ข

าวประชาสัมพันธ

องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
99 / 9 หมูท ี่ 3 ตําบลวังจันทร
อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง
การยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีทองถิ่น ประจําป ๒๕๕7
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ยื่นแบบแสดงรายการตั้งแตเดือน มกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๕7
และ ชําระภายใน ๓๐ วัน
๒. ภาษีบํารุงทองที่
ยื่นแบบแสดงรายการตั้งแตเดือน มกราคม – เมษายน ๒๕57
และ ชําระภายใน เดือน เมษายน ๒๕57
๓. ภาษีปาย ยื่นแบบแสดงรายการตั้งแตเดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๕7
และ ชําระภายใน ๑๕ วัน
๑.

ยื่นแบบแสดงรายการ และชําระภาษี
ณ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
(ในวันและเวลาราชการ)
โทร ๐๓๘-026406-7

ประชาสัมพันธการชําระภาษีประจําป ๒๕๕7
๑. ภาษี โ รงเรื อ นและที่ดิ น เป นภาษี ที่จัด เก็ บ จาก บ า นเช า อาคาร ตึก แถว บริษั ท ธนาคาร โรง
ภาพยนตร แฟลต อพารทเมนต หอพัก คอนโดมิเนียม โรงเรีย นสอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามมา
สนามมวย สนาม กอลฟ ทาเรือ บอนไก ฟารมสัตว คลังสินคา และบริเวณที่ดินที่ปกติใชรวมกับโรงเรือนนั้น
อัตราภาษี รอยละ ๑๒.๕ ของคารายป
การยื่นแบบประเมินและการชําระภาษี
๑. เจาของทรัพยสินหรือผูรับมอบอํานาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.๒) ตอพนักงาน
เจาหนาที่ซงึ่ ทรัพยสินนั้นตัง้ อยู ตัง้ แตวันที่ ๒ มกราคม – สิน้ เดือนกุมภาพันธ ของทุกป
๒. พนักงานเจาหนาที่จะออกแบบแจงการประเมิน (ภ.ร.ด.๘)
๓. ผูรับการประเมินตองชําระเงินภายใน ๓๐ วัน นับแตวันไดรับแบบแจงการประเมิน (ภ.ร.ด.๘)
การอุทธรณ หากผูรับการประเมินไมพอใจในการประเมิน ใหยื่นคํารองอุทธรณภายใน ๑๕ วัน นับแต
วันที่ไดรับแบบแจงการประเมิน (ภ.ร.ด.๘)
อัตราโทษและคาปรับ
๑. ผูใดละเลยไมยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไมเกิน ๒๐๐.- บาท และเรียกเก็บภาษี
ยอนหลังไมเกิน ๑๐ ป
๒. ผูใดยื่นแบบแสดงรายการไมถูกตองตามความเปนจริงหรือไมบริบูรณมีความผิดตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๕๐๐.- บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เรียกเก็บภาษียอนหลังไดไมเกิน ๕ ป
๓. ถาชําระภาษีเกินกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมิน ใหเสียเงินเพิม่ ดังนี้
๓.๑ ไมเกิน ๑ เดือน เสียเพิ่ม ๒.๕ %
๓.๒ เกิน ๑ เดือน แตไมเกิน ๒ เดือน เพิ่ม ๕ %
๓.๓ เกิน ๒ เดือน แตไมเกิน ๓ เดือน เพิ่ม ๗.๕ %
๓.๔ เกิน ๓ เดือน แตไมเกิน ๔ เดือน เพิ่ม ๑๐ %
๓.๕ เกิน ๔ เดือนขึ้นไป ใหยดึ อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินโดยมิตองขอใหศาลสัง่ หรือ
ออกหมายยึด
๒. ภาษีบํารุงทองที่ เปนภาษีที่จดั เก็บจากเจาของทีด่ ิน ผูครอบครองทีด่ ิน
อัตราภาษี จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดิน มีหลายอัตราขอทราบรายละเอียดกับเจาหนาที่ได
โดยตรงทีด่ ินวางเปลาหรือไมไดทําประโยชน จะตองเสียภาษีเปน ๒ เทาของอัตราปกติ
การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชําระภาษี ใหเจาของทีด่ ิน ผูค รอบครองที่ดินยื่นแบบแสดง
รายการ
ที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) และชําระภาษีปละครั้ง ตัง้ แต ๒ มกราคม – ๓๐ เมษายน ของทุกป ผูท ี่ไดรับโอนกรรมสิทธิ์
ที่ดินใหม หรือเนือ้ ทีด่ ินเปลีย่ นแปลงใหยื่นแบบแสดงรายการที่ (ภ.บ.ท.๕) ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทีโ่ อน
กรรมสิทธิ์

การลดหยอนและการยกเวนภาษีบํารุงทองที่ ทีด่ ินแปลงที่เจาของปลูกบานอาศัยโดยไมทําการคา
หรือใหเชาแตอยางใดทัง้ สิ้น ลดหยอนได ๕ ไร สวนที่เกินตองเสียภาษีตามอัตราที่กําหนด ทีด่ ินที่เจาของปลูก
ใหเชาหรือปลูกบานทําการคาและไดเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ ินแลว จะไดรับการยกเวนภาษีบํารุงทองที่ในสวน
ที่อาคารนั้นตั้งอยู
อัตราโทษและคาปรับ ไมยื่นแบบภายในกําหนดเสียเพิม่ ๑๐ % ของคาภาษี ยื่นรายการไมถูกตองคา
ภาษีนอ ยลงตองเสียเงินเพิ่ม ๑๐ % ของคาภาษีประเมินเพิม่ เติม ชี้เขตแจงจํานวนเนื้อทีด่ ินไมถูกตองคาภาษี
นอยลงตองเสียเงินเพิม่ ๑ เทา ของคาภาษีประเมินเพิ่มเติม
๓.ภาษีปาย เปนภาษีที่จัดเก็บจากปายทีแ่ สดงชื่อ ยีห่ อ หรือเครื่องหมายการคาหรือโฆษณาหรือ
กิจการอื่น เพื่อหารายไดไมวาจะแสดงหรือโฆษณาไวที่วัตถุใดๆ ดวยภาพหรือเครื่องหมายทีเ่ ขียนแกะสลัก
จารึกหรือทําใหปรากฏดวยวิธอื่น
อัตราภาษี
๑.ปายที่มอี ักษรไทยลวน คิดอัตรา ๓ บาท ตอ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร
๒.ปายที่มอี ักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา
๒๐ บาท ตอ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร
๓.ปายดังตอไปนี้ คิดอัตรา ๔๐ บาท ตอ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร
๓.๑ ปายที่ไมมีอกั ษรไทยไมวาจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม
๓.๒ ปายที่มีอักษรไทยบางสวนหรือทั้งหมดอยูใตหรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ
๔.ปายทีค่ ํานวณพื้นทีแ่ ละประเภทของปายแลวเสียภาษีต่ํากวา ๒๐๐ บาทใหเสียในอัตรา ๒๐๐บาท
การยื่นแบบประเมินและการชําระภาษี
๑. เจาของปายซึ่งจะตองเสียภาษี ยื่นแสดงแบบรายการภาษีปาย ตั้งแต ๒ มกราคม – ๓๑ มีนาคม
ของทุกป โดยเสียเปนรายป ยกเวนปายที่เริ่มติดตัง้ หรือแสดงในปแรก ใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายใน
๑๕ วัน และใหเสียภาษีปายตั้งแตวันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงสิ้นป และเสียภาษีปายเปนรายงวด ๆ ๓ เดือน
ของป
๒. ผูใดติดตัง้ ปายใหมหลังเดือนมีนาคมหรือมีการเปลีย่ นแปลงแกไขพื้นทีป่ าย ขอความ ภาพ ใหยื่น
แบบแสดงรายการภาษีปายภายใน ๑๕ วัน นับแตวันทีต่ ดิ ตัง้ หรือเปลีย่ นแปลงแกไข
๓. ในกรณีที่มีการโอนปาย ใหผูรับโอนแจงการรับโอนเปนหนังสือตอองคการบริหารสวนตําบล
ภายใน ๓๐ วัน
๔. พนักงานเจาหนาทีม่ ีอํานาจเรียกเก็บภาษีปายยอนหลังไดไมเกิน ๕ ป
อัตราโทษและคาปรับ
๑. ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย ตองระวางโทษปรับตัง้ แต ๕,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท
๒. ผูใดจงใจแจงขอความอันเปนเท็จเพือ่ หลีกเลีย่ งการเสียภาษีปายตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป
หรือปรับตั้งแต ๕,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ

