สรุปข่ าวหอการค้ าไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ผ
สภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย จั ด งานสั ม มนา เรื่ อ ง
"รวมประเด็นสาคัญ ร่าง พ.ร.บ.ภาษีท่ดี ิน และสิง่ ปลูกสร้าง ล่าสุด"
โดยนายวิสุท ธิ ์ ศรีสุพ รรณ รัฐ มนตรีช่ ว ยว่ า การกระทรวงการคลัง
เป็ นประธานกล่าวเปิ ดงานว่า ภาษีท่ดี ินและสิง่ ปลูกสร้างฉบับใหม่น้ี
ไม่ ไ ด้เ ป็ น เรื่อ งใหม่ แต่ เ ป็ น การน าภาษี โ รงเรือ นเก่ า และภาษีอ่ืน ๆ
มีอยู่เดิมมา รวมไว้ในกฎหมายฉบับเดียวกัน ซึง่ ได้รบั ฟั ง ความคิดเห็น
มาทัวประเทศแล้
่
ว 4-5 ครัง้
ปั จจุบนั พ.ร.บ.ภาษีทด่ี นิ อยู่ในขัน้ ตอนของวาระ 1 และจะเข้าสู่
การพิจารณาของสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวาระ 2 และ 3
ในเดือนมีนาคมนี้ซง่ึ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2562
ทัง้ นี้ กฎหมายภาษีท่ีดิน ฯ จะช่ ว ยลดการใช้ดุ ลพินิ จ บัญ ชี
ประเมิน ทุ น ทรัพ ย์ โ ดยกรมธนารัก ษ์ จ ัด ส่ ง ราคาประเมิน ที่ ดิ น กับ
สิ่ง ปลูก สร้า งให้ห น่ ว ยงานท้อ งถิ่น เพื่อ ให้มีค วามง่ า ยและลดการใช้
ดุลพินิจ ส่วนทรัพย์พิเศษ เช่น เขื่อน โรงไฟฟ้ า จะมีคณะกรรมการ
ประเมินพิเศษเพื่อดูแลผูถ้ อื ครองทรัพย์
"รัฐบาลไม่ต้องการสร้างภาระจนเกินควร ภาษีท่ดี ินฯ ไม่ ใช่
ภาษีใหม่ แต่เป็ นการยกเลิกกฎหมายเก่าสองฉบับ จุดเน้นรัฐบาลดูแล
ภาคเกษตรกรรมซึง่ โดยรวมดูตวั เลขแล้วจ่ายภาษีน้อยกว่าเดิมด้วยซ้า
ไป กรณีท่ดี ินสีลมราคาประเมินตารางวาละ 8 แสน-1 ล้านจ่ายภาษี
ไม่ไหว จากการเข้าไปดูขอ้ เท็จจริงมีการแยกคานวณภาษีจากการใช้
ประโยชน์จริง เช่น ตึกแถวย่านสีลม ของเดิมคิดภาษีประเภทพาณิชยก
รรม ของใหม่แยกชัน้ บนเป็ น ที่อยู่อาศัย ราคาไม่เกิน 20 ล้านบาท
ได้รบั ยกเว้นภาษี ชัน้ ล่างทาการค้าเสียภาษีพาณิชยกรรมเท่าทีม่ กี าร
ใช้พ้นื ที่จริง เป็ น ต้น รัฐบาลหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่ากฎหมายภาษีทด่ี นิ ฯ
จะมีความถูกต้อง โปร่งใส ชัดเจน และเป็ นธรรม"

ที่มา : ผูจ้ ดั การฯ

นายอธิป พีชานนท์ กรรมการบริหาร สภาหอการค้า แห่ ง ประเทศไทย และประธานคณะกรรมการพัฒ นาธุ ร กิจ
อสัง หาริม ทรัพ ย์ เปิ ด เผยในงานเสวนาวิช าการรวมประเด็น
สาคัญร่าง พ.ร.บ.ภาษีทด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้าง ทีม่ กี ารถ่ายทอดสด
ไปหอการค้าทัวประเทศว่
่
าหอการค้าเป็ นห่วงผลกระทบทีจ่ ะเกิด
จากการใช้ ก ฎหมายภาษี ท่ีดิ น ฯ เพราะจากผลการส ารวจ
ความเข้าใจกฎหมายนี้ทจ่ี ะใช้ในปี 62 ส่วนใหญ่ยงั ไม่เข้าใจ และ
ไม่พร้อมกับภาระภาษีท่จี ะเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะอัตราภาษีทย่ี งั มี
ความซับ ซ้อ น มีก ารก าหนดเพดานอัต ราจัด เก็บ จริง ท าให้
ทัง้ เอกชน ประชาชน เกษตรกร ไม่เข้าใจ จึงมองว่าอัตราการ
จัดเก็บควรเป็ นอัตราเดียว ไม่ใช่ขนั ้ บันได แต่เป็ นอัตราทีย่ อมรับ
ได้และไม่เป็ นภาระกับทุกฝ่ าย
นายชิน ภัท ร วิท ธิแ พทย์ ผู้เ ชี่ย วชาญด้า นภาษีอ ากร
บริษัท สานักกฎหมาย สยามซิต้ี จากัด กล่าวว่า เมื่อกฎหมาย
ที่ดินฯมีผลบังคับใช้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่ อ การ
ใช้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น เจ้าของบ้านทีน่ ิยมสร้างบ้านหลาย
หลัง หลายพื้นที่ จะรวมมาเป็ นบ้านหลังใหญ่ขน้ึ แทนการสร้าง
บ้านหลายหลัง ตลาดบ้านมือสองจะเติบโตขึน้ การปล่อยให้ทด่ี นิ
ว่างเปล่าไม่ได้ทาประโยชน์จะถูกจัดเก็บภาษีสงู ขึน้ จัดเก็บ 3%
ภาระสูง สุด ถึง 1.5 แสนบาทต่ อ ปี บางครัง้ อาจเปิ ด ให้ภ าครัฐ
น าไปใช้ ป ระโยชน์ เช่ น สนามเด็ก เล่ น ถนน เพราะได้ ร ับ
การยกเว้น ภาษี แต่ ต้อ งก าหนดระยะเวลา การใช้ป ระโยชน์
ไม่โอนกรรมสิทธิ ์
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