มาตรการภาษีเพื่อช่ วยเหลือผู้ท่ ไี ด้ รับผลกระทบจากพายุโซนร้ อนโพดุล พายุโซนร้ อน คาจิกิ
และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผา่ นมา ได้ มีมติเห็นชอบกับมาตรการลดหย่อน
ภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้ รับผลกระทบจากพายุโพดุล และคาจิกิ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ประกอบด้ วย
1. เห็นชอบมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดาสาหรับค่าซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์
และมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดาสาหรับค่าซ่อมแซมรถ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
2. เห็นชอบหลักการของร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร จานวน 1 ฉบับ (มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา
สาหรับค่าซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์และมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดาสาหรับค่าซ่อมแซม
รถ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ สงั่ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาตามขันตอน
้
ต่อไป
สาระสาคัญ
เนื่องจากประเทศไทยได้ รับอิทธิพลจากพายุโซนร้ อนโพดุล และพายุโซนร้ อนคาจิกิ ประกอบ
กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้ เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนในหลายพื ้นที่ ดังนัน้ เพื่อเป็ น
การบรรเทาภาระภาษีให้ แก่ผ้ มู ีเงินได้ กระทรวงการคลังจึงเห็นควรกาหนดมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ที่
ได้ รับผลกระทบจากพายุโซนร้ อนโพดุล พายุโซนร้ อนคาจิกิ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ดังนี ้
1. มาตรการลดหย่ อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาสาหรับค่ าซ่ อมแซมอสังหาริมทรัพย์
ให้ หกั ลดหย่อนภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดาสาหรับค่าซ่อมแซมหรื อค่าวัสดุหรื ออุปกรณ์ใน
การซ่อมแซมอาคารหรื อทรัพย์สินที่ประกอบติดตังกั
้ บตัวอาคารหรื อในที่ดนิ อันเป็ นที่ตงของอาคาร
ั้
หรื อใน
การซ่อมแซมห้ องชุดในอาคารชุดหรื อทรัพย์สินที่ประกอบติดตังกั
้ บห้ องชุดในอาคารชุด และได้ จา่ ยระหว่าง
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ตามจานวนที่จ่ายจริ ง แต่รวมกันทัง้
หมดแล้ ว ไม่เกิน 100,000 บาท ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
1.1 ทรัพย์สินนันเป็
้ นทรัพย์สินที่ได้ รับความเสียหายจากพายุโซนร้ อนโพดุล พายุโซน
ร้ อนคาจิกิ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และอยูใ่ นพื ้นที่ที่ทางราชการประกาศให้ เป็ นเขตพื ้นที่ประสบสา
ธารณภัยหรื อเขตการให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิกรณีฉกุ เฉิน

1.2 ผู้มีเงินได้ ต้องเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า หรื อผู้ใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินนัน้ เพื่อ
เป็ นที่อยูอ่ าศัย ใช้ ประกอบกิจการ หรื อใช้ ประโยชน์อื่น
1.3 กรณีที่ผ้ มู ีเงินได้ ได้ จา่ ยค่าซ่อมแซมหรื อค่าวัสดุหรื ออุปกรณ์ในการซ่อมแซม
ทรัพย์สินมากกว่าหนึง่ แห่ง ให้ รวมคานวณค่าซ่อมแซมหรื อค่าวัสดุหรื ออุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินทุก
แห่งเข้ าด้ วยกัน
2. มาตรการลดหย่ อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาสาหรับค่ าซ่ อมแซมรถ
ให้ หกั ลดหย่อนภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดาสาหรับค่าซ่อมแซมหรื อค่าวัสดุหรื ออุปกรณ์ในการ
ซ่อมแซมรถตามกฎหมายว่าด้ วยรถยนต์หรื อกฎหมายว่าด้ วยการขนส่งทางบกหรื ออุปกรณ์หรื อสิ่งอานวย
ความสะดวกในรถ และได้ จ่ายระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ตามจานวนที่จา่ ยจริง แต่รวมกันทังหมดแล้
้
วไม่เกิน 30,000 บาท ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
2.1 รถหรื ออุปกรณ์หรื อสิ่งอานวยความสะดวกในรถนัน้ ได้ รับความเสียหายจากพายุ
โซนร้ อนโพดุล พายุโซนร้ อนคาจิกิ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในขณะที่รถดังกล่าวอยูใ่ นพื ้นที่ที่ทางราชการ
ประกาศให้ เป็ นเขตพื ้นที่ประสบสาธารณภัยหรื อเขตการให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน
2.2 ผู้มีเงินได้ ต้องเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์หรื อผู้เช่าซื ้อรถนัน้
2.3 ในกรณีที่ผ้ มู ีเงินได้ ได้ จา่ ยค่าซ่อมแซมหรื อค่าวัสดุหรื ออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถ
หรื ออุปกรณ์หรื อสิ่งอานวยความสะดวกในรถมากกว่าหนึ่งคัน ให้ รวมคานวณค่าซ่อมแซมหรื อค่าวัสดุหรื อ
อุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถทุกคันเข้ าด้ วยกัน
ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
ผลกระทบ
การดาเนินมาตรการฯ คาดว่าจะส่งผลกระทบ ดังนี ้
1. บรรเทาภาระภาษีให้ แก่ผ้ มู ีเงินได้ ซึง่ เป็ นผู้ได้ รับความเสียหายในทรัพย์สินจากพายุโซนร้ อน
โพดุล พายุโซนร้ อนคาจิกิ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
2. คาดว่าจะสูญเสียรายได้ ภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดาจากมาตรการในข้ อ 1 ประมาณ 30 ล้ าน
บาท และจากมาตรการในข้ อ 2 ประมาณ 1,020 ล้ านบาท
…………………………..

