พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

อัตราภาษี

วันเริ่ มบังคับใช้กฎหมาย ตั้งแต่ 13 มีนาคม 2562
วันเริ่ มการจัดเก็บภาษี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป
เป็ นภาษี ที่ จะนามาใช้จัดเก็บ แทนภาษีโรงเรื อนและที่ ดิ น
และภาษีบารุ งท้องที่ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
จัดเก็บอยูใ่ นปัจจุบนั
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี
มาตรา 9 ผูซ้ ่ ึงเป็ นเจ้าของหรื อครอบครองที่ดินหรื อสิ่ งปลูกสร้าง
ในวันที่ 1 มกราคม ของปี ใดเป็ นผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีสาหรับปี นั้น
- บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลซึ่งเป็ นเจ้าของที่ดินหรื อ
สิ่ งปลูกสร้าง
- ผูค้ รอบครองหรื อทาประโยชน์ในที่ดินหรื อสิ่ งปลูกสร้าง
อันเป็ นทรัพย์สินของรัฐ
การชาระภาษี
อปท. จะส่งแบบประเมินแจ้งการประเมินภาษี ภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ และต้องชาระค่าภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี
มูลค่าที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างที่ใช้คิดเป็ นฐานภาษี
❖ ที่ดิน = ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน เป็ นเกณฑ์ในการ
คานวณ
❖ สิ่ งปลูกสร้าง = ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง
เป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
❖ สิ่ งปลูกสร้างที่เป็ นห้องชุด = ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด
เป็ นเกณฑ์ในการคานวณ

บ้ านหลังอื่น ที่ดินหรื อสิ่ งปลูกสร้างที่ใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัย
ของบุคคลธรรมดาเป็ นเจ้าของที่ดินหรื อเป็ นเจ้าของบ้าน
แต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ไม่ ได้รับการยกเว้น
มูลค่าของฐานภาษี ให้เสี ยภาษีต้งั แต่บาทแรก

มาตรา 96 เพื่อเป็ นการบรรเทาการชาระ
ภาษี ใน 3 ปี แรกของการจัดเก็บภาษีตาม
พ.ร.บ.นี้ ให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีสาหรับ
เจ้าของที่ดินหรื อสิ่ งปลูกสร้างซึ่งเป็ น
บุคคลธรรมดาและใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบเกษตรกรรม

มาตรา 97 ใน 3 ปี แรก (ปี 2563 – 2565) กรณี ผเู ้ สี ยภาษี
ได้รับการประเมินภาษีในจานวนที่สูงกว่าจานวนภาษีโรงเรื อนและ
ที่ดิน หรื อภาษีบารุ งท้องที่ที่ตอ้ งเสี ยหรื อพึงชาระในปี ก่อนที่การ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.นี้มีผลใช้บงั คับ ให้ผเู ้ สี ย
ภาษีชาระตามจานวนที่ตอ้ งเสี ยหรื อพึงชาระในปี ก่อนเหลือจานวน
เท่าใด ให้ผเู ้ สี ยภาษีชาระ โดยสรุ ปได้ดงั นี้
ปี 2563 ภาษีปี 2562 + 25% ของจานวนภาษีที่เพิ่มขึ้น
ปี 2564 ภาษีปี 2562 + 50% ของจานวนภาษีที่เพิ่มขึ้น
ปี 2565 ภาษีปี 2562 + 75% ของจานวนภาษีที่เพิ่มขึ้น
ประเภทการทาประโยชน์ในที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง

เกษตรกรรม ทานา ทาไร่ ทาสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ า
การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อการบริ โภค หรื อจาหน่ายเพื่อ
บริ โภค หรื อใช้งานในฟาร์ม และกิจการอื่นตามที่ประกาศกาหนด
การพิจารณาจัดเก็บ : ดูตามสภาพข้ อเท็จจริง
ทาเกษตรกรรมเต็มพื้นที่ / ไม่เต็มพื้นที่ เสี ยภาษีตามสัดส่วนการใช้
ประโยชน์ รวมถึงที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างต่อเนื่องที่ใช้สาหรับ
เกษตรกรรม
ที่อยู่อาศัย ที่ดินหรื อสิ่ งปลูกสร้างที่เจ้าของใช้อยูอ่ าศัย
แบ่งเป็ น
❖ บ้ านหลังหลัก เจ้าของบ้านและที่ดิน / เจ้าของเฉพาะตัวบ้าน
มีชื่อในเอกสารแสดงกรรมสิ ทธิ์ + ทะเบียนบ้าน (ไม่จาเป็ นต้องเป็ น
เจ้าบ้านหรื อเจ้าของคนใดคนหนึ่งมีชื่อในทะเบียนบ้าน)
❖ บ้ านหลังอื่นๆ เจ้าของบ้านมีชื่อในโฉนด แต่ไม่มีชื่อ ใน
ทะเบียนบ้าน
ที่รกร้ างว่างเปล่า/ไม่ ทาประโยชน์ ตามควรแก่สภาพ
ทิ้งที่ดินไว้ว่างเปล่า หรื อไม่ทาประโยชน์ในปี ก่อนหน้า ยกเว้น มี
กฎหมายห้าม หรื อพักการเกษตร เพื่อปรับปรุ งสภาพที่ดิน

อื่นๆ พาณิ ชยกรรม อุตสาหกรรม โรงแรม ห้องแถว
ตึกแถว บ้านให้เช่า คลังสิ นค้า สถานีบริ การน้ ามันเชื้อเพลิง
ลานคอนกรี ต ตลาด อู่ซ่อมรถ ร้านอาหาร ฯลฯ
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
มาตรา 68 ในกรณี ผู ้เสี ยภาษี มิ ไ ด้ ช าระภาษี ภ ายในเวลา
ที่กาหนด ให้เสี ยเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของภาษีที่คา้ งชาระ เว้น
แต่ผูเ้ สี ยภาษีได้ชาระก่ อนจะได้รับหนังสื อแจ้งเตื อน ให้เสี ย
เบี้ยปรับร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่คา้ ง
มาตรา 69 ในกรณี ที่ ผู ้เสี ย ภาษี มิ ไ ด้ช าระภาษี ภ ายในเวลา
ที่ กาหนด แต่ต่ อมาได้ชาระภาษีภายในเวลาที่ กาหนดไว้ใน
หนังสื อ แจ้งเตื อนตามมาตรา 61 ให้ เสี ย เบี้ ยปรั บ ร้ อ ยละ 20
ของค่าภาษีที่คา้ ง
มาตรา 70 หากมิได้ชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนด ให้เสี ยเงิน
เพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อเดือน ของค่าภาษีที่คา้ งชาระ
ช่องทางการชาระภาษีและสอบถาม
1.) งานผลประโยชน์ กองคลัง สานักงานเทศบาลเมืองทุง่
ตาเสา
2.) ไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ เช่น ธนาณัติ ตัว๋ แลกเงินฯ
เช็ค
3.) ผ่านธนาคาร หรื อโดยวิธีการอื่นใด ตามที่ อปท. กาหนด

งานจัดเก็บรายได้กองคลัง
องค์การบริ หารส่วนตาบลนาบัว
โทร. ๐๔๔ ๑๔๓๕๓๓

