จดหมายข่าว
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ประชำสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีกำรชำระภำษี ประจำปี 2562

ฉบับที่ 1

ประจำเดือน มกรำคม
ประจำปีงบประมำณ 2562

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง

ขั้นตอนการยื่นแบบและการชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1. การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
1.1 ผู้รับการประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) จะต้องยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
1.2 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแบบพิมพ์ ภ.ร.ด.2 จากผู้รับประเมินแล้ว จะตรวจสอบความถูกต้อง และ
ประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบพิมพ์ ภ.ร.ด.2
1.3 กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว เห็นว่ามีความจาเป็นให้ผู้รับประเมินแสดงรายการเพิ่มเติม
ละเอียดยิ่งขึ้น หรือเรียกให้นาพยานหลักฐานมาสนับสนุนข้อความในรายการนั้น ผู้รับประเมินต้องรีบดาเนินการ ภายใน 10 วัน นับถัดจากวั นที่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน
2. การชาระเงินภาษี
เมื่อผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ได้รับใบแจ้งการประเมินค่าภาษี (ภ.ร.ด.8) จะต้องชาระค่าภาษี ณ กองคลัง สานักงานเทศบาลตาบลหน้า
สตน ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
3. การอุทธรณ์ภาษี
กรณีที่ผู้รับประเมิน ไม่พอใจในการประเมินค่าภาษี ให้ยื่นคาร้องต่อเจ้าพนักงานผู้มีอานาจ ภายใน 15 วัน นับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) หากผู้รับประเมินไม่ยื่นคาร้อง (ภ.ร.ด.9) ภายในกาหนด จะหมดสิทธิ์ที่จะให้
พิจารณาการประเมินใหม่
4. อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ผู้รับประเมิน จะต้องเสียค่าภาษีในอัตรา ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
5. การไม่ยื่นแบบและชาระภาษีภายในกาหนด
5.1 ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในกาหนด มีความผิดระวางโทษ ปรับไม่เกิน 200 บาท เจ้า
พนักงานมีอานาจประเมินย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี
5.2 กรณียื่นแบบไม่ถูกต้อง หรือไม่บริบูรณ์ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจประเมินย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี
5.3 กรณีที่ผู้รับประเมิน ไม่ชาระค่าภาษีภายในระยะเวลาที่กาหนดจะต้องเสียเงินเพิ่ม ดังนี้
1) ค้างชาระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นกาหนด ให้เพิ่ม ร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีที่ค้าง
2) ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพิ่ม 5 ของค่าภาษีค้าง
3) เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพิ่ม ร้อยละ 7.5 ของภาษีค้าง
4) ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เพิ่ม ร้อยละ 10 ของค่าภาษีค้าง

ภาษีป้าย

หมายถึง ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบ
กิจการอื่น ๆ เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อ
หารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทาให้ปรากฏ
ด้วยวิธีอื่น

ขั้นตอนการยื่นแบบและชาระภาษีป้าย
1. การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
การยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีผู้เป็นเจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้ายจะต้องยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในวันที่
31 มีนาคมของทุกปี กรณีติดตั้งป้ายใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงข้อความป้าย จะต้องยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
ติดตั้งใหม่ หรือที่เปลี่ยนแปลงข้อความของป้ายใหม่
2. การชาระเงินค่าภาษี
2.1 ผู้เป็นเจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้ายต้องชาระค่าภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมิน
2.2 กรณีที่เจ้าของป้ายยื่นแบบ (ภ.ป.1) แสดงรายการไว้ถูกต้องครบถ้วน และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว แล้ว
ถูกต้องจะแจ้งการประเมิน และชาระภาษีในวันที่ยื่นแบบฯ ได้
3. อัตราค่าภาษีป้าย
ป้ายประเภทที่ 1 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาทต่อ 500 ตาราเซนติเมตร
ป้ายประเภทที่ 2 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพ และเครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตรา
20 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
ป้ายประเภทที่ 3 หมายถึง (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่ามีภาพ หรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ หรือ (ข) ป้ายที่มี
อักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ากว่าอักษรต่างประเทศ ให้คิดอัตรา 40 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร เมื่อคานวณ
พื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราต่ากว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท
4. การไม่ยื่นแบบ และชาระภาษีเกินกาหนดระยะเวลา
- ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในกาหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีก ร้อยละ 10 ของค่าภาษี
- ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ชาระเงินค่าภาษีภายในกาหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีก ร้อยละ 2 ต่อค่าภาษี
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษี จะต้องแสดงหลักฐานการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถาน
ประกอบการค้า หรือสถานประกอบกิจการ

ภาษีบารุงท้องที่
หมายถึง ที่ดินที่ต้องเสียภาษีที่เก็บจากที่ดินทุกประเภท ที่ดินว่างเปล่า หรือที่ดินที่มีสิ่ง
ปลูกสร้าง และไม่ว่าจะใช้เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ หรืออยู่อาศัยให้ผู้อื่นเช่า หรือใช้ประโยชน์เองก็ตาม
ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่นั้น นอกจากพื้นที่ที่ดินทั่วไปแล้ว ยังหมายความรวมถึง พื้นทีที่เป็น
ภูเขา และแม่น้าด้วย

ขั้นตอนการยื่นแบบและชาระภาษีบารุงท้องที่
1. การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภ.ท.บ.5) ณ กองคลัง สานักงานเทศบาล
ตาบลหน้าสตน ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี กรณีบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรือจานวนเนื้อที่ดินเดิม เปลี่ยนแปลง ให้
เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือจานวนเนื้อที่ดินได้มีการ
เปลี่ยนแปลง
2. การชาระเงินค่าภาษี
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี จะต้องชาระเงินค่าภาษีบารุงท้องที่ ภายในวันที่ 30 เมษายนของทุกปี
3. การไม่ยื่นแบบและชาระภาษีภายในกาหนด
กรณีที่ผู้เสียภาษี ไม่ยื่นแบบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีก ร้อยละ 10 ของจานวนเงินค่า
ภาษี
กรณีที่ผู้เสียภาษี ไม่ชาระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อเดือน ของ
จานวนเงินค่าภาษี

หลักฐานที่จะต้องนาไปชาระภาษี (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบารุงท้องที่)
1. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เช่น
- โฉนดที่ดิน น.ส.3, น.ส.2, ส.ค.1 หรืออื่น ๆ (กรณีเสียภาษีบารุงท้องที่)
- ใบอนุญาตปลูกสร้าง, สาเนาทะเบียนบ้านหลักฐานการซื้อขายหรือจดทะเบียนกรรมสิทธิ์(ถ้ามี) หรือ
หลักฐานอื่น ๆ แสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง (กรณีเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน)
- ภาพถ่าย หรือรูปแบบขนาดความกว้างยาว และลักษณะข้อความของป้าย (กรณีเสียภาษีป้าย)
2. ใบเสร็จรับเงินครั้งสุดท้ายที่เคยชาระภาษี
3. สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ
4. หนังสือแจ้งเตือนให้ยื่นแบบและชาระภาษีจากสานักงานเทศบาลตาบลหน้าสตน
5. การชาระภาษีอาจชาระโดย
- เงินสด , ธนาณัติ , แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม เทศบาลตาบลหน้าสตน

