ฉบับที่ 114/2561

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ร่ างพระราชบัญญัติภาษีการได้ รับประโยชน์ จากการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคขั้นพืน้ ฐานด้ านคมนาคมขนส่ งของรัฐ พ.ศ. ....
นายพรชั ย ฐี ร ะเวช ที่ ป รึ กษาด้ า นเศรษฐกิ จ การเงิ น สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลัง
กระทรวงการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง ได้เปิ ดเผยว่า ที่ ประชุ มคณะรั ฐมนตรี เมื่ อวันที่
10 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนุมตั ิหลักการร่ างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ งของรัฐพ.ศ. .... (ร่ างพระราชบัญญัติฯ) ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ เนื่ องจากปั จจุบนั รัฐบาลได้ดาํ เนิ นการลงทุนจัดทําโครงการพัฒนาระบบสาธารณู ปโภคขั้นพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่ งของรัฐ (โครงการฯ) จํานวนมาก ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็ วสู ง รถไฟทางคู่ รถไฟฟ้ า
ขนส่ งมวลชน ท่าเรื อ สนามบิ น โครงการทางด่วนพิเศษ และโครงการอื่น ๆ เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพการ
แข่งขันของประเทศในระยะยาว ซึ่ งเมื่อโครงการฯ ดังกล่าวเริ่ มดําเนินการจนกระทัง่ แล้วเสร็ จ จะส่ งผลให้
ที่ดินและห้องชุดบริ เวณรอบโครงการฯ มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อสร้ างความเป็ นธรรมในระบบภาษีและ
สร้างการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาจากผูท้ ี่ได้รับประโยชน์ดงั กล่าว จึงเห็นควรให้มีการจัดเก็บภาษีจากเจ้าของ
ที่ ดิน หรื อห้อ งชุ ดที่ ได้รั บ ประโยชน์ จากการเพิ่ม ของมู ลค่ า ที่ ดินหรื อ ห้องชุ ดอันเนื่ องมาจากการพัฒ นา
โครงการฯ
และนํา รายได้จ ากการจัด เก็บ ภาษี ด ัง กล่ า วมาใช้ใ นการพัฒ นาประเทศต่ อไป โดยร่ า ง
พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว มีสาระสําคัญสรุ ปได้ ดังนี้
1. ผู ้มี ห น้ า ที่ เ สี ย ภาษี ได้แ ก่ บุ ค คลธรรมดาหรื อนิ ติ บุ ค คลซึ่ งเป็ นเจ้า ของที่ ดิ น หรื อ
ครอบครองที่ดินอันเป็ นทรัพย์สินของรัฐหรื อเป็ นเจ้าของห้องชุ ดที่ใช้ประโยชน์ในเชิ งพาณิ ชย์ที่มีมูลค่าสู ง
กว่า 50 ล้า นบาทและผูพ้ ฒ
ั นาอสั งหาริ มทรั พย์ที่ เ ป็ นเจ้า ของห้อ งชุ ดรอการจํา หน่ า ยซึ่ ง อยู่รอบพื้นที่ ที่ มี
โครงการฯ
2. โครงการฯ ที่ จดั เก็บภาษี คือ โครงการรถไฟความเร็ วสู ง รถไฟทางคู่ รถไฟฟ้ าขนส่ ง
มวลชนท่าเรื อ สนามบิน โครงการทางด่วนพิเศษ และโครงการอื่น ๆ ที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
3. การจัดเก็บภาษีแบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี้
3.1 ในระหว่างการดําเนิ นการจัดทําโครงการฯ จะจัดเก็บภาษี จากการขายหรื อโอน
กรรมสิ ทธิ์ที่ดินหรื อห้องชุดซึ่งตั้งอยูร่ อบพื้นที่โครงการฯ ในรัศมีที่กาํ หนด

-23.2 เมื่อการก่อสร้างโครงการฯ แล้วเสร็ จ จะจัดเก็บภาษีเพียงครั้งเดียวจาก
1) ที่ดินหรื อห้องชุ ดเฉพาะส่ วนที่ใช้ประโยชน์ในเชิ งพาณิ ชย์ที่มีมูลค่าสู งกว่า 50 ล้าน
บาท(ยกเว้นภาษีให้แก่ที่ดินหรื อห้องชุดที่ใช้เพือ่ พักอาศัยและที่ดินที่ใช้ประกอบเกษตรกรรม)
2) ห้องชุดของผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์ที่รอจําหน่าย ซึ่งอยูร่ อบพื้นที่ที่มีโครงการฯ
4. พื้นที่จดั เก็บภาษี กําหนดขอบเขตไว้ไม่เกิ นรัศมี 5 กิโลเมตรรอบพื้นที่ โครงการฯ
ทั้งนี้ กําหนดให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดพื้นที่จดั เก็บภาษี ซึ่ งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็ นประธาน
และผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเป็ นกรรมการและเลขานุ การออกประกาศกําหนดพื้นที่ ที่จะ
จัดเก็บภาษีในแต่ละโครงการฯ
5. หน่วยงานจัดเก็บภาษี ได้แก่ กรมที่ดินและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีโครงการฯตั้งอยู่
6. ฐานภาษีเพื่อการคํานวณภาษี ให้คาํ นวณจากส่ วนต่ างของมูลค่าทีด่ นิ หรือห้ องชุดที่เพิ่มขึน้
ระหว่างวันทีร่ ัฐเริ่มก่ อสร้ างโครงการฯ และมูลค่าในวันที่การก่ อสร้ างโครงการฯ แล้ วเสร็จ
สํา หรั บโครงการฯ ที่ ยงั ก่ อสร้ า งอยู่ในวันที่ พระราชบัญญัติมีผลบัง คับ ใช้ ให้ใช้ว นั ที่
พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้เป็ นวันเริ่ มต้นในการคํานวณฐานภาษี
ทั้งนี้ การคํานวณมูลค่ าที่ ดินและห้องชุ ด ให้ใช้ราคาประเมิ นทุ นทรั พย์ที่ดินและราคา
ประเมินทุนทรัพย์หอ้ งชุดเพื่อเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กาํ หนดเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ
ในกรณี ห้องชุ ดไม่ ส ามารถคํานวณส่ ว นต่ า งของมู ล ค่ า ห้องชุ ดได้ เนื่ องจากไม่ มีร าคา
ประเมินห้องชุดให้คาํ นวณส่ วนต่างดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 20 ของมูลค่าห้องชุด
7. การคํานวณภาษีให้ใช้ฐานภาษีของที่ดินหรื อห้องชุดที่คาํ นวณได้คูณด้วยอัตราภาษี
8. อัตราภาษี กําหนดเพดานอัตราสู งสุ ดของภาษีที่กรมที่ดินและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
มี อาํ นาจจัดเก็บ ได้ ไม่ เ กิ นร้ อยละ 5 ของฐานภาษี ทั้ง นี้ อัต ราภาษี ที่ ใช้จ ดั เก็บจริ งจะกํา หนดในพระราช
กฤษฎีกา
9. ภาษีที่จดั เก็บได้ให้นาํ ส่ งเงินภาษีเข้าคลังเป็ นรายได้ของแผ่นดิน
10. โครงการฯ ที่จดั เก็บภาษี คือ โครงการฯ ที่ยงั ก่อสร้างอยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติมีผลบังคับ
ใช้ หรื อโครงการฯ ที่จะก่อสร้างภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้

สํานักนโยบายภาษี สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3521
โทรสาร 0 2273 9088

