ประกาศองค์ การบริหารส่ วนตําบลโนนสมบูรณ์

เรื่อง ให้ ไปยืน่ แบบพิมพ์เพือ่ ชําระภาษี ประจําปี 2561
-----------------------------------------------

ิ
1. ภาษีโรงเรือนและทีด่ น
2. ภาษีป้าย

ตั้งแต่ วนั ที่
ตั้งแต่ วนั ที่

3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561
3 มกราคม - 31 มีนาคม 2561
3 มกราคม - 30 เมษายน 2561

ตั้งแต่ วนั ที่
3. ภาษีบํารุ งท้ องที่
หากไม่ มายืน่ แบบพิมพ์ ในระยะเวลาที่กาํ หนดจะต้ องเสี ยเงินเพิม่ ตามระเบียบที่กฎหมายกําหนด
ทั้งนี้ ให้ ไปติดต่ อขอรับแบบพิมพ์ และชําระภาษี

ได้ ที่ องค์ การบริหารส่ วนตําบลโนนสมบูรณ์ โทร. 043 – 267036

จึงประกาศให้ ทราบโดยทั่วกัน

ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ

เป็ นภาษีที่เก็บจากบ้านเช่า อาคาร ร้านค้า ตึกแถว บริ ษทั ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนต์
แฟลต หอพัก อพาร์ ทเมนต์ คอนโดฯ โรงเรี ยนสอนอาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามม้า
สนามมวย สนามกอล์ฟ ท่าเรื อ บ่อนไก่ บ่อนปลา ฟาร์ มสัตว์ คลังสิ นค้า และบริ เวณที่ดินที่ปกติ
ใช้
กับโรงเรื อนนั้น ฯลฯ อัตราภาษีร้อยละ 12.5 ของค้ารายปี

การยืน่ แบบประเมินและการชําระภาษี

1. เจ้าของทรัพย์สินหรื อผูร้ ับมอบอํานาจยืน่ แบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้า
หน้าที่ซ่ ึงทรัพย์สินนั้นตั้งอยูต่ ้งั แต่วนั ที่ 2 มกราคม – สิ้ นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
3. ผูร้ ับการประเมินจะต้องชําระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วนั ได้รับแบบแจ้งการประเมิน

การอุทธรณ์

หากผูร้ ับการประเมิน ไม่พอใจการประเมิน ให้ยนื่ คําอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ได้รับแจ้งแบบ
การประเมิน (ภ.ร.ด.8)
อัตราโทษและค่าปรับ
1. ผูใ้ ดไม่ยนื่ แบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับ 200.-บาท และเรี ยกเก็บภาษียอ้ นหลังได้
ไม่เกิน 10 ปี
2. ผูใ้ ดยืน่ แบบรายการไม่ถูกต้องไม่บริ บูรณ์ตอ้ งระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน
ปรับไม่เกิน 500.- บาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ เก็บภาษียอ้ นหลังได้ไม่เกิน 5 ปี
3. ถ้าชําระภาษีเกินกําหนด 30 วัน จากวันที่ได้รับแจ้งให้เสี ยเงินเพิ่มดังนี้
3.1 ไม่เกิน 1 เดือน เสี ยเพิ่ม 2.5%
3.2 เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพิ่ม 5%
3.3 เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5%
3.4 เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่ม 10%
3.5 เกิน 4 เดือน ให้ยดึ หรื อขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมิตอ้ งขอให้ศาลสั่งหรื อหมายยึด

ภาษีป้าย

เป็ นภาษีที่จดั เก็บจากป้ ายแสดงชื่อ ยีห่ อ้ หรื อเครื่ องหมายการค้า หรื อโฆษณาไว้ที่วตั ถุใด ใด
ด้วยอักษร ภาพ หรื อเครื่ องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึ กหรื อทําให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

อัตราภาษี

1. ป้ ายที่มีอกั ษรไทยล้วนคิด 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
2. ป้ ายที่มีอกั ษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรื อปนกับภาพและหรื อเครื่ องหมายอื่น คิดอัดตรา
20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
3. ป้ ายดังต่อไปนี้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. ป้ ายที่ไม่มีอกั ษรไทยไม่วา่ จะมีภาพหรื อ
เครื่ องหมายใดหรื อไม่ ป้ ายที่มี อักษรบางส่ วนหรื อทั้งหมดอยูใ่ ต้หรื อตํ่ากว่าอักษรต่ างประเทศ
4. ป้ ายที่คาํ นวณพื้นที่และประเภทของป้ ายแล้วเสี ยภาษีต่าํ กว่า 200 บาท ให้เสี ยในอัตรา 200 บาท

การยืน่ แบบประเมินและการชําระภาษี

1. เจ้าของป้ ายจะต้องเสี ยภาษีป้าย ยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่ 2 มกราคม - 31 มีนาคม
ของทุกปี โดยเสี ยเป็ นรายปี ยกเว้นป้ ายที่เริ่ มติดตั้งหรื อแสดงในปี แรกให้ยนื่ แบบภาษีภายใน 15 วัน
ให้เสี ยภาษีต้ งั แต่เริ่ มติดตั้งจนถึงสิ้ นปี
2. ชําระภาษีภายใน 15 วันนับแต่วนั ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่
3. ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท ขอชําระเป็ น 3 งวด เท่า ๆ กันก็ได้

การอุทธรณ์

ถ้าผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีป้ายได้รับแจ้งแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยนื คําร้องอุทธรณ์ตามแบบ ภ.ป.4 ภายใน 30
วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ภาษีบํารุ งท้ องที่

เป็ นภาษีที่จดั เก็บจากเจ้าของที่ดิน ผูค้ รอบครองที่ดินอัตราภาษี จะเสี ยภาษีตามราคาปานกลาง
ของที่ดิน โดยการคํานวณปี แรกแล้วให้ใช้เป็ นการประเมินภาษีบาํ รุ งท้องที่สาํ หรับในปี ต่อไปจนครบรอบ
ระยะเวลาสี่ ปี ขอทราบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง

การยืน่ แบบแสดงรายการทีด่ ิน และชําระภาษี

1. ให้เจ้าของที่ดินผูค้ รอบครองที่ดินยืน่ แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และชําระภาษีปีละครั้ง
ตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม - 30 เมษายน ของทุกปี
2. ผูท้ ี่ได้รับการโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินใหม่หรื อเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลง ให้ยนื่ แบบแสดงรายการที่ดิน
(ภ.บ.ท. 5) ภายใน 30 วัน นับแต่วนั โอนกรรมสิ ทธิ์

การลดหย่ อน และการยกเว้ นภาษีบํารุงท้ องที่

1. ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยูอ่ าศัยใช้เป็ นที่เลี้ยงสัตว์หรื อใช้ประกอบกสิ กรรมของตนเองไม่ทาํ
การค้า
หรื อให้เช่าแต่อย่างใดหย่อนได้ไม่เกิน 5 ไร่ ส่ วนที่เกินต้องเสี ยภาษีตามอัตราที่กาํ หนด
2. ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่า หรื อปลูกบ้านทําการค้า และได้เสี ยภาษีโรงเรื อนและที่ดินแล้วจะได้รับ
การยกเว้นภาษีบาํ รุ งท้องที่ ที่ต้ งั อาคารอยู่

1.
2.
3.
4.

อัตราโทษและค่ าปรับ

ไม่ยนื่ แบบภายในกําหนดเสี ยเงินเพิ่ม 10% ของอัตราภาษี
ยืน่ รายการไม่ถูกต้อง ค่าภาษีนอ้ ยลง ต้องเสี ยเงินเพิม่ 10% ของค่าภาษีประเมินเพิม่ เติม
ชี้เขตแจ้งจํานวนเนื้อที่ไม่ถูกต้อง ค่าภาษีนอ้ ยลงต้องเสี ยเงินเพิ่มอีก 1 เท่าของภาษีประเมินเพิ่มเติม
ชําระภาษีเกินกําหนดวันที่ 30 เมษายน ต้องเสี ยเงินเพิ่ม 24% ต่อปี ของค่าภาษี เศษของเดือน
ให้
นับเป็ น 1 เดือน

