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ข้อเสนอที่

 

การจัดการด้านภาษีส�าหรับธุรกิจหลายรัฐ การให้เงินทุนแก่พลังงานสะอาดและการ
ประหยัดพลังงาน แนวคิดริเริ่มออกกฎหมาย
•	 ก�าหนดให้ธุรกิจหลายรัฐต้องค�านวณภาษีเงินได้รัฐที่ต้องจ่ายในรัฐแคลิฟอร์เนียจาก
เปอร์เซ็นต์ยอดขายสินค้าธุรกิจในรัฐแคลิฟอร์เนีย	

•	 ยกเลิกกฎหมายที่มีอยู่ที่ให้ธุรกิจหลายรัฐเลือกท่ีจะใช้สูตรภาษีท่ีเอื้อประโยชน์ทางภาษีต่อ
ธุรกิจที่มีทรัพย์สินและบัญชีเงินเดือนนอกรัฐแคลิฟอร์เนีย	

•	 น�าเงินจ�านวน	550	ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเป็นเวลาห้าปีท่ีได้จากรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนไปใช้ใน
โครงการต่างๆ	ที่สร้างงานด้านการประหยัดพลังงานและพลังงานสะอาดในรัฐแคลิฟอร์เนีย

สรุปการประเมินของนักวิเคราะห์กฎหมายในด้านผลกระทบทางงบประมาณสุทธิของ
รัฐบาลในท้องถิ่นและรัฐ:
•	 รายได้รัฐเพิ่มขึ้นประมาณ	1	พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี	โดยเพ่ิมมากข้ึนเมื่อเวลาผ่านไป	
จากการท�าให้ธุรกิจหลายรัฐไม่สามารถเลือกวิธีการค�านวณรายได้ในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ต้อง
เสียภาษีของธุรกิจ	นี่จะท�าให้ธุรกิจหลายรัฐบางธุรกิจเสียภาษีรัฐมากยิ่งข้ึน		

•	 ประมาณครึ่งหนึ่งของเงินรายได้ที่ได้จากมาตรการนี้	จะน�าไปใช้กับโครงการประหยัด
พลังงานและโครงการพลังงานทางเลือกในอีกห้าปีข้างหน้า	

•	 จ�านวนมากของเงินรายได้ส่วนที่เหลือจะน�าไปใช้กับโรงเรียนรัฐและวิทยาลัยชุมชน	

ความเป็นมา
ภาษีเงินได้นิติบุคคลแห่งรัฐ จ�านวนเงินที่
บริษัทห้างร้านต้องจ่ายให้แก่รัฐส�าหรับภาษี
เงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีนั้นค�านวณจากราย
ได้ที่ต้องเสียภาษีของธุรกิจ	กรณีของธุรกิจ
ซึ่งด�าเนินการทั้งในรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐ
อื่นหรือประเทศอื่นๆ	(ธุรกิจหลายรัฐ)	รัฐได้
ค�านวณภาษีจากส่วนของรายได้ที่เก่ียวข้อง
กับรัฐแคลิฟอร์เนีย	ในขณะที่มีบริษัทไม่มาก
ที่มีสถานะเป็นธุรกิจหลายรัฐได้จ่ายภาษีส่วน
ใหญ่ของรัฐในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคล	
ภาษีนี้เป็นแหล่งรายได้อันดับสามของรายได้
ในกองทุนทั่วไปโดยเก็บได้ $9.6	พันล้านในป	ี
2010–11 

บทวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์กฎหมาย

ธุรกิจหลายรัฐเป็นผู้เลือกว่าควรเก็บ
ภาษีตนอย่างไร ปัจจุบัน	กฎหมายแห่งรัฐได้
อนุญาตให้ธุรกิจหลายรัฐส่วนใหญ่ได้เลือกวีธี
การหนึ่งในสองเพื่อตัดสินจ�านวนของรายได้ที่
เกี่ยวข้องกับรัฐแคลิฟอร์เนียและต้องจ่ายภาษี
ให้แก่รัฐ	ดังนี้:

• “วิธีการสามปัจจัย (Three-Factor 
Method)” เพื่อการค�านวณภาษีเงินได ้
เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้สถานที่ตั้งของการ
ขาย	ทรัพย์สินและพนักงานของบริษัท
เป็นตัวก�าหนด	เมื่อใช้วิธีการน้ี	ยิ่งยอด
การขาย	ทรัพย์สินและพนักงานส่วนใหญ่
ของธุรกิจหลายรัฐอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย
มากเท่าใด	เงินรายได้ส่วนใหญ่ของ
บริษัทก็จะต้องจ่ายเป็นภาษีให้แก่รัฐมาก
ข้ึนเท่านั้น	
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• “วิธีการซึ่งอาศัยปัจจัยยอดขายอย่าง
เดียว (Single Sales Factor Method)” 
เพื่อการค�านวณภาษีเงินได้ คืออีก
วิธีการหนึ่งซึ่งใช้เพียงสถานที่ตั้งในการ
ขายของบริษัทเป็นตัวก�าหนด	เมื่อใช้
วิธีนี้	ยิ่งธุรกิจหลายรัฐมียอดขายมาก
เท่าใดในรัฐแคลิฟอร์เนีย	รายได้ของ
ธุรกิจก็จะต้องถูกน�าไปหักภาษีมากข้ึน
เท่านั้น	(ตัวอย่างเช่น	หากหน่ึงในสี่ของ
ผลิตภัณฑ์ขายได้ในรัฐแคลิฟอร์เนีย	
และส่วนที่เหลือขายได้ในรัฐอื่น	ก�าไร
สุทธิจากยอดขายหนึ่งในสี่นั้นต้องจ่าย
ภาษีให้แก่รัฐแคลิฟอร์เนีย)	

ธุรกจิหลายรฐัมกัได้รบัอนญุาตให้เลอืกวธิกีารที่
สร้างข้อได้เปรยีบให้แก่ตนมากทีส่ดุในด้านภาษ	ี

โครงการการประหยดัพลงังาน ปัจจบุนั
ได้มโีครงการของภาครฐัมากมายทีต่ัง้ขึน้เพือ่
ลดการบรโิภคพลงังาน	ความพยายามเหล่า
นีม้จีดุมุง่หมายในการลดความจ�าเป็นในการ
สร้างสาธารณปูโภคทางพลงังานใหม่ๆ	(เช่น	
โรงงานไฟฟ้าและสายส่ง)	และช่วยในการ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางสิง่แวดล้อม	ตวัอย่าง
เช่น	คณะกรรมาธกิารงานสาธารณปูโภค
แห่งแคลฟิอร์เนยี (California Public Utilities 
Commission (CPUC))	มหีน้าทีก่�ากบัดแูล
การปรบัปรงุประสทิธภิาพทางพลงังานและ
โครงการคนืเงนิทีเ่กีย่วกบัเครือ่งใช้ไฟฟ้าอนั
ได้รบัทนุสนบัสนนุจากเงนิทีเ่กบ็จากผูจ่้ายค่า
สาธารณปูโภค	นอกจากนี	้คณะกรรมาธกิาร
พลงังานแห่งแคลฟิอร์เนยี	(California Energy 
Commission (CEC))	ได้พฒันามาตรฐาน
อาคารและเครือ่งใช้ไฟฟ้าโดยมจีดุมุง่หมายใน
การลดการใช้พลงังานในรฐั

สูตรการให้เงินสนับสนุนโรงเรียน 
ข้อเสนอที่	98	ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้
ลงคะแนนเสียงในปี	1988	และได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขในปี	1990	ก�าหนดให้มีการ
ให้ทุนขั้นต�่าระดับรัฐและท้องถิ่นในแต่ละปี

ส�าหรับโรงเรียนรัฐและวิทยาลัยชุมชน	 
(ต่อไปเรียกว่า	“สถานศึกษา”)	ระดับการให้
ทุนนี้เป็นที่รู ้จักกันในช่ือข้อเสนอที่	98	ว่า
ด้วยการรับประกันข้ันต�่า	แม้ฝ่ายนิติบัญญัติ
สามารถปรับระดับเงินรับประกันและทุนให้
อยู่ในระดับต�่าลง	แต่โดยทั่วไปแล้ว	มักจะ
ตัดสินให้ทุนที่เท่าเทียมกัน	หรือมากกว่า
ที่รับประกัน	การรับประกันในข้อเสนอที่	98 
สามารถเพิ่มขึ้นได้โดยการเพิ่มรายได้ใน
กองทุนทั่วไปของรัฐ	(รวมถึงที่ได้เก็บจาก
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของรัฐ)	ในท�านอง
เดียวกัน	ร่างกฎหมาย	ดังเช่นกฎหมายน้ี	ซึ่ง
เป็นผลให้มีรายได้สูงข้ึนซึ่งนั้น	ยังท�าให้
เกิดการรับประกันเงินสนับสนุนโรงเรียนใน
อัตราสูงขึ้นด้วย	รายจ่ายตามข้อเสนอที่ 98 
เป็นหมวดใหญ่ที่สุดในการใช้จ่ายส�าหรับงบ
ประมาณของรัฐ	รวมแล้วราวร้อยละ	40  
ของค่าใช้จ่ายในกองทุนทั่วไปของรัฐ

ข้อเสนอ
ขจดัความสามารถของธรุกจิหลายรฐัใน

การเลอืกก�าหนดวธิกีารจ่ายภาษเีงนิได้ 
ตามร่างกฎหมายนี	้เริม่ต้นในปี	2013	ธรุกจิ
หลายรฐัต่างๆ	จะไม่ได้รบัอนญุาตให้เลอืกวธิี
การค�านวณภาษเีงนิได้ทีเ่ป็นข้อได้เปรยีบแก่
ตนอกีต่อไป	แต่ธรุกจิหลายรฐัส่วนใหญ่กลบัจะ
ต้องค�านวณภาษทีีจ่่ายให้รฐัแคลฟิอร์เนยีโดย
ใช้วธิปัีจจยัยอดขายอย่างเดยีว	ธรุกจิต่างๆ	ที่
ด�าเนนิการเฉพาะในรฐัแคลฟิอร์เนยีเท่านัน้จะ
ไม่ได้รบัผลกระทบจากร่างกฎหมายนี้
ร่างกฎหมายนี้ยังรวมกฎต่างๆ	เกี่ยวกับ
วิธีการค�านวณส่วนของยอดขายของธุรกิจ
หลายรัฐทั้งหมดที่ต้องน�าไปจ่ายเป็นภาษีให้
กับรัฐแคลิฟอร์เนีย	กฎเหล่านี้ยังมีกฎเฉพาะ
ส�าหรับบริษัทเคเบิลรายใหญ่เป็นการเฉพาะ
ด้วย
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การให้ทุนแก่โครงการเพื่อประสิทธิภาพ
ทางพลังงานและพลังงานทางเลือก มาตรการ
น้ีได้ก�าหนดเงินกองทุนรัฐใหม่	นั่นคือ	กองทุน
เพื่อการสร้างงานในภาคพลังงานสะอาด	(Clean 
Energy Job Creation Fund)	เพื่อสนับสนุน
โครงการที่มุ่งปรับปรุงประสิทธิภาพทางพลังงาน
และเพิ่มการใช้พลังงานทางเลือก	กฎหมาย
ก�าหนดให้รัฐน�าเงินทุนไปเพื่อสนับสนุนสิ่งต่อ
ไปนี้:	(1)	โครงการพลังงานทางเลือกและการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพทางพลังงานในโรงเรียน
ของรัฐ	วิทยาลัย	มหาวิทยาลัย	และอาคารสถาน
ที่ของรัฐอื่นๆ	(2)	การให้ความช่วยเหลือทางการ
เงินและเทคนิคต่างๆ	ในการปรับเปลี่ยนทางพลัง
งงาน	และ (3)	โครงการพัฒนาแรงงานและการ
ฝึกอบรมด้านงานที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพทาง
พลังงานและพลังงานทางเลือก	ฝ่ายนิติบัญญัติ
อาจก�าหนดการใช้จ่ายจากกองทุนนี้และก�าหนด
ให้ใช้เงินส�าหรับโครงการที่มีการบริหารทุน
อย่างมีประสิทธิภาพโดยหน่วยงานอันมีความ
เชี่ยวชาญในการจัดการโครงการด้านพลังงาน	

นอกจากนี้กฎหมายยังได้ (1) ก�าหนดว่า	เงิน
ทุนท้ังหมดซึ่งน�าไปใช้เป็นทุนแก่โครงการต้อง
ประสานงานกับ	CEC	และ	CPUC	และ	(2)	สร้าง
คณะกรรมการก�ากับดูแลชุดใหม่อันมีสมาชิกเก้า
คนท่ีท�าหน้าท่ีทบทวนเป็นรายปี	และประเมินการ
ใช้จ่ายจากกองทุนนี้	
กองทนุเพือ่การสร้างงานในภาคพลงังานสะอาด
จะได้รบัการสนบัสนนุบางส่วนผ่านรายได้ใหม่ทีเ่กบ็
โดยการค�านวณปัจจยัยอดขายประการเดยีว	โดย
เฉพาะอย่างยิง่	ครึง่หนึง่ของรายได้ทีเ่กบ็ได้ซึง่อาจ
สงูถงึ	$550	ล้าน	จะมกีารโอนเป็นรายปีเข้ากองทนุ
เพือ่การสร้างงานในภาคพลงังานสะอาด	การโอน
นีจ้ะเกดิขึน้ในช่วงปีงบประมาณห้าปีเท่านัน้คอื	ปี	
2013–14	จนถงึปี	2017– 18

ผลกระทบทางงบประมาณ
เพิม่รายได้รฐั ดงัแสดงในบรรทดัแรกของตาราง
ที	่1	กฎหมายนีเ้พิม่รายได้ภาครฐัได้ราว $1  
พนัล้านต่อปีเริม่จากปีงบประมาณ	2013–14  
(ซึง่คาดว่าเป็นผลจากเพยีงครึง่ปีของปี	2012–13)	

ตารางที่ 1

ผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นเนื่องจากขอเสนอที่ 39 ในเรื่องรายไดรัฐและการใชจาย

2012–13
  2013–14 

ถึง 2017–18
2018–19  

และหลังจากนั้น

รายไดประจําป $500 ลาน $1 พันลาน 
เพิ่มขึ้นตามระยะเวลา

 มากกวา $1 
พันลาน

การใชจายรายป
จํานวนที่สนับสนุนโครงการดานพลังงาน ไมมี $500 ลาน ถึง $550 ลาน ไมมี

เพิ่มจํานวนการใหทุนแกสถานศึกษา $200 ลาน ถึง 
$500 ลาน

 $200 ลาน ถึง $500 ลาน 
เพิ่มขึ้นตามระยะเวลา

$500 ลาน ถึง 
เกิน $1 พันลาน

การจัดการด้านภาษีส�าหรับธุรกิจหลายรัฐ การให้เงินทุนแก่พลังงานสะอาดและ 
การประหยัดพลังงาน แนวคิดริเริ่มออกกฎหมาย
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รายได้ทีเ่พ่ิมข้ึนมาจากการทีธ่รุกจิหลายรฐับางส่วน
ได้จ่ายภาษเีพ่ิมขึน้	จ�านวนท่ีเกบ็ได้จากกฎหมายนี้
คาดว่าจะเพ่ิมขึน้เรือ่ยๆ	ตามระยะเวลา

รายได้บางส่วนท่ีน�าไปใช้กับโครงการ
พลังงาน ส�าหรับระยะเวลาห้าปี	(ปี	2013–14	ถึง
ปี	2017–18)	ราวครึ่งหนึ่งของรายได้ที่เพิ่มขึ้น	
คือ $500	ล้านถึง	$550	ล้านต่อปี	จะถูกโอนเข้า
กองทุนเพื่อการสร้างงานในภาคพลังงานสะอาด
เพื่อสนับสนุนโครงการประสิทธิภาพพลังงานและ
พลังงานทางเลือก	

การให้ทุนสนับสนุนสถานศึกษาคาดว่าจะ
เพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้ท่ีเพิ่มข้ึน โดยท่ัวไป
แล้ว	รายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยร่างกฎหมายนี้จะได้รับ
การพิจารณาในการค�านวณเงินรับประกันขั้นต�่า
ประจ�าปีของรัฐตามข้อเสนอที่	98	เงินจะถูกโอน
เข้ากองทุนเพื่อการสร้างงานในภาคพลังงาน

สะอาด	แต่อย่างไรก็ตาม	จะไม่ถูกน�าไปใช้ในการ
ค�านวณนี้	ดังแสดงไว้ในตอนท้ายของตารางที่	
1	รายได้ท่ีเพ่ิมขึ้นคาดว่าน่าจะเพิ่มเงินรับประกัน
ขั้นต�่าได้อย่างน้อย	$200	ล้านส�าหรับปี2012–13 
จนถึงปี 2017–18	อย่างไรก็ตาม	ในบางปีระหว่าง
ช่วงเวลานี้นั้น	อัตราเงินประกันขั้นต�่าอาจสูงกว่า
ตัวเลขนี้อย่างมาก	ส�าหรับปี	2018–19	เป็นต้นไป	
เงินรับประกันคาดว่าจะสูงขึ้นโดยมีจ�านวนอย่าง
น้อย $500 ล้าน	ระหว่างช่วงเวลาในระยะแรกๆ	
นั้นเงินรับประกันในบางปีอาจมีจ�านวนสูงกว่าที่
ก�าหนดอย่างมาก	ส่วนเงินท่ีแน่นอนจากรายได้ที่
เพ่ิมขึ้นจะน�าไปใช้กับสถานศึกษาเฉพาะปีนั้นขึ้น
อยู่กับปัจจัยต่างๆ	รวมท้ังการเติบโตโดยรวมของ
รายได้ภาครัฐและจ�านวนของโรงเรียนที่อยู่ภาย
ใต้ข้อผูกพันทางเงินทุน	
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