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      อิสราเอลจัดเก็บภาษีซ้ือในอัตราสูงส าหรับสินค้ารถยนต์ไฟฟ้าประเภท luxury vehicles 

 

  ภายหลังที่มีการหารือปรึกษากับหน่วยงาน Israel Tax Authority เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (Mr. Moshe Kahlon) ได้ก าหนดมาตรการจัดเก็บภาษีซื้อในอัตราสูงอย่าง
ถาวรส าหรับสินค้าประเภท luxury vehicles ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการจัดเก็บภาษีซื้อในอัตราสูงแบบชั่วคราว
ส าหรับสินค้าประเภท luxury vehicles และมีการขยายระยะเวลามาอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นครั้งแรกที่มี
การก าหนดการจัดเก็บภาษีซื้อในอัตราสูงกับรถยนต์ไฟฟ้าและ hybrid ที่จัดอยู่ในประเภท luxury vehicles 
ซึ่งมีราคาจ าหน่ายสูงกว่า 300,000 เชคเกล ในอัตราภาษีซื้อประมาณร้อยละ 14 

                     อย่างไรก็ตาม สินค้ารถยนต์ไฟฟ้าและ hybrid ที่จัดอยู่ในประเภท luxury vehicles 
ดังกล่าวยังคงได้รับอานิสงส์จากการลดอัตราจัดเก็บภาษีซื้อสินค้าเหมือนกับรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไป แต่แทนที่จะ   
ได้ระดับ tax ceiling ที่ร้อยละ 20 ส าหรับประเภท plug-in vehicles และที่ร้อยละ 30 ส าหรับประเภท 
hybrid ซึ่งเป็นอัตราภาษีซื้อของรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไป แต่ส าหรับสินค้ารถยนต์ไฟฟ้าและ hybrid ที่จัดอยู่ใน

ประเภท luxury vehicles ถูกก าหนดให้มี
ระดับ tax ceiling ที่ ร้อยละ 34 ส าหรับ
ประเภท plug-in vehicles และที่ ร้อยละ 
44 ส าหรับประเภท hybrid 

ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา สินค้ารถยนต์
ประเภท plug-in vehicles มียอดจ าหน่าย
สูงมากในล าดับต้นของตลาดรถยนต์ระดับ 

luxury vehicles เนื่องมาจากมีอัตราภาษีซื้อซึ่งเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ซื้อรถยนต์เป็นจ านวนเงินตั้งแต่หลัก
หมื่นถึงหลักแสนเชคเกลต่อคัน ทั้งนี้ ต้นทุนของการเอ้ือประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ
หลายร้อยล้านเชคเกลต่อปี และเกือบร้อยละ 50 ของยอดจ าหน่ายสินค้าประเภท luxury vehicles เป็น
รถยนต์ประเภท plug-in vehicles ดังกล่าว โดยในเดือนกันยายน 2013 ได้มีการก าหนดใช้มาตรการ
จัดเก็บภาษีซื้อในอัตราสูงส าหรับสินค้าประเภท luxury vehicles ซึ่งมีราคาจ าหน่ายสูงกว่า 300 ,000     
เชคเกล เป็นครั้งแรก และอัตราภาษีฯ จะค่อยๆ เพ่ิมสูงขึ้นที่ละน้อยเมื่อราคาจ าหน่ายสูงกว่า 300 ,000    
เชคเกล ขึ้นไปเรื่อยๆ ตามล าดับ 
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แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper 15/06/2018 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศอิสราเอลเป็นการน าเข้าสินค้ายานยนต์จากต่างประเทศเป็น
หลักไม่ว่าจะเป็นจากกลุ่มประเทศยุโรปและเอเชีย โดยแบรนด์ของรถยนต์ที่ได้รับความนิยมในตลาดอิสราเอลสูง
ที่สุด 4 ล าดับแรก ได้แก่ Hyundai, Kia, Toyota, และ Skoda ทั้งนี้ มีจ านวนยานพาหนะในประเทศอิสราเอลปี 
2016 ประมาณ 3.30 ล้านคัน และเป็นการขายรถยนต์คันใหม่ประมาณ 0.3 ล้านคัน ทั้งนี้ อายุการใช้งาน
เฉลี่ยของรถยนต์ในประเทศอิราเอลประมาณ 7 ปี และมีความหนาแน่นของอัตรายานพาหนะต่อประชากร 
จ านวนประมาณ 305 คัน ต่อ จ านวนประชากร 1,000 ราย ส าหรับประเทศไทยได้มีการส่งออกสินค้ารถยนต์ 
อุปกรณ์ และส่วนประกอบไปประเทศอิสราเอลมูลค่าประมาณ 179.31 , 143.71, และ 156.76 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ (เป็นสินค้าส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ มูลค่าประมาณ 3.19 , 2.67, และ 4.70 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ) ในปี 2015, 2016, และ 2017 ตามล าดับ และแนวโน้มอุปสงค์ของสินค้ารถยนต์ขนาดเล็ก - 
ขนาดกลางที่ไม่ใช่ประเภท electric vehicles ยังคงมีจ านวนมากในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอันใกล้
สัดส่วนการใช้งานสินค้ายานยนต์ประเภท electric vehicles จะเพ่ิมสูงขึ้นมาก เนื่องจากหลายประเทศทั่วโลก
ต่างให้ความส าคัญกับการใช้พลังงานสะอาด ลดมลภาวะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หนึ่งในนั้นคือการพัฒนา
รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) โดยมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2030 ส่วนแบ่งตลาดของรถยนต์ไฟฟ้า
จะเพ่ิมขึ้นเป็นเป็นร้อยละ 30 จากที่ปัจจุบันมีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 0.20 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ
รถยนต์ในโลกขณะนี้ (แหล่งข้อมูล : Money Chanel 15/09/60) 
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