
现行税收优惠政策选编现行税收优惠政策选编

一、 增值税

I. ອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ
1. ภาษีมูลค่าเพิ�ม

（一）支持小微企业融资的特定贷款利息收入免征增值税

(1) ລາຍຮບັຈາກດອກເບ້ັຍເງນິກ ູພິ້ເສດທ່ີສະໜບັສະໜນູວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ,ຈຸ ນລະວິ
ສາຫະກດິ ລະດມົທຶນຮອນ ຈະໄດຮ້ບັນະໂຍບາຍຍກົເວ້ັນອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ

1.1 รายได้ดอกเบี�ยที�ได้รับจากการปล่อยเงินกู้เฉพาะเพื�อสนบัสนุนการจัดหาเงนิทุนของวสิาหกิจขนาด
ย่อม จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ�ม

自 2018 年 9 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，对金融机构向小型企业、微型企业和

个体工商户发放小额贷款取得的利息收入，免征增值税。

ນບັແຕວ່ນັທ່ີ 1 ກນັຍາ ປີ 2018 ຫາ ວນັທ່ີ 31 ທນັວາ ປີ 2023, ອງົການທະນາຄານ
ມລີາຍຮບັດອກເບ້ັຍທ່ີປ່ອຍເງນິກ ູຈ້າໍນວນເງນິນອ້ຍໃຫວ້ສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຈນຸ
ລະວສິາຫະກດິ, ພ່ໍຄາ່ຂາຍນ ັນ້ ຈະໄດຮ້ບັນະໂຍບາຍຍກົເວ້ັນອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ.

ตั�งแต่วนัที� 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2566 รายไดด้อกเบี�ยที�สถาบนัการเงินไดร้บั
จากการปล่อยเงินกูใ้ห้กบัวสิาหกจิขนาดย่อมและผูป้ระกอบธุรกจิส่วนบุคคล จะไดร้ับการยกเวน้
ภาษีมูลค่าเพิ�ม

（二）创新企业境内发行存托凭证试点阶段有关增值税政策

(2) ນະໂຍບາຍອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຂອງວສິາຫະກດິປະດດິສາ້ງໃໝອ່ອກຈາໍໜ່າຍ
Depository Receipts ຢູ່ພາຍໃນປະເທດຈນີທ່ີຕກົຢູ່ໄລຍະທດົລອງ (ຕ່ໍໜ້າເອີ່ ມຫຍໍວ້າ່
CDR )
1.2 นโยบายภาษีมูลค่าเพิ�มในขั�นตอนนําร่องของ CDR องค์กรแห่งวตักรรม

对个人投资者转让创新企业 CDR 取得的差价收入，暂免征收增值税；对单位投

资者转让创新企业 CDR 取得的差价收入，按金融商品转让政策规定征免增值税；自

试点开始之日起，对公募证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）

管理人运营基金过程中转让创新企业 CDR 取得的差价收入，三年内暂免征收增值税；

.

（2019 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 29 日）

ແຕວ່ນັທ່ີ 1 ມງັກອນ ປີ 2019 ຫາ ວນັທ່ີ 29 ມນີາ ປີ 2022
(วนัที� 1 มกราคม 2562 - วนัที� 29 มีนาคม 2565)
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1.1 รายได้ดอกเบี�ยที�ได้รับจากการปล่อยเงินกู้เฉพาะเพื�อสนบัสนุนการจัดหาเงนิทุนของวสิาหกิจขนาด

ย่อม จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ�ม
自 2018 年 9 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，对金融机构向小型企业、微型企业和

个体工商户发放小额贷款取得的利息收入，免征增值税。

ນບັແຕວ່ນັທ່ີ 1 ກນັຍາ ປີ 2018 ຫາ ວນັທ່ີ 31 ທນັວາ ປີ 2023, ອງົການທະນາຄານ
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ตั�งแต่วนัที� 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2566 รายไดด้อกเบี�ยที�สถาบนัการเงินไดร้บั
จากการปล่อยเงินกูใ้ห้กบัวสิาหกจิขนาดย่อมและผูป้ระกอบธุรกจิส่วนบุคคล จะไดร้ับการยกเวน้
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（二）创新企业境内发行存托凭证试点阶段有关增值税政策
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Depository Receipts ຢູ່ພາຍໃນປະເທດຈນີທ່ີຕກົຢູ່ໄລຍະທດົລອງ (ຕ່ໍໜ້າເອີ່ ມຫຍໍວ້າ່
CDR )
1.2 นโยบายภาษีมูลค่าเพิ�มในขั�นตอนนําร่องของ CDR องค์กรแห่งวตักรรม

对个人投资者转让创新企业 CDR 取得的差价收入，暂免征收增值税；对单位投

资者转让创新企业 CDR 取得的差价收入，按金融商品转让政策规定征免增值税；自

试点开始之日起，对公募证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）

管理人运营基金过程中转让创新企业 CDR 取得的差价收入，三年内暂免征收增值税；

4ປີ2021ສະບບັເລກທ່ີ30 / 2021ອອກດວ້ຍກມົໃຫຍ່ສວຍສາອາກອນຂອງ ກະຊວງການ
ເງນິໄດກ້າໍນດົວາ່ :ຈຸ ນລະວສິາຫະກດິ ,ວິສາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງທ່ີຢູ່ ໃນຂະແໜງ
ການຜະລິດຈະສບືຕ່ໍເລ່ືອນເວລາ 6ເດອືນ ເສັຍອາກອນບາງລາຍການຂອງໄຕມາດທ່ີ 4ປີ

2021 .ພາຍຫຼງັວິສາຫະກດິດ ັງ່ກາ່ວທ່ີຖືຕາມເງ ື່ອນໄຂທ່ີນາໍກດົໄດ້ສາໍເລັດການແຈງ້ອາກອນ
ຕາມກດົໝາຍແລວ້ ,ວິສາຫະກດິຂະໜາດກາງທ່ີຢູ່ໃນຂະແໜງການຜະລິດສາມາດເລ່ືອນເວ

ລາເສັຍ 50% ຂອງທກຸໆອາກອນທ່ີໄດກ້າໍນດົຢູ່ໃບແຈງ້ການສະບບັນນີ ້,ຈນຸລະວສິາຫະກດິ ,ວິ
ສາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ສາມາດເລ່ືອນເວລາເສັຍ ທງັໝດົຂອງທກຸໆອາກອນທ່ີໄດກ້າໍນດົຢູ່ໃບ

ແຈງ້ການສະບບັນນີ້  ,ໄລຍະເລ່ືອນເວລາແມນ່6ເດອືນ .ເມ ື່ອຄບົຮອດໄລຍະເລື ◌ອ່ນເວລາ
ແລວ້  ,ຜູ້ເສັຍອາກອນຕອ້ງເສັຍອາກອນຕາມເດອືນ ຫືຼ ໄຕມາດໂດຍອງີຕາມກດົໝາຍ.

ตามกาํหนด “ประกาศของกรมสรรพากรแห่งชาติและกระทรวงการคลงั เรื�องการเลื�อนการชาํระ
ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมบางส่วนไตรมาสที�สี�ของปี 2564 ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อุตสาหกรรมการผลิต” (เอกสาร 2021 ที� 30) วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมการ
ผลิตเลื�อนการชาํระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมบางส่วนไตรมาสที�สี�ของปี 2564 โดยจะขยายระยะเวลา
การชาํระออกไปอีก 6 เดือน วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมการผลิตที�เป็นไปตาม
เงื�อนไขที�กาํหนด หลงัจากยื�นแบบแสดงรายการภาษีตามกฎหมายแลว้ วสิาหกจิขนาดกลางใน
อุตสาหกรรมการผลิตสามารถเลื�อนการชาํระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที�กาํหนดไวใ้นประกาศนี� 50%

และวสิาหกจิขนาดย่อมในอุตสาหกรรมการผลิตสามารถเลื�อนการชาํระเงินภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที�
กาํหนดไวใ้นประกาศนี�ท ั�งหมด โดยระยะเวลาเลื�อนคืออีก 6 เดือน เมื�อพน้กาํหนดระยะเวลาเลื�อน ใหผู้เ้สีย
ภาษีชาํระภาษีรายเดือนหรือรายไตรมาสตามที�กฎหมายกาํหนด

二、 企业所得税

II. ອາກອນລາຍໄດຂ້ອງວິສາຫະກດິ
2. ภาษีเงนิได้นติิบุคคล

（一）小微企业所得税优惠政策

(1) ນະໂຍບາຍອາກອນລາຍໄດສ້າໍລບັຈນຸລະວິສາຫະກດິ,ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ
2.1 นโยบายภาษีเงนิได้นติิบุคคลสําหรับวสิาหกจิขนาดย่อม

2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过

100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；2022

税；对公募证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）转让创新企

业 CDR 取得的差价所得和持有创新企业 CDR 取得的股息红利所得，按公募证券投资

基金税收政策规定暂不征收企业所得税；对合格境外机构投资者（QFII）、人民币合

格境外机构投资者（RQFII）转让创新企业 CDR 取得的差价所得和持有创新企业 CDR

取得的股息红利所得，视同转让或持有据以发行创新企业 CDR 的基础股票取得的权

益性资产转让所得和股息红利所得征免企业所得税。

ຜູລ້ງົທຶນປະເພດສະຖາບນັມລີາຍໄດຜິ້ດດຽງຈາກການໂອນ ແລະ ດອກເບ້ັຍ CDR
ຂອງວສິາຫະກດິປະດດັສາ້ງໃໝ່ ຈະປະຕິບດັການຍກົເວ້ັນ ແລະ ເກບັອາກອບລາຍໄດຕ້າມຂໍ້
ກາໍນດົວາ່ດວ້ຍການເສັຍອາກອນລາຍໄດວ້ສິາຫະກດິເຊິ່ ງໄດຮ້ບັລາຍໄດຜິ້ດດຽງຈາກການ
ໂອນ ແລະ ດອກເບ້ັຍ CDR  .ກອງທຶນຮວ່ມເພ່ືອລງົທຶນຫຼກັຊບັ )ກອງທຶນຮວ່ມປິດ ,ກອງທຶນ

ຮວ່ມເປີດ(ມລີາຍຮບັ ຜິດດຽງກນັຈາກການໂອນ ແລະ ດອກເບ້ັຍ CDR ຂອງວສິາຫະກດິປະ
ດດັສາ້ງໃໝ່ ຈະບ່ໍເກບັອາກອນລາຍໄດຊ້ ົ່ວຄາວຕາມຂໍກ້າໍນດົວາ່ດວ້ຍການເສັຍອາກອນລາຍ
ໄດວ້ສິາຫະກດິຂອງກອງທຶນຮວ່ມເພ່ືອລງົທຶນຫຼກັຊບັ  .ຜູລ້ງົທິຶນຕາ່ງປະເທດທ່ີເຂ້ົາ
ມາດຕະຖານ) QDII), ຜູລ້ງົທຶນຕາ່ງປະເທດປະເພດສະຖາບນັທ່ີລງົທຶນສະກນຸເງນິຢວນ ແລະ
ເຂ້ົາມາດຕະຖານ (RQII) ມລີາຍຮບັຜິດດຽງກນັຈາກການໂອນ ແລະ ດອກເບ້ັຍ CDR ຂອງ
ວສິາຫະກດິປະດດັສາ້ງໃໝຈ່ະປະຕິບດັການຍກົເວ້ັນ ແລະ ເກບັອາກອບລາຍໄດຕ້າມຂໍກ້າໍນດົ
ວາ່ດວ້ຍການເສັຍອາກອນລາຍໄດວ້ສິາຫະກດິເຊິ່ ງໄດຮ້ບັລາຍໄດຈ້າກການໂອນກາໍມສິດິຊບັ
ສນິ ແລະ ດອກເບ້ັຍ CDR.

รายไดส่้วนต่างที�นกัลงทุนองคก์รไดร้ับจากการโอน CDR องคก์รแห่งวตักรรม และดอกเบี�ยกบั
เงินปันผลที�ไดจ้ากการถือ CDR ขององคก์รแห่งวตักรรมนั�น จะไดร้ับการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลตาม
กฎระเบียบของนโยบายรายไดส่้วนต่างการโอน CDR และดอกเบี�ยกบัเงินปันผลการถอืหุ้น รายไดส่้วน
ต่างที�กองทุนรวมที�ลงทุนในหลกัทรพัยส์าธารณะ (กองทุนรวมที�ลงทุนในหลกัทรัพยแ์บบปิด และ
กองทุนรวมที�ลงทุนในหลกัทรพัยแ์บบเปิด) ไดร้ับจากการโอน CDR องคก์รแห่งวตักรรม และดอกเบี�ย
กบัเงินปันผลที�ไดจ้ากการถือ CDR ขององคก์รแห่งวตักรรมนั�น จะไดร้ับการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
เป็นการชั�วคราว ตามกฎระเบียบของนโยบายกองทุนรวมที�ลงทุนในหลกัทรัพยส์าธารณะ รายไดส่้วนต่าง
ที�นกัลงทุนสถาบนัต่างประเทศที�ผ่านการรับรอง (QFII) และนกัลงทุน RMB สถาบนัต่างประเทศที�ผ่าน
การรับรอง (RQFII) ไดร้ับจากการโอน CDR องคก์รแห่งวตักรรม และดอกเบี�ยกบัเงินปันผลที�ไดจ้าก
การถือ CDR ขององคก์รแห่งวตักรรมนั�น ให้ถือวา่เหมือนกบัรายไดท้ี�ไดจ้ากการโอนหรือการถือสิ
นทรัพยเชิงสิทธิประโยชนหุ์้นพื�นฐาน CDR องคก์รแห่งวตักรรม และดอกเบี�ยกบัเงินปันผล จะไดร้ับการ
ยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ�ม

（三）延续西部大开发企业所得税政策

（3）ສບືຕ່ໍປະຕິບດັນະໂຍບາຍອາກອນລາຍໄດ້ ຕ່ໍວສິາຫະກດິທ່ີພດັທະນາໃຫຍູ່ ຢູ່ພາກຕະ
ເວັນຕກົປະເທດຈນີ
2.3 นโยบายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับองคก์รตามโครงการการพฒันาภาคตะวนัตก จะดาํเนินการตอ่ไป

自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减

按 15%的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产

业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60%以上

的企业。

ນບັແຕວ່ນັທີ 1 ມງັກອນ ປີ 2021 ຫາ ວນັທີ 31 ທນັວາ ປີ 2030, ວສິາຫະກດິທ່ີລງົທຶນ
ໃນຂະແໜງສ ົ່ງເສມີ ຢູ່ຂອບເຂດພາກຕະເວັນຕກົປະເທດຈນີຈະໄດຮ້ບັນະໂຍບາຍພິເສດຂອງ
ອາກອນລາຍໄດວ້ສິາຫະກດິ ຄື :ປະຕິບດັເສັຍຕາມອດັຕາ15 %. ວສິາຫະກດິທ່ີລງົທຶນໃນ
ຂະແໜງສ ົ່ງເສມີຂອງມາດຕານີແ້ມນ່ ວສິາຫະກດິທ່ີດາໍເນນີກດິຈະການຕ ົນ້ຕ່ໍເຊິ່ ງນອນຢູ່ໃນ
ບນັຊກີດິຈະການສ ົ່ງເສມີຢູ່ຂອບເຂດພາກຕະເວັນຕກົປະເທດຈນີ  ,ທງັລາຍໄດກ້ດິຈະການ

ຕ ົນ້ຕໍຕອ້ງກວມ60 % ຂຶນ້ໄປຂອງຍອດລາຍໄດທ້ງັໝດົວສິາຫະກດິ.
ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2573 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับองคก์รใน

อุตสาหกรรมที�ไดร้ับการส่งเสริมที�จดัต ั�งในภูมภิาคตะวนัตก จะชาํระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตาม 15% ของ
อตัราภาษีเดิม คาํวา่ "องคก์รในอุตสาหกรรมที�ไดร้ับการส่งเสริม" ดงักล่าวขา้งตน้หมายถึง องคก์รที�
ประกอบธุรกจิหลกัที�เป็นไปตาม “ประเภทอุตสาหกรรมที�ไดร้ับการส่งเสริมในภาคตะวนัตก” และมี
รายไดจ้ากธุรกจิหลกัมากกวา่ร้อยละ 60 ของรายไดท้ ั�งหมด

（四）境外投资者以分配利润直接投资暂不征收预提所得税政策

（4）ຜູລ້ງົທຶນຕາ່ງປະເທດເອົາກາໍໄລທ່ີແບ່ງປນັໄປລງົທຶນໂດຍກງົໃໝ່ ຈະໄດຮ້ບັນະໂຍບາຍ
ບ່ໍເກບັອາກອນລາຍໄດທ່ີ້ຕອ້ງຈາ່ຍລວ່ງໜາ້ຊ ົ່ວຄາວ.
2.4 นโยบายเกี�ยวกบันกัลงทุนต่างชาติลงทุนโดยตรงดว้ยผลกาํไรไดร้ับจะไม่เรียกเกบ็ภาษีเงินไดล้่วงหนา้
เป็นการชั�วคราว

2018 年 1 月 1 日起，对境外投资者从中国境内居民企业分配的利润，直接投资于

所有非禁止外商投资的项目和领域，凡符合规定条件的，实行递延纳税政策，暂不征

收预提所得税。

ນບັແຕວ່ນັທີ 1ມງັກອນ ປີ2018ເປັນຕ ົນ້ໄປ ,ຜູລ້ງົທຶນຕາ່ງປະເທດເອົາກາໍໄລທ່ີ
ແບ່ງປນັຈາກວສິາຫະກດິພາຍໃນໄປລງົທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຂອບເຂດທ່ີລດັຖະບານບ່ໍຫາ້ມ
ຜູລ້ງົທຶນຕາ່ງປະເທດ  ,ຖາ້ຫາກວາ່ຖກືຕອ້ງຕາມເງ ື່ ອນໄຂແລວ້  ,ຈະໄດຮ້ບັນະໂຍບາຍພິເສດ

ຄື :ເລ່ືອນເວລາເສັຍອາກອນ , ຈະບ່ໍເກບັອາກອນລາຍໄດທ່ີ້ຕອ້ງຈາ່ຍລວ່ງໜ້າຊ ົ່ວຄາວ.
ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2561 กาํไรที�นกัลงทุนต่างชาติไดร้ับจากการแบ่งปันผลกาํไรขององคก์ร

เอกชนที�มีถิ�นที�อยู่ในประเทศจีน และจะนาํไปลงทุนโดยตรงในทุกโครงการและสาขาที�ไม่ห้าม
ชาวต่างชาติลงทุนนั�น หากตรงตามเงื�อนไขที�กาํหนด จะไม่เรียกเกบ็ภาษีเงินไดล้่วงหนา้เป็นการชั�วคราว
โดยดาํเนินนโยบายการเลื�อนชาํระภาษีเงินได้

三、 其他税费优惠政策

III. ນະໂຍບາຍພິເສດຂອງອາກອນອື່ ນໆ
3. นโยบายภาษีพเิศษอื�น ๆ

（一） 3 岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除

（1）ຫກັລາຍຈາ່ຍເສມີພິເສດທ່ີເບ່ິງແຍງດແູລເດັກນອ້ຍທ່ີມອີາຍຕຸ ໍາ່ກວາ່ 3 ຂວບອອກຈາກ
ອາກອນລາຍໄດ້
3.1 การหกัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสําหรับการเลี�ยงดูลูกที�มีอายุไม่ครบ 3 ขวบ

纳税人照护 3 岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿每月 1000 元的标

准定额扣除。父母可以选择由其中一方按照扣除标准的 100%扣除，也可以选择由双

方分别按扣除标准的 50%扣除，具体扣除方式在一个纳税年度内不能变更。

ຜູເ້ສັຍອາກອນມລີາຍຈາ່ຍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການເບ່ິງແຍງດແູລເດັກນອ້ຍທ່ີມອີາຍຕຸ ໍາ່ກວາ່ 3 
ຂວບ, ແຕລ່ະເດອືນສາມາດຫກັອອກ 1000 ຢວນຕ່ໍເດັກນອ້ຍ 1 ຄນົ. ພ່ໍແມສ່າມາດຄດັເລືອກ
ຝາ່ຍໃດຝາ່ຍໜ່ຶງຫກັອອກຕາມ100%, ຍງັສາມາດຄດັເລືອກເອົາສອງຝາ່ຍຕາ່ງຫກັອອກ
50% ກໍ່ໄດ,້ ວທ່ີິຫກັອອກລະອຽດຈະບ່ໍສາມາດປ່ຽນແປງໄດພ້າຍໃນສກົປີແຈງ້ເສັຍອາກອນ.

ผูเ้สียภาษีมีค่าใชจ่้ายการดูแลเลี�ยงดูลกูอายุไม่ครบ 3 ขวบ ลูกหนึ�งคนจะไดร้ับการหกัภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาในอตัราคงที� 1,000 หยวนต่อเดือน บิดามารดาสามารถเลือกหกั 100% จากคนใดคนหนึ�ง
หรือสามารถเลือกหกัคนละ 50% จากทั�งสองคน โดยวธีิการหกัไม่สามารถเปลี�ยนแปลงไดภ้ายในหนึ�งปี
ภาษี
（二）免征新能源汽车车辆购置税

（2）ຍກົເວ້ັນເກບັອາກອນຊືພ້າຫະນະທ່ີໃຊພ້ະລງັງານໃໝ່

3.2 ยกเว้นภาษีซื�อรถยนต์พลงังานทดแทน
自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。

免征车辆购置税的新能源汽车是指纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、

燃料电池汽车。

ນບັແຕວ່ນັທີ 1 ມງັກອນ ປີ 2021 ຫາ ວນັທີ 31 ທນັວາ ປີ 2022, ຈະຍກົເວ້ັນເກບັ
ອາກອນຊືພ້າຫະນະພະລງັງານໃໝ.່ ພາຫະນະພະລງັງານໃໝທ່ີ່ຍກົເວ້ັນເກບັອາກອນຊືລ້ດົ
ແມນ່ ລດົໄຟຟ້າສດົ BEV, ລດົທ່ີໃຊພ້ະລງັງານປະສມົ PHEV (ລວມ REEV), ລດົທ່ີໃຊຖ້າ່ນ
ເຊືອ້ເພ່ີງ FCV .

ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2565 การซื�อรถยนตพ์ลงังานทดแทนจะไดร้บั
การยกเวน้ภาษีซื�อรถยนต์ รถยนตพ์ลงังานทดแทนที�ไดร้ับการยกเวน้ภาษีซื�อรถยนต์ หมายถงึ รถยนต์
ไฟฟ้าลว้น รถยนตไ์ฟฟ้าไฮบริด (HEV) (รวมถึงรุ่นอปัเดต) และรถยนตเ์ซลลเ์ชื�อเพลิง
（三）小微企业“六税两费”减免政策

（3）ນະໂຍບາຍລດຸ ແລະ ຍກົເວ້ັນ “ 6 ອາກອນ 2 ຄາ່ທາໍນຽມ”ຂອງວສິາຫະກດິ
ຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຈນຸລະວສິາຫະກດິ
3.3 นโยบายการลดและยกเว้น "หกภาษีและสองค่า" สําหรับวสิาหกจิขนาดย่อม

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企

业和个体工商户征收的资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税

（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加减按 50%征收。

ນບັແຕວ່ນັທີ 1 ມງັກອນ ປີ 2022 ຫາ ວນັທີ 31 ທນັວາ ປີ 2024, ຜູເ້ສັຍອາກອນມນູ
ຄາ່ເພ່ີມຂະໜາດນອ້ຍ,ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍມກີາໍໄລຕ ໍາ່ ແລະ ພ່ໍຄາ່ຂາຍຈະໄດລ້ດຸ 50% 
ຂອງອາກອນຊບັພະຍາກອນ,ອາກອນກໍ່ສາ້ງບວົລະບດັຕວົເມອືງ,ອາກອນກາໍມະສດິເຮອືນ, 
ອາກອນນາໍໃຊທ່ິ້ດນິຕວົເມອືງ, ຄາ່ສະແຕມ້ ( ບ່ໍລວມຄາ່ສະແຕມ້ຂອງການຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ),
ອາກອນນາໍໃຊດ້ນິປກູຝງັ, ຄາ່ທາໍນຽມເສມີຂອງການສກຶສາ,ຄາ່ທາໍນຽມເສມີຂອງການສກຶສາ
ທ້ອງຖິ່ ນ.

ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2565 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2567 ภาษีทรพัยากร ภาษีการบาํรุงรักษาและ
การกอ่สร้างในเมือง ภาษอีสังหาริมทรพัย์ ภาษีการใชท้ี�ดินในเมือง ภาษีแสตมป์ (ไมร่วมภาษแีสตมป์
ธุรกรรมหลกัทรพัย)์ ค่าธรรมเนียมยึดครองที�ดินเพาะปลูก และค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนทอ้งถิ�น ซึ�ง
เรียกเกบ็จากผูเ้สียภาษีรายยอ่ย วสิาหกจิขนาดย่อม และผูป้ระกอบธุรกจิส่วนบุคคล จะเรียกเกบ็ 50%

� .支持小微企业融资的特定贷款利息收入免征增值税

�. 创新企业境内发行存托凭证试点阶段有关增值税政策

�. 增值税小规模纳税人免征增值税政策

�.  延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策

�.  延续实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费有关事项

�. 境外投资者以分配利润直接投资暂不征收预提所得税政策

�.  小微企业所得税优惠政策

�.   创新企业境内发行存托凭证试点阶段有关企业所得税政策

�.  延续西部大开发企业所得税政策

�.  � 岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除

�.  免征新能源汽车车辆购置税

�.  小微企业“六税两费”减免政策




