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บทคัดย่อ
กฎหมายมรดกเป็นเรือ่ งของบุคคลซึง่ ตายแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทรัพย์สนิ
ทั้งหมดของผู้ตาย ย่อมตกทอดแก่ทายาททันทีที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายกองมรดกของผู้ตายทายาทที่มี
สิทธิได้รบั มรดกตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ เรียกว่า “ทายาทโดยธรรม” และสิทธิรบั มรดกของทายาทโดยธรรม
เรียกว่า “สิทธิโดยธรรม” ทายาททีม่ สี ทิ ธิได้รบั มรดกตามทีก่ ำ� หนดไว้ในพินยั กรรม เรียกว่า “ผูร้ บั พินยั กรรม”
และสิทธิรับมรดกของผู้รับพินัยกรรม เรียกว่า “สิทธิตามพินัยกรรม” วัตถุประสงค์หลักในการเรียกเก็บ
ภาษีมรดก คือ ๑) นโยบายการเรียกเก็บภาษีมรดก เป็นวิธกี ารติดตามการจัดเก็บภาษีทรี่ วั่ ไหล ๒) นโยบาย
การเรียกเก็บภาษีมรดก เป็นมาตรการในการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคมผลกระทบ
ด้านดีของนโยบายการเรียกเก็บภาษีมรดกเป็นแนวคิดเพือ่ ช่วยขจัดปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ทางด้านเศรษฐกิจ
ของประชาชนในสังคมและท�ำให้เกิดประโยชน์แก่คนยากจนผู้ด้วยโอกาส เป็นเครื่องมือให้รัฐบาลน�ำราย
ได้มาพัฒนาประเทศผลกระทบด้านลบของนโยบายการเรียกเก็บภาษีมรดกส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ ซึง่ อภิมหาเศรษฐีจะใช้วธิ ใี นการหลีกเลีย่ งภาษีมรดก คือ การย้ายเงินลงทุนออกไปต่างประเทศ
และเปิดบัญชีอยู่ต่างประเทศ
ค�ำส�ำคัญ: ภาษีมรดก, ความเท่าเทียม

Abstract
Inheritance law is the person who died. Civil and Commercial according Total
assets of the deceased, theirs would entail deceased heritage. The estate of the deceased
Children who are entitled to inherit under the law is called. “Statutory heir” Children
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และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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who are entitled to inherit under the law in his will known as “heiress”. And inheritance
rights of heiress called “testamentary rights.” The main purpose of inheritance tax is
charged. 1) Policy inheritance tax. As a means of tracking the tax leakage. 2) Policy
inheritance tax. As a measure of equality and fairness in society.Impact of policy
inheritance tax. The idea is to eliminate the disparity of economic and social benefits to
the poor people of opportunities.A tool for the government to put money into
developing countries. The negative impact of policy inheritancetax. Impact on the
economy of the country.The millionaire remediation method of avoiding inheritance tax.
Is to move away foreign investment. And open an account abroad.
Keywords: Inheritance tax, Equality

๑. บทน�ำ

กฎหมายมรดกเป็นเรือ่ งของบุคคลซึง่ ตายแล้ว
ทรัพย์สนิ หรือกองมรดกของเขา จะตกทอดแก่ผใู้ ด
หรือตัวของเขาเองขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยูจ่ ะก�ำหนดการ
เผื่อตายยกทรัพย์สินของตนให้บุคคลใดเป็นสิทธิ
ของเขาทีจ่ ะกระท�ำได้ หลักการนีเ้ ป็นการสนับสนุน
ในเรื่องกรรมสิทธิ์ของบุคคลอันมีเหนือทรัพย์สิน
ของตนทีถ่ อื ปฏิบตั สิ บื ต่อกันมา๑ เป็นหลักส�ำคัญอันหนึง่
ในระบบแห่งเศรษฐกิจและสังคม ด้วยเหตุผลนีเ้ อง
จึงมีการออกกฎหมายการเรียกเก็บภาษีมรดกของไทย
เพื่อน�ำรายได้เข้ารัฐ ภาษีมรดกเป็นภาษีทางตรงที่
ผูเ้ สียภาษีไม่สามารถผลักภาระได้ หมายถึง ผูม้ รี าย
ได้มากมีทรัพย์สินมากก็เสียภาษีมาก ส่วนผู้มีราย
ได้นอ้ ยมีทรัพย์สนิ น้อยก็เสียภาษีนอ้ ย ผูม้ รี ายได้ไม่
ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนดก็ไม่ต้องช�ำระภาษี ซึ่ง

แตกต่ า งกั บ ภาษี โ ดยอ้ อ มที่ เ ก็ บ จากผู ้ บ ริ โ ภค
เป็นการผลักภาระภาษีโดยมิได้ค�ำนึงถึงรายได้ของ
ผูบ้ ริโภคเลย ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้
มีฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเพิ่ม
ช่องทางให้รฐั สามารถจัดเก็บภาษีทางตรงได้เพิม่ ขึน้
โดยการเพิ่มประเภทภาษีที่จัดเก็บจะก่อให้เกิด
ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนและมี
ความเสมอภาคมากขึ้ น ๒ กล่ า วคื อ ผู ้ มี ร ายได้
ทรัพย์สินสะสมจ�ำนวนมากก็ถือว่าเป็นผู้มีโอกาส
ทางเศรษฐกิจมากกว่าผู้มีทรัพย์สินสะสมน้อย ดัง
นั้นการจัดเก็บภาษีมรดกถือว่าเป็นค่าชดเชยความ
เสียโอกาสเข้าถึงทรัพยากรของประชาชน ผูซ้ งึ่ ไม่มี
โอกาสเข้าถึงทรัพยากรดังกล่าว การเก็บภาษีมรดก
จึ ง มี ค วามเหมาะสมเป็ น สิ่ ง ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่
เศรษฐกิจบ้านเมืองและสังคมเป็นอย่างยิ่ง

เสริม วินจิ ฉัยกุล, กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยมฤดก, (พระนคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์,
๒๔๙๖), หน้า ๑.
๒
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ประเทศไทยเคยมีการเก็บภาษีมรดกมา
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยรัชกาลสมเด็จพระ
นารายณ์มาแล้ว ในสมัยนี้เรียกว่าอากรมรดก ซึ่ง
เป็นอากรทีเ่ รียกเก็บเฉพาะทรัพย์สมบัตทิ เี่ กินก�ำลัง
ของทายาทที่ใช้สอยให้ตกเป็นของหลวงทั้งหมด
การเก็บภาษีมรดกยังปรากฏต่อมาในกฎหมายเก่า
เรี ย กว่ า กฎหมายมรดก กล่ า วคื อ มรดกชายมี
บรรดาศักดิ์ให้แบ่งเป็น ๔ ภาคเท่าๆ กัน คือ ภาค
หลวงหนึ่ง ภาคบิดามารดาหนึ่ง ภาคภรรยาหนึ่ง
และภาคญาติหนึ่ง๓

๒. เนื้อหา

๑. มรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับมรดกไว้เป็นบรรพเฉพาะ แต่
ในบทความนี้จะสรุปสาระส�ำคัญๆ เพื่อประโยชน์
ในเรื่องภาษีอากรเท่านั้น๔
๒. การตกทอดแห่งมรดก ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๙ บัญญัติว่า “เมื่อ
บุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนัน้ ตกทอดแก่ทายาท
ทายาทอาจเสียไปซึง่ สิทธิในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น” หลัก
การของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ในเรื่องมรดกได้
รับรองให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้ตายหรือผู้ที่
เป็นเจ้าของทรัพย์มรดกทีเ่ รียกว่าเจ้ามรดก ตกทอด
แก่ทายาททันทีทเี่ จ้ามรดกถึงแก่ความตาย มีคำ� ถาม
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ว่าเจ้ามรดกนีห้ มายความรวมทัง้ บุคคลธรรมดาและ
นิตบิ คุ คลใช่หรือไม่ ซึง่ อาจพิจารณาพิเคราะห์ได้วา่
เจ้ามรดกจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านัน้ นิตบิ คุ คล
ไม่อาจเป็นเจ้ามรดกได้เพราะนิตบิ คุ คลไม่อาจถึงแก่
ความตายได้ การสิ้นสุดสภาพบุคคลของนิติบุคคล
จะมีผลท�ำให้บรรดาทรัพย์สิน สิทธิและหน้าที่ของ
นิติบุคคลนั้นต้องจัดการไปตามกฎหมายว่าด้วย
นิติบุคคล จะน�ำบทบัญญัติแห่งกฎหมายลักษณะ
มรดกมาบังคับไม่ได้ เมือ่ กล่าวถึงการตายของบุคคล
อาจกล่าวได้วา่ การตายตามกฎหมายมี ๒ ประการ คือ
๑) การตายโดยธรรมชาติ หมายความถึง การตาย
ซึ่งแพทย์ถือว่าบุคคลจะถึงแก่ความตายเมื่อหัวใจ
หยุดเต้นและสมองไม่ท�ำงาน และ ๒) การตายโดย
ผลของกฎหมาย หมายความถึง การตายทีม่ พี ฤติการณ์
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กฎหมายบัญญัติเกิดขึ้น
และกฎหมายให้ถือว่าถึงแก่ความตาย หรืออาจ
เรียกว่าเป็นการตายโดยนิตนิ ยั ได้แก่ กรณีทศี่ าลได้
มีค�ำสั่งให้ เป็นคนสาบสูญ ตามมาตรา ๖๒ แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึง่ กฎหมายให้
ถื อ ว่ า ตายอั น มี ผ ลท� ำ ให้ ท รั พ ย์ ม รดกของผู ้ ต าย
ตกทอดแก่ทายาทเช่นกัน ทั้งนี้ตามมาตรา ๑๖๐๒
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๓. กองมรดก มาตรา ๑๖๐๐ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ภายใต้
บังคับแห่งประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผูต้ าย
ได้แก่ ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิ

ศุภชัย ยาวะประภาษ และปิยากร หวังมหาพร, นโยบายสาธารณะไทย : ก�ำเนิดพัฒนาการและสถานภาพ
ของศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : จุดทอง, ๒๕๕๒), หน้า ๙๕.
๔
สรรพากรสาส์น, มรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. แหล่งทีม่ า : http://www. sanpakornsarn.com/page_article_ detail. php?alD=33 สรรพากรสาส์น [๓๐ เมษายน ๒๕๕๙].
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หน้าที่และความรับผิดต่างๆ เว้นแต่ตามกฎหมาย
หรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตาย
โดยแท้ ” ดั ง นั้น ทรัพ ย์มรดกที่อาจตกทอดแก่
ทายาทได้ จึงได้แก่
๓.๑ ทรัพย์สิน หมายความรวมทั้ง
วัตถุทมี่ ี รูปร่าง และวัตถุทไี่ ม่มรี ปู ร่าง ซึง่ อาจมีราคา
และถือเอาได้
๓.๒ สิทธิต่างๆ เช่น สิทธิเหนือพื้น
ดิน ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิเรียก
ร้องตามสัญญากู้ สิทธิเรียกร้องตามสัญญาซื้อขาย
เป็นต้น เว้นแต่สทิ ธิเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทน
เพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงิน ไม่ถือว่า
เป็นมรดก๕
๓.๓ ความรับผิดของผูต้ าย ความรับ
ผิดของผู้ตายอาจเกิดขึ้นจากนิติกรรมสัญญา หรือ
มูลหนีอ้ ย่างอืน่ เช่น ละเมิด จัดการงานนอกสัง่ ลาภ
มิควรได้ก็ได้ กล่าวคือ เมื่อไม่ช�ำระหนี้หรือผิด
สัญญา ผู้ตายก็ต้องช�ำระหนี้ ตลอดจนค่าเสียหาย
ต่างๆ เมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายไป โดยยังไม่พ้น
ความรับผิด หากความรับผิดนัน้ มิใช่เป็นการเฉพาะ
ตัวโดยแท้ ย่อมเป็นมรดกตกทอดไปยังทายาทด้วย
และในฐานะทายาทก็ต้องรับผิดด้วย๖
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๓.๔ หน้าที่ของผู้ตาย โดยที่สิทธิ
เป็นประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้
ฉะนัน้ เมือ่ บุคคลหนึง่ มีสทิ ธิตอ่ อีกบุคคลหนึง่ บุคคล
หลังนีย้ อ่ มมีหน้าทีท่ จี่ ะปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามประโย
ชน์นน้ั ๆ ดังนัน้ สิทธิและหน้าทีจ่ งึ เป็นของคูก่ นั โดย
หน้าทีย่ อ่ มผูกพันอยูก่ บั สิทธิ เมือ่ มีสทิ ธิกต็ อ้ งมีหน้า
ทีอ่ ยูด่ ว้ ยเสมอ๗ และความรับผิดต่างๆ ได้แก่ ความ
ผูกพันในหนี้สินที่ผู้ตายต้องช�ำระ หรือความรับผิด
ตามสัญญา เช่น สัญญาค�้ำประกันที่ผู้ตายได้ท�ำไว้
เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี แม้ทายาทจะต้องรับไปทั้ง
สิทธิและหน้าที่ซึ่งเป็นทรัพย์มรดก แต่ก็ไม่ต้องรับ
ผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน
๔. ทายาท แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ
๔.๑ ทายาททีม่ สี ทิ ธิได้รบั มรดกตาม
ที่กฎหมายบัญญัติ เรียกว่า “ทายาทโดยธรรม”
และสิทธิรับมรดกของทายาทโดยธรรม เรียกว่า
“สิทธิโดยธรรม”
๔.๒ ทายาททีม่ สี ทิ ธิได้รบั มรดกตาม
ทีก่ ำ� หนดไว้ในพินยั กรรม เรียกว่า “ผูร้ บั พินยั กรรม”
และสิ ท ธิ รั บ มรดกของผู ้ รั บ พิ นั ย กรรม เรี ย กว่ า
“สิทธิตามพินัยกรรม”

อัมพร ณ ตะกัว่ ทุง่ , ค�ำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พรรพ ๖ ว่าด้วยมรดก, (กรุงเทพมหานคร
: สุทธิแสวงการพิมพ์, ๒๕๒๔), หน้า ๑๑.
๖
จรัสพงศ์ คลังกรณ์, เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่ง ๓ ครอบครัว มรดก, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช สาขานิติศาสตร์, (นนทบุรี : ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด อรุณการพิมพ์, ๒๕๕๕), หน้า ๘-๙.
๗
หยุด แสงอุทัย, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๘), หน้า ๒๑๘.
๕
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ซึ่งบุคคลคนเดียวอาจเป็นได้ทั้งสอง
ฐานะ คือทั้งทายาทโดยธรรม และผู้รับพินัยกรรม
ก็ได้ ผู้รับพินัยกรรมซึ่งเป็นบุคคลธรรมดานั้นหาก
เกิดมารอดอยูใ่ นสามร้อยสิบวันนับแต่ผทู้ ำ� พินยั กรรมตาย
ย่อมมีสทิ ธิรบั มรดกตามพินยั กรรม๘ แต่ทายาทโดย
ธรรมจะมีได้แต่เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น ส่วน
นิตบิ คุ คลไม่มกี ฎหมายบัญญัตใิ ห้มสี ทิ ธิได้รบั มรดก
เว้ น แต่ วั ด กั บ แผ่ น ดิ น แต่ แ ม้ ว ่ า จะมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
ทรัพย์สินของผู้ตาย ก็เป็นการได้รับโดยเหตุผล
เฉพาะเรื่อง ไม่ใช่ได้รับในฐานะทายาทโดยธรรม
ของผู้ตาย ส่วนนิติบุคคลอาจเป็นทายาทได้แต่
เฉพาะในฐานะผู้รับพินัยกรรมเท่านั้น

๓. ประเภทของภาษีมรดก

ภาษีมรดกจัดเป็นภาษีทรัพย์สินประเภท
ที่เรียกเก็บจากความตายของเจ้าของมรดกเป็น
ส�ำคัญ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ ภาษี
กองมรดกและภาษีการรับมรดก ภาษีทงั้ ๒ ประเภท
มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป โดยอาจ
แยกพิจารณาได้ดังนี้
๑. ภาษีกองมรดก เป็นภาษีทเี่ ก็บจากกอง
ทรัพย์สนิ ของผูต้ าย โดยให้ทำ� การรวบรวม ทรัพย์สนิ
ของผู้ตายทั้งหมดมาประเมินภาษีและช�ำระภาษี
ตามจ�ำนวนที่ประเมินได้ จากนั้นทรัพย์สินที่เหลือ
จากการช�ำระภาษี แล้วจึงจะตกทอดไปยังทายาท
ของผู้ตาย ซึ่งภาษีกองมรดกนี้ไม่ได้ค�ำนึงถึงความ
สัมพันธ์ระหว่าง ผูต้ ายกับผูร้ บั มรดก และอัตราภาษี
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ส่วนใหญ่จะเป็นอัตราก้าวหน้าตามขนาดของกอง
มรดก
การเก็ บ ภาษี ก องมรดกนี้ มี ข ้ อ ดี คื อ
ท�ำให้ รัฐได้จ�ำนวนภาษีมาก เพราะเป็นการเก็บ
ภาษีจากทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นก่อนแบ่งให้ทายาท
รวมทั้งเจ้าหน้าที่สามารถจัดเก็บได้ง่าย และมีการ
ประเมินเพียงครัง้ เดียว ท�ำให้ประหยัดค่าใช้จา่ ยใน
การจัดเก็บและเกิดการกระจายรายได้อย่างเป็น
ธรรมมากกว่าการจัดเก็บภาษีมรดกโดยวิธอี นื่ รวม
ทัง้ ท�ำให้ชอ่ งว่างทางสังคมของคนรวยกับคนจนลด
ลงมากขึ้น เพราะมีฐานภาษีที่กว้างกว่า เป็นเหตุ
ท�ำให้รฐั มีรายได้เพือ่ น�ำไปท�ำนุบำ� รุงประเทศได้มาก
ขึน้ นัน่ เองอย่างไรก็ดสี ำ� หรับข้อเสียของการจัดเก็บ
ภาษีกองมรดกก็คือ ท�ำให้ทายาทผู้รับมรดกแต่ละ
คนจะต้ อ งรั บ ภาระภาษี เ ท่ า กั น โดยไม่ ค� ำ นึ ง ว่ า
ทายาทนั้นจะมีรายได้มากหรือน้อย หรือจะได้รับ
ทรั พ ย์ ม รดกเป็ น จ� ำ นวนเท่ า ใด รวมทั้ ง ท� ำ ให้
ประชาชนมีความรู้สึกไม่ดีกับการจัดเก็บภาษีวิธีนี้
เพราะจะต้ อ งเสี ย ภาษี จ ากกองทรั พ ย์ ม รดกทั้ ง
จ�ำนวน ซึ่งคิดเป็นเงินภาษีที่ต้องเสียจ�ำนวนมาก
และหากมีขอ้ โต้แย้งเกิดขึน้ ก็จะท�ำให้รฐั จัดเก็บภาษี
ได้ช้าลงด้วย
๒. ภาษีการรับมรดก เป็นภาษีทเี่ ก็บจาก
บุคคลที่ได้รับมรดก เมื่อเจ้าของทรัพย์สินหรือเจ้า
มรดกถึงแก่ความตายแล้วทรัพย์มรดกจะถูกแบ่งให้
ผู้รับมรดกหรือทายาทแต่ละคนตามสัดส่วน ดังนั้น
ในกรณีนี้ผู้รับมรดกแต่ละคนจะเป็นผู้มีหน้าที่เสีย

เสนีย์ ปราโมช, กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยครอบครัวและมรดก, (พระนคร : ส�ำนักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๐๘), หน้า ๔๔๓-๔๔๔.
๘
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ภาษี อัตราภาษีรวมทั้งการลดหย่อนต่างๆ จะขึ้น
อยูก่ บั ความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ บั มรดกกับผูต้ ายคือ
ผู้รับมรดกที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ตาย เช่น
เป็นทายาทโดยธรรม ก็จะถูกเก็บภาษีในอัตราทีต่ ำ�่
กว่า แต่สำ� หรับกรณีผรู้ บั มรดกทีม่ คี วามสัมพันธ์หา่ ง
ออกไป เช่น เป็นทายาทโดยพินยั กรรม ก็จะถูกเก็บ
ภาษีในอัตราที่สูงกว่า เป็นต้น
การเก็บภาษีการรับมรดกนี้มีข้อดีคือ
ท�ำให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดีในการจัดเก็บภาษี
มากกว่าการเก็บภาษีจากกองมรดก สามารถลด
กระแสสังคมได้ เพราะจะไม่มคี วามรูส้ กึ ว่าเป็นการ
จัดเก็บภาษีทซี่ ำ�้ ซ้อน โอกาสในการเสียภาษีการรับ
มรดกอาจมี น ้ อ ยกว่ า การเสี ย ภาษี ก องมรดก
เนื่องจากในการรับมรดกแต่ละคนจะเสียภาษีก็ต่อ
เมือ่ มีจำ� นวนมรดกทีไ่ ด้รบั ถึงเกณฑ์ขนั้ ต�ำ่ ทีก่ ำ� หนด
ไว้ เช่น หากมีการก�ำหนดว่าจะมีการจัดเก็บภาษี
มรดก ส�ำหรับกรณีได้รับมรดกเกิน ๑๐ ล้านบาท
แล้วมีขอ้ เท็จจริงเกิดขึน้ ว่า กองมรดกมีทรัพย์มรดก
รวมจ�ำนวน ๓๐ ล้านบาท แต่ได้แบ่งให้ทายาท ๕
คนๆ ละ ๖ ล้านบาท เช่นนีก้ ไ็ ม่ตอ้ งเสียภาษีการรับ
มรดก เป็นต้น
ส�ำหรับข้อเสียของการจัดเก็บภาษี
การรั บ มรดกนี้ พบว่าเป็นการจัดเก็บภาษีที่ ไ ม่
อ�ำนวยรายได้ให้แก่รัฐมากเท่ากับการจัดเก็บภาษี
กองมรดก รวมทั้งไม่สะดวกต่อการจัดเก็บภาษี
เพราะจะต้องจัดเก็บเป็นรายบุคคลผูร้ บั มรดก กรณี
ทีม่ ที ายาทเป็นจ�ำนวนมากก็อาจต้องใช้เวลาในการ
จัดเก็บมากขึ้น และต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นด้วย
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๔. มรดกกับการจัดเก็บภาษีในปัจจุบัน

ทรัพย์มรดกที่ตกทอดแก่ทายาทเมื่อเจ้า
มรดกถึ ง แก่ ค วามตาย จะเป็ น ไปโดยผลของ
กฎหมาย เมื่อน�ำมาปรับพิเคราะห์เข้ากับประมวล
รัษฎากรแล้วจะพบว่า เมือ่ ทายาทได้รบั ทรัพย์มรดก
มา กรณีถือเป็นการได้รับเงินได้พึงประเมินตาม
ความหมายของมาตรา ๓๙ แห่งประมวลรัษฎากร
ซึ่งโดยหลักแล้วทายาทจะต้องน�ำมาค�ำนวณภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาด้วย อย่างไรก็ดีในเรื่องดัง
กล่าวนีไ้ ด้มกี ารบัญญัตกิ ฎหมาย ให้ยกเว้นภาษีเงิน
ได้บคุ คลธรรมดาให้แก่ทายาท ผูท้ ไี่ ด้รบั มรดกนัน้ ไว้
ไม่ว่าจะเป็นกรณีได้รับมรดกโดยตรงจากเจ้ามรดก
หรื อ เป็ น กรณี ที่ ไ ด้ รั บ จากกองมรดก ทั้ ง นี้ ต าม
มาตรา ๔๒ (๑๐) และ (๑๖) แห่งประมวลรัษฎากร
จึงเห็นได้วา่ แม้ทรัพย์มรดกทีไ่ ด้รบั จะเป็นเงินได้พงึ
ประเมิน แต่กไ็ ม่ตอ้ งน�ำมาค�ำนวณภาษีเงินได้บคุ คล
ธรรมดา
เมื่อทายาทได้รับทรัพย์มรดกแล้ว ต่อมา
ได้ขายทรัพย์มรดกนัน้ ออกไป กรณีนกี้ ถ็ อื ว่าทายาท
ทีข่ ายทรัพย์มรดกไปนัน้ ได้รบั เงินได้พงึ ประเมิน แต่
ก็มีการยกเว้นภาษีให้ในบางกรณี ซึ่งการพิจารณา
ว่ า การขายทรั พ ย์ ม รดกประเภทใดบ้ า งที่ ไ ด้ รั บ
ยกเว้นภาษี และประเภทใดทีต่ อ้ งเสียภาษี ควรต้อง
แยกพิจารณา ดังนี้
๑. กรณีทรัพย์มรดกเป็นสังหาริมทรัพย์
เงินได้พงึ ประเมินทีไ่ ด้รบั จากการขายสังหาริมทรัพย์
ที่ได้รับมาทางมรดกจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ไม่ว่าสังหาริมทรัพย์นั้นจะเป็น
ทรัพย์สนิ อะไรก็ตาม ทัง้ นีต้ ามมาตรา ๔๒ (๙) แห่ง
ประมวลรัษฎากร และไม่คำ� นึงว่าเงินได้พงึ ประเมิน
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ที่ได้รับจากการขายนั้นจะมีจ�ำนวนเท่าใดก็ตาม
ส� ำ หรั บ ประเด็ น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม นั้ น การขาย
สังหาริมทรัพย์ทไี่ ด้มาทางมรดกไม่อยูใ่ นบังคับต้อง
เสียภาษีมลู ค่าเพิม่ เพราะแม้วา่ ทรัพย์มรดกจะเป็น
สินค้าตามความหมายของภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ใน
กรณีนมี้ ใิ ช่เป็นกรณีการประกอบกิจการขายสินค้า
ในทางธุรกิจหรือวิชาชีพของทายาทผู้ขายทรัพย์
มรดกนั้น จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ความหมายของภาษีมรดก คือ การ
เก็บภาษีจากทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต หรือเก็บจาก
ทายาทหรือผู้ที่ได้รับทรัพย์สินนั้น ซึ่งภาษีมรดก
สามารถแบ่งได้ เป็น ๒ ประเภท คือ
๑. ภาษีกองมรดก (Estate tax) เป็น
ภาษี ที่ เ รี ย กเก็ บ จากกองมรดกก่ อ นแล้ ว จึ ง แบ่ ง
ทรัพย์สินมรดกตามพินัยกรรม ดังนั้น ผู้ที่มีสิทธิรับ
ทรัพย์สินทุกคนจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราที่เท่า
กัน ไม่ว่าจะได้รับทรัพย์สินเป็นเงินมากหรือน้อย
ก็ตาม ประเทศที่ใช้ภาษีมรดก เช่น สหรัฐอเมริกา
ฟิลิปปินส์ เป็นต้น
๒. ภาษีการรับมรดก (Inheritance
tax) เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากผู้รับมรดก แต่ละคน
คิดภาษีตามมูลค่าของทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั อีกทัง้ ความ
สัมพันธ์ระหว่างผูร้ บั มรดกและผูท้ เี่ สียชีวติ ทีม่ ผี ลต่อ
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การคิดอัตราภาษีเช่นกัน ประเทศทีใ่ ช้ภาษีรบั มรดก
เช่น ญี่ปุ่น เยอรมนี ฝรั่งเศส และไทย ซึ่งเริ่มใช้ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งบังคับใช้ตาม พ.ร.บ. ภาษีการ
รับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นต้น
นอกจากภาษี ม รดกทั้ ง สองประเภทดั ง
กล่าวแล้ว มักมีการเรียกเก็บภาษีอีกประเภทหนึ่ง
นั่นคือ ภาษีการรับให้ (gift tax) ควบคู่ไปกับการ
เก็บภาษีมรดกด้วย ภาษีการให้เป็นภาษีที่จะเรียก
เก็บจากทรัพย์สินที่ผู้เสียชีวิตให้แก่ผู้อื่นก่อนเสีย
ชีวติ เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษีมรดก
โดยทั่วไปจะเรียกเก็บจากทรัพย์สินที่ผู้เสียชีวิตให้
แก่ผู้อื่นก่อนเสียชีวิต ๕-๗ ปี

๕. ภาษีการรับให้

ภาษีการรับให้ เป็นภาษีที่เรียกเก็บจาก
ทรัพย์สินที่ผู้เสียชีวิตให้แก่ผู้อื่นก่อนเสียชีวิต เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษีมรดก ซึ่งภาษี
การรับให้ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ สังหาริมทรัพย์
กั บ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ในประเทศไทยมี ก ารใช้
กฎหมายนี้มาก่อน สามารถดูตารางเปรียบเทียบ
กฎหมายภาษีการรับให้ ฉบับเก่าและฉบับใหม่ ดัง
ตารางด้านล่าง
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ประเภทการให้
สังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์
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กฎหมายเก่า
ยกเว้นภาษีเงิน กรณีการให้โดยเจ้า
หน้าที่ธรรมจรรยา หรือเนื่องในพิธี
หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรม เนียม
ประเพณีทั้งหมด
ยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งหมด

ที่มา : ส�ำนักข่าวไทย วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

กฎหมายใหม่
ยกเว้นภาษีเงินได้เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน
๒๐ล้ า นบาท ต่ อ ปี ภ าษี แ ละมี สิ ท ธิ
เลือกเสียภาษีอัตรา ๕ % แบบ Final
Tax
ยกเว้นภาษีเงินได้ เฉพาะส่วนทีไ่ ม่เกิน
๒๐ ล้าน ต่อปีภาษี และมีสิทธิเลือก
เสียภาษีอัตรา ๕% แบบ Final Tax

สามารถสรุปเกี่ยวกับการเสียภาษีการรับให้มี ๕ ข้อ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับให้
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
กรณีสังหาริมทรัพย์
กรณีอสังหาริมทรัพย์
บิดามารดาที่เป็นผู้โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใน
๑. บุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรส
๒. บุคคลผูไ้ ด้รบั เงินจากการอุปการะโดยหน้าทีธ่ รรมจรรยา อสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตร (ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม)
๓. บุคคลที่ได้รับเงินซึ่งมิใช่บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่
สมรส
ที่มา : ส�ำนักข่าวไทย วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

๒. ประเภททรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
กรณีสังหาริมทรัพย์
- สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ทุ ก ประเภทที่
สามารถค�ำนวณเป็นเงินได้
กรณีอสังหาริมทรัพย์
- อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
๓. อัตราภาษี
สังหาริมทรัพย์
- อัตราภาษีร้อยละ ๕ ของมูลค่า

ทรัพย์สินที่ได้รับรับส่วนที่เกิน ๒๐ ล้านบาท หรือ
๑๐ ล้านบาท
อสังหาริมทรัพย์
- อัตราภาษีรอ้ ยละ ๕ ของมูลค่าของ
อสังหาริมทรัพย์ส่วนที่เกิน ๒๐ ล้านบาท
๔. เงินได้ที่ได้รับการยกเว้น
กรณีสังหาริมทรัพย์
- เงินได้ที่ได้รับจาก บุพการี ผู้สืบ
สันดาน หรือคู่สมรส เฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน
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๒๐ ล้านบาท ตลอดปีภาษีนั้น
- เงินได้ทไี่ ด้รบั จาก การอุปการะ โดย
หน้าที่ธรรมจรรยา จากบุคคลซึ่ง มิใช่ตามข้อ ๑
เฉพาะเงิน ได้ในส่วนที่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ตลอด
ปีภาษีนั้น
- เงินได้ที่ได้รับซึ่งผู้ให้แสดงเจตนา
หรือเห็นได้ว่ามีความประสงค์ให้ใช้เพื่อสาธารณะ
ประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�ำหนดใน
กฎกระทรวง
กรณีอสังหาริมทรัพย์
- เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่มีค่า
ตอบแทน ให้แก่บุตร ซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
เฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ตลอด
ปีภาษี
๕. การยื่นแบบแสดงรายการภาษี
กรณีสังหาริมทรัพย์ ผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีมหี น้าทีย่ นื่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุ คล
ธรรมดาภายในก�ำหนดเวลา ซึ่งสามารถเลือกเสีย
ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ ๕ ของมูลค่าทรัพย์สิน
ส่วนที่เกินกว่า ๒๐ ล้านบาท หรือจะน�ำไปรวม
ค�ำนวณกับเงินได้อื่น (พระราชบัญญัติภาษีการรับ
มรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติแก้ไข
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้
บังคับเมื่อพ้นก�ำหนด ๑๘๐วัน นับแต่วันประกาศ
๙

๒๕๕๙].

ธรรมทรรศน์ 249
ในราชกิจจานุเบกษา หรือวันที่ ๒ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙)๙

๖. ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บภาษี
มรดก

ประเด็นเรื่องภาษีมรดก เป็นเรื่องที่ได้รับ
การกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวาง และเป็นประเด็น
ที่สังคมให้ความสนใจก่อนที่นโยบายจะออกมา
บังคับใช้จริงๆ๑๐ ผลกระทบของภาษีจะขึ้นอยู่กับ
การออกกฎหมายบังคับใช้ได้และมีการออกแบบ
ระบบโครงสร้างในการจัดเก็บภาษีทมี่ คี วามชัดเจน
หากน� ำ ไปใช้ แ ล้ ว มี ข ้ อ ยกเว้ น หรื อ ช่ อ งโหว่ ข อง
กฎหมายย่อมก่อให้เกิดการหลบเลี่ยง ผลกระทบ
ของภาษีอาจไม่ได้เป็นอย่างที่วางแผนไว้ จึงต้องมี
การศึกษาแนวทางการน�ำนโยบายเรื่องการจัดเก็บ
ภาษีมรดกให้เกิดความรัดกุมเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด จุดประสงค์หลักคือเพือ่ หลักประการหนึง่ คือ
เพือ่ เป็นเครือ่ งมือหนึง่ ในการ “ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ”
ของสังคมไทยในปัจจุบัน

๗. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก�ำหนดนโยบาย
ภาษีมรดก

๑. ความเสมอภาค (fairness) คนที่อยู่
ในสถานะใกล้เคียงกันควรจ่ายภาษีเป็นสัดส่วนใกล้
เคียงกัน และคนที่ฐานะดีกว่าไม่ควรเสียภาษีใน

สรรเสริญ แก้วก�ำเนิด, ภาษีการรับมรดก. แหล่งที่มา : http://www.realist.co.th/blog  [๒๙ เมษายน

พิพฒ
ั น์ เหลืองนฤมิตชัย, การจัดเก็บภาษีมรดก. แหล่งทีม่ า : http://www.thaipublica. org /2014/10/
inheritance-tax-2/ [๒๙ เมษายน ๒๕๕๙].
๑๐
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สัดส่วนที่น้อยกว่าคนที่มีฐานะที่ต�่ำกว่า
๒. ประสิทธิภาพ (efficiency) ต้นทุนใน
การบริหารจัดการ จัดเก็บ ตรวจสอบ และต้นทุน
ของผู้เสียภาษี ไม่ควรสูงเกินไป
๓. ผลของภาระภาษี (effectiveness)
ควรสอดคล้องกับเหตุผลในการเก็บภาษีนั้นๆ เช่น
ถ้าจุดประสงค์ของการเก็บภาษีมรดกคือการลด
ความเหลื่อมล�้ำ  คนรวยมากๆ ก็ควรเสียภาษีใน
สัดส่วนที่มากกว่าคนรวยน้อยกว่า

๘. ภาษีมรดกกับความเหลื่อมล�้ำ

การตั้งข้อสังเกตถ้ามีการบังคับการเก็บ
ภาษีมรดกจริงตามกฎหมาย มีความคาดได้ว่าผู้ที่
เป็นอภิมหาเศรษฐีในประเทศหรือผู้ที่ได้รับผลกระ
ทบจากการออกนโยบายในการจัดเก็บภาษีมรดก
อาจจะมีชอ่ งทางในการหลีกเลีย่ งภาษีมรดกในการ
ยักย้ายถ่ายเททรัพย์ไปยังบุคคลอื่น เช่น ขายที่ดิน
หรือเงินลงทุน ออกมาซื้อเพชรพลอยเพื่อยกเว้น
จากภาษี ม รดก การย้ า ยเงิ น ลงทุ น ออกไปต่ า ง
ประเทศ และการตั้งบริษัทหรือโครงสร้างทางกฎ
หมายอื่นๆ๑๑ นโยบายที่จะลดความเหลื่อมล�้ำใน
สังคม เป็นสิ่งที่ดีและสมควรได้รับการสนับสนุน
อย่างยิ่ง แต่การลดความเหลื่อมล�้ำ  ลดช่องว่าง
ระหว่างคนรวยกับคนจนนั้น ควรตระหนักว่าอาจ
ท�ำได้ทงั้ สองทาง คือ ๑) ลดความร�ำ่ รวยของคนรวย
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และ ๒) เพิ่มรายได้ให้คนจน การลดความร�่ำรวย
ของคนรวย จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงผลกระทบทีจ่ ะตาม
มาอย่างถี่ถ้วน เพราะผลได้จริง ๆ อาจไม่คุ้มเสีย
ขณะที่การเพิ่มรายได้ให้คนจน คงไม่มีใครต่อต้าน
หากไม่มีการทุจริตโกงกินแอบแฝง ผลกระทบต่อ
สังคมส่วนรวมจึงมีน้อยกว่า
ขณะนี้ มี ห ลายประเทศที่ เ คยเก็ บ ภาษี
มรดก แต่พบว่ามีปัญหา และยกเลิกเก็บไปแล้ว
อาทิ ประเทศในแถบสแกนดินีเวีย สวีเดน ในบาง
รัฐของประเทศแคนาดา ในบางรัฐของประเทศ
สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ เป็นต้น เลิกไปเพราะ
เก็บแล้วพบว่ามีปัญหา และพบว่ามีวิธีการอื่นที่จะ
มีประสิทธิภาพมากกว่าภาษีมรดก ในประเทศไทย
ของเราเมือ่ เป็นนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา ถ้าผ่านการพิจารณาทุกขัน้ ตอนแล้วจะ
มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ใ นพ.ร.บ.ภาษี ก ารรั บ มรดก พ.ศ.
๒๕๕๘ และ พ.ร.บ.แก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ๔๐)๑๒ ว่าด้วยภาษีการรับให้ ในกรณีทโี่ อน
ทรัพย์สมบัตกิ อ่ นผูใ้ ห้เสียชีวติ ได้ลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้ว โดยพ.ร.บ. ทั้ง ๒ ฉบับนี้ จะมี
ผลบังคับใช้ในอีก ๑๘๐ วัน นับจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาหรือในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕๙
สรุปได้ว่า ภาษีมรดกเป็นเครื่องมือของ
รัฐบาลในการจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินของผู้เสีย

เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, ภาษีมรดก : เครื่องมือลดความเหลื่อมล�้ำที่ไม่สมสมัย. แหล่งที่มา : http://
www.m.pantip. com/topc/33019489? [๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙].
๑๒
พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘. แหล่งทีม่ า : http://www.
rd.go.th/publish/fileadmin/user.../Revenue_Code_Amendment_Act_40.pdf [๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙].
๑๑
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ชีวติ หรือเก็บจากทายาทหรือผูท้ ไี่ ด้รบั ทรัพย์สนิ นัน้
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่ซ�้ำซ้อน
สังคมส่วนรวมได้ประโยชน์มากขึน้ จึง ไม่รวั่ ไหล ไม่
เปิดช่องว่างให้คนรวยระดับอภิมหาเศรษฐีสามารถ
ใช้ช่องทางหลบเลี่ยงโดยง่าย ถ่ายเททรัพย์สิน
สารพัดวิธี คงเหลือแต่คนรวยระดับปานกลางทีต่ อ้ ง
รับภาระจ่ายภาษีมรดก และไม่เป็นเพียงแค่วาทะ
กรรมทางการเมือง

๙. ผลกระทบของนโยบายการเรียกเก็บ
ภาษีมรดก

ข้อดีของนโยบายการเรียกเก็บภาษีมรดก
การบังคับใช้นโยบายการเรียกเก็บภาษี
มรดก คือ มาตรการส�ำหรับการเก็บภาษีมรดกถือ
เป็นแนวคิดที่ดีในการที่จะช่วยขจัดปัญหาความ
เหลื่ อ มล�้ ำ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ของประชาชนใน
สังคม๑๓ และท�ำให้เกิดประโยชน์แก่คนยากจนผู้
ด้วยโอกาส เป็นเครื่องมือให้รัฐบาลน�ำรายได้มา
พัฒนาประเทศสามารถสรุปข้อดีของนโยบายการ
เรียกเก็บภาษีมรดก ได้คือ๑๔
๑. นโยบายการเรียกเก็บภาษีมรดก เป็น
วิธีการติดตามการจัดเก็บภาษีที่รั่วไหล หมายถึง
บุคคลทีร่ ำ�่ รวยอาจเคยหลบเลีย่ งการเสียภาษีให้แก่
รัฐ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจพบได้ ท�ำให้บุคคลผู้
นั้นมีทรัพย์สินมากกว่าที่ควรจะเป็น การเรียกเก็บ
ภาษีมรดกเป็นการเก็บภาษีย้อนหลังไปในขณะที่
๑๓

๒๕๕๙].

๑๔
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บุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งเป็นวิธีการติดตามเก็บ
ภาษีที่รั่วไหลได้อีกทางหนึ่ง
๒. นโยบายการเรียกเก็บภาษีมรดก เป็น
มาตรการในการสร้างความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมในสังคม หมายถึง บุคคลทีเ่ กิดมาในครอบครัว
ที่มีฐานะร�่ำรวยมักได้รับการอุปการะเลี้ยงดูเป็น
อย่างดี แตกต่างจากบุคคลที่เกิดมาในครอบครัวที่
มีฐานะยากจน และการที่บุคคลเหล่านี้ได้รับมรดก
ตกทอดจากบุพการี ยิง่ ท�ำให้ได้เปรียบในสังคมมาก
ขึ้น การที่รัฐจัดเก็บภาษีมรดกจึงเป็นการลดความ
ได้เปรียบและสร้างความเสมอภาคในสังคม
ข้ อ เสี ย ของนโยบายการเรี ย กเก็ บ ภาษี
มรดก
การเสียภาษีมรดกส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ซึง่ อภิมหาเศรษฐีจะใช้วธิ ใี น
การหลีกเลี่ยงภาษีมรดก คือ ขายที่ดินหรือเงิน
ลงทุน ออกมาซือ้ เพชรพลอยเครือ่ งประดับกันมาก
ขึน้ เพราะน่าจะได้รบั การยกเว้นจากภาษีมรดก ทัง้
ยังมีการย้ายเงินลงทุนออกไปต่างประเทศ ซึง่ ท�ำได้
ขึ้นในปัจจุบันและหลายคนมีบัญชีอยู่ต่างประเทศ
อยู่แล้ว
๑. ภาษีมรดกเป็นการท�ำลายการออม
และสะสมทุนของบุคคล หมายถึง เมื่อมีการเก็บ
ภาษีมรดกอาจท�ำให้บุคคลขาดความกระตือรือร้น
ที่จะท�ำงานหรืออดออมเพื่อสะสมทรัพย์สินสร้าง
ฐานะของครอบครัว อันจะมีผลให้ประชาชนใช้จา่ ย

อริยพร โพธิใส, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. แหล่งที่มา : http://www.senate.go.th [๑ พฤษภาคม
ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, ภาษีมรดก. แหล่งที่มา : http://www.Library.coj.go.th [๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙].
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ในการบริโภคเพิม่ มากขึน้ ในช่วงชีวติ แทนการสะสม
ทรัพย์มรดกให้บคุ คลอืน่ การสะสมทุนของประเทศ
ลดน้อยลงก่อให้เกิดผลเสียต่อความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ
๒. ภาษีมรดกท�ำลายความกระตือรือร้น
ในการท�ำงานของบุคคล หมายถึง เมื่อบุคคลรู้ว่า
รายได้ที่ตนสะสมไว้จะต้องถูกเรียกเก็บภาษีมรดก
เมือ่ ตนถึงแก่ความตาย บุคคลนัน้ อาจลดการสะสม
ทรัพย์สนิ โดยการท�ำงานน้อยลง และหันมาใช้เวลา
เพื่อการพักผ่อนมากยิ่งขึ้น
๓. ภาษีมรดกมีข้อยุ่งยากในการบริหาร
จัดเก็บมาก อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ
จัดเก็บภาษีขึ้นได้ ข้อยุ่งยากที่ส�ำคัญได้แก่การ
ประเมินมูลค่าทรัพย์มรดกที่จะต้องถูกเรียกเก็บ
ภาษี เนื่องจากทรัพย์สินบางประเภทไม่มีราคา
ตลาดเช่น วัตถุโบราณหรืองานศิลปะ การตีราคา
ทรัพย์สินเพื่อการประเมินภาษีท�ำได้ยากเสียค่าใช้
จ่ายมาก และอาจเป็นช่องทางท�ำให้เกิดการทุจริต
ของเจ้าพนักงานภาษีได้ นอกจากนี้ยังมีข้อยุ่งยาก
เกี่ยวกับการหลบเลี่ยงภาษีโดยผู้ที่ร�่ำรวยหรือผู้ที่มี
ความรู้อาจอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายหลบเลี่ยง
ภาษีมรดกได้

๑๐. สรุป

การจัดเก็บภาษีมรดกเป็นมาตรการของรัฐ
ที่ ดี ใ นการขจั ด ปั ญ หาความเหลื่ อ มล�้ ำ ทางด้ า น
เศรษฐกิจในสังคม เพื่อลดช่องว่างระหว่างคนรวย
และคนจนในประเทศไทย เป็นเครื่องมือให้รัฐน�ำ
เงินทีไ่ ด้จากการจัดเก็บภาษีไปพัฒนาประเทศ การ
เรียกเก็บภาษีจากกองมรดกหรือเก็บจากผูร้ บั มรดก
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มีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ แก้ไขปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้
ตลอดทั้งความไม่เสมอภาคในสังคม จึงต้องสร้าง
ระบบตรวจสอบที่มีคุณภาพ เพื่อลดโอกาสในการ
หลบเลีย่ งภาษีและปิดช่องโหว่ตา่ งๆ เพือ่ สร้างความ
ยุติธรรม ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของภาษี
ให้ดีที่สุด โดยเฉพาะเรื่องภาระภาษีทางอ้อมที่ไม่
อาจหลีกเลีย่ งได้ เพราะภาระภาษีนนั้ จะตกแก่ผรู้ บั
มรดกเมื่ อ กองมรดกนั้ น มี จ� ำ นวนตามเกณฑ์ ที่
กฎหมายก�ำหนดไว้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมในการเก็บภาษีต้องเก็บในลักษณะ “อัตรา
ก้าวหน้า” โดยเรียกเก็บเฉพาะส่วนที่เกินอัตราขั้น
ต�ำ่ ทีก่ ฎหมายได้กำ� หนด โดยมีการแยกเป็นขัน้ ๆ ไป
ประเด็นทีส่ ำ� คัญในการเรียกเก็บภาษีมรดกนัน้ ต้อง
ค�ำนึงถึงอายุของทายาทผู้รับมรดก ข้อแตกต่างใน
การเรียกเก็บภาษีระหว่างอสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์บางอย่าง รวมทั้งมาตรการในการ
หลีกเลีย่ งภาษีโดยการโอนทรัพย์สนิ ไปก่อนเจ้าของ
มรดกถึงแก่ความตาย เพื่อเป็นเหตุผลประกอบใน
การค�ำนวณการเพิม่ หรือลดภาษี การลดหย่อนภาษี
หรือการหักภาษี
มาตรการการเรี ย กเก็ บ ภาษี ม รดก
นอกจากจะเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้แก่
รัฐบาลแล้ว ภาษีมรดกยัง สามารถช่วยขจัดปัญหา
ความเหลื่อมล�้ำทางด้านเศรษฐกิจในสังคมได้ และ
การเก็บภาษีมรดกไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระแก่คน
ยากจนแต่ประการใด เพราะได้รับการยกเว้นภาษี
เนื่ อ งจากได้ รั บ ทรั พ ย์ ม รดกมาไม่ ถึ ง เกณฑ์ ที่
กฎหมายก�ำหนดให้ตอ้ งเสียภาษีดงั นัน้ หากมีความ
ประสงค์ที่จะผลักดันให้เกิดการจัดเก็บภาษีมรดก
ให้ เ ป็ น รู ป ธรรมที่ ชั ด เจนแล้ ว ก็ ไ ม่ ค วรค� ำ นึ ง ถึ ง
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จ�ำนวนเงินภาษีที่จะเก็บได้เพราะคาดการณ์ได้ว่า
คงจะเก็บได้เป็นจ�ำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ภาษีประเภทอื่น ทั้งยังควรจะต้องท�ำความเข้าใจ
กับประชาชนให้ชัดเจนว่าท�ำไมจึงต้องเก็บภาษี
มรดก การตรากฎหมายภาษีอากรออกมาบังคับใช้
ควรค�ำนึงถึงเหตุผลอื่นประกอบด้วย ควรมีการ

ก�ำหนดให้ชัดเจนว่าทรัพย์สินประเภทใดบ้างต้อง
เสียภาษี และก�ำหนดวิธีการเสียภาษีให้ชัดเจนเพื่อ
ให้เกิดการยอมรับและสมัครใจที่จะเสียภาษีตาม
หลักการจัดเก็บภาษีท่ีดีซึ่งหากได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
แล้วก็จะท�ำให้ปัญหาเกี่ยวกับภาษีอากรในเรื่อง
ทรัพย์มรดกไม่เป็นที่ขัดแย้งกันอีกต่อไป
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