ข้ อมูลการเสี ยภาษี

(สานักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง)

ภาษีโรงเรื อนและทีด่ ิน หมายถึง ภาษีที่จดั เก็บจากโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างอื่นๆ กับที่ดินซึ่ งใช้ต่อเนื่องกับ
โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างนั้น
โรงเรื อน หมายถึง บ้าน ตึก แถว อาคาร สานักงาน บริ ษทั โรงงาน ธนาคาร โรงภาพยนตร์ ร้านค้า โรงแรม
โรงเรี ยน โรงพยาบาล อพาร์ ตเมนต์หรื อแฟลต หอพัก คอนโดมิเนียม สนามมวย คลังสิ นค้า ซึ่งอาจมีสภาพเป็ น
ไม้หรื อครึ่ งตึกครึ่ งไม้ ทั้งนี้ รวมถึงแพด้วย
สิ่ งปลูกสร้างอื่นๆ หมายถึง ท่าเรื อ สะพาน คานเรื อ อ่างเก็บน้ า ถังเก็บน้ า ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นการก่อสร้างติดที่ดิน
เป็ นถาวร การเคลื่อนย้ายทาได้ยาก ถือเป็ นสิ่ งปลูกสร้างอันจะต้องเสี ยภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
พ.ศ.2475 ด้วย
ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่ องกับโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างอื่นๆ หมายถึง ที่ดินซึ่ งใช้เป็ นที่ปลูกโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้าง
อื่นๆ และบริ เวณต่อเนื่องกันซึ่ งตามปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างนั้น เช่น ลานจอดรถ สนาม
เทนนิส สระว่ายน้ า เป็ นต้นที่ดินให้รวมถึงทางน้ าด้วย เช่น บ่อน้ า สระน้ า
ส่ วนควบ หมายถึง ส่ วนควบที่มีลกั ษณะเป็ นเครื่ องจักรกล เครื่ องกระทาหรื อเครื่ องกาเนิดสิ นค้า ซึ่ งเจ้าของ
โรงเรื อนติดตั้งในลักษณะ ยึด ติด ตรึ ง
อัตราภาษี ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี (รายได้)
การยืน่ แบบประเมินและการชาระภาษี เจ้าของทรัพย์สินหรื อผูร้ ับมอบอานาจ ยืน่ แบบแสดงรายการทรัพย์สิน
(ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่ งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่วนั ที่ 2 มกราคม-สิ้ นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
อัตราโทษและค่ าปรั บ
1. ผูใ้ ดละเลยไม่ยนื่ แบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรี ยกเก็บภาษียอ้ นหลังได้ไม่
เกิน 10 ปี
2. ผูใ้ ดยืน่ แบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริ งหรื อไม่บริ บูรณ์ มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
500 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ และเรี ยกเก็บย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี
3. ถ้าชาระค่าภาษีเกินกาหนด 30 วัน นับตั้งแต่ถดั จากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ให้เสี ยเงินเพิ่ม
ดังนี้
- ชาระไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วนั พ้นกาหนดให้เสี ยเงินเพิ่ม ร้อยละ 2.5 ของค่าภาษี
- เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เสี ยเงินเพิ่ม ร้อยละ 5 ของค่าภาษี
- เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เสี ยเงินเพิ่ม ร้อยละ 7.5 ของค่าภาษี
- เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เสี ยเงินเพิ่ม ร้อยละ 10 ของค่าภาษี
- เกิน 4 เดือนขึ้นไปให้ยดึ อายัด หรื อขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยมิตอ้ งให้ศาลสั่งหรื อออกหมายยึด

ภาษีบารุ งท้ องที่ เป็ นภาษีที่จดั เก็บจากเจ้าของที่ดิน ซึ่ งมีกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินหรื อครอบครองอยู่
อัตราภาษี
- ที่ดินที่ประกอบกสิ กรรมไม้ลม้ ลุกของตนเองเสี ยไม่เกินไร่ ละ 5 บาท
- ที่ดินปลูกไม้ยนื ต้น เสี ยตามราคาปานกลาง ที่ดินที่ทิ้งไว้วา่ งเปล่าไม่ได้ทาประโยชน์ให้เสี ยภาษีเพิ่ม 2 เท่าของ
อัตราภาษี
การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชาระภาษี
1. ให้เจ้าของที่ดิน, ผูค้ รอบครองที่ดิน ยืน่ แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) 4 ปี /ครั้ง (หรื อตามกาหนดที่
เทศบาลแจ้ง) ชาระภาษีได้ต้ งั แต่เดือนมกราคม-สิ้ นเดือนเมษายนของทุกปี
2. กรณี โอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินใหม่ หรื อเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ให้ยนื่ แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.ท.บ.5)
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่โอนกรรมสิ ทธิ์ /หรื อเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
การลดหย่ อนและการยกเว้ นภาษีบารุ งท้ องที่
1. ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยูอ่ าศัยไม่ทาการค้าหรื อให้เช่าแต่อย่างใดทั้งสิ้ น ลดหย่อนได้ 1 งาน ส่ วนที่
เกินต้องเสี ยภาษีตามอัตราที่กาหนด
2. ที่ดินเจ้าของบ้านปลูกให้เช่าหรื อทาการค้า และได้ชาระเสี ยภาษีโรงเรื อนและที่ดินแล้ว จะได้รับการยกเว้น
ภาษีบารุ งท้องที่ในส่ วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่
อัตราโทษและค่ าปรั บ
1. ไม่ยนื่ แบบภายในกาหนดเสี ยเงินค่าปรับร้อยละ 10 ของค่าภาษี
2. ยืน่ แบบแสดงรายการไม่ถูกต้อง ทาให้ค่าภาษีนอ้ ยลงต้องเสี ยเงินเพิ่ม ร้อยละ 10 ของภาษีที่ประเมิน
3. ชี้เขตแจ้งจานวนที่ดินไม่ถูกต้อง ทาให้ค่าภาษีลดลงต้องเสี ยภาษีเพิม่ ขึ้นอีก 1 เท่าของค่าภาษีที่ประเมิน
4. ชาระภาษีเกินกาหนดวันที่ 30 เมษายน ต้องเสี ยเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจานวนเงินที่ตอ้ งเสี ยภาษี
เศษของเดือนให้นบั เป็ นหนึ่งเดือน
ภาษีป้าย เป็ นภาษีที่จดั เก็บจากป้ ายที่แสดงชื่อ ยีห่ อ้ หรื อเครื่ องหมายประกอบการค้า โฆษณา หรื อกิจการอื่นๆ
เพื่อหารายได้ไม่วา่ จะแสดงหรื อโฆษณาไว้ที่วตั ถุใดๆ ด้วยอักษรภาพ หรื อเครื่ องหมายที่เขียน แกะสลักจารึ ก
หรื อทาให้ปรากฏ ด้วยวิธีอื่น
อัตราภาษี
1. ป้ายที่มีอกั ษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
2. ป้ ายที่เป็ นตัวอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรื อปนกับภาพและเครื่ องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ
500 ตร.ซม.
3. ป้ ายดังต่อไปนี้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.

- ป้ ายที่ไม่มีอกั ษรไทย ไม่วา่ จะมีภาพหรื อเครื่ องหมายใดๆ หรื อไม่
- ป้ ายที่อกั ษรไทยบางส่ วน หรื อทั้งหมดอยูไ่ ด้หรื อต่ากว่าอักษรต่างประเทศ
4. ป้ ายที่คานวณพื้นที่และประเภทของป้ ายแล้วเสี ยภาษีต่ากว่า 200 บาท ให้เสี ยในอัตรา 200 บาท
การยื่นแบบประเมินและชาระภาษี
1. เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสี ยภาษีป้ายยืน่ แบบแสดงรายการภาษป้าย ตั้งแต่วนั ที่ 2 มกราคม - 31 มีนาคม ของ
ทุกปี โดยเสี ยเป็ นรายปี ยกเว้นที่เริ่ มติดตั้งหรื อแสดงในปี แรกให้ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายใน 15 วัน
และให้เสี ยภาษีป้ายแต่เริ่ มติดตั้งหรื อแสดงจนถึงสิ้ นปี และเสี ยภาษีป้ายเป็ นรายงวดๆ ละ 3 เดือนของปี
2. ชาระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) จากพนักงานเจ้าหน้าที่
อัตราโทษและค่ าปรั บ
1. ไม่ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมหรื อหลังติดตั้งป้ ายเกิน 15 วัน เสี ยเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ
10 ของค่าภาษี
2. ยืน่ แบบแสดงรายการภาษี โดยไม่ถูกต้อง ทาให้เสี ยภาษีนอ้ ยลงต้องเสี ยเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่
ประเมินเพิ่มเติม
3. ไม่ชาระภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมินเสี ยเงินเพิม่ ขึ้นร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี เศษ
ของเดือนให้นบั เป็ นหนึ่งเดือน
4. ผูใ้ ดจงใจไม่ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท
5. ผูใ้ ดไม่แจ้งการรับโอนป้ าย ภายใน 30 วัน ตั้งแต่วนั รับโอนต้องระวางโทษปรับ ตั้งแต่ 1,000 10,000 บาท
6. ผูใ้ ดไม่แสดงชื่อ-ที่อยู่ เจ้าของป้ ายเป็ นอักษรไทยให้ชดั เจนที่มุมขวาด้านล่างของป้ าย ซึ่ งติดตั้งบน
สังหาริ มทรัพย์ของผูอ้ ื่นและพื้นที่เกิน 2 ตารางเมตร ต้องระวางโทษปรับวันละ 100 บาท เรี ยงรายวันตลอด
ระยะเวลา ที่กระทาความผิด
7. ผูใ้ ดโดยรู ้อยูแ่ ล้ว หรื อโดยจงใจแจ้งข้อความเป็ นเท็จให้ถอ้ ยคา ตอบคาถามด้วยถ้อยคาอันเป็ นเท็จ หรื อนา
พยานหลักฐานเท็จ มาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรื อพยายามหลีกเลี่ยงการเสี ยภาษี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี
หรื อปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท

