ฉบับที่ 50/2559

วันที่ 19 เมษายน 2559

การปรับปรุ งโครงสร้ างภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
_____________________________
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของ
กระทรวงการคลังเกี่ยวกับการปรับปรุ งโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนี้
1. ปรับปรุ งการหักค่าใช้จ่ายของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้า ฯลฯ อันเป็ นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา
40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร จากเดิมให้หกั ค่าใช้จ่ายเป็ นการเหมาได้ร้อยละ 40 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 60,000 บาท
เป็ นร้อยละ 50 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
2.
ปรั บปรุ ง การหัก ค่ า ใช้จ่ า ยของเงิ น ได้พึ ง ประเมิ น ตามมาตรา 40 (3) แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร
จากเดิมให้หกั ได้เฉพาะค่าแห่งลิขสิ ทธิ์ โดยให้หกั ค่าใช้จ่ายเป็ นการเหมาได้ร้อยละ 40 ของค่าแห่งลิขสิ ทธิ์ แต่ไม่เกิน 60,000
บาท ขยายเพิ่มให้ ค่าแห่ งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่ งลิขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ อย่างอื่น สามารถหักค่าใช้จ่ายเป็ นการเหมาได้ร้อยละ 50 ของ
เงินได้ดงั กล่าวแต่ไม่เกิน 100,000 บาท หรื อหักค่าใช้จ่ายตามความจําเป็ นและสมควรได้
3. ปรับปรุ งการหักค่าลดหย่อน ดังนี้
(1) ค่าลดหย่อนสําหรับผูม้ ีเงินได้ จากเดิม 30,000 บาท เป็ น 60,000 บาท
(2) ค่าลดหย่อนสําหรับคู่สมรสของผูม้ ีเงินได้ จากเดิม 30,000 บาท เป็ น 60,000 บาท
(3) ค่าลดหย่อนบุตรจากเดิมคนละ 15,000 บาท และจํากัดจํานวนไม่เกิน 3 คน เป็ นคนละ 30,000 บาท
โดยไม่จาํ กัดจํานวนบุตร และยกเลิกค่าลดหย่อนการศึกษาบุตร (จากเดิมที่ให้หกั ลดหย่อน 2,000 บาท/คน)
(4) ในกรณี ที่คู่สมรสต่างฝ่ ายต่างมีเงินได้ ให้หกั ลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน 120,000 บาท
(5) กองมรดกเดิมให้หกั ลดหย่อนได้ 30,000 บาท เป็ น 60,000 บาท
(6) ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นสามัญ หรื อ คณะบุ ค คลที่ มิ ใ ช่ นิ ติ บุ ค คล เดิ ม ให้ หั ก ลดหย่ อ นแก่ หุ้ น ส่ ว น
คนละ 30,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 60,000 บาท เป็ นคนละ 60,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 120,000 บาท
4. ปรับปรุ งขั้นเงินได้ และบัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนี้
บัญชีอตั ราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ทีใ่ ช้ อยู่ในปัจจุบัน
เงินได้สุทธิ
อัตราภาษี (ร้อยละ)
1-300,000*
5
300,001-500,000
10
500,001-750,000
15
750,001-1,000,000
20
1,000,001-2,000,000
25
2,000,001-4,000,000
30
4,000,001 ขึ้นไป
35

บัญชีอตั ราภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
ทีม่ ีการปรับปรุ ง
เงินได้สุทธิ
อัตราภาษี (ร้อยละ)
1-300,000*
5
300,001-500,000
10
500,001-750,000
15
750,001-1,000,000
20
1,000,001-2,000,000
25
30
2,000,001-5,000,000
35
5,000,001 ขึน้ ไป

* ทั้งนี้ การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรกยังคงสามารถใช้ต่อไปตามพระราช
กฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551
5. ปรับปรุ งเกณฑ์เงินได้พึงประเมินขั้นตํ่าที่ผมู ้ ีเงินได้ตอ้ งยืน่ แบบแสดงรายการภาษี ดังนี้
(1) กรณี มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) เพียงประเภทเดียว
- หากผู ้มี เ งิ น ได้ เ ป็ นโสด จากเดิ ม ต้ อ งยื่ น แบบฯ เมื่ อ มี เ งิ น ได้ เ กิ น 50,000 บาท
เป็ นต้องมีเงินได้เกิน 100,000 บาท
- หากผูม้ ีเงินได้มีคู่สมรส จากเดิมต้องยืน่ แบบฯ เมื่อมีเงินได้รวมกันเกิน 100,000 บาท เป็ น
ต้องมีเงินได้รวมกันเกิน 200,000 บาท
(2) กรณี มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) และมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย หรื อกรณี มี
เฉพาะเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน
- หากผู ้มี เ งิ น ได้ เ ป็ นโสด จากเดิ ม ต้ อ งยื่ น แบบฯ เมื่ อ มี เ งิ น ได้ เ กิ น 30,000 บาท
เป็ นต้องมีเงินได้เกิน 60,000 บาท
- หากผูม้ ีเงินได้มีคู่สมรส จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้รวมกันเกิน 60,000 บาทเป็ น
ต้องมีเงินได้รวมกันเกิน 120,000 บาท
(3) กรณี กองมรดกของผูต้ ายที่ยงั มิได้แบ่ง จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้เกิน 30,000 บาท
เป็ นต้องมีเงินได้เกิน 60,000 บาท
(4) กรณี หา้ งหุน้ ส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล จากเดิมต้องยืน่ แบบฯ เมื่อมีเงินได้
เกิน 30,000 บาท เป็ นต้องมีเงินได้เกิน 60,000 บาท
6. การปรับปรุ งดังกล่าวข้างต้น ให้ใช้บงั คับสําหรับเงินได้พึงประเมินในปี ภาษี 2560 เป็ นต้นไป
การปรับ ปรุ ง โครงสร้า งภาษีเ งิน ได้บุค คลธรรมดา จะทํา ให้ก ารจัด เก็บ ภาษีเ งิน ได้บุค คลธรรมดา
มีความเหมาะสมเป็ นธรรม สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและค่าครองชีพในปั จจุบนั อีกทั้งเป็ นการช่วยบรรเทา
ภาระภาษีแก่ผมู ้ ีเงินได้โดยผูเ้ สี ยภาษีที่มีเฉพาะเงินได้ประเภทเงินเดือนและหักลดหย่อนส่ วนตัวโดยไม่ใช้สิทธิ ลดหย่อน
รายการอื่น จะเริ่ มเสี ยภาษีเมื่อมีเงินได้ 26,000 บาทต่อเดือน
______________________________________
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