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              การลดภาษีลงร้อยละ 15 ของสหรัฐฯส่งผลกระทบเศรษฐกิจอิสราเอล 
 

การตัดสินใจของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (นาย Donald Trump) ส าหรับนโยบายปฏิรูป
ภาษี (tax reform) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยก าหนดให้ลดภาษีนิติบุคคล/ภาษีธุรกิจ (corporate tax/ 
business tax) ลงร้อยละ 15 อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอิสราเอล  

Beneli Tax Botique CEO (นาย IIan Ben-Eli) ระบุ
ว่าการลดภาษีนิติบุคคล/ภาษีธุรกิจลงร้อยละ 15 
ของสหรัฐฯ จะมีผลกระทบอย่างมากต่อการวางแผน
งานและยุทธศาตร์การด า เนินการของบริษัท
อิสราเอลจ านวนมากกว่าร้อยละ 90 ที่มีสหรัฐฯ 
ร่วมด าเนินการด้วย ทั้งนี้ มากกว่าร้อยละ 90 ของ
บริษัทอิสราเอลด าเนินการโดยมีโครงสร้ างใน
ลักษณะแบบการปฏิบัติการของบริษัทอิสราเอลที่มี

หน่วยงานสาขาปฏิบัติการสนับสนุนโดยสหรัฐฯ ซึ่งจะปฏิบัติการในส่วนย่อยในด้านการกระจายสินค้าและบริการ 
ในขณะที่อัตราภาษีนิติบุคคล/ภาษีธุรกิจ (corporate tax/ business tax) ในสหรัฐฯ อยู่ที่ระดับร้อยละ 40 ซึ่ง
เป็นอัตราก่อนการค านวณผลก าไรซึ่งสามารถใช้อัตราเพ่ิมเติมอีกร้อยละ 7.5 และมีภาษีอัตราเงินปันผลร้อยละ 
12.5 ในประเทศสหรัฐฯ 

  ดังนั้น ถ้ามีผลก าไรอยู่ ในประเทศสหรัฐฯ จะท าให้มีการเสียภาษีจ านวนร้อยละ 47.5 
เปรียบเทียบกับการเสียภาษีร้อยละ 24 ในประเทศอิสราเอล และตามกฎหมาย Law for the Encouragement 
of Capital Investment จะได้รับประโยชน์จากการค านวณอัตราภาษีที่ลดลงร้อยละ 9 ถึงร้อยละ 16 ฉะนั้น 
บริษัทส่วนใหญ่จึงเคลื่อนย้ายจ านวนเงินผลก าไรมาที่ประเทศอิสราเอลเนื่องจากได้รับผลประโยชน์จากการที่มี
อัตราภาษีต่ ากว่า ดังนั้น นโยบายปฏิรูปภาษี (tax reform) ของรัฐบาลประเทศสหรัฐฯ ที่ก าหนดการลดลงของ
อัตราภาษีนิติบุคคล/ภาษีธุรกิจ (corporate tax/ business tax) อย่างมาก จะส่งผลท าให้อาจมีการปรับการ
วางแผนงานและยุทธศาตร์การด าเนินการของบริษัทดังกล่าว 
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บริษัทของอิสราเอลที่ก่อนหน้านี้ได้เคลื่อนย้ายเงินผลก าไรไปยังต่างประเทศ เช่น สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ เป็นต้น 
เนื่องจากได้รับประโยชน์จากอัตราภาษีฯ ที่ต่ ากว่า จะมีการเปลี่ยนแนวโน้มส่งเงินผลก าไรของบริษัทมาที่ประเทศ
สหรัฐฯ เพ่ิมมากข้ึนภายหลังนโยบายปฏิรูปภาษี (tax reform) ของรัฐบาลประเทศสหรัฐฯ ทั้งนี้ จะกระทบต่อการ
จัดเก็บรายได้จากภาษีนิติบุคคล/ภาษีธุรกิจ (corporate tax/ business tax) ของประเทศอิสราเอลอย่างมี  

นัยส าคัญถ้ามีการเคลื่อนย้ายเงินผลก าไรของบริษัทไปไปยังประเทศสหรัฐฯ โดย
ในปัจจุบัน ภาษีนิติบุคคล/ภาษีธุรกิจ (corporate tax/ business tax) อยู่ที่
ร้อยละ 35 หรือสามารถสูงถึงร้อยละ 38 หรือร้อยละ 40 ในบางสถานการณ์
และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้บริษัทข้ามชาติ รวมทั้งบริษัทที่มีการด าเนินการ
ร่วมกับบริษัทของอิสราเอล ได้ตัดสินใจโอนย้ายเงินรายได้ เงินผลก าไรของ  

บริษัทมายังประเทศอสิราเอล ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีบริษัท Apple และบริษัท 
Google หรือบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ทั้งหลายซึ่งได้มีการลงทะเบียน IP และ
เคลื่อนย้ายรายได้ไปยังประเทศลักเซมเบิร์กและไอร์แลนด์ หรือประเทศต่างๆ ที่
มีอัตราการจัดเก็บภาษีฯ ในระดับต่ า ซึ่งการด าเนินการทั้งหมดดังกล่าว
เนื่องมาจากได้ประโยชน์จากภาษีในอัตราร้อยละ 5 ในขณะที่อัตราภาษีฯ ใน

ประเทศสหรัฐอยู่ที่ระดับร้อยละ 35 และในประเทศอิสราเอลจัดเก็บภาษีฯ ในอัตราร้อยละ 24 ซึ่งถ้าด าเนินการ
ตามกฎหมาย Law for the Encouragement of Capital Investment แล้วจะได้รับประโยชน์จากอัตราภาษีท่ี
ลดลงเหลือร้อยละ 12 หรืออาจลดลงเหลือร้อยละ 6 ในบางกรณี และไม่เป็นที่น่าแปลกใจว่ามีการเคลื่อนย้าย
รายได้และเงินผลก าไรของบริษัทมาที่ประเทศอิสราเอล อย่างไรก็ตาม ถ้านโยบายปฏิรูปภาษี (tax reform) ของ
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (นาย Donald Trump) ผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาสหรัฐฯ สถานการณ์ดังกล่าวจะ
เปลี่ยนทิศทางการเอ้ือผลประโยชน์ไปท่ีประเทศสหรัฐฯ แทนที่ประเทศอิสราเอล 

  อย่างไรก็ตาม นโยบายปฏิรูปภาษี (tax reform) ของรัฐบาลประเทศสหรัฐฯ จะท าให้เป็นการ
เพ่ิมมูลค่าของบริษัทที่ด าเนินการภายในประเทศสหรัฐฯ ประมาณร้อยละ 30 และอาจท าให้ค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น (appreciate) และจะส่งผลด้านบวกกับการส่งออกของประเทศอิสราเอล โดย
ธนาคารแห่งชาติของรัฐอิสราเอลได้ระบุว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มแข็งค่าเพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับเงิน 
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สกุลเชคเกลของประเทศอิสราเอล ภายหลังแผบงานลดอัตราภาษี (Tax cut) ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 
(นาย Donald Trump) ได้ท าให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายรายได้และเงินผลก าไรของบริษัท
อิสราเอลกลับไปยังประเทศสหรัฐฯ ซึ่งสถานการณ์เงินสกุลเชคเกลอ่อนค่าลง (deppreciate) เมื่อเทียบกับสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะช่วยบรรเทาผลกระทบด้านลบของบริษัทผู้ส่งออกอิสราเอลที่ได้รับผลเสียจากค่าเงินสกุล
เชคเกลแข็งค่าอย่างมากในตั้งแต่ช่วงต้นปี 2017 ที่ผ่านมา 

 
แหล่งข้อมูลจาก : Globes newspaper 27/04/2560  

 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ 
       1  พฤษภาคม 2560 
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