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ฉบับที่ 3 ปงบประมาณ 2561 ประจําเดือน ธันวาคม 2560

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เปนภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนและที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกันกับโรงเรือนนั้น ๆ และสิ่งปลูกสรางอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใชตอเนื่อง
กับสิ่งปลูกสรางนั้น
โรงเรือน หมายถึง บาน ตึกแถว รานคา สํานักงาน ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร โรงพยาบาล โรงเรียน อพารทเมนท คลังสินคา ฯลฯ
สิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ หมายถึง ทาเรือ สะพาน อางเก็บนํ้า คานเรือ ซึ่งมีลักษณะการกอสรางติดตอกับที่ดินเปนการถาวร
ที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ หมายถึง ที่ดิน ซึ่งปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ และบริเวณตอเนื่องกัน
ซึ่งตามปกติใชไปดวยกันกับโรงเรือน
- ผูมีหนาที่เสียภาษี หมายถึง ผูเปนเจาของทรัพยสิน
อัตราภาษี รอยละ 12.5 ของคาภาษี

ขั้นตอนการชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

1.เจาของทรัพยสิน(ผูรับประเมิน) จะตองยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี(ภ.ร.ด.2) ณ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแมทา ภายในเดือน
กุมภาพันธของทุกป (ผูใดละเลยไมยื่นแบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไมเกิน 200 บาท
2.เมื่อผูรับประเมินไดรับใบแจงประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) จะตองชําระคาภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับการแจงประเมินคาภาษี
การไมชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในกําหนดระยะเวลา
กรณี ผูรับประเมินไมชําระคาภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงประเมินคาภาษีจะตองเสียเงินเพิ่มดังนี้
คางชําระภาษีไมเกิน 1 เดือน นับจากวันพนกําหนด จะตองเสียเงินเพิ่มรอยละ 2.5 ของคาภาษี
คางชําระภาษี 1 เดือน แตไมเกิน 2 เดือน
จะตองเสียเงินเพิ่มรอยละ 5 ของคาภาษี
คางชําระภาษี 2 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน
จะตองเสียเงินเพิ่มรอยละ 7.5 ของคาภาษี
คางชําระภาษี 3 เดือน แตไมเกิน 4 เดือน
จะตองเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษี
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ พ.ศ.2543 มาตรา 44 กําหนดวา ถามิไดมีการชําระภาษีและ
เงินเพิ่มภายในสี่เดือน ผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่ง ยึด อายัด หรือขายทอดตลาด ทรัพยสินของผูคางชําระ ทีด่ นิ ซึง่ ใชตอ เนือ่ งกับโรงเรือน หรือ
สิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ หมายถึง ที่ดิน ซึ่งปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ และบริเวณตอเนื่องกัน ซึ่งตามปกติใชไปดวยกันกับโรงเรือน
- ผูมีหนาที่เสียภาษี หมายถึง ผูเปนเจาของทรัพยสิน
อัตราภาษี รอยละ 12.5 ของคาภาษี
คาภาษีเพื่อนําเงินมาชําระเปนคาภาษีและเงินเพิ่มการยื่นอุทธรณ
เมื่อผูรับการประเมินไดรับใบแจงประเมินคาภาษีแลว หากไมพอใจในการประเมินคาภาษี ใหยื่นคํารองขอใหพิจารณาการประเมินคาภาษีใหม
ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงการประเมินภาษี(ภ.ร.ด.8)

ภาษีปาย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เปนภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนและที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกันกับโรงเรือนนั้น ๆ และสิ่งปลูกสรางอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใชตอเนื่
ภาษีปา ยจัดเก็บจากปายแสดงชือ่ ยีห่ อ หรือเครือ่ งหมายการคาหรือเครือ่ งหมายหรือกิจการอืน่ เพือ่ หารายไดไมวา จะแสดงหรือโฆษณาไวทใี่ ชในอักษร ภาพ
หรือ เครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีอื่น
การยื่นแบบประเมินและการชําระภาษีปาย
1.เจาของหรือผูครองครองปาย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตั้งแต 2 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกป โดยเสียเปนรายป ยกเวนปายที่เริ่ม
ติดตั้งหรือแสดงในปแรก ใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย ภายใน 15 วัน และใหเสียภาษีปายเปนรายงวด ๆ ละ 3 เดือน ของป
2.ชําระภาษีปายภายใน 15 วัน นับตั้งแตไดรับการแจงประเมิน จากพนักงานเจาหนาที่
3.กรณีภาษีปายตั้งแต 3,000.-บาท ขึ้นไป สามารถผอนชําระได 3 งวด งวดละเทา ๆ กัน
อัตราภาษีปาย
1.ปายที่มีอักษรไทยลวน คิดอัตรา 3 บาท ตอ 500 ตาราง ซ.ม.
2.ปายอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศหรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ตอ 500 ตาราง ซ.ม.
3.ปายดังตอไปนี้คิดอัตรา 40 บาท ตอ 500 ตาราง ซ.ม.
- ปายที่ไมมีอักษรไทยไมวาจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม
- ปายที่มีอักษรไทยบางสวน หรือทั้งหมดอยูใตหรือตํ่ากวาอักษรตางประเทศ
- ปายที่คํานวณพื้นที่และประเภทของปายแลวเสียภาษีตํ่ากวา 200 บาท ใหเสียในอัตรา 200 บาท
การอุทธรณ
ถาผูมีหนาที่เสียภาษีปาย ไดรับแจงการประเมินแลวเห็นวาไมถูกตองมีสิทธิ์ยื่นคํารองอุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ ตามแบบ ภ.ป.4 ภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ไดรับการแจงการประเมิน
อัตราโทษและคาปรับ
ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเดือนมีนาคมหรือหลังติดตั้งปาย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10 % ของคาภาษี
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายไมถูกตอง ทําใหคาภาษีนอยลงตองเสียเงินเพิ่ม 10 % ของคาภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม
ไมชําระเงินภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน เสียเงินเพิ่ม 2 % ตอเดือน ของคาภาษี เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน

ภาษีบํารุงทองที่
อัตราภาษี

เปนภาษีที่จัดเก็บจากเจาของที่ดิน ผูครอบครองที่ดิน

- จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดิน มีหลายอัตรา ขอทราบรายละเอียดกับเจาหนาที่โดยตรง
- ที่ดินวางเปลาหรือไมไดทําประโยชนจะตองเสียภาษี เปน 2 เทาของอัตราปกติ
การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชําระภาษี
ใหเจาของที่ดิน ผูครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเก็บภาษี (ภ.บ.ท.5) และชําระภาษีปละครั้ง ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม ถึง 30
เมษายน พ.ศ.2561
ผูที่ไดรับโอนกรรมสิทธิ์ใหม หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงใหยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วัน นับแตวันที่โอนกรรมสิทธิ์
การลดหยอน และการยกเวนภาษีบํารุงทองที่
ที่ดินแปลงที่เจาของปลูกบานอยูอาศัยโดยไมทําการคาหรือใหเชาแตอยางใดทั้งสิ้น ลดหยอนได 3 ไร สวนที่เกินตองเสียภาษีตามอัตราที่กําหนด
อัตราโทษและคาปรับ
-ไมยื่นแบบภายในกําหนดเสียเงินเพิ่ม 10 % ของภาษี
-ยื่นรายการไมถูกตอง คาภาษีนอยลง ตองเสียเงินเพิ่ม 10 % ของคาภาษีประเมินเพิ่มเติม- ชี้เขตแจงจํานวนเนื้อที่ดินไมถูกตอง คาภาษีนอยลง
ตองเสียเงินเพิ่มอีก 1 เทา ของคาภาษีประเมินเพิ่มเติม
-ชําระภาษีเกินกําหนดวันที่ 30 เมษายน ตองเสียเงินเพิ่ม 24 % ตอปของคาภาษี เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน

การเสียภาษีเพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทา จึงขอ
ให้ผู้มีทรัพย์สิน อันเข้าข่ายเสียภาษีตามกฎหมาย ได้ย่ืนแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
ประจําปี 2561 ตามกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หากพ้นกําหนด
จะต้องเสียค่าปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมาย ณ กองคลัง
อบต.แม่ทา โทร.081-7243140 โทรสาร.052-080614

