ฉบับที่ 12/2564

วันที่ 26 มกราคม 2564

มาตรการด้ านภาษีและค่ าธรรมเนียมเพือ่ บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในปี 2564
นายอาคม เติมพิทยาไพสิ ฐ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังเปิ ดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบมาตรการด้านภาษี และค่าธรรมเนี ยมเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในปี 2564 จานวน 3 เรื่ อง โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง (มาตรการลดภาษีที่ดินฯ) มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อบรรเทา
ผลกระทบด้านเศรษฐกิ จและสังคมต่อประชาชนและผูป้ ระกอบการที่เป็ นผูเ้ สี ยภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง เนื่ องจาก
ไม่สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ตามปกติ อันเนื่ องมาจากผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของ COVID - 19
โดยให้ ล ดภาษี ใ นอัต ราร้ อ ยละ 90 ของจ านวนภาษี ที่ ค านวณได้ส าหรั บ การจัด เก็ บ ภาษี ข องปี ภาษี พ.ศ. 2564
2. มาตรการลดค่ าธรรมเนียมจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมสาหรั บที่อยู่อาศัย (มาตรการลดค่าธรรมเนี ยมฯ)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับ สนุ น และบรรเทาภาระให้แ ก่ ป ระชาชนที่ ตอ้ งการซื้ อที่อยูอ่ าศัยใหม่เป็ นของตนเอง รวมถึง
ช่ วยรั กษาระดับกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จในภาคอสังหาริ มทรั พย์ซ่ ึ งเชื่ อมโยงกับการจ้างงานและธุ รกิ จที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ
ภาคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ใ นสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของ COVID–19 โดยลดค่ า ธรรมเนี ย มการโอนจากร้ อยละ 2
ลงเหลื อ ร้ อ ยละ 0.01 และลดค่ า ธรรมเนี ย มการจ านองจากร้ อยละ 1 ลงเหลื อร้ อ ยละ 0.01 (เฉพาะการโอนและ
จดจานองในคราวเดี ยวกัน) สาหรั บที่ อยู่อาศัยใหม่ ราคาไม่เกิ น 3 ล้านบาทต่อหน่ วย ซึ่ งครอบคลุ มบ้านเดี่ ยว บ้านแฝด
บ้านแถว อาคารพาณิ ชย์ และห้องชุ ด ที่ ซ้ื อจากผูป้ ระกอบการ ตั้งแต่ วนั ถัดจากวันที่ ลงประกาศกระทรวงมหาดไทย
ในราชกิจจานุเบกษาถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
3. การขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่ าเพิ่ม (การขยายเวลายื่นแบบฯ) มีวตั ถุประสงค์ เพื่อบรรเทาภาระภาษี ให้แก่ผมู ้ ีเงิ นได้และ
ผูป้ ระกอบการในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ซึ่ งจะทาให้ผมู ้ ีเงิ นได้และผูป้ ระกอบการมีสภาพคล่อง
เพิ่มขึ้นโดยสรุ ปรายละเอียดมาตรการได้ ดังนี้
3.1 ขยายเวลาการยื่นและชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3 เดือน จากเดิมภายในวันที่ 31 มี นาคม
2564 เป็ น 30 มิถุนายน 2564 เฉพาะการยืน่ แบบ e-filing
3.2 ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ และการนาส่ ง หรื อช าระภาษี เงิ นได้หัก ณ ที่ จ่าย และ
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ส าหรั บ ภาษี ข องเดื อ นมกราคม – พฤษภาคม 2564 ที่ ต้อ งยื่น แบบ น าส่ ง หรื อ ช าระ ในช่ ว งเดื อ น
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2564 โดยขยายเวลาออกไปเป็ นภายในวันสุ ดท้ายของเดือนนั้น ๆ เฉพาะการยืน่ แบบ e-filing
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รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการลดภาษีที่ดินฯ และมาตรการลดค่าธรรมเนียมฯ
จะต้องมีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการลดภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง และดาเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย
ที่เกี่ ยวข้อง เช่ นเดียวกับการขยายเวลายื่นแบบฯ ที่จะต้องมีการออกประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ ยวข้อง ซึ่ งคาดว่าจะมีผล
บังคับใช้ได้ในเร็ วๆ นี้ โดยกระทรวงการคลังจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป
_____________________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร 02 2739020 ต่อ 3526 3548 3521 3509

การขยายกาหนดเวลาการยืน
่ แบบแสดงรายการและชาระภาษีเงินได้บค
ุ คลธรรมดา
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมลู ค่าเพิม่
การขยายกาหนดการชาระภาษีเงินได้บค
ุ คลธรรมดา เฉพาะกรณี e-filing
เลื่อนออกไป 3 เดือน

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

30 มิ.ย. 64
กาหนดใหม่

31 มี.ค. 64
กาหนดเดิม

การขยายกาหนดการชาระภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย และภาษีมลู ค่าเพิ่ม เฉพาะกรณี e-filing
ภาษีของเดือน ม.ค. – พ.ค. 64

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

จากเดิมที่ต้องยื่นและนาส่งหรือชาระวันที่ 15 หรือ 23 ของเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ถึงเดือนมิถุนายน 2564 แล้วแต่กรณี
เลื่อนเป็นภายในวันสุดท้ายของเดือนนั้น ๆ

