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-- สานักงานส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล
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รัฐบาลอิสราเอลกาหนดนโยบายยกเลิกภาษีศุลกากรของสินค้าอุปโภคบริโภค
รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงการคลั ง (นาย Moshe Kahlon) ได้ประกาศแจ้งแผนกาหนดการ
ยกเลิกภาษีศุลกากรของสินค้าครัวเรือน สินค้าอุปโภคบริโภคบางรายการ เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 ที่
ผ่านมา ซึ่งถือเป็นมาตรการช่วยลดอัตราค่าครองชีพให้กับผู้บริโภคชาวอิสราเอล การส่งออกของประเทศอิสราเอล
ทั้งนี้ ได้ระบุเพิ่มเติมว่าจะเริ่มดาเนินมาตรการยกเลิกภาษีศุลกาการ และภาษีการซื้อสินค้านาเข้าในรายการสินค้า
ได้แก่ โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ รองเท้า และเสื้อผ้าสาหรับเด็ก ในช่วงอาทิตย์หน้า (อาทิตย์ที่ 23 เมษายน
2560) ซึง่ ถือเป็นต้นทุนของงบประมาณจานวน 800
ล้านเชคเกลต่อปี (หรือประมาณ 7,500 ล้านบาทต่อ
ปี ) อย่ า งไรก็ ต าม การด าเนิ น มาตรการยกเลิ ก ภาษี
ศุ ล กากรของสิ น ค้ า ครั ว เรื อ น สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภค
ดั ง กล่ า ว จะไม่ ท าให้ ก ารขาดดุ ล การค้ า เพิ่ ม มากขึ้ น
เนื่องจากจะครอบคลุ มโดยรายได้จากภาษีภ าครั ฐ ที่
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้

ในการนี้ ตามแผนการดาเนินนโยบายและมาตรการดังกล่าวจะทาให้ครอบครัวที่มีพ่อและแม่อยู่
ในวัยทางานซึ่งมีบุตรอายุไม่เกิน 1 ปี จะได้รับ 1.5 tax credits และครอบครัวที่มีบุตรอายุระหว่าง 1 – 6 ปี จะ
ได้รับ 2.5 tax credits นอกเหนือจากนี้ ศูนย์รับเลี้ยงเด็กและทารกในช่วงระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
และ 2 จะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐอย่างน้อยจานวน 150 เชคเกล ต่อเด็ก 1 คน
ต่อเดือน (หรือประมาณ
Disclaimer : ข้ อมูลต่ างๆที่ปรากฏ เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากแหล่ งข้ อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ ในการให้ ข้อมูลแก่ ผ้สู นใจเท่ านั้น โดยสานักงาน
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1,400 บาท ต่อเด็ก 1 คน ต่อเดือน) และทั้งผู้ ช ายและผู้ หญิงผู้ซึ่งมีรายได้ประมาณ 5,000 เชคเกล (หรือ
ประมาณ 46,800 บาท) จะได้เงินช่วยเหลือการทางาน จานวน 495 เชคเกล (หรือประมาณ 4,600 บาท)
อย่างไรก็ตาม การแถลงข่าวถึงนโนบายและมาตรการยกเลิ กภาษีศุลกากรของสินค้าครัวเรือน สินค้าอุปโภค
บริ โ ภคบางรายการดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ ป ระสานร่ ว มกั น กั บ นายกรั ฐ มนตรี แ ห่ ง รั ฐ อิ ส ราเอล (นาย Benjamin
Netanyahu) ทั้งนี้ รัฐบาลอิสราเอลตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดันจากประชาชนอิสราเอลในการให้ลดราคาสินค้า
ครัวเรือนที่สาคัญและจาเป็น เช่น สินค้าเกี่ยวกับเด็กและทารก สินค้าอุปโภคบริโภค และบ้านและที่อยู่อ าศัย
ตั้งแต่ในปี 2011 ซึ่งได้เกิดการประท้วงจากประชาชนอิสราเอลหลายแสนคนจากภาวะค่าครองชีพที่สูงลิ่ว ใน
ประเทศอิสราเอล
ธนาคารแห่งชาติของรัฐอิสราเอลได้ส่งสัญญาณทางบวกกับนโยบายและมาตรการยกเลิกภาษี
ศุลกากรของสินค้าครัวเรือน สินค้าอุปโภคบริโภคบางรายการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นาย Moshe
Kahlon) เพื่อลดค่าครองชีพของประเทศ โดยระบุว่า การดาเนินตามนโยบายดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีซึ่งเป็นการ
ผสานกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลอิสราเอลในเรื่องการกระตุ้นการจ้างงาน การลดระดับความยากจน และช่วยการ
ทางานของผู้เริ่มต้นมีครอบครัว และยังสอดคล้องกับ การให้คาแนะนาด้านนโยบายของธนาคารแห่งชาติของรัฐ
อิสราเอลด้วย อย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่งชาติของรัฐอิสราเอลได้แจ้งเตือนว่าการดาเนินการตามนโยบายและ
มาตรการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อเงินทุนสารองของชาติในส่วนของเงินทุนเพื่อภารกิจพิเศษของรัฐบาล ใน
ปีงบประมาณ 2018 และคาดการณ์ว่ารัฐบาลอาจจะต้องมองหาช่องทางรายได้เพื่อสามารถดาเนินนโยบายใน
ปีงบประมาณ 2019 และ 2020 ได้ตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ ธนาคารแห่งชาติของรัฐอิสราเอลได้ มีคา
แถลงการณ์ว่ารัฐบาลควรให้ความสาคัญในด้านนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการลงทุนทางเศรษฐกิจ
เพื่อขยายอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศอิสราเอลในระยะยาวด้วย
แหล่งข้อมูลจาก : Globes newspaper 20/04/2560 และ 18/04/2560
สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ
24 เมษายน 2560
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