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3. หลักเกณฑและเงื่อนไขการลงทุนจากตางประเทศ
(Foreign Investment : Terms and Conditions)
3.1 นโยบายสงเสริมการลงทุน (Investment Promotion Policy)
นโยบายการสงเสริมการลงทุนแหงชาติเดือนตุลาคม 1996 ซึ่งมีการปรับปรุงแกไขมาจากนโยบาย
ป 1990 ไดกําหนดเปาหมายหลักดังนี้
o การระดมปจจัยและการใชประโยชนจากกําลังการผลิตทองถิ่น รวมไปถึงความรวมมือกับ
ประเทศพัฒนาแลวและประเทศอุตสาหกรรมใหมากที่สุด
o การสงเสริมการสงออกสินคาและบริการเพื่อพัฒนาภาคการสงออกใหมีศักยภาพในการ
แขงขัน
o การสนั บ สนุ น และอํ า นวยความสะดวกให กั บ การนํ า เทคโนโลยี ส มั ย ใหม เ ข า มาใช ใ น
กิจกรรมซึ่งมีผลโดยตรงกับประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพ และการเพิ่มของศักยภาพใน
การแขงขัน
o การสรางเสริมระบบกฎหมายที่โปรงใส ซึ่งอํานวยความสะดวกในการการสงเสริมและการ
ปกปองการลงทุน
o ลดขั้นตอนการอนุญาตการลงทุน
o แกไขบทบาทของภาคเอกชนและเพิ่มบทบาทใหเปนศูนยกลางมากขึ้น
o สรางความสมดุลระหวางการจัดการกับแรงพลังขับเคลื่อนของตลาดเพื่อเปนวิถีทางใน
การจัดการดานทรัพยากรตางๆ
o เปลี่ยนแนวคิดดานการเมืองที่หลากหลายเพื่อสงเสริมประชาธิปไตย
o สนับสนุนสงเสริมใหคนในประเทศปฏิบัติตามกฎหมาย
ดังนั้นรั ฐบาลจึงมีหนาที่ที่ จะปรับปรุ งภาวะแวดล อมทางธุรกิจใหเ อื้ออํ านวยตอการพัฒนาของ
ภาคเอกชน เพื่อกระตุนการขยายตัวของการลงทุนของภาคเอกชนทั้งจากตางประเทศและในประเทศให
มากขึ้น และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน เพื่อใหเกิดผลในเปาหมายดังกลาว ศูนยสงเสริม
การลงทุนแทนซาเนีย (Tanzania Investment Center, TIC) ไดถูกกอตั้งขึ้นภายใตนโยบายดังกลาวในป
1997 และปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพในป 2000

3.1.1 ศูนยการสงเสริมการลงทุนแทนซาเนีย (TIC)
พ.ร.บ.สงเสริมการลงทุนของแทนซาเนีย ฉบับที่ 26 ป 1997 ครอบคลุมภารกิจของการอํานวย
ความสะดวกและความรวมมือการลงทุนภาคเอกชนของศูนยสงเสริมการลงทุนแทนซาเนีย
โดย
กําหนดใหเปนศูนยการดําเนินการเกี่ยวกับการลงทุนใหเสร็จสิ้นภายในจุดเดียว ศูนยฯ มีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการเพื่อรองรับแนวโนมของการยื่นขออนุญาตที่เพิ่มมากขึ้น การ
ตัดสินใจแตงตั้งเจาหนาที่ระดับสูงจากหนวยงานที่เกี่ยวของเขาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มบทบาทการทํางาน
ของ TIC ในเรื่องการกรรมสิทธิ์ที่ดิน กระบวนการอนุญาตใบอนุญาตทํางานหรือพํานักอาศัยการประเมิน
และการยกเวนภาษี การจดทะเบียนบริษัท สวนที่เกี่ยวของกับกฎหมาย และใบอนุญาตตางๆ พ.ร.บ.
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การสงเสริมการลงทุนแทนซาเนีย ป 1997 ไดรับการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการประกาศใช พ.ร.บ. ที่ดิน
ป 1999 และพ.ร.บ.ที่ดินหมูบาน ป 1999 ซึ่งกําหนดสิทธิในที่ดินในเมืองและในชนบทตามลําดับ
กฎหมายไดกําหนดหลักการพื้นฐานสําหรับนโยบายที่ดินแหงชาติ ซึ่งสนับสนุนการกระจายอยางเทา
เทียมกันของการเขาถึงที่ดินของพลเมืองและผูลงทุนทั้งหมด กฎหมายดังกลาวไดใหโอกาสที่เทาเทียม
สําหรับเพศหญิงในการเขาถึง ถือครอง ใช และซื้อขายที่ดิน เหมือนกับที่ใหขอบเขตและขีดจํากัดเทากับ
เพศชาย หมายเหตุ: สําหรับขอมูลเพิ่มเติมของโอกาสและวิธีการลงทุนในแทนซาเนีย สามารถติดตอได
ในเว็บไซต www.cats-net.com/tic.

3.1.2 องคการสงเสริมการลงทุนแซนซิบาร (Zanzibar Investment Promotion
Agency, ZIPA)
ดวยการรุกของนโยบายพื้นฐานของความมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนของภาคเอกชนบน
หมูเกาะ (รวมทั้ง Unguja และ Pemba ซึ่งเปนสวนหนึ่งกับ Zanzibar) ZIPA ไดกอตั้งขึ้นในป1992 มีการ
กําหนดกรอบระเบียบดานกฎหมายเพื่อสงเสริมการลงทุนและการคาขายบนเกาะ ลดขั้นตอนกฎระเบียบ
ทางราชการและการกําจัดการคอรรับชั่น และปรับปรุงสภาวะแวดลอมใหเปนสวรรคของนักลงทุน
หมูเกาะมีความไดเปรียบทางดานภูมิประเทศทางธรรมชาติในการคาขายเมื่อเปรียบเทียบกับ
ภูมิภาคแอฟริกาทางทิศตะวันออก ตอนกลาง และทางทิศใต โดยเกาะตั้งอยูบริเวณชายฝงของมหาสมุทร
อินเดีย หางจากแผนดินใหญประมาณ 45 ไมล หมูเกาะมีขอไดเปรียบในตัวในธุรกิจอุตสาหกรรมสงออก
สําหรับตลาดในภูมิภาคและตางประเทศ พลเมืองจํานวน 300 ลานคน ของประชาคมแอฟริกาตะวันออก
(EAC) และประชาคมแอฟริกาใต (SADC) ซึ่งเปนตัวกระตุนใหเกิดธุรกิจการคาผานเมืองทาเสรีของแซน
ซิบาร นอกจากธุรกิจสงออกและนําเขาแลว อุตสาหกรรมทองเที่ยวนับวันที่จะมีศักยภาพเพิ่มขึ้น
เนื่องจากธรรมชาติที่สวยงามของชายทะเลและเปนดินแดนแหงประวัติศาสตร ดังนั้นเปนเปาหมายหลัก
ของรั ฐ บาลแซนซิ บ าร ที่ จ ะใช ป ระโยชน จ ากข อ ได เ ปรี ย บทางยุ ท ธศาสตร ข องเกาะที่ จ ะบรรลุ ถึ ง การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการสงเสริมการลงทุนดานการทองเที่ยว การผลิต และการพาณิชย
หมายเหตุ : ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสและวิธีการลงทุนในแซนซิบาร สามารถหาขอมูลเพิ่มเติม
ไดที่เว็บไซต http:/zanzibar.net/utalii/index.html
3.2 ภาคธุรกิจที่ควรลงทุนในแทนซาเนีย

3.2.1 ภาคธุรกิจ Lead Sectors
เหมืองแร ปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ การทองเที่ยว โครงสรางพื้นฐาน เชน การกอสรางถนน
สะพาน ทางรถไฟ สนามบิน การผลิตกระแสไฟฟา โทรคมนาคม การคมนาคมขนสงทางน้ํา การบริการ
ดานเหมืองแร และพื้นที่อุตสาหกรรมสงออก (Export Processing Zones)

3.2.2 ภาคธุรกิจ Priority Sectors
เกษตรกรรมรวมถึงปศุสัตว การบิน อาคารพาณิชย ธนาคารและระบบการเงิน การสงออก พื้นที่
พัฒนาพิเศษ (Geographical Special Development Areas) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
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ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการประมง การฟนฟูและการขยายพื้นที่ การถายทอดวิทยุและโทรทัศน การ
ทัศนาจรและการทองเที่ยว
3.3 การสงเสริมการลงทุนและสิทธิพิเศษ
สิทธิพิเศษสําหรับนักลงทุนตาม พรบ.สงเสริมการลงทุนของแทนซาเนียป 1997 และไดรับ
ใบอนุญาตจาก TIC ที่ไดรับมีดังตอไปนี้
• การยอมรั บ การถื อ ครองทรั พ ย สิ น ของเอกชน และปกป อ งความเสี่ ย งที่ ไ ม ใ ช เ ชิ ง พาณิ ช ย
ปจจุบันแทนซาเนียเปนสมาชิกของ World Bank Foreign Investment Insurance wing,
Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), International Center for Settlement
of Investment Disputes (ICSID), ซึ่งเปนองคกรหนึ่งอยูในธนาคารโลก
• สามารถใชเงินทุน 100% ในการคํานวณสวนตางและกําไรของกิจการ
• ลดภาษีศุลกากรนําเขาของสวนทุนที่ใชในโครงการ เสียภาษีนําเขา 5% สําหรับการลงทุนใน
priority areas และ 0% ในการลงทุนใน Lead Sectors.
• ความสะดวกในการได รั บ ใบอนุ ญ าตที่ เ กี่ ย วข อ งต า งๆ เช น ใบอนุ ญ าตทํ า งาน/พํ า นั ก อาศั ย
ใบอนุญาตการประกอบอุตสาหกรรม ใบอนุญาตคาขาย เปนตน
• อนุญาตโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับการจางงานชาวตางชาติตั้งแต 5
คนขึ้นไปในโครงการที่ถือ
ใบอนุญาตสงเสริมการลงทุน
3.4 รูปแบบการลงทุน
เปนไปไดในหลายรูปแบบ เชน ตางชาติลงทุน 100% การรวมลงทุน หรือการจัดตั้งสํานักงานสาขา
ของตางประเทศ โดยการจดทะเบียนการดําเนินธุรกิจในประเทศในรูปแบบของกิจการสวนตัว หาง
หุนสวน บริษัท จํากัด เปนตน
3.5 ภาษี (ภาษีที่เกี่ยวของกับการลงทุนจากตางประเทศ)

3.5.1 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)
ประเทศแทนซาเนี ย เรี ย กเก็ บ ภาษี เ งิ น ได บุ ค คลธรรมดาสํ า หรั บ รายได ม ากกว า 30,000
แทนซาเนียนชิลลิง (Tshs) อัตราต่ําสุดอยูที่ 17.5% อัตราสูงสุดอยูที่ 35%

3.5.2 ภาษีเงินไดนิติบุคคล (Corporate Income Tax)
อัตราปกติจะอยูที่ 35% สําหรับกิจการทุกประเภท สําหรับธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน จะ
เสียภาษีนี้ในอัตรา 30%

3.5.3 ภาษี Skills and Development Levy
นายจางที่วาจางพนักงานตั้งแต 4 คนขึ้นไปจะตองเสียภาษีนี้ทุกเดือนในอัตรา 6% ของรายไดกอน
หักภาษีของพนักงาน
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3.5.4 ภาษีหัก ณ ที่จาย (Withholding Tax)
ตารางที่ 2 แสดงใหเห็นถึงภาษีหัก ณ ที่จายของแหลงรายไดตางๆ

Tax Sources

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15

ตารางที่ 2 ภาษีหัก ณ ที่จาย
Applicable Tax Rates

Residents NonLead & Mining Operations
Residents Priority
Sectors
Resident Non Resident
Bank Interest
15%
15%
15%
15%
15%
5%
N/A
5%
5%
N/A
Dividends income from Dar es
Salaam Stock Market (DSE)
listed companies
Dividend income from unlisted
10%
10%
10%
10%
10%
companies
Insurance commission
7.5%
N/A
N/A
7.5%
N/A
Rental income
15%
15%
15%
N/A
15%
Management or professional
N/A
20%
N/A
N/A
20%
fee
Royalties fees
N/A
20%
N/A
N/A
20%
Pension or retirement annuity
N/A
15%
N/A
N/A
20%
(which exceeds TShs 5,000/=)
Overland transport
4%
4%
N/A
4%
4%
Shipping
N/A
1.95%
N/A
N/A
1.95%
15%
15%
N/A
N/A
15%
Any rent premium or like
consideration for use of
property
Technical services
3%
3%
N/A
3%
3%
Withholding tax on goods and
2%
2%
N/A
N/A
N/A
services (for those without TIN)
Management fee up to 2% of
N/A
3%
operating cost
ที่มา : Tanzania Investor Guide : UNIDO Guide

3.5.5 ภาษีนําเขา (Import Tax)
เรียกเก็บในอัตรา 0%, 10%, 15% และ 25% ของราคาสินคานําเขา (CIF) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภท
สินคานําเขา
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3.5.6 ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT)
เรียกเก็บในอัตรา 20% ธุรกิจที่มีรายไดที่จะตองเสียภาษีมากกวา 20,000,000 Tshs. ตอป จะตอง
จดทะเบียน VAT
3.6 สิทธิพิเศษดานภาษี
ภาคธุรกิจ Lead and Priority Sectors เทานั้นที่มิสิทธิพิเศษดานภาษี ตัวอยางเชน อุตสาหกรรม
เหมืองแร ซึ่งเปนธุรกิจในภาค Lead Sector จะไดรับสิทธิพิเศษการลดหยอนภาษีดังที่แสดงไวในตาราง
ที่ 3
ตารางที่ 3 อัตราการลดหยอนภาษีสําหรับธุรกิจเหมืองแร
Duty
VAT
All Capital Goods

0%

Relieved

Spare Parts

0%

Relieved

Explosive & Other Supplies

0%

Relieved

Fuel &Oils

0%

Relieved

Corporation Tax

30%

Capital Allowance

100%

Resident and non-resident
withholding tax on technical services

3%

นอกจากนี้ ยังมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมดังนี้
o คาภาคหลวงเรียกเก็บ 3% ยกเวนเพชรเรียกเก็บ 5%
o ไมมีการเรียกเก็บภาษีหรือคาธรรมเนียมในเงินปนผล
o ไมมีการเรียกเก็บภาษีจากรายไดการขายทรัพยสิน
o การยกยอดการขาดทุนไดไมจํากัดเวลา
o จะเรียกเก็บภาษีนําเขาในอัตรา 5% และภาษีมูลคาเพิ่มหลังจากหาปของการผลิต
o หักเงินลงทุนรายป
o การยกเว น ภาษี นํ า เข า สํ า หรั บ สิ น ค า อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการสํ า รวจและการทํ า เหมื อ งแร
สําหรับบริษัทที่จดทะเบียนและไดรับอนุญาตใหดําเนินกิจการในดานนี้
o การสงเงินรายได (หลังจากหักภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ) ในกรณีที่มีการขายหรือเลิก
กิจการ
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o การชําระหนี้เกี่ยวกับเงินคาตอบแทน และผลประโยชนอื่น สําหรับการจางงานบุคคล
ตางชาติในแทนซาเนีย ในการติดตอกับองคกรธุรกิจ
3.7 นโยบายดานแรงงาน

3.7.1 โควตาเขาประเทศ (Immigration Quotas)
ประกาศนียบัตรรับรองสิทธิพิเศษใหสิทธิโควตาเขาเมืองเบื้องตนโดยอัตโนมัติจํานวน 5 คนใน
ระหวางการเริ่มกิจการ และสามารถยื่นขอเพิ่มไดตามความจําเปน

3.7.2 ใบอนุญาตทํางาน (Work Permit)
ชาวตางชาติที่เขามาทํางานหรือลงทุนในประเทศแทนซาเนียตองไดรับใบอนุญาตเพื่อพํานักอาศัย
ซึ่งออกใหโดยสํานักงานตรวจคนเขาเมืองของกระทรวงกิจการภายในประเทศ (Ministry of Home
Affairs) กอน
ประเภทของใบอนุญาต
o แบบ A สําหรับนักลงทุน
o แบบ B สําหรับลูกจาง
o แบบ C สําหรับนักเรียน นักวิจัย และมิชชันนารี
o ใบอนุญาตเขาประเทศสําหรับครอบครัว (Dependent Passes)
o สมาชิกของครอบครัว ผูมีใบอนุญาตทํางานหรือลงทุนจะไดรับใบอนุญาตเขาประเทศ
สําหรับครอบครัว (Dependent Passes) ซึ่งจะลงตราประทับในหนังสือเดินทาง สําหรับ
สมาชิกครอบครัวที่ตองการทํางานตองยื่นขอรับใบอนุญาตทํางานของแตละคน

3.7.3 วีซา (Visa)
บางประเทศจะตองมีการขอวีซากอนเขาแทนซาเนีย
ใบอนุญาตสําหรับการพํานักอาศัย : ชาวตางชาติที่ตั้งใจเกษียณอายุอยูในแทนซาเนียตองไดรับ
ใบอนุญาต class A ทั้งนี้หากสามารถแสดงหลักฐานแสดงรายไดที่พอเพียงตอเจาหนาที่ โดยใบอนุญาตที่
ออกโดยกรมตรวจคนเขาเมืองนี้ไมใหสิทธิผูถือในการทํางาน

3.7.4 การลงทะเบียนชาวตางชาติ (Registration of Aliens)
ชาวตางชาติที่วางแผนที่จะอยูในแทนซาเนียเปนเวลานานกวาสามเดือนตองลงทะเบียนภายใต
พรบ.ทะเบียนคนเขาเมือง ในการลงทะเบียน ตองใหรายละเอียดเกี่ยวกับใบอนุญาตอยูอาศัยโดยแจงชื่อ
ที่อยู และรายละเอียดสําคัญอื่นๆ
3.8 การปกปองการลงทุน (Guarantee against Expropriation)
ประกาศนียบัตร TIC จะเปนหลักประกันใหกับนักลงทุนวารัฐบาลจะไมมีการยึดกิจการใหเปนของ
รัฐ
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ในกรณีที่จําเปนอยางหลีกเลี่ยงไมไดที่รัฐบาลตองเขารับโอนกิจการของเอกชน รัฐใหหลักประกันวา
จะมีการชดเชยอยางเหมาะสมในทันที่ และสามารถศาลไกลเกลี่ยเพื่อรักษาผลประโยชนของภาคเอกชน
ได
นอกจากนี้สิทธิซึ่งเกี่ยวกับสัญญาและสินทรัพยไดรับการปกปองโดยระบบกฎหมายของแทนซาเนีย
แทนซาเนียเปนสมาชิก The International Centre of Settlement disputes and The Multilateral
Investment Guarantee Agency (MIGA)
3.9 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการลงทุน
Tanzania Investment Center (TIC)
P.O. Box. 938
Dar es Salaam, Tanzania
Tel : 255 22 2116328
Fax : 255 22 2118253
E-mail : information@tic.co.tz
Website : www.tic.co.tz
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