ตารางแสดงรายการหักค่าลดหย่อนตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี 2559
(วันที่ 1 ธ.ค. 59 – วันที่ 31 ธ.ค. 59)
ประเภทค่าใช้จ่าย
ค่าที่พักโรงแรม
ค่าที่พักโรงแรมซึ่งมีอาหารเช้ารวมในรายการค่าที่พัก
ค่าซื้อแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยวในประเทศโดยมีค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าเช่าเรือ ค่าเช่ารถ ค่าอาหาร
ค่าเข้าชมการแสดง ค่าด้าน้้า ฯลฯ รวมอยู่ใน
แพคเกจทัวร์
ซื้อแพคเกจทัวร์ไปต่างประเทศ
ค่าที่พักโรงแรมในต่างประเทศ
ซือ้ เฉพาะตั๋วเครื่องบินจากผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยว
ซื้อแพคเกจทัวร์ ในเดือนธันวาคม 2559
เพื่อใช้ท่องเที่ยวในปี 2560
จ่ายค่าที่พักในเดือนธันวาคม 2559
เพื่อใช้เข้าพักในปี 2560
ค่าตั๋วเครื่องบิน
ค่าเช่ารถยนต์
ค่าเช่าเรือ
ค่าเข้าชมการแสดงต่างๆ
ค่าอาหารในโรงแรม
ค่าซื้อสินค้า

สิทธิลดหย่อน
ได้




ไม่ได้













มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี 2559
คาถามที่ถูกถามบ่อย :FAQ
Q : มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี 2559 เป็นการให้สิทธิประโยชน์อะไร
A : ผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถน้าเงินทีจ่ ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยว ส้าหรับ
การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ หรือที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในโรงแรม ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการค้านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ้าปีภาษี
2559 ตามจ้านวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
Q : การให้หักลดหย่อนค่าบริการนาเที่ยว และค่าที่พัก ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 มีหลักเกณฑ์
เงื่อนไข อย่างไร
A : การก้าหนดให้หักลดหย่อนค่าบริการน้าเที่ยว และค่าที่พัก มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ดังนี้
1. ผู้มีเงินได้ต้องเป็นผู้จ่ายค่าบริการน้าเที่ยวหรือค่าที่พัก เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวของผู้มีเงินได้ระหว่าง
วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 และมีการจ่ายเงินในช่วงเวลาดังกล่าว
2. ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานการรับเงินจากผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยวหรือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม โดยระบุ
ชื่อผู้มีเงินได้ จ้านวนเงิน วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน (ใช้ได้ทั้งใบเสร็จรับเงินและใบก้ากับภาษีแบบเต็มรูป)
Q : ค่าบริการอะไรบ้าง ที่สามารถนามาหักค่าลดหย่อนได้ ตามมาตรการนี้
A : ค่าบริการที่สามารถน้ามาหักลดหย่อนได้ มีดังนี้
1. ค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุ รกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์
2. ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
Q : สามารถตรวจสอบรายชื่อของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนาเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ และรายชื่อของประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ได้จากที่ใด
A : สามารถตรวจสอบ ได้จากเว็บไซต์กรมสรรพากร ดังนี้
1. รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจน้าเที่ยว ให้พิมพ์ www.rd.go.th -->
บริการข้อมูล --> รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
(อยู่ภายใต้หัวข้อ ข้อมูลส้าหรับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)
2. รายชื่อของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ให้พิมพ์ www.rd.go.th -->
บริการข้อมูล --> รายชื่อผู้ประกอบธุ รกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี (อยู่ภายใต้
หัวข้อ ข้อมูลส้าหรับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)
Q : กรณีชาระค่าบริการนาเที่ยวหรือค่าที่พัก ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2559 แต่ได้ใช้บริการนาเที่ยว
หรือเข้าพักโรงแรมภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จะสามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนได้หรือไม่
A : ไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากต้องช้าระค่าบริการน้าเที่ยวหรือค่าที่พัก และได้ใช้บริการน้าเที่ยวหรือเข้าพักใน
โรงแรมในช่วงวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2559
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Q : กรณีได้จ่ายค่าที่พักโรงแรม พร้อมทั้งได้เข้าพักในเดือนธันวาคม 2559 จานวน 40,000 บาท โดย
ในช่วงก่อนเดือนธันวาคม 2559 ไม่เคยมีการจ่ายค่าบริการนาเที่ยวหรือค่าที่พักโรงแรม จะสามารถ
หัก ลดหย่อนได้เท่าไหร่
A : สามารถหักลดหย่อนได้จ้านวน 30,000 บาท โดยใช้สิทธิหักลดหย่อนตามมาตรการนี้ (กฎกระทรวงฉบับที่
322) ได้ 15,000 บาทและใช้สิทธิหักลดหย่อนตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวปี 2559 (กฎกระทรวง
ฉบับที่ 316) ได้อีก 15,000 บาท
Q : กรณีได้จ่ายค่าที่พักโรงแรมในเดือนตุลาคม 2559 จานวน 20,000 บาท และได้จ่ายค่าที่พักโรงแรม
ในเดือนธันวาคม 2559 อีกจานวน 30,000 บาท จะสามารถหักลดหย่อนได้เท่าไหร่
A : สามารถหักลดหย่อนได้จ้านวน 30,000 บาท โดยใช้สิทธิหักลดหย่อนตามมาตรการนี้ (กฎกระทรวง
ฉบับที่ 322) ได้ 15,000 บาท และใช้สิทธิหักลดหย่อนตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวปี 2559
(กฎกระทรวงฉบับที่ 316) ได้ 15,000 บาท
Q : กรณีได้จ่ายค่าที่พักโรงแรมในเดือนพฤศจิกายน 2559 จานวน 20,000 บาท และได้จ่ายค่าที่พัก
โรงแรมในเดือนธันวาคม 2559 อีกจานวน 10,000 บาท จะสามารถหักลดหย่อนได้เท่าไหร่
A : สามารถหักลดหย่อนได้จ้านวน 25,000 บาท โดยใช้สิทธิหักลดหย่อนตามมาตรการนี้ (กฎกระทรวง
ฉบับที่ 322) ได้ 10,000 บาท และใช้สิทธิหักลดหย่อนตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวปี 2559
(กฎกระทรวงฉบับที่ 316) ได้ 15,000 บาท
Q : หลักฐานที่สามารถนามาใช้ในการหักลดหย่อน ต้องเป็นใบกากับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4
แห่งประมวลรัษฎากร เท่านั้นหรือไม่
A : สามารถใช้ได้ทงั้ ใบก้ากับภาษีแบบเต็มรูป และใบเสร็จรับเงินที่มีข้อความระบุ ชื่อผู้มีเงินได้ จ้านวนเงิน
และวัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน
Q : กรณีซื้อเฉพาะตั๋วเครื่องบินจากผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว ในเดือนธันวาคม 2559 จะสามารถนามาหัก
ลดหย่อนได้หรือไม่
A : ไม่สามารถน้ามาหักเป็นค่าลดหย่อนได้
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