลกระทบรายไดภาครัฐ คาดวาจะทําใหรายไดภาษีอากรลดลงในปแรก แตจากการที่
เศรษฐกิจขยายตัว ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น มีการใชจายดานอุปโภคบริโภค และมีการเรงรัดการลงทุนในสวน
ของภาคเอกชน ก็จะทําใหรัฐจัดเก็บภาษีประเภทตางๆ ไดเพิ่มขึ้นทางหนึ่ง

_____________________

สํานักวิชาการแผนภาษี
โทร 0-2272-8033, 0-2272-8090
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