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วันทีแ่ ถลงข่าว 23 ธันวาคม 2557
เรื่อง มาตรการภาษีส่งเสริมเที่ยวทั่วไทย ใช้ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์มีผลแล้ว
..................................................................................................................................................................................................................................
กรมสรรพากรแจ้ งย้้ าให้ เก็ บใบเสร็ จรั บเงิ น หรื อใบก้ ากั บภาษี ค่ าซื้ อแพคเกจทั วร์ หรื อค่ าที่ พั กโรงแรม
จากการท่ องเที่ ยวในประเทศไทย น้ ามาใช้ เป็ นค่ าลดหย่ อนเพื่ อค้ านวณภาษี ได้ ถึ ง 15,000 บาทต่ อปี เริ่ มใช้ ตั้ งแต่ วั นที่
16 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 305 (พ.ศ.2557) ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า“ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี เพื่อการท่องเที่ยว
ในประเทศ สิ่งส้าคัญที่น้ามาใช้เป็นหลักฐาน คือ ใบเสร็จรับเงินหรือใบก้ากับภาษีส้าหรับค่าบริการน้าเที่ยวภายในประเทศ
หรือค่าที่พักโรงแรมภายในประเทศ ที่ผู้เสียภาษี ต้องเรียกขอจากผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับ อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ หรือผู้ ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม โดยเอกสารดังกล่าวต้องระบุ
ชื่อ – นามสกุล ของผู้มีเงินได้ที่จะใช้สิทธิหักลดหย่อน จ้านวนเงิน และวัน เดือน ปี ในใบเสร็จหรือใบก้ากับภาษี ให้ชัดเจน
ทั้ ง นี้ จะให้ น้ า มาใช้ ล ดหย่ อ นในการค้ า นวณภาษี ไ ด้ ต ามจ้ า นวนเงิ น ที่ จ่ า ยจริ ง แต่ ไ ม่ เ กิ น 15,000 บาทต่ อ ปี
โดยใบเสร็ จ รั บ เงิ น หรื อ ใบก้ า กั บ ภาษี ที่ ล งวั น ที่ ร ะหว่ า งวั น ที่ 16 – 31 ธั น วาคม 2557 จะสามารถใช้ ล ดหย่ อ น
ในการค้านวณภาษีของปีภาษี 2557 ที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558
แต่หากเป็น ใบเสร็จรับเงิน หรือใบก้ากับภาษี ที่ ลงวันที่ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 จะต้องน้าไป
ใช้ลดหย่อนของปีภาษี 2558 ที่เป็นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559”
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ สิทธิลดหย่อนครั้งนี้ เป็นการให้สิทธิ
แก่ผู้เสียภาษีที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ทั้งนี้ หากสามีหรือภริยา
มีเงินได้เพียงฝ่ายเดียว ให้ใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเฉพาะแก่สามีหรือภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ แต่หากสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้
และในใบเสร็จรับเงินหรือใบก้ากับภาษีระบุผู้จ่ายเงินเป็นทั้งสามีและภริยา ให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) ถ้าสามีภริยาต่างฝ่ายต่างแยกยื่นแบบ ให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนภาษีได้ตามจ้านวนที่จ่ายจริง
ไม่เกินคนละ 15,000 บาท
(ข) ถ้าสามีภริยาแยกยื่นแบบ เฉพาะเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
ซึ่ ง เป็ น เงิ น ได้ ป ระเภทเงิ น เดื อ น ให้ ต่ า งฝ่ า ยต่ า งหั ก ลดหย่ อ นภาษี ข องตนเองได้ ต ามจ้ า นวนที่ จ่ า ยจริ ง ไม่ เ กิ น คนละ
15,000 บาท
(ค) ถ้าสามีภริยาตกลงยื่น แบบและเสียภาษีรวมกัน ให้หักลดหย่อนภาษีได้ทั้งสองฝ่ายตามจ้านวน
ที่จ่ายจริง ไม่เกินคนละ 15,000 บาท”
มาตรการภาษีนี้ จะช่ ว ยกระตุ้ น และส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ นการท่อ งเที่ ยวภายในประเทศ และช่ วยเหลื อ
ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โรงแรม รวมทั้งธุรกิจต่อเนื่องกับการท่องเที่ยวในทุกภาคส่วนของประเทศ นอกจากนี้
จะยังเป็นการช่วยสังคมให้เกิดความรักความอบอุ่นภายในครอบครัวที่ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวและมีกิจกรรมร่วมกันด้วย
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