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Ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion 
(TRAIN) ay naghahangad na baguhin ang 
kasalukuyang sistema ng pagbubuwis upang gawin 
itong simple, makatarungan, at mas mabisa. Sa 
pamamagitan ng TRAIN, ang bawat Pilipino ay 
mag-aambag sa pagpondo ng mas maraming 
imprastraktura at mga serbisyong panlipunan para 
mawala ang matinding kahirapan at mabawasan 
ang hindi pagkakapantay-pantay.

Ito ay prayoridad na reporma ng administrasyong 
Duterte.

5.0

Maglaan 
ng kalsada

Bigyan ng 
irigasyon

Popondohan ng TRAIN ang mga prayoridad na programa at proyekto 
sa edukasyon, pangkalusugan, at social protection.

Popondohan ng TRAIN ang kailangang puhunan sa mga probinsya. 
Ang mga nais na pagbutihin ay:

para sa mga 
7,834 liblib na 
barangay at 
23,293 sitios

ang 1.3 
milyong ektarya 
ng lupa

ang 14,187km 
national roads at 
30,209km local roads 
na gawa sa graba

Gawing 
kongkreto

Enrollment and 
completion rates

100%

Pondohan ang 
Build, Build, Build 
program

• Pagpapaganda ng 
mass transport

• Pagpapagawa ng 
mga bagong kalsada

• Imprastrakturang 
pang-militar

• Pasilidad na 
pang-isports

• Tubig na maaring 
inumin

113,553 silid-aralan
181,980 mga guro

Magdagdag ng 25 at 
i-upgrade ang 704 
lokal na mga ospital

Mga Benepisyo ng TRAIN
Pangkalusugan at Edukasyon

Mga imprastraktura sa nayon at lungsod

Pang suporta sa 
mga sugar 
farmers

Pondohan ang 
pang-edukasyon, 
pangkalusugan, 
pangnutrisyon, 
kontra-kagutuman, 
social protection, 
at pabahay

Mga Pangunahing Katanungan

Sino ang makikinabang sa mga pagbabago sa PIT?

Hindi na bubuwisan ang unang P250,000 ng taunang kita. Sa pangkahalatan, tataas ang kita 
ng 99.9% ng mga nagbabayad ng buwis, dulot ng paggalaw sa mga saklong ng kita at 
pagbaba ng antas ng buwis. Upang mapanatiling progresibo ang sistema ng pagbubuwis, 
ipapataw ang mas mataas na antas na 35% sa pinakamayamang 0.1% ng mga nagbabayad 
ng buwis.

Sakop ba ng buwis ang bonus at iba pang benepisyo?

Hindi sakop ng income tax ng mga bonus at benepisyo na aabot sa P90,000. (Iniakyat ang 
exemption mula P82,000). Alinsunod sa layuning gawing simple ang sistema ng 
pagbubuwis, pasok na sa pinataas na exemption ng P250,000 ang kasalukuyang personal 
exemption at exemption para sa mga may dependent. Exempt din ang de minimis benefits. 
Tinaas naman ang buwis sa fringe benefits sa 35%, katulad ng pinakamataas na antas para 
sa PIT.

Bakit kailangang magpataw ng karagdagang buwis
sa produktong petrolyo?

Hindi binago sa loob ng 20 taon ang buwis sa petrolyo. Dulot ng inflation, lumiit na ang 
halaga nito at ang nakokolektang buwis mula rito. Lumiit din ang kakayahan ng buwis na ito 
na limitahan ang pagkasirang pangkalikasan at pangkalusugan na dulot ng polusyon. Dahil 
mayayaman ang kumukonsumo ng karamihan ng petrolyong ginagamit ng bansa, isang 
subsidiya sa mga mayaman ang mababang buwis sa langis. Dulot ng pag-akyat sa buwis 
para sa petrolyo, matitigil ang subsidiyang ito at tataas ang pondong malilikom para 
pagpapatayo ng imprastrukturang tutulong sa pagtugon sa matinding trapiko.

Bakit hindi mababawasan ang antas ng VAT?

Isa ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamataas na antas ng VAT ngunit may 
pinakamaraming VAT exemption sa Timog Silangang Asya. Ang 143 na exemptions ay 
ginagawang komplikado ang sistema ng VAT at mahirap ang pagkolekta ng buwis. 
Makakatulong sa pagbawas ng VAT rate sa hinaharap ang pagtugon sa mga problemang ito. 
Pinasawalang-bisa ng TRAIN ang 54 sa mga exemption, upang maging mas patas ang 
sistema ng VAT. Mananatili naman ang mga VAT exemption para sa senior citizen at mga 
may kapansanan.

Bakit kailangang baguhin ang buwis sa mga sasakyan?

Ginawang simple ng TRAIN ang buwis sa mga sasakyan at hinihikayat ang paggamit ng mga 
mas epektibo at makakalikasang alternatibo. Hindi na bubuwisan ang mga pawing electric 
na sasakyan, at ang mga hybrid naman ay kalahati lamang ng buwis na babayaran.

Bakit sweetened beverages at hindi asukal mismo ang
bubuwisan ng TRAIN?

Mura at madaling bilhin ang mga sweetened beverages, subalit lingid sa kaalaman ng 
maraming mamimili, walang halaga sa nutrisyon ang calories mula sa sweetened 
beverages. May mga pangmatagalang epekto rin sa kalusugan ang madalas na pag-inom ng 
sweetened beverages. Sa pagpataw ng buwis sa sweetened beverages, hinihikayat ng 
TRAIN ang mga pagpipiliang makabubuti sa kalusugan upang masiguro ang pagiging 
produktibo ng mga mamamayan. 

Ilalaan para sa mga pangunahing proyekto sa imprastraktura ang 
malilikom na pondo. Kabilang dito ang:

Pulilan-Baliuag Diversion Road
Camarines Sur-Albay 
Diversion Road
Maasin City Coastal Bypass Road 
cum Sea Wall
Tacloban City Bypass Road
Panay East-West Road
Cagayan de Oro Diversion Road

• •

•

•

•

•

•

•
•
•

Daang Maharlika (NRJ-Sibagat 
Section) (Mandamo-Las 
Nieves Section)
Valencia City-Pangantucan 
Diversion Road
Bonifacio Global City-Ortigas 
Center Link Road
C-5/Katipunan Viaduct



Itinatama ng TRAIN ang masalimuot at hindi makatarungang sistema ng pagbubuwis. Binababaan nito ang personal income tax, ginagawang simple 
ang estate at donor’s tax, linalawakan ang saklaw ng value-added tax, isinasaayos ang buwis sa mga produktong petrolyo at sa mga sasakyan, at bibigyan 
ng buwis ang mga sugar-sweetened beverages.

Sa pinasimpleng sistema ng pagbubuwis, tataas ang take-home pay na maglalagay ng 
mas maraming pera sa bulsa ng mga mamamayan. Magbabayad ng mas mababang 
buwis ang 99% ng mga mamumuwis. Mananatiling exempt ang mga bonus na hindi 
lalampas sa halagang P90,000.

Sa pagpapatupad ng TRAIN

Personal Income Tax

Taunang taxable income Sa pagpapatupad ng TRAIN

0 - 250,000 0%

Higit 250,000 - 400,000 20% ng higit sa 250,000

Higit 400,000 - 800,000 30,000 + 25% higit 400,000

130,000 + 30% higit 800,00

490,000 + 32% ng higit 2,000,000

2,410,000 + 35% higit 8,000,000

Simula 2023

0%

15% ng higit sa 250,000

22,500 + 20% higit 400,000

102,500 + 25% higit 800,00

402,500 + 30% ng higit 2,000,000

2,202,500 + 35% higit 8,000,000

Higit 800,000 - 2,000,000

Higit 2,000,000 - 8,000,000

Higit 8,000,000

Upang palawakin ang saklaw ng VAT, hangad ng TRAIN limitahan 
ang mga exemption sa agrikultura, edukasyon, at pangkalusugan, at sa halip ay 
gagamitin ang badyet para tulungan ang mga mahihirap. Tinanggalan ng VAT exemption 
ang mga sumusunod:  (1) power transmission at (2) iba pang special laws na may VAT 
exemptions.

Estate tax
Iisang tax rate na 6% ng halaga (net) 
ng ari-arian
Itinakdang kabawasan na P1 milyon at 
exemption hanggang sa P3 milyon 
para sa mga tahanan ng pamilya

•

•

Donor’s tax
Iisang tax rate na 6% ng halaga (net) 
ng donasyon para sa mga regalo higit 
sa halagang P100,000 taun-taon, nang 
walang kinalaman sa relasyon

•

Estate at Donor’s tax

1. Pangangasiwa ng buwis
Simula noong 2016, tinutukan ng 
administrasyong Duterte ang pagpapabuti 
ng Bureau of Internal Revenue (BIR) at ng 
Bureau of Customs (BOC). Kasama rin sa 
TRAIN ang mga sumusunod na 
administratibong hakbang:

Gagawing apat na pahina na lamang ang 
ITR (Income Tax Return) ng malalaking 
nagbabayad ng buwis, at gagawing simple 
ang pagbabayad ng mga SEPs 
(self-employed professionals) ng buwis.

1. Unconditional Cash 
Transfers (UCT)

Minsanang suporta 
na P2,400 para sa 
mga pinakamahihirap 
na 50% na 
sambahayan.

2. Fuel vouchers para sa 
mga jeepney drivers

3. Para sa mga Minimum 
Wage Earners at 
pinakamahihirap na 50% 
ng populasyon 

10% na diskuwento sa pamasahe 
para sa mga commuters
Diskuwento sa pagbili ng bigas mula 
sa NFA
Libreng skills training sa TESDA

Pagmarka sa lahat ng produktong 
petrolyo para maibsan ang smuggling
Paglaan sa paggamit ng e-receipts 
upang masugpo ang smuggling

Social protection 
programs

•

•

•

•

•

Komplementaryong 
hakbang

Upang mamuhunan sa kinabukasan ng bansa, ang excise sa mga produktong diesel ay 
itataas sa P2.5, P4.5, at P6.0 unti-unti sa loob ng tatlong taon at ang gasolina ay itataas 
sa P7, P9, at P10 sa loob ng tatlong taon. Ito ay napakaprogresibo. Simula noong 1997, 
hindi pa nagbabago ang buwis sa langis. Ang pagsasaayos nito ay tutulong para 
solusyonan ang climate change.

Oil excise tax

KONSUMO NG 
LANGIS BATAY 

SA INCOME 
DECILE

DOCUMENTARY 
STAMP TAX

FOREIGN CURRENCY
DEPOSIT UNIT (FCDU)

48.5%
1st to 9th

51.5%
10th

51% ng gasolina ay ginagamit ng 
pinakamayaman na 10% 

(kumikita ng higit sa P113,000 
kada buwan)

13% ng gasolina ay ginagamit ng 1% 
ng pinakamayayamang pamilyang 

Pilipino (kumikita ng higit sa 
P288,000 kada buwan). Ganitong 
karami rin ang kinokonsumo ng 

pinakamahihirap na 50% ng 
populasyon.

Pagbabago sa presyo (SRP) ng mga pangkaraniwang sasakyan

Automobile excise tax
Pinasimple ang pagbubuwis sa mga sasakyan. Mas malaki pa rin ang buwis sa 
magagarang sasakyan kumpara sa mga karaniwang sasakyan.

Tatak at modelo Antas ng buwis
Toyota Vios 1.3 Base 4% P10,734

P13,261

P38,618

4%

10%

Mitsubishi Mirage G4 GLS

Toyota Innova 2.0 J

Taas sa SRP

Sweetened beverages excise tax
Magpapataw ng karagdagang buwis sa mga inuming may dagdag na asukal at 
pampatamis o sweetened beverages. Bilang isang hakbang pangkalusugan, layunin 
nitong tugunan ang problema sa diabetes at labis na katabaan (obesity), habang 
lumilikom ng karagdagang pondo para sa mga programang pangkalusugan.

P6 kada litro ng sweetened beverages na ginagamit ng 
caloric, o non-caloric o kombinasyo ng dalawa

P12
kada litro ng sweetened beverages na gumagamit ng 
high fructose corn syrup o may halong caloric o 
non-caloric na pampatamis

Karagdagang excise tax
Para sa
cosmetics

Para sa
tabako

5% na buwis para 
sa gross receipts ng 
non-essential cosmetic 
surgery 

P32.5 (Jan. 1, 2018)
P35 (July 1, 2018)

P37.5 (Jan. 1, 2020)
P40 (July 1, 2022)

P50 simula Jan. 
1, 2018 at karagdagang 
P50/taon hanggang 
Jan 1. 2020 (kada 
metric ton)

Para sa
coal

Pagkatapos ng Jan. 1, 2024,
itataas ito ng 4% kada taon.

Pagtaas ng presyo:

Value-Added Tax (VAT)
Sa kasalukuyang sistema ng VAT, marami ang gumagamit ng exemptions para makaiwas 
sa babayarang buwis. Kailangan bawasan ang mga exemptions na ito upang mapigilan 
ang leakage sa sistema.

Mga buwis na pampinansiyal
Isinaayos rin ng Kongreso ang mga sumusunod na buwis:

15% na pagtaas mula 7.5% sa huling buwis.

CAPITAL GAINS OF
NON-TRADED STOCK 15% na pagtaas mula 5 to 10% huling buwis sa net gains.

STOCK 
TRANSACTION TAX 0.5% to 0.6% na pagtaas sa transaction value.

Pilipinas Indonesia Thailand Vietnam Malaysia

12% 10% 10% 7% 6%
VAT rate VAT rate VAT rate VAT rate VAT rate

56 linya ng 
exemptions 

sa NIRC at 84 
special exemptions

37 linya ng 
exemptions

35 linya ng 
exemptions

25 linya ng 
exemptions

14 linya ng 
exemptions

Mananatiling exempt ang senior citizens at PWDs sa pagbayad 
ng VAT.

Sa paglimita ng VAT exemptions, makakalikom ng mas 
maraming pondo para sa mga mahihirap.

100% na pagtaas, maliban sa mga pautang na may 50% na 
pagtaas lamang. Ang DST rates para sa mga ari-arian, ipon, at 
non-life insurance transactions ay walang pagbabago. 


