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เรื่อง กรมสรรพากรย้้าให้ผู้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ช้อป กิน เที่ยว ขอหลักฐานผู้ประกอบการทุกครั้ง
...................................................................................................................................................................................
นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า
“ตามที่รั ฐบาลได้ออกมาตรการภาษีเพื่อ สนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 - 31
ธันวาคม 2559 และมาตรการภาษีเพื่อ กระตุ้นเศรษฐกิจ (ช้อปช่วยชาติ) ให้ประชาชนมีการใช้จ่ายซื้อสิ นค้า
และบริการในประเทศเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2559 ระหว่างวั นที่ 14 - 31 ธันวาคม 2559 นั้น กรมสรรพากร
ได้ก้าหนดหลักเกณฑ์ในการใช้สิทธิส้าหรับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี 2559 แล้ว
โดยสิ่ งส้ าคัญที่ ผู้ เสี ย ภาษี ต้องน้ ามาใช้เป็ น หลั กฐาน คือ ใบเสร็จรับเงินหรือใบก้ากับภาษี แบบเต็มรูป ส้ าหรั บ
ค่าบริการน้าเที่ยวภายในประเทศหรือค่าที่พักโรงแรมภายในประเทศ ที่ ผู้เสียภาษีต้องเรียกขอจากผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ได้รับอนุญาต ตามกฏหมายว่าด้วยธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ หรือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม เอกสารดังกล่าวต้องระบุ ชื่อ – นามสกุล ของผู้ที่จะใช้สิทธิ จ้านวนเงิน วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน การใช้สิทธิ
ลดหย่อนในครั้งนี้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 322 (พ.ศ. 2559) เมื่อรวมกับการใช้สิทธิมาตรการภาษีสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวตลอดปี 2559 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 316 (พ.ศ. 2559) แล้ว ต้องไม่เกิน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ ายที่มีสิทธิน้ ามาลดหย่ อน ได้แก่ ค่าที่พักโรงแรม ซึ่งมีอาหารเช้ารวมในรายการที่ พัก
ค่าซื้อแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยวในประเทศโดยมีค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าเช่าเรือ ค่าเช่ารถ ค่าอาหาร ค่าเข้าชม
การแสดง ค่าด้าน้้า รวมอยู่ในแพคเกจทัวร์ ส่วนค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวที่ไม่สามารถน้ามาลดหย่อน ได้แก่ ค่าซื้อเฉพาะ
ตั๋วเครื่องบินจากผู้ประกอบการน้าเที่ยว ค่าซื้อแพคเกจทัวร์ในเดือนธันวาคม 2559 เพื่อใช้ท่องเที่ยวในปี 2560
การจ่ายค่าที่พักในเดือนธันวาคม 2559 เพื่อใช้เข้าพักในปี 2560 ค่าตั๋ว เครื่องบิน ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าเรือ
ค่าชมการแสดง ค่าอาหารในโรงแรม และค่าสินค้า เป็นต้น
สาหรั บ มาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จในช่ว งปลายปี 2559 (ช้ อปช่ วยชาติ ) กรมสรรพากร
ได้ก้าหนดหลักเกณฑ์ในการใช้สิทธิ ส้าหรับช้อปช่วยชาติ โดยย้้าว่าสิ่งส้าคัญที่ผู้เสียภาษีต้องน้ามาใช้เป็นหลักฐาน
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ใบก้ากับภาษีแบบเต็มรูป ที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ตามจ้านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยที่ผู้เสียภาษีต้องเรียกขอจาก
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตั ว อย่ า งค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไ ด้ สิ ท ธิ ล ดหย่ อ นภาษี เช่ น ค่ า ซื้ อ สิ น ค้ า จากร้ า นสะดวกซื้ อ หรื อ จาก
ห้างสรรพสินค้า ค่าอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหารหรือในโรงแรม ค่าซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถ อะไหล่รถ ค่าซ่อมรถ
ที่มีการซ่อมแล้วเสร็จและช้าระค่าบริการ ในช่วงวันที่ 14 – 31 ธันวาคม 2559 ค่าบริการนวดหน้า ค่าบริการสปา
ค่าใช้จ่ ายที่น้ ามาลดหย่ อ นไม่ไ ด้ เช่ น ค่า ซื้อสุ ร า เบี ยร์ ไวน์ บุ ห รี่ น้้ ามันและก๊า ซส้ าหรับเติ ม
ยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ ค่าแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยว ค่าที่พักในโรงแรม ค่ารักษาพยาบาล
ค่า ซื้อ ทองค้า แท่ง และค่า น้้ า ค่า ไฟฟ้ า ค่ าโทรศั พท์ ของเดื อนก่ อนที่ม าช้า ระในช่ ว งนี้ ค่ าซื้ อ แพคเกจทั ว ร์ ไ ป
ต่างประเทศ ค่าซื้อประกันชีวิต ประกันภัยรถยนต์ ค่าซื้อเนื้อหมู ไก่ ปลา ค่าซื้อหนังสือ นิตยสาร ต้าราเรียน

/ในกรณี…

-2ในกรณี ที่ ผู้ ซื้อ สิ น ค้าหรื อช้า ระค่า บริการหลายครั้งระหว่างวันที่ 14 – 31 ธัน วาคม 2559
สามารถน้ามูลค่าในใบก้ากับภาษีเหล่านั้นมารวมกันได้ แต่ใช้สิทธิได้ไม่เกิน 15,000 บาท และหากใบก้ากับภาษี
มีทั้งสินค้าและบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในใบเดียวกัน สามารถน้ามาหักลดหย่อนได้
เฉพาะค่าสินค้าและค่าบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม”
ทั้งนี้ ผู้ที่มีข้อสงสัย เกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน การท่องเที่ยวในช่ว งปลายปี 2559
สามารถดูรายละเอียดได้จากกฎกระทรวง ฉบับที่ 322 (พ.ศ. 2559) และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 280) ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559
(ช้อปช่วยชาติ) สามารถดูรายละเอียดได้จากกฎกระทรวง ฉบับที่ 323 (พ.ศ. 2559) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ส้านักงานสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161
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