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1. บทนา
ภาษีมรดกนับเป็ นภาษีประเภทหนึ่งที่นามาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล หลาย
ประเทศทัวโลกทั
่
ง้ ประเทศพัฒนาแล้วและกาลังพัฒนาต่างมีการจัดเก็บภาษีมรดก โดยมีเป้าหมายสาคัญ
ประการหนึ่งของการจัดเก็บภาษีมรดกคือ การกระจายรายได้และความมังคั
่ งให้
่ มคี วามเท่าเทียมกันมากขึน้
อย่างไรก็ตาม ในการจัดเก็บภาษีมรดกนัน้ มีทงั ้ ฝ่ายทีเ่ ห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในการจัดเก็บ ซึง่ ข้อถกเถียงที่
น่ าสนใจประการหนึ่งคือ ภาษีมรดกจะช่วยกระจายความมังคั
่ งให้
่ เป็ นธรรมได้หรือไม่ ภาษีมรดกสามารถ
นามาใช้ในทางปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
ประเทศไทยนัน้ เคยมีการจัดเก็บภาษีมรดก ทัง้ ภาษีกองมรดกและภาษีการรับมรดกนับตัง้ แต่ปีพ.ศ.
2476 แต่ภายหลังได้ยกเลิกภาษีดงั กล่าวในปี พ.ศ. 2487 โดยเหตุผลในการยกเลิกการจัดเก็บภาษีเนื่องจาก
มีความซ้าซ้อนในการประเมินราคา และมีการหลีกเลีย่ งภาษี ถึงแม้ว่าในปจั จุบนั ประเทศไทยไม่มกี ารจัดเก็บ
ภาษีมรดกแล้วก็ตาม การศึกษาถึงตัวอย่างและประสบการณ์ของต่างประเทศที่มกี ารจัดเก็บภาษีมรดกใน
ปจั จุบนั ทัง้ ปญั หาและอุ ปสรรค และทัง้ แนวทางปฏิบตั ิท่ดี ี (best practice) ของต่ างประเทศ จะช่ว ย
เสริมสร้างองค์ความรูด้ ้านการจัดเก็บภาษีมรดกเพื่อนามาสังเคราะห์และจัดทาข้อเสนอแนะในการจัดเก็บ
ภาษีมรดกในประเทศไทยในอนาคตต่อไป
ในรายงานการศึกษาเล่มนี้จะประกอบไปด้วย (1) ลักษณะทัวไปของภาษี
่
มรดก (2) ตัวอย่างการ
จัดเก็บภาษีมรดกในต่างประเทศ (3) ประเด็นถกเถียงทีเ่ กีย่ วข้องกับภาษีมรดก (4) ผลการจัดเก็บภาษีมรดก
ในต่างประเทศ และ (5) บทสรุป
2. ลักษณะทัวไปของภาษี
่
มรดก
ภาษีมรดกโดยทัวไปนั
่ น้ หมายถึง การเก็บภาษีจากทรัพย์สนิ ของผูต้ าย ซึง่ ภาษีมรดกสามารถแบ่งได้
เป็น 2 ประเภทคือ
1

(1) ภาษีกองมรดก (Estate tax) เป็ นการเก็บภาษีจากกองทรัพย์สนิ ของผู้ตาย โดยผู้จดั การกอง
มรดก หรือทายาทเป็นผูจ้ ดั การ และ
(2) ภาษีการรับมรดก (Inheritance tax) เป็นการเก็บภาษีกบั ผูไ้ ด้รบั กองทรัพย์สนิ ของผูต้ าย
นอกจากภาษีมรดกทัง้ สองประเภทดังกล่าวแล้ว มักมีการเก็บภาษีอกี ประเภทหนึ่งนัน่ คือภาษีการให้
(gift tax) ควบคู่ไปกับการเก็บภาษีมรดกด้วย ซึง่ ภาษีการให้จะเรียกเก็บจากทรัพย์สนิ ทีผ่ ตู้ ายให้แก่ผอู้ ่นื ก่อน
ตาย ทัวไปนั
่ น้ จะเรียกเก็บจากทรัพย์สนิ ทีผ่ ตู้ ายให้แก่ผอู้ ่นื ก่อนตาย 5-7 ปี
ภาษีมรดกโดยทัวไปจะประกอบไปด้
่
วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ฐานภาษี (Tax base) เป็นเก็บจากฐานความมังคั
่ ง่ คือเก็บการกองทรัพย์สนิ ของผูต้ าย
 อัตราภาษี (Tax rate) ภาษีมรดกอาจมีการเก็บในอัตราก้าวหน้า (Progressive rate) หรืออัตรา
คงที่ (Flat rate) นอกจากนัน้ อัตราภาษีท่จี ดั เก็บยังขึน้ อยู่กบั ความสัมพันธ์ของผูร้ บั มรดกและ
ผู้ตายสาหรับในกรณีภาษีการรับมรดก (Inheritance tax) ซึ่งผู้รบั กองมรดกมีความสัมพันธ์
ใกล้ชดิ มากเช่น บุตร จะมีอตั ราภาษีทต่ี ่ากว่าผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ น้อยกว่า
 การยกเว้น (Exemption) เป็ นการกาหนดมูลค่าสินทรัพย์ขนั ้ ต่ าที่ได้รบั การยกเว้นไม่ต้องเสีย
ภาษี และการยกเว้นยังขึน้ อยู่กบั ความสัมพันธ์ของผูร้ บั มรดกและผูต้ ายสาหรับในกรณีภาษีการ
รับมรดก (Inheritance tax)
 หนี้สนิ และภาระผูกพัน คือหนี้สนิ และภาระผูกพันของผู้ตายที่จะนามาหักออกเพื่อคานวณหา
กองภาษีมรดกสุทธิ
 ค่าใช้จ่าย (Deductible expense) คือค่าใช้ในการจัดการที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายเช่น ค่าใช้จ่ายใน
การทาศพ ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายในการจัดการมรดก ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะถูกนามาหัก
ออกจากกองมรดกรวม
 ค่าลดหย่อน (Deduction) คือค่าใช้จ่ายของผู้ตายที่สามารถนามาหักออกออกเพื่อคานวณหา
กองภาษีมรดกสุทธิ เช่น การบริจาคให้การกุศล เป็นต้น
จากรายละเอียดของภาษีมรดกดังที่กล่าวมาแล้ว สามารถคานวณกองภาษีมรดกสุทธิ (Taxable
Estate) ได้ดงั นี้
กองภาษี มรดกสุทธิ (Taxable Estate)
=
กองมรดกรวม – การยกเว้น – หนี้ สินและภาระผูกพัน –ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน
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3. ตัวอย่างการจัดเก็บภาษี มรดกในต่ างประเทศ
ในภาพรวม มีประเทศทีม่ กี ารจัดเก็บภาษีมรดกมากกว่า 30 ประเทศทัวโลก
่
โดยประเทศทีม่ กี ารเก็บ
ภาษีมรดกในทวีปเอเชีย เช่น อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เป็ นต้น ทวีปยุโรป มีการเก็บภาษีมรดกเกือบทุ ก
ประเทศในสหภาพยุโรป ยกเว้นบางประเทศเช่น ออสเตรีย ไซปรัส สวีเดน เป็ นต้น ประเทศในทวีปอเมริกา
ที่มกี ารจัดเก็บภาษีมรดกเช่น สหรัฐอเมริกา บราซิล เม็กซิโก เป็ นต้น (ภาพที่ 1) อย่างไรก็ต าม มีบาง
ประเทศทีม่ กี ารยกเลิกการจัดเก็บภาษีมรดกไปแล้ว เช่น ประเทศสิงคโปร์ ทีย่ กเลิกการเก็ บภาษีมรดกในปี
2008 ประเทศสวีเดนยกเลิกในปี 2004 ประเทศออสเตรเลีย ยกเลิกในปี 1977 และประเทศแคนาดายกเลิก
ในปี 1972
สาหรับเหตุผลทีม่ กี ารยกเลิกภาษีมรดก เช่น ในประเทศสิงคโปร์เป็นเพราะ ต้องการสร้างแรงจูงใจให้
ต่างชาติเข้ามาสะสมทุนในประเทศ ในประเทศแคนาดาสาเหตุท่มี กี ารยกเลิกการเก็บภาษีมรดกเนื่องจากมี
การนาภาษีกาไรจากการขายทรัพย์สนิ (Capital gain tax) มาใช้แทนภาษีมรดกและภาษีมรดกไม่ได้เป็ น
แหล่ งรายได้ส าคัญ ให้แ ก่ รฐั เช่นในอดีต และในประเทศออสเตรเลียการเก็บภาษีมรดกส่ งผลกระทบกับ
ประชาชนในวงกว้างเนื่องจากส่ว นยกเว้นภาษีและค่าลดหย่อนไม่ได้มกี ารปรับให้เ หมาะสมตามสภาวะ
เศรษฐกิจ อีกทัง้ ยังมีช่องทางในการเลีย่ งภาษีมรดกเนื่องจากไม่มกี ารเก็บภาษีการให้ (give tax)
ภาพที่ 1 ประเทศที่มีการจัดเก็บภาษี มรดก
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ทวีปเอเชีย
•
•
•
•
•
•
•

อินเดีย
ญีป่ นุ่
เกาหลีใต้
ฟิลปิ ปินส์
จีน
ไต้หวัน
นิวซีแลนด์

ทวีปแอฟริกา
•
•
•
•
•
•
•

แอฟริกาใต้
แทนซาเนีย
เซเนกัล
โมซัมบิก
โมร็อคโก
คองโก
แคเมอรูน

ทวีปยุโรป
• เกือบทุกประเทศ
ในสหภาพยุโรป
ยกเว้น ออสเตรีย
ไซปรัส
เอสโทเนีย
แลตเวีย มอลตา
โปรตุเกส
โรมาเนีย สโลวา
เกีย และสวีเดน

ทวีปอเมริกา
•
•
•
•
•
•
•
•

สหรัฐอเมริกา
เม็กซิโก
บราซิล
ชิล ี
โคลัมเบีย
โดมินิกนั
อนดูรสั
เวเนซุเอลา

เมือ่ พิจารณารายละเอียดของภาษีมรดกทีจ่ ดั เก็บ โดยยกตัวอย่างประเทศทีม่ กี ารเก็บภาษีมรดกบางประเทศ
ดังนี้ (ตารางที่ 1)
สหรัฐอเมริ กา
ประเทศสหรัฐอเมริกาเริม่ มีการจัดเก็บภาษีมรดกมานับตัง้ แต่ปี 1916 โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการ
จัด เก็บ ภาษีม รดกคือ เพื่อ การกระจายรายได้ท่ีเ ป็ น ธรรม ในป จั จุ บ ัน การจัด เก็บ ภาษี ม รดกของสหรัฐ ฯ
ประกอบไปด้วย การเก็บภาษีกองมรดก ซึง่ เป็นการจัดเก็บในระดับรัฐบาลกลาง (Federal) ภาษีการรับมรดก
เป็นการจัดเก็บในระดับมลรัฐ (State) เช่น มีการจัดเก็บภาษีการรับมรดกในรัฐเคนตักกี นอกจากนัน้ สหรัฐฯ
ยังมีการเก็บภาษีการให้ดว้ ย
ในปี 2010 ประเทศสหรัฐฯ ได้ยกเลิกการจัดเก็บภาษีมรดกเป็ นการชัวคราว
่
อันเป็ นผลมาจาก
กฎหมาย Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act of 2001 ซึง่ กฎหมายดังกล่าวเน้นการ
ปรับลดอัตราภาษีลง ซึ่งภาษีมรดกก็รวมเป็ นหนึ่งในนัน้ ด้วย โดยมีการปรับอัตราภาษีมรดกลดลง และเพิม่
ขอบเขตการยกเว้นภาษีมากขึน้ เป็ นลาดับ จนมีการยกเลิกภาษีมรดกชัวคราวในปี
่
2010 อย่างไรก็ตามภาษี
มรดกได้ถูกนากลับมาใช้อกี ครัง้ หลังจากนัน้ ในปจั จุบนั มีการเก็บอัตราภาษีสูงสุดที่รอ้ ยละ 35 โดยเป็ นการ
เก็บภาษีแบบอัตราก้าวหน้า และมีการกาหนดมูลค่าสินทรัพย์ขนั ้ ต่ าที่ได้รบั การยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี ท่ี 5
ล้านเหรียญ นอกจากนัน้ ยังมีรายละเอียดบางประการทีส่ าคัญของภาษีมรดกในสหรัฐฯ อาทิเช่น
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- สหรัฐฯ มีการเก็บภาษีการให้โดยเรียกเก็บจากทรัพย์สนิ ทีผ่ ตู้ ายให้แก่ผอู้ ่นื ก่อนตายในช่วงระยะเวลา
3 ปี ถึงแม้ในช่วงที่ม กี ารยกเลิกภาษีมรดกชัวคราว
่
สหรัฐฯ ก็ยงั มีการจัดเก็บภาษีการให้มาอย่าง
ต่อเนื่องโดยมีอตั ราภาษีสงู สุดที่ 35 % และมีการยกเว้นภาษีท่ี 1 ล้านเหรียญ
- มีการให้ส่วนลดหย่อนได้ไม่จากัดสาหรับเงินบริจาคและทรัพย์สนิ ที่ให้กับคู่สมรส โดยจากัดสิทธิ
เฉพาะคู่สมรสที่เป็ นสัญชาติส หรัฐฯ เท่านัน้ นอกจากนัน้ ค่าใช้จ่ายที่เ กี่ยวข้องกับการจัดการของ
ผูต้ ายเช่น ค่าใช้จา่ ยด้านงานศพ สามารถนามาหักออกจากกองมรดกรวมได้เต็มจานวน
- สามารถนาภาษีการรับมรดก ซึง่ เป็นการจัดเก็บในระดับมลรัฐ (State) มาหักออกจากภาษีมรดก ซึง่
เป็นการจัดเก็บในระดับรัฐบาลกลาง (Federal) ได้
อังกฤษ
ประเทศอังกฤษมีการเก็บภาษีกองมรดกคือ เป็ นการเก็บจากทรัพย์สนิ ของผู้ตาย นอกจากนัน้ ยังมี
การเก็บภาษีการให้ควบคู่กนั ไปด้วย สาหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บภาษีมรดกในประเทศอังกฤษเนื่องจาก
เห็นว่าภาษีมรดกเป็ นภาษีทย่ี ุตธิ รรม เป็ นการเก็บตามหลักความสามารถและไม่กระทบประชาชนส่วนใหญ่
ซึง่ ในปจั จุบนั ประเทศอังกฤษมีการเก็บภาษีมรดกโดยมีอตั ราภาษีสูงสุดทีร่ อ้ ยละ 40 โดยเป็ นการเก็บแบบ
อัตราคงที่ สาหรับมูลค่าสินทรัพย์ขนั ้ ต่ าที่ได้รบั การยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี กาหนดไว้ท่ี 3.25 แสนปอนด์
นอกจากนัน้ ยังมีการให้ส่วนลดหย่อนได้ไม่จากัดให้แก่ค่สู มรส
ฝรังเศส
่
ประเทศฝรังเศสมี
่
การเก็บภาษีมรดกแบบภาษีการรับมรดก (Inheritance tax) ควบคู่ไปกับการเก็บ
ภาษีการให้ ซึง่ ประเทศฝรังเศสมี
่
การเก็บภาษีแบบอัตราก้าวหน้าโดยมีอตั ราภาษีสูงสุดทีร่ อ้ ยละ 45 สาหรับ
ส่ ว นลดหย่อ นของภาษีก ารรับ มรดกในประเทศฝรังเศสมี
่
ส่ ว นคล้า ยกับ สหรัฐฯ กล่ า วคือ มีก ารให้ส่ ว น
ลดหย่อนได้ไม่จากัดให้แก่คู่สมรส ขณะที่การเก็บภาษี การให้ท่จี ดั เก็บในประเทศฝรังเศส
่
จะเรียกเก็บจาก
ทรัพย์สนิ ทีผ่ ตู้ ายให้แก่ผอู้ ่นื ก่อนตายในช่วงระยะเวลา 10 ปี โดยใช้อตั ราภาษีเช่นเดียวกับภาษีการรับมรดก
ญี่ปนุ่
ประเทศญี่ปุ่นมีการเก็บภาษีมรดกแบบภาษีการรับมรดก (Inheritance tax) ควบคู่ไปกับการเก็บ
ภาษีการให้ โดยเป็ นการเก็บภาษีแบบอัตราก้าวหน้าซึ่งอัตราภาษีสูงสุดของญี่ปุ่นมีอตั ราที่ค่อนข้างสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับหลายประเทศโดยมีอตั ราภาษีสูงสุดทีร่ อ้ ยละ 50 ขณะทีภ่ าษีการให้กม็ อี ตั ราภาษีสูงสุดทีร่ อ้ ย
ละ 50 เช่นเดียวกัน สาหรับมูลค่าสินทรัพย์ขนั ้ ต่าทีไ่ ด้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งเสียภาษี กาหนดไว้ท่ี 50 ล้านเยน
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เกาหลีใต้
ประเทศเกาหลีใต้มกี ารเก็บภาษีมรดกแบบภาษีการรับมรดก (Inheritance tax) ควบคู่ไปกับการเก็บ
ภาษีการให้ โดยเป็ นการเก็บภาษีแบบอัตราก้าวหน้าและมีอตั ราภาษีสูงสุดทีร่ อ้ ยละ 50 การเก็บภาษีมรดก
ของเกาหลีใต้นอกจากจะจัดเก็บจากกองมรดกทีเ่ ป็นทรัพย์สนิ ของคนเกาหลีแล้ว ยังเก็บจากทรัพย์สนิ ทีอ่ ยู่ใน
อาณาเขตประเทศเกาหลี ได้แก่ ทรัพย์สนิ ของคนต่างชาติด้วย สาหรับมูล ค่าสินทรัพย์ขนั ้ ต่ าที่ได้รบั การ
ยกเว้นไม่ตอ้ งเสียภาษี กาหนดไว้ท่ี 500 ล้านวอน
ตารางที่ 1 รายละเอียดการจัดเก็บภาษี มรดกในบางประเทศ
ประเทศ
ประเภทภาษี
อัตราภาษี สงู สุด (ร้อยละ)
สหรัฐฯ
Estate, inheritance, give tax
ก้าวหน้า, 35
อังกฤษ
Estate, give tax
คงที,่ 40
ฝรังเศส
่
Inheritance, give tax
ก้าวหน้า, 45
ญีป่ นุ่
Inheritance, give tax
ก้าวหน้า, 50
เกาหลีใต้
Inheritance, give tax
ก้าวหน้า, 50
สาหรับข้อสังเกตเบือ้ งต้นในการจัดเก็บภาษีมรดกในต่างประเทศมีดงั นี้
1. ประเทศส่วนใหญ่มกี ารเก็บแบบภาษีการรับมรดก (Inheritance tax) ยกตัวอย่างเช่นในสหภาพ
ยุโรปทีม่ กี ารเก็บภาษีมรดกทัง้ สิ้น 18 ประเทศจาก 27 ประเทศ มีการเก็บภาษีมรดกแบบภาษีก าร
รับมรดกทัง้ สิ้น 15 ประเทศ เป็ น การเก็บภาษีแบบกองมรดก 4 ประเทศ และมีบางประเทศที่มกี าร
เก็บภาษีทงั ้ สองควบคู่กนั คือประเทศเดนมาร์ก นอกจากนัน้ ประเทศทีม่ กี ารเก็บภาษีมรดกจะมีการ
เก็บภาษีการให้ควบคู่กนั ไปด้วย
2. ประเทศส่วนใหญ่มกี ารเก็บภาษีมรดกแบบอัตราก้าวหน้า (progressive rate) มีบางประเทศทีย่ งั คง
เก็บภาษีมรดกแบบอัตราคงที่ คือ ประเทศอังกฤษ อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของ Public policy
research พบว่าการเก็บภาษีแบบคงที่ในประเทศอังกฤษในช่วงปี 1999-2001 ร้อยละ 10 ของคน
รวยสุดมีสดั ส่วนความมังคั
่ งเพิ
่ ม่ จากร้อยละ 47 เป็ นร้อยละ 56 อาจกล่าวได้ว่าภาษีมรดกแบบอัตรา
คงทีอ่ าจมิได้ช่วยในการลดความเหลื่อมล้าในสังคมได้ดนี กั
3. ประเทศทีม่ กี ารจัดเก็บภาษีมรดกไม่ว่าจะเป็ นภาษี estate tax หรือ inheritance tax ต่างมีส่วน
ยกเว้น (exemption) ไว้ค่อนข้างสูง และมีการกาหนดค่าลดหย่อน (reduction) ไว้หลายรายการ เช่น
มีการให้ส่วนลดหย่อนให้แก่คู่สมรส ค่าลดหย่อนสาหรับการจัดงานศพ หรือการสามารถนาเงิน
บริจาคมาเป็นค่าลดหย่อนได้ เป็นต้น
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4. ประเด็นถกเถียงที่เกี่ยวข้องกับภาษี มรดก
การจัดเก็บภาษีมรดกในประเทศนัน้ มีบางกลุ่มที่เห็นด้วยกับการเก็บภาษีมรดกขณะทีก่ ม็ บี างกลุ่มที่
เห็นค้านในการจัดเก็บภาษีมรดก ซึง่ ประเด็นถกเถียงทีส่ าคัญเกีย่ วกับภาษีมรดกมีดงั นี้
1.ภาษีมรดกส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก
การเก็บภาษีมรดกถูกมองว่ากลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและเจ้าของฟาร์มขนาดเล็กจะได้รบั ผลกระทบทาง
ลบจากการเก็บภาษีมรดก หากกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กอยู่ในข่ายทีจ่ ะต้องเสียภาษีมรดก กลุ่มธุรกิจเหล่านี้ อาจ
จาเป็ นต้องนาทรัพย์สนิ ของตนมาขายเพื่อเป็ นค่าภาษีมรดกทีจ่ ะต้องจ่ายเนื่องจากภาษีมรดกมีการเก็บภาษี
ในอัตราสูง สาหรับทรัพย์สนิ ที่กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กมีในครอบครองนัน้ หากขายออกไปจะส่งผลกระทบอย่าง
มากต่อกลุ่มธุ รกิจเหล่านี้เ นื่องจากทรัพ ย์สนิ เหล่านัน้ เป็ นปจั จัยการผลิตหลักเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
นอกจากนัน้ กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กนี้อาจจาเป็ นต้องมีการจ้างทีป่ รึกษาด้านบัญชีและกฎหมายเพื่อช่วยในการ
วางแผนการเสียภาษีมรดกซึง่ เป็ นการเพิม่ ต้นทุนให้แก่กลุ่มธุรกิจเหล่านี้
ขณะทีฝ่ า่ ยสนับสนุนการเก็บภาษีมรดกแย้งว่ากลุ่มธุรกิจขนาดเล็กทีอ่ ยูใ่ นข่ายถูกจัดเก็บภาษีมรดกมี
จานวนไม่มากนัก ซึ่งกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กที่อาจอยู่ในข่ายถูกจัดเก็บภาษีอาจมีจานวนประมาณร้อยละ 1.3
ของกลุ่มทีถ่ ูกเก็บภาษีทงั ้ หมด สาหรับประเด็นทีว่ ่าภาษีมรดกมีการเก็บภาษีในอัตราทีส่ ูงนัน้ กลุ่มสนับสนุ น
เห็นว่าภาษีมรดกที่นามาคานวณนัน้ เป็ นกองภาษีมรดกสุทธิซ่งึ มีการกาหนดมูลค่าสินทรัพย์ขนั ้ ต่ าที่ได้รบั
การยกเว้นไม่ตอ้ งเสียภาษี ขณะทีอ่ ตั ราภาษีทเ่ี รียกเก็บนัน้ ถึงแม้ว่าจะอัตราภาษีทเ่ี รียกเก็บสูงสุดค่อนข้างสูง
แต่ในทางปฏิบตั แิ ล้วภาษีทถ่ี ูกเก็บจริงจะต่ากว่าภาษีสงู สุดเนื่องจากสามารถนาค่าใช้จ่ายมาลดหล่อนการเสีย
ภาษีมรดกได้ และถึงแม้ว่ากลุ่มธุรกิจขนาดเล็กที่อยู่ในข่ายที่จะถูกเก็บภาษี ก็ยงั ไม่พบว่าจาเป็ นต้องขาย
สินทรัพย์เพื่อนามาเป็นค่าใช้จ่ายภาษีมรดก
2. ภาษีมรดกทาให้การออมและการลงทุนลดลง
ข้อถกเถียงทีส่ าคัญประการหนึ่งคือการเก็บภาษีมรดกจะทาให้การออมและการลงทุนลดลง การเก็บ
ภาษีมรดกจะส่งผลให้ขาดแรงจูงใจในการออมเงิน ผูค้ ดั ค้านเห็นว่า การเก็บภาษีมรดกจะทาให้เกิดแรงจูงใจ
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ในการใช้จ่ายมากกว่าทีจ่ ะเก็บออมไว้เนื่องจาก การเก็บออมไว้ในท้ายที่สุดจะถูกเก็บภาษี มรดก ดังนัน้ หาก
ไม่มกี ารเก็บภาษีมรดก จะส่งผลให้ประชาชนมีการเก็บออมไว้มากขึน้
ผูค้ ดั ค้านการเก็บภาษีมรดกยังให้เหตุผลเพิม่ เติมว่า ภาษีมรดกยังส่งผลกระทบในระดับมหภาคอีก
ด้วย กล่าวคือ ภาษีมรดกจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และกระทบต่อการจ้างงาน โดยทาง The
Heritage Foundation ซึง่ เป็ นสถาบันวิจยั เชิงนโยบาย (think tank) ทีม่ ชี ่อื เสียงแห่งหนึ่งของสหรัฐฯ อ้างว่า
ภาษีมรดกส่งผลให้การจ้างงานในสหรัฐฯ ลดลงไปกว่า 1.7-2.5 แสนคนต่อปี
การเก็บภาษีมรดกยังส่งผลต่อการลงทุนของเจ้าของกิจการ ในการตัดสินใจลงทุน เจ้าของกิจการจะ
พิจารณาถึงต้นทุนทีจ่ ะใช้ในการดาเนินกิจการ ซึง่ ภาษีมรดกถูกมองว่าเป็ นต้นทุนหนึ่งในการตัดสินใจลงทุน
นอกจากนัน้ ภาษีมรดกยังส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร โดยเจ้าของเงิ นทุนอาจย้ายการ
ลงทุนในทรัพยากรจากทีไ่ ด้ประสิทธิภาพดีกว่าไปยังทีม่ ปี ระสิทธิภาพน้อยกว่า เพื่อเป็ นการหลีกเลีย่ งการถูก
เก็บภาษีมรดก
ขณะทีก่ ลุ่มสนับสนุ นการเก็บภาษีมรดกเห็นว่า หากไม่มกี ารจัดเก็บภาษีมรดกอาจทาให้บุคคลกลุ่ม
หนึ่งมีการเก็บออมลดลง กลุ่มผู้สนับสนุ นยกตัวอย่างกรณีทอ่ี าจจะส่งผลให้ประชาชนมีการเก็บออมน้อยลง
หากมีการยกเลิกภาษีมรดกว่า กรณีทบ่ี ุคคลนัน้ ตัง้ ใจจะมอบสินทรัพย์ส่วนหนึ่งทีร่ ะบุไว้แน่ นอนไว้เป็ นมรดก
บุคคลนัน้ ก็จะเก็บออมไว้เพื่อเป็ นมรดกและเก็บออมไว้อีกส่วนหนึ่งเพื่อจ่ายเป็ นภาษีมรดก หากไม่มกี าร
จัดเก็บภาษีมรดก บุคคลนัน้ ก็จะมีการเก็บออมน้อยลงเนื่องจากไม่ตอ้ งออมไว้ส่วนหนึ่งสาหรับเป็ นภาษีมรดก
ทาให้บุคคลนัน้ มีการใช้จ่ายมากขึน้ กว่าการไม่มภี าษีมรดก อีกตัวอย่างหนึ่งคือ กรณีท่ผี รู้ บั มรดกได้รบั กอง
มรดกเป็ นมูลค่าสูง การไม่มกี ารจัดเก็บภาษีมรดกจะทาให้ผรู้ บั มรดกเห็นว่าตนไม่จาเป็ นต้องมีการเก็บออม
ไว้เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในอนาคต จึงส่งผลให้คนกลุ่มนี้ตดั สินใจไม่เก็บออมเพื่อใช้จา่ ยในอนาคต และตัดสินใจใช้
จ่ายในปีปจั จุบนั เพิม่ มากขึน้
การศึกษาของ Gravelle, J., G. and Maguire S. (2003) ยังพบว่าภาษีมรดกมีแนวโน้มทีส่ ่งผลให้
ผู้รบั มรดกมีการออมที่มากขึ้น ขณะที่ผู้ให้มรดกอาจมีการออมที่เพิม่ ขึ้นหรือลดลง (ambiguous) โดยการ
ออมของทัง้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั มรดกจะขึน้ อยูก่ บั แรงจูงใจในการให้มรดก (bequest motive) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ผลของภาษี มรดกต่อการออมแบ่งตามแรงจูงใจในการให้มรดก
แรงจูงใจในการให้มรดก
Altruism

ผลต่อการออมของผูใ้ ห้มรดก
เพิม่ ขึน้ หรือลดลง

ผลต่อการออมของผูร้ บั มรดก
เพิม่ ขึน้
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Accidental
Exchange
Joy of Giving
Satiation

ไม่มผี ล
เพิม่ ขึน้ หรือลดลง
เพิม่ ขึน้ หรือลดลง
ไม่มผี ล

เพิม่ ขึน้
ไม่มผี ล
เพิม่ ขึน้
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ทีม่ า: Gravelle, J., G. and Maguire S. (2003)
หมายเหตุ: แรงจูงใจในการให้มรดกประกอบไปด้วย 5 ประเภทคือ
1. Altruism: ผูใ้ ห้มรดกต้องการเพิม่ สวัสดิการ (welfare) ให้แก่ผรู้ บั มรดกเพราะความเห็นอกเห็นใจ และต้องการให้ผรู้ บั มรดกมีความ
เป็นอยู่ทด่ี ขี น้ึ
2. Accidental: ผูใ้ ห้มรดกไม่ได้ตงั ้ ใจทีจ่ ะเก็บเงินส่วนหนึ่งเพือ่ เป็ นมรดกแต่เนื่องจากมีการเก็บสะสมทรัพย์สนิ ทีส่ ะสมไว้เกินกว่าทีค่ าด
ไว้สาหรับดารงชีวติ
3 Exchange: ผูใ้ ห้มรดกตกลงกับผูร้ บั มรดกว่าจะให้มรดกเพื่อเป็ นการแลกเปลีย่ นกับการช่วยเลี้ยงดูเมือ่ ผูใ้ ห้มรดกอยู่ในวัยชราหรือ
เจ็บปว่ ย
4. Joy of giving: ผูใ้ ห้มรดกเต็มใจให้มรดกแก่ผรู้ บั มรดก
5. Satiation: ผูใ้ ห้มรดกมีทรัพย์สนิ เป็นจานวนมากและไม่มขี อ้ จากัดในการบริโภค

จากการศึกษาของ Cagetti (2009) พบว่าหากไม่มกี ารเก็บภาษีมรดก กลุ่มทีม่ รี ายได้สูงจะมีการ
ลงทุนเพิม่ มากขึน้ และมีการออมลดลง ถึงแม้ว่าไม่มกี ารเก็บภาษีมรดกจะส่งผลให้การลงทุนในกลุ่มทีม่ รี ายได้
สูงเพิม่ ขึน้ สวัสดิการของคนกลุ่มนี้เพิม่ สูงขึน้ (welfare) แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทาให้สวัสดิการสังคมใน
ภาพรวมดีขน้ึ ด้วย เนื่องจาก การลงทุนของกลุ่มทีม่ รี ายได้สงู จะส่งผลให้อตั ราดอกเบีย้ ลดลง ส่งผลให้กลุ่มทีม่ ี
รายได้ปานกลางที่มรี ายได้มาจากทุน (capital) มากกว่าค่าจ้าง (labor) สูญเสียประโยชน์ ขณะเดียวกัน
ภาครัฐก็สญ
ู เสียประโยชน์จากการทีม่ รี ายได้ลดลงจากการไม่มรี ายได้จากภาษีมรดก
นอกจากนัน้ กลุ่มสนับสนุนยังเห็นว่าภาษีมรดกจะช่วยให้เกิดการกระจายความมังคั
่ งที
่ เ่ ป็ นธรรมมาก
ขึน้ จากการทีก่ ารเก็บภาษีมรดกมีแนวโน้มที่คนจะบริจาคเพื่อสาธารณะกุศลมากขึน้ ซึ่งประมาณการว่า 1
ใน 6 ของผูท้ เ่ี สียภาษีมรดกจะมีค่าใช้จา่ ยในการบริจาคเพื่อสาธารณะกุศลด้วย สานักงบประมาณรัฐสภาของ
สหรัฐฯ (Congressional budget office: CBO) ซึง่ เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางด้านข้อมูลทางเศรษฐกิจให้แก่
รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ทาการศึกษาว่า หากไม่มกี ารจัดเก็บภาษีมรดกจะทาให้การบริจาคเพื่อสาธารณะกุศลลดลง
ไปกว่าร้อยละ 16-28
3. ภาษีมรดกเป็นการเก็บภาษีซ้าซ้อน
กลุ่มที่คดั ค้านการเก็บภาษีมรดกมองว่าการเก็บภาษีมรดกมีความซ้าซ้อนกับการเก็บภาษี เงินได้
สินทรัพย์บางอย่างทีจ่ า่ ยภาษีเงินได้ไปแล้ว อาจถูกเรียกเก็บภาษีมรดกอีกครัง้ หนึ่ง ขณะทีฝ่ ่ายสนับสนุ นเห็น
ว่าภาษีมรดกเป็ นการเรียกเก็บภาษีคนละฐานจากภาษีเงินได้ เนื่องจากภาษีมรดกเป็ นการเก็บภาษีจากฐาน
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ทรัพ ย์ส ิน ขณะที่ภาษีเ งินได้จะเก็บจากรายได้ท่เี พิม่ ขึ้นจากทรัพย์ส ิน ยกตัว อย่างเช่นหากบุค คลนัน้
ครอบครองสินทรัพย์เช่นอสังหาริมทรัพย์มลู ค่า 10 ล้านเหรียญ และมีมลู ค่าเป็ น 12 ล้านเหรียญในปีทบ่ี ุคคล
นัน้ เสียชีวติ ภาษีรายได้จะจัดเก็บเมื่อบุคคลนัน้ ทาการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยจะคิดเฉพาะส่วนเพิม่ ของ
อสังหาริมทรัพย์นนคื
ั ่ อ 2 ล้านเหรียญ ซึง่ หากบุคคลนัน้ ไม่ได้ทาการขายอสังหาริมทรัพย์และยกสินทรัพย์นนั ้
เป็ นกองมรดกให้แก่บุตรหลาน อสังหาริมทรัพย์นัน้ ก็ไม่ถูกทาการนาไปคานวณเสียภาษีรายได้ แต่จะถูก
นาไปคานวณเพื่อเสียภาษีมรดกโดยจะคิดจากฐานสินทรัพย์นนั ่ คือ 12 ล้านเหรียญ และหากในอนาคตบุตร
หลานได้ทาการขายอสังหาริมทรัพย์นัน้ ในราคา 14 ล้านเหรียญ รายได้ส่ วนเพิม่ ที่จะนามาคานวณภาษี
รายได้จะคิดเฉพาะส่วนต่างระหว่างราคาทีข่ ายไป (14 ล้านเหรียญ) กับราคาทีร่ บั มาจากกองมรดก (12 ล้าน
เหรียญ)
5. ผลการจัดเก็บภาษี มรดกในต่ างประเทศ
ผลการจัดเก็บภาษีมรดกในต่างประเทศ มีประเด็นทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
1. ภาษีมรดกทีเ่ ก็บได้มสี ดั ส่วนไม่สงู นักเมือ่ เทียบกับรายได้จากภาษีทงั ้ หมด
จากรายงานของ Tax Policy Research (2008) พบว่าในปี 2005 ภาษีมรดกที่เก็บได้ในหลาย
ประเทศมีสดั ส่วนไม่สูงนักเมื่อเทียบกับรายได้จากภาษีทงั ้ หมด โดยสัดส่วนภาษีมรดกเมื่อเทียบกับรายได้
จากภาษีทงั ้ หมดมีค่าประมาณร้อยละ 0.01 -1.3 โดยประเทศเบลเยียมมีสดั ส่วนภาษีมรดกต่อรายได้ภาษี
ทัง้ หมดสูงสุด คือร้อยละ 1.3 ขณะทีบ่ างประเทศ เช่น อิตาลี มีสดั ส่วนภาษีมรดกต่อรายได้ภาษีทงั ้ หมดเพียง
ร้อ ยละ 0.01 ส าหรับ ที่ส าคัญ เช่น สหรัฐ ฯ มีสดั ส่ ว นร้อ ยละ 0.89 ประเทศอังกฤษมีสดั ส่ ว นร้อ ยละ 0.7
ประเทศญี่ป่นุ มีสดั ส่วนร้อยละ 1.14 และประเทศเกาหลีใต้มสี ดั ส่วนร้อยละ 0.91 (ภาพที่ 2) จึงอาจกล่าวได้
ว่าภาษีมรดกมิได้มวี ตั ถุประสงค์หลักในการหารายได้เข้ารัฐ
ภาพที่ 2 สัดส่วนรายได้จากภาษี มรดกต่อรายได้จากภาษี ทงั ้ หมดของประเทศต่างๆ
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2. ผูถ้ ูกเก็บภาษีมจี านวนไม่สงู นัก และส่วนใหญ่จะเป็นผูม้ รี ายได้สงู ทีถ่ ูกเก็บภาษี
จากข้อมูลปี 2008 พบว่าผู้ท่ถี ูกเก็บภาษีมรดกในสหรัฐฯ มีสดั ส่วนไม่สูงนักโดยมีเพียงร้อยละ 0.6
หรือคิดเป็นจานวน 15,500 คน จากจานวนผูท้ เ่ี สียชีวติ ในปี 2008 ทัง้ หมด 2.6 ล้านคน และเมื่อพิจารณาผูท้ ่ี
ถูกเก็บภาษีมรดกพบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนทีม่ กี องมรดกมาก โดยกลุ่มคนทีม่ กี องมรดกสูงสุดในช่วง
1 เปอร์เซ็นต์แรก1 จะต้องจ่ายภาษีมรดกคิดเป็นร้อยละ 81.1 ของภาษีมรดกทีจ่ ่ายทัง้ หมด (ภาพที่ 3) ดังนัน้
จะเห็นว่าภาษีมรดกนัน้ มุง่ เก็บจากคนทีม่ กี องมรดกสูงเป็ นหลัก

1

กลุ่มคนทีม่ กี องมรดกสูงสุด 1 เปอร์เซ็นต์แรกคือ บุคคลทีม่ กี องมรดกมากกว่า 10 ล้านเหรียญขึน้ ไป
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ภาพที่ 3 สัดส่วนการเสียภาษี มรดกจากกลุ่มบุคคลที่มีกองมรดกในแต่ละช่วง
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ที่มา: Tax Policy Center, 2008

3. ภาษีมรดกมีอตั ราภาษีทกี ่ า้ วหน้า (Progressive tax) มากกว่าภาษีเงินได้
เมือ่ เปรียบเทียบภาระภาษีระหว่างภาษีมรดกและภาษีเงินได้จะพบว่าภาระภาษีของภาษีมรดกจะตก
กับผูม้ รี ายได้สูงสุด 1 เปอร์เซ็น ต์แรกมากกว่าภาษีเงินได้ โดยในช่วงผู้มรี ายได้สูงสุด 1 เปอร์เซ็น ต์แรกจะมี
สัดส่วนถูกเก็บภาษีรอ้ ยละ 80 สาหรับภาษีมรดก และร้อยละ 30 สาหรับภาษีเงินได้ (ภาพที่ 4) จึงอาจกล่าว
ได้ว่า ภาษีมรดกมีลกั ษณะการกระจายของภาระภาษีทต่ี กกับผูม้ รี ายได้สงู (Progressive) ดีกว่าภาษีเงินได้
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ภาพที่ 4 ภาระภาษี ระหว่างภาษี มรดกและภาษี เงิ นได้

ที่มา: Tax Policy Center, 2008

4. มีเจ้าของธุรกิจและเจ้าของฟาร์มขนาดเล็กจานวนน้อยทีถ่ ูกเก็บภาษีมรดก
จากการศึกษาของ Tax Policy Center (2008) พบว่าเจ้าของธุรกิจและเจ้าของฟาร์มขนาดเล็ก มี
จานวนน้อยทีถ่ ูกเก็บภาษีมรดก เจ้าของธุรกิจและเจ้าของฟาร์มขนาดเล็ก ทีอ่ ยู่ในข่ายถูกเก็บภาษีมรดกราว
2,000 ครอบครัว แต่ถูกเก็บภาษีมรดกจริงมีเพียง 550 ครอบครัว หรือคิดเป็ นเพียงร้อยละ 3.5 ของผูท้ ่ถี ูก
เก็บภาษี นอกจากนัน้ มูลค่าภาษีท่ถี ูกเก็บส่วนใหญ่แล้ว จะเสียภาษีน้อยกว่า 500,000 เหรียญ สาเหตุท่ี
เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กมีจานวนน้อยทีเ่ ข้าข่ายถูกเก็บภาษีมรดกเนื่องจากภาครัฐให้สทิ ธิพเิ ศษแก่ธุรกิจขนาด
เล็กโดยมีค่าลดหย่อนให้แก่ธุรกิจประเภทนี้ อีกทัง้ ในการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ยงั กาหนดให้ธุรกิจ
ประเภทนี้สามารถคิดมูลค่าทรัพย์สนิ จากมูลค่าการใช้ประโยชน์ในปจั จุบนั (current-use value) แทนทีจ่ ะ
คานวณโดยใช้มลู ค่าตลาด (fair market value) ซึ่งการคานวณวิธนี ้ีสามารถลดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์
ของธุรกิจขนาดเล็กได้กว่าร้อยละ 40-70 (Durst, Monke และ Maxwell, 2002)
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5. อัตราภาษีทจี ่ ดั เก็บจริง (Effective tax rate) มีอตั ราตา่ กว่าอัตราภาษีสงู สุด (Top tax rate)
จากตัวอย่างของประเทศสหรัฐฯ ถึงแม้ว่าจะมีการกาหนดอัตราภาษีสูงสุดสูงกว่าร้อยละ 45 โดยส่วน
ใหญ่ แต่เมื่อคานวณอัตราภาษีทจ่ี ดั เก็บจริง (Effective tax rate) แล้วจะพบว่ามีอตั ราภาษีต่ ากว่าอัตราภาษี
สูงสุดค่อนข้างมาก เช่นในปี 2009 อัตราภาษีมรดกสูงสุดคือร้อยละ 45 แต่มอี ตั ราภาษีทจ่ี ดั เก็บจริงเพียงร้อย
ละ 19 สาเหตุ ทอ่ี ตั ราภาษีทจ่ี ดั เก็บจริงมีอตั ราต่ ากว่าอัตราภาษีสูงสุดเนื่องจากมีการกาหนดมูลค่าสินทรัพย์
ขัน้ ต่ าทีไ่ ด้รบั การยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี และยังมีการกาหนดส่วนลดหย่อนต่างๆ ซึง่ เมื่อนามูลค่ากองมรดก
มาคานวณภาษี จึงมักมีอตั ราที่จดั เก็บจริงต่ ากว่าอัตราภาษีสูงสุด ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ส่วนลดหย่อนที่
สาคัญทีท่ าให้อตั ราภาษีทจ่ี ดั เก็บจริงมูล ค่าต่ าคือ ส่วนลดหย่อนสาหรับการบริจาคเพื่อการกุศล โดยส่วนลด
หย่อนสาหรับการบริจาคคิดเป็นสัดส่วนเฉลีย่ ร้อยละ 7.4 ของกองมรดก และคิดเป็นส่วนร้อยละ 17.9 สาหรับ
กลุ่มทีม่ รี ายได้สงู (Gravelle และ Maguire, 2003)
ภาพที่ 5 อัตราภาษี สงู สุด (Top tax rate) และอัตราภาษี ที่จดั เก็บจริ ง (Effective tax rate)
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ที่มา: Tax Policy Center, 2008

สรุป
จากประสบการณ์ของต่างประเทศพบว่า ภาษีมรดกนัน้ มีวตั ถุประสงค์สาคัญเพื่อช่วยในการกระจาย
รายได้และความมังคั
่ งให้
่ เท่าเทียมกันเป็ นสาคัญ ภาษีมรดกมิได้มวี ตั ถุ ประสงค์หลักในการหารายได้เข้ารัฐ
และจากตัวอย่างของหลายประเทศจะพบว่ามักมีการเก็บภาษีการรับมรดก (Inheritance tax) ควบคู่ไปกับ
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ภาษีการให้ (give tax) และเป็นการเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าโดยมีอตั ราภาษีสูงสุดส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ
40 อีกทัง้ หลายประเทศยังมีการกาหนดส่วนยกเว้นไว้ค่อนข้างสูงและค่าลดหย่อนไว้หลายรายการ ทาให้กลุ่ม
ผูม้ รี ายได้ปานกลางมักไม่ถูกเก็บภาษี จากการศึกษายังพบว่าหากไม่มกี ารเก็บภาษีมรดก จะส่งผลกระทบ
ทางบวกให้กบั กลุ่มทีม่ รี ายได้สงู ขณะทีจ่ ะส่งผลกระทบทางลบต่อผูม้ รี ายได้ปานกลางและรัฐบาล
เมื่อพิจารณาผลการจัดเก็บภาษีมรดกในหลายประเทศจะเห็นว่าภาษีมรดกที่เก็บได้มสี ดั ส่วนไม่สูง
นักเมื่อเทียบกับรายได้จากภาษีทงั ้ หมด โดยมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 0.1-1.3 ของรายได้จากภาษีทงั ้ หมด
อีกทัง้ ผู้ท่ถี ูกเก็บภาษีมรดกส่วนใหญ่แล้วมักเป็ นผู้ท่มี กี องมรดกสูงเป็ นสาคัญ โดยผู้ท่มี กี องมรดกน้อยหรือ
เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กได้รบั ผลกระทบจากภาษีมรดกไม่สงู นัก ภาษีมรดกยังมีลกั ษณะการกระจายของภาระ
ภาษีทต่ี กกับผูม้ รี ายได้สงู ทีด่ กี ว่าภาษีเงินได้ จึงอาจกล่าวได้ว่าภาษีมรดกน่ าจะเป็ นภาษีหนึ่งทีถ่ ูกนามาใช้ อกี
ครัง้ เพื่อช่วยในการกระจายรายได้และความมังคั
่ งในประเทศไทยได้
่
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