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6 ข้อสังเกตเรื่องภาษีมรดก

ภาษีมรดกได้กลายเป็นประเด็นทีม่ คี นถกกันในวงกว้าง อย่างไรก็ตามทีผ่ า่ นมาการพูดคุยยังอยูบ่ นข้อจากัดด้านข้อมูล หรือ
แม้แต่ร่าง พ.ร.บ. ภาษีการรับมรดกเองก็ยัง ไม่มีก ารเผยแพร่ต่อ สาธารณะ ด้ว ยเหตุนี้สถาบัน อนาคตไทยศึก ษาจึง ได้
พยายามรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐานต่างๆ เพื่อจัดทาบทความชิน้ นีข้ นึ้ เพือ่ ให้การถกเรื่องดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล และ
นามาสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีประโยชน์

1

มีเพียง 13 จาก 45 ประเทศ 1 ที่มีก ารจัด เก็บภาษีมรดกอยู่ใ นปัจจุบัน จาก 45 ประเทศที่

สารวจซึ่งประกอบด้วยประเทศในยุโรป อเมริกาเหนือ ญี่ปุ่น และอาเซียน ส่วนใหญ่ประเทศที่เก็บภาษี
มรดกเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีเพียง 2 ประเทศในเอเชียที่เก็บภาษีมรดก คือ ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์ โดยส่วน
ใหญ่จะจัดเก็บภาษีจากผู้ได้รับมรดก มีเพียง 3 ประเทศ คือ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ และสหรัฐอเมริกา ที่เก็บภาษี
จากกองมรดก สาหรับประเทศไทยจะเป็นการเก็บจากผู้ได้รับมรดก

2

อีก 12 ประเทศเคยใช้ภาษีมรดก แต่ปัจจุบันยกเลิก ไปแล้ว เช่น สิง คโปร์ ออสเตรเลีย และ

แคนาดา เป็ น ต้ น ซึ่ ง เหตุผ ลที่ ยกเลิก เพราะว่ า ต้อ งการสร้ างแรงจูง ใจให้ ต่า งชาติ เข้ ามาสะสมทุ น
(สิงคโปร์) เนื่องจากมีการหลีกเลี่ยงภาษีมาก และไม่คุ้มค่ากับต้นทุนในการบริหารจัดการ (ออสเตรเลีย)
เพราะนาภาษีกาไรจากการขายทรัพย์สินมาใช้แทน (แคนาดา) เพื่อลดภาระในการโอนธุรกิจครอบครัวให้รุ่นลูก
(นอร์เวย์ที่เพิ่งยกเลิกในปี 2014) และเพราะค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสูงมาก ทาให้เหลือรายได้สุทธิเข้ารัฐน้อย
(สหรัฐอเมริกากาลังพิจารณายกเลิก)

1

จากรายงาน International Estate and Inheritance Tax Guide 2013 ที่จัดทาโดย Ernst & Young และ ASEAN Tax Guide ที่จัดทาโดย KPMG
International
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การเก็บภาษีมรดกที่ 10% จะทาให้เราติด 1 ใน 5 ของประเทศที่มีอัตราภาษีมรดกเริ่มต้น
สูงสุด จากข้อมูลที่มีการเปิดเผย อัตราภาษีที่จะเก็บ คือ 10% ของทรัพย์สินมรดกสุทธิที่มีมูลค่าเกิน 50

ล้านบาท ประเภทของสินทรัพย์ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีมรดก คือ ทรัพย์สินที่มีการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน
เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ พันธบัตร และหุ้น เป็นต้น ถ้าไทยใช้เก็บภาษีมรดกในอัตรา 10% ซึ่งเป็นอัตราเดียวกัน
กับญี่ปุ่น และเนเธอร์แลนด์ แต่ประเทศดังกล่าวมีรายได้ต่อหัวสูงกว่าไทย 7-8 เท่า

อัตราภาษีมรดกทีม่ กี ารนาเสนอนัน้ สูงเมือ่ เทียบกับต่างประเทศ
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มี 9 จาก 13 ประเทศทีเ่ ก็บอัตราภาษีมรดกแบบก้าวหน้า โดยจะเก็บเป็นขั้นอัตราภาษีที่สูงขึ้น

ตามมูลค่ามรดกที่เพิ่มขึ้น ประเทศที่มีอัตราภาษีสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สวิสเซอร์แลนด์ (55%)
ญี่ปุ่น (50%) และฝรั่งเศส (45%) สาหรับประเทศไทยหากเก็บอัตราคงที่ที่ 10% จะเป็นอันดับรองสุดท้าย
(อันดับสุดท้ายคืออิตาลีเก็บที่ 4%) แม้จะมีบางประเทศที่เก็บภาษีจากมรดกที่มูลค่าต่ากว่าที่ไทยจะจัดเก็บ
แต่ก็เริ่มเก็บที่อัตราต่ากว่า ยกตัวอย่างเช่น เยอรมนีจะเริ่มจัดเก็บภาษีกับมรดกที่มูลค่าตั้งแต่ 18 ล้านบาทเท่านั้น
และก็เริ่มที่อัตราที่ต่ากว่าคือ 7% จากนั้นจึงค่อยๆ เพิ่มอัตราภาษีขึ้นเรื่อยๆ จนสูงสุดที่ 30% เมื่อมูลค่ามรดก
มากกว่า 550 ล้านบาท ประเทศไทยจัดเก็บภาษีกับมูลค่ามรดกขั้นต่า 50 ล้านบาท ที่อัตรา 10% ส่วนประเทศ
อิตาลีจัดเก็บกับมรดกที่มูลค่าตั้งแต่ 41 ล้านบาท และใช้อัตราคงที่ที่ 4%
แม้จะมีบางประเทศทีเ่ ก็บภาษีจากมรดกทีม่ ลู ค่าต่ากว่าทีไ่ ทยจะจัดเก็บ แต่ก็เริม่ เก็บทีอ่ ัตราต่ากว่า

5

การเก็บ ภาษี ม รดกจะท าให้ค นเปลี่ย นพฤติก รรมการออม เช่น โยกย้ า ยสิน ทรั พ ย์ไ ปไว้ ที่
ต่างประเทศหรือสะสมทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่ตอ้ งขึน้ ทะเบียนเพือ่ หลีกเลีย่ งภาษีมรดก กลุ่มที่มีทรัพย์สินมาก

มีแรงจูงใจจะหลีกเลี่ยงมากกว่า ทาให้มีต้นทุนสูงในการจัดเก็บ เช่นกรณีประเทศอังกฤษที่เก็บภาษีมรดกใน
อัตราที่สูง (36%) ต้องลงทุนงบประมาณกว่า 5 หมื่นล้านบาทระหว่างปีงบประมาณ 2010-2015 เพื่อต่อต้านการ
หลีกเลี่ยงภาษีมรดกโดยการโยกย้ายเงินไปไว้ที่ประเทศอื่น2 และจะทาให้ผลประโยชน์ไปตกอยู่กับประเทศที่เป็น
ศูนย์กลางในการบริหารกองทุนทรัพย์สินส่วนบุคคล แบบ offshore ในภูมิภาคอย่างประเทศฮ่องกง และสิงคโปร์
เป็นต้น ประเทศที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอย่าง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ก็ยังยกเลิกภาษีมรดกเพราะ
เรื่ องต้น ทุน ทรั พ ย์สินบางประเภท เช่น ที่ดินจะหลีกเลี่ย งการเก็บภาษีได้ย ากกว่า ภาษีที่ดิน อาจเป็น
ทางเลือกที่เหมาะสมมากกว่าภาษีมรดก
2

HM Revenue and Customs, UK “No safe havens: Our offshore evasion strategy 2013 and beyond”
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ภาระภาษีที่มีอยู่ระหว่างทางนั้นมีไม่น้อยอยู่แล้ว การดูภาระภาษีก็ต้องดูให้ครบถ้วน จะดูเฉพาะ

ภาษีมรดกอย่างเดียวไม่ได้ เพราะก่อนที่จะกลายเป็นมรดกก็ต้องเสียภาษีมาไม่น้อยระหว่างทาง เช่ น
ภาษีที่เก็บจากรายได้ เก็บจากเงินปันผล เก็บจากดอกเบี้ย และประเทศไทยเองก็มีการจ่ ายภาษีหลายประเภท
และในอัตราที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค เช่น สิงคโปร์
เรื่องนี้จะยิ่งมีความสาคัญโดยเฉพาะสาหรับ SME ที่มรดกก็คือทุนส่วนหนึ่งของกิจการ ประเทศนอร์เวย์ก็เพิ่ง
ยกเลิกภาษีมรดกในปี 2014 เหตุผลหนึ่งคือเพื่อไม่ให้เป็นภาระในการโอนกิจการของครอบครัว เพื่อให้เห็นเป็น
รูปธรรมจะขอยกตัวอย่างในกรณีที่ เจ้ าของ SME ได้กาไรเพิ่มขึ้น 100 บาท ว่าจะต้อง จ่ายภาษีอะไรบ้าง
เริ่มแรกจะต้องจ่ายภาษี 20% ของกาไร เป็นเงิน 20 บาท เงินที่เหลือ 80 บาท ถ้าจ่ายเป็นเงินปันผล ก็จะถูกหัก
ภาษีอีก 10% เท่ากับ 8 บาท ถ้าเขาออมเงินที่เหลือ 72 บาท ด้วยการซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย อายุ 10 ปีจ่าย
ดอกเบี้ยที่ 3.45% ต่อปี พบว่า ณ สิ้นปี เงินออมที่ได้รับจริงจะเท่ากับ 74 บาท ถ้าหากเขาต้องการมอบเงินออม
นี้ให้กับลูกของเขา จะต้องจ่ายภาษีมรดกอีก 10% เท่ากับ 7 บาท ดังนั้นกาไร 100 บาทที่เกิดขึ้น จนกระทั่ ง
กลายเป็นมรดกให้กับลูกจะเหลือเพียง 67 บาท ทาให้กาไรหายไปถึง 33 บาท ในขณะที่เจ้าของ SME ที่อยู่ที่
ประเทศสิงคโปร์จะมีกาไรส่วนที่หายไป 15 บาทหรือเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น เพราะเก็บภาษีน้อยชนิดกว่า และใน
อัตราที่ต่ากว่า

Note: สมมุติให้เจ้าของ SME ต้องเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลส่วนเพิ่มในอัตรา 20% และเลือกหักภาษีเงินปันผลและภาษีดอกเบี้ยแบบหัก ณ ที่
จ่าย ที่อัตรา 10% และ 15% ตามลาดับ, พันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์อายุ 10 ปี จ่ายดอกเบี้ย 2.95%
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ข้อเสนอเรื่องภาษีมรดก
จากข้อสังเกตที่กล่าวมาข้างต้น จึงขอสรุปเป็นข้อเสนอดังต่อไปนี้
 อัตราภาษีมรดกไม่ควรสูงถึง 10% เพราะเราจะเป็นประเทศที่เก็บอัตราภาษีเริ่มต้นสูงเท่ากับญี่ปุ่น หรือ
เนเธอร์แลนด์ที่รวยกว่าเรา 7-8 เท่า
 มูลค่ามรดกที่เริ่มเก็บไม่ควรต่ากว่า 50 ล้านบาท เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนและเบียดบังทุนของ SME
และควรพิจารณาปรับตามเงินเฟ้อในแต่ละช่วงเวลา
 ต้องคานึงถึงประเด็นการบริหารจัดการให้รอบด้าน และกฎเกณฑ์การบังคับใช้ที่ชัดเจน เช่น สินทรัพย์ที่
จดทะเบียนภายใต้ชื่อนิติบุคคลจะนามารวมในกองมรดกหรือไม่ ถ้าสินทรัพย์ไม่สามารถซื้อขายเปลี่ยนได้
โดยง่าย จะสามารถผ่อนชาระได้หรือไม่
 ให้คนสามารถเลือกว่าจะบริจาคให้สาธารณะโดยตรง หรือจะจ่ายเป็นภาษีเข้ารัฐ
ที่ควรมีทางเลือกให้บริจาคได้ก็เพราะการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าอย่างยั่งยืนนั้น ไม่ ได้ขึ้นอยู่กับการเก็บภาษี
จากคนรวย แต่ขึ้นอยู่ว่ารัฐบาลจะนาเงินภาษีนั้นไปเพื่อการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมของคนในสังคมหรือไม่ และ
เงินที่รัฐใช้นั้นเกิดความคุ้มค่าเพียงใด ซึ่งหลายองค์กรการกุศลที่ทางานเกี่ยวกับการสร้างโอกาสให้กับประชาชน
ก็อาจจะทาหน้าที่ได้ดีไม่แพ้รัฐบาลเช่นกัน เพราะที่ผ่านมาหลายรัฐบาลก็พบว่าผลการดาเนินงานไม่ค่อยดีนักใน
ด้านประสิ ท ธิภ าพของรั ฐ บาล (อั น ดับ 88 ด้านประสิท ธิ ภาพของรั ฐ บาล) 3 และยัง มีแรงจูง ใจที่ จ ะเกิ ดการ
ตรวจสอบความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินมากกว่าด้วย

3

จากการจัดอันดับโดย Worldwide Governance Indicator โดย World Bank
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เกีย่ วกับสถาบันอนาคตไทยศึกษา

www.thailandfuturefoundation.org
โทร .
02 264 5481-3
โทรสาร
02 264 5480
Email: network@thailandff.org
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สถาบั น อนาคตไทยศึ กษา เป็ นองค์กรที่จั ดตั้ง ขึ้ นภายใต้ มูล นิ ธิที่ ไ ม่
แสวงหากาไรก่อตั้งโดยความตั้งใจของกลุ่มนักธุรกิจ นักวิชาการและ
ผู้นาความคิดจากหลายสาขาที่มีความห่วงใยอนาคตของประเทศไทย
เพื่อดาเนินการศึกษาวิจัยและนาเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการ
พั ฒ นาประเทศที่ มี นั ย ส าคั ญ ต่ อ ภาคธุ ร กิ จ สั ง คมโดยรวม โดยมี
วั ต ถุ ประสงค์ ห ลั กเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ดการหารื อ และ
แลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ น ในเชิ ง สร้างสรรค์ จ ากภาคส่ว นต่ างๆ ของ
สังคม บนพื้นฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการกาหนดยุทธศาสตร์การ พัฒนาประเทศให้
สอดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลง รวมทั้ ง เกื้ อ หนุ น การ
เจริ ญ เติ บ โตของประเทศที่ มั่ น คงและยั่ ง ยื น ตลอดจนเพื่ อ สร้ า ง
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