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ค�ำน�ำ

ารา ภาษีอากรธุรกิจ เล่มนี้ผู้เขียนเขียนขึ้นโดยใช้ต�าราและเอกสารจ�านวนมาก มี

เนือ้หาสาระครอบคลมุเรือ่ง ทฤษฎภีาษอีากร หลกัเกณฑ์ และสรปุสาระส�าคญัของ

กฎหมายต่างๆ ได้แก่ ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พระราช-

บัญญัติศุลกากร พระราชบัญญัติภาษีป้าย พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน และพระราชบัญญัติ

ภาษีบ�ารงุท้องที ่ใช้เป็นต�าราส�าหรบัผูศึ้กษาวชิา ภาษอีากรธรุกจิ ของมหาวทิยาลยัราชภฏั และมเีนือ้หา

ครอบคลุมวิชา การภาษีอากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา

ในการพิมพ์ ฉบับพิมพ์ที่ 22 นี้ ผู้เขียนปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย อาทิ ปรับปรุงเรื่อง

งบประมาณรายจ่ายของปี 2560 แก้ไขอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามโครงสร้างใหม่ที่จะใช้

บังคับในปีภาษี 2560 นี้ การหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน การค�านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ให้สอดคล้องกับอัตราภาษีใหม่ เพิ่มเติมเรื่องภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ซึ่งประกาศในราช- 

กิจจานุเบกษาและจะมีผลบังคับใช้เร็วๆนี้ ทั้งยังมีสรุปร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ซึ่งจะประกาศใช้ต่อไปอีกด้วย นอกจากนี้ ในภาคผนวกยังมีตัวอย่างการค�านวณการหักภาษี ณ  

ที่จ่าย เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจมากยิ่งขึ้น แบบฟอร์มแสดงรายการภาษีที่ทันสมัย รายละเอียดเกี่ยวกับ 

การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป

อนึง่ ในต�าราเล่มนีเ้มือ่อ้างถงึมาตราต่างๆจะหมายถงึมาตราในประมวลรษัฎากร หากเป็นมาตรา

ในพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นๆจะอ้างพระราชบัญญัติหรือกฎหมายนั้นควบคู่กันไป

ผู้เขียนหวังว่าการจัดพิมพ์ครั้งนี้คงเป็นประโยชน์แก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปมาก  

ยิ่งขึ้น ขอขอบคุณท่านอาจารย์ในสถาบันต่างๆที่เลือกใช้ต�าราเล่มนี้เป็นต�าราหลักในการเรียนการสอน 

วิชา ภาษีอากรธุรกิจ และ การภาษีอากร ตลอดจนทุกท่านที่สอบถาม ท้วงติง และให้ค�าแนะน�าอันเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงต�ารา ท้ายสุดนี้ขอขอบคุณ บริษัทวิทยพัฒน์ จ�ากัด ที่สนับสนุน 

การจัดพิมพ์ตลอดมา

 

	 (รองศาสตราจารย์สมคิด	 บางโม)
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การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการจ�าหน่ายเงินก�าไร 223

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 224

หลักเกณฑ์การเก็บภาษ ี 224

ตัวอย่างการค�านวณ 225

วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 226

ค�าอธิบายประกอบเรื่องการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย 

ตามค�าสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 แก้ไขโดยค�าสั่ง 

กรมสรรพากรที่ ท.ป. 101/2544 และ ท.ป. 104/2544 233

สรุปท้ายบท 250

กิจกรรมท้ายบทที่ 5 251

บทที่ 6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 253

ลักษณะทั่วไปของภาษีมูลค่าเพิ่ม 254

ความหมายของมูลค่าเพิ่ม 254

ประเภทของภาษีมูลค่าเพิ่ม 254

หลักเกณฑ์ก�าหนดขอบเขตการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 255

การประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 255

การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 256

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 256

การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 257

ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 263

การออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ที่เกี่ยวกับภาษีขายและภาษีซื้อ 269

ฐานภาษ ี 271

การจ�าหน่ายหนี้สูญส�าหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม 276

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 279

การค�านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 280

การค�านวณภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการจดทะเบียน 

ที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 280
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ตัวอย่างการค�านวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้ 283

การค�านวณภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการจดทะเบียน 

ที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 284

การค�านวณภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้น�าเข้า 285

ภาษีซื้อที่ห้ามน�าไปหักออกจากภาษีขาย 285

การยื่นแบบแสดงรายการและช�าระภาษีมูลค่าเพิ่ม 288

การคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 289

เอกสารหลักฐานและประเภทรายงานที่ผู้ประกอบการ 

จดทะเบียนต้องจัดท�า 290

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 293

สิทธิของผู้ประกอบการจดทะเบียน 293

ก�าหนดเวลาและสถานที่จดทะเบียน 294

สรุปท้ายบท 297

กิจกรรมท้ายบทที่ 6 298

บทที่ 7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 300

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 300

การประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 301

กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ 304

กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 308

ฐานภาษ ี 308

อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ 310

การค�านวณภาษีธุรกิจเฉพาะ 311

การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ 312

การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ 312

ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ 312

การยื่นแบบแสดงรายการและช�าระภาษี 313

เอกสารหลักฐานและประเภทบัญชีที่ต้องจัดท�า 313

สรุปท้ายบท 314

กิจกรรมท้ายบทที่ 7 315
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บทที่ 8 อากรแสตมป ์ 316

ความหมายของแสตมป์ 316

ผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป ์ 316

การยกเว้นอากรแสตมป ์ 317

ใบรับ 321

ใบรับที่ต้องปิดอากรแสตมป ์ 322

วิธีการเสียอากรแสตมป ์ 323

ตราสารที่เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน 324

อัตราอากรแสตมป์ 325

บทลงโทษ 331

สรุปท้ายบท 332

กิจกรรมท้ายบทที่ 8 332

บทที่ 9 ภาษีศุลกากร 333

จุดมุ่งหมายและภาระภาษี 333

จุดมุ่งหมายในการเก็บภาษีศุลกากร 333

ภาระภาษีศุลกากร 334

ผลของภาษีศุลกากรที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศ 334

การจัดเก็บภาษีศุลกากร 334

การก�าหนดราคาทางศุลกากร 335

การเก็บอากรขาออก 338

ของที่ได้รับการยกเว้นอากร 339

การโอนของน�าเข้าโดยผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากร 344

การยกเว้นการโอนโดยเสียอากร 345

การโอนของที่ได้รับการยกเว้นและจะต้องส่งกลับออกไปนอกประเทศ 346

อัตราภาษีศุลกากร 346

สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 347

พิกัดอัตราศุลกากร 348

การควบคุมสินค้าเข้าออก 352
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ของต้องห้าม 352

ของต้องก�ากัด 353

คลังสินค้า 353

เขตปลอดอากร 354

การผ่านแดน 354

การถ่ายล�า 355

ของตกค้างหรือสินค้าตกค้าง 355

ของอันพึงจะต้องริบและของยึด 355

การใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการศุลกากร 356

การก�าหนดท่าเรือ� ที�่ เพื่อการน�าเข้าและส่งออก� 356

พระราชบัญญัติศุลกากร� พ.ศ.� 2560� 357

สรุปท้ายบท� 359

กิจกรรมท้ายบทที่� 9� 360

บทที่ 10 ภาษีสรรพสามิต 362

วัตถุประสงค์และภาระภาษี� 362

สาระส�าคัญตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต� พ.ศ.� 2560� 363

พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 363

สินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต� 365

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต� 366

ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษี 366

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต� 367

การจดทะเบียนสรรพสามิต� 368

การยื่นแบบรายการภาษีและช�าระภาษีสรรพสามิต� 368

ระยะเวลายื่นแบบรายการภาษีและช�าระภาษี� 369

การยกเว้น� การลดหย่อน� การลดอัตราภาษี� และการคืนภาษี� 370

หน้าที่ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีบางกรณี� 371

การอุทธรณ์� 371

อัตราภาษีสรรพสามิต� 372

ภาษีสุรา 372
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ภาษียาสูบ 375

ภาษีน�้ามันและผลิตภัณฑ์น�้ามัน 377

ภาษีเครื่องดื่ม 381

ภาษีไพ่ 383

ภาษีเครื่องไฟฟ้า 383

ภาษีแก้วและเครื่องแก้ว 384

ภาษีรถยนต์ 384

ภาษีเรือ 387

ภาษีผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องส�าอาง 387

ภาษีพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 387

ภาษีรถจักรยานยนต์ 387

ภาษีแบตเตอรี ่ 388

ภาษีสถานบริการ 388

ภาษีจากสารท�าลายชั้นบรรยากาศและโอโซน 

ประเภทอนุพันธ์ฮาโลจิเนเต็ดของไฮโดรคาร์บอน 389

ภาษีการให้บริการอาบน�้าหรืออบตัวและนวด 389

ภาษีที่เก็บเพิ่มจากภาษีสรรพสามิต 389

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 390

สรุปท้ายบท 391

กิจกรรมท้ายบทที่ 10 392

บทที่ 11 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 393

ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี 393

ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภาษี 394

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 396

อัตราภาษ ี 396

วิธีเสียภาษี 398

การอุทธรณ ์ 399

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ 400

สรุปท้ายบท 401

กิจกรรมท้ายบทที่ 11 402
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บทที่ 12 ภาษีบ�ารุงท้องที ่ 403

ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี 403

ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นภาษี 403

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 405

ฐานภาษ ี 405

อัตราภาษ ี 406

การลดหย่อนภาษี 406

วิธีเสียภาษี 409

การอุทธรณ ์ 410

สรุปท้ายบท 410

กิจกรรมท้ายบทที่ 12 412

บทที่ 13 ภาษีป้าย 413

ความหมายของค�าว่าป้าย 413

ป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษี 413

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 415

อัตราภาษีป้าย 415

วิธีเสียภาษีป้าย 416

การประเมินและการช�าระภาษีป้าย 418

การอุทธรณ ์ 419

การบังคับคด ี 420

สรุปท้ายบท 421

กิจกรรมท้ายบทที่ 13 422

บทที่ 14 การอุทธรณ์ภาษีและปัญหาภาษีอากร 423

การประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงาน 423

การประเมินก่อนก�าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี 423

การประเมินภายหลังก�าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี 424

การประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล 424
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การประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม 425

การอุทธรณ์ภาษี 426

การยื่นอุทธรณ์ 426

กรณีห้ามมิให้อุทธรณ ์ 427

กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ 427

บทก�าหนดโทษ 428

ศาลภาษีอากร 429

ปัญหาทางภาษีอากรของรัฐ 430

ฐานภาษีแคบ 430

การพึ่งพิงภาษีทางอ้อม 431

การขัดกันในวัตถุประสงค์ของการใช้นโยบายภาษีอากร 431

ความสมัครใจในการเสียภาษีต�่า 432

การทับถมของภาระภาษีสูง 433

หนี้ภาษีอากรค้าง 433

การจัดเก็บภาษีจากเงินได้ด้วยวิธีแยกค�านวณต่างหาก 433

การจัดประเภทภาษีและรางวัลน�าจับ 434

การทุจริตภาษีอากร 434

สรุปท้ายบท 435

กิจกรรมท้ายบทที่ 14 436

ภาคผนวก 437

วิธีการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินได้ 

ตามมาตรา 40(1)/เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ 438

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 444

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล 452

การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่  

เริ่มใช้ตั้งแต่ปีภาษี 2560 454

บรรณานุกรม 456

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร

รัฐบาลของทุกประเทศมีหน้าที่เหมือนกันคือพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และความมั่นคงของประเทศ ซ่ึงจะส่งผลให้ประชาชนด�ารงชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพ 

ชีวิตที่ดี การบริหารราชการแผ่นดินให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวของรัฐบาลจ�าเป็นต้องใช้เงินจ�านวนมาก 

แหล่งรายได้ที่ส�าคัญที่สุดของรัฐบาลคือภาษีอากร นอกจากนี ้รัฐบาลยังใช้ระบบภาษีอากรเป็นเครื่องมือ 

ในการบริหารประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอื่นๆอีกด้วย ดังนั้นภาษีอากรจึงมีความส�าคัญและเกี่ยวข้อง 

กับประชาชนทุกคน ในด้านการประกอบธุรกิจ ภาษีอากรเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จหรือ   

ความล้มเหลวของธรุกจิโดยตรง ผูป้ระกอบการจ�าเป็นต้องศกึษาหาความรูเ้กีย่วกบัภาษอีากรในทกุๆเรือ่ง 

ให้เข้าใจโดยถ่องแท้เพื่อประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย

ความหมายของภาษีอากร

นักเศรษฐศาสตร์และนักภาษีอากรได้ให้ค�าจ�ากัดความของค�าว่าภาษีอากรไว้ต่างๆกันดังนี้

ภาษีอากร คือสิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎรโดยมิได้มีสิ่งตอบแทนแก่ผู้เสียภาษีโดยตรง

ภาษีอากร หมายถึงรายได้หรือทรัพยากรที่ได้มีการเคลื่อนย้ายจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาล 

และไม่ก่อให้เกิดภาระช�าระคืนแก่รัฐบาล

ภาษีอากร หมายถึงสิ่งที่เรียกเก็บจากบุคคล ทรัพย์สิน หรือธุรกิจ เพื่อการสนับสนุนรัฐบาลกลาง 

หรือรัฐบาลท้องถิ่น

บทที่ 1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
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บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร

รัฐบาลของทุกประเทศมีหน้าที่เหมือนกันคือพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนด�ารงชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพ 

ชีวิตที่ดี การบริหารราชการแผ่นดินให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวของรัฐบาลจ�าเป็นต้องใช้เงินจ�านวนมาก 

แหล่งรายได้ที่ส�าคัญที่สุดของรัฐบาลคือภาษีอากร นอกจากนี ้รัฐบาลยังใช้ระบบภาษีอากรเป็นเครื่องมือ 

ในการบริหารประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอื่นๆอีกด้วย ดังนั้นภาษีอากรจึงมีความส�าคัญและเกี่ยวข้อง 

กับประชาชนทุกคน ในด้านการประกอบธุรกิจ ภาษีอากรเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จหรือ   

ความล้มเหลวของธรุกจิโดยตรง ผูป้ระกอบการจ�าเป็นต้องศกึษาหาความรูเ้กีย่วกบัภาษอีากรในทกุๆเรือ่ง 

ให้เข้าใจโดยถ่องแท้เพื่อประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย

ความหมายของภาษีอากร

นักเศรษฐศาสตร์และนักภาษีอากรได้ให้ค�าจ�ากัดความของค�าว่าภาษีอากรไว้ต่างๆกันดังนี้

ภาษีอากร คือสิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎรโดยมิได้มีสิ่งตอบแทนแก่ผู้เสียภาษีโดยตรง

ภาษีอากร หมายถึงรายได้หรือทรัพยากรที่ได้มีการเคลื่อนย้ายจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาล 

และไม่ก่อให้เกิดภาระช�าระคืนแก่รัฐบาล

ภาษีอากร หมายถึงสิ่งที่เรียกเก็บจากบุคคล ทรัพย์สิน หรือธุรกิจ เพื่อการสนับสนุนรัฐบาลกลาง 

หรือรัฐบาลท้องถิ่น

บทที่ 1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร

Business Taxation (1-16).indd   15 31/7/2555   15:35:03

«‘∑¬æ—≤πè

μ—«Õ¬
ã“ß¿“

¬„π‡≈
ã¡



 16 บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร

ภาษีอากร คือการโอนทรัพยากรใดๆอันมีลักษณะบังคับแต่มิได้เป็นการลงโทษจากภาคเอกชน 

ไปสู่ภาครัฐบาล โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้า และไม่ค�านึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ    

โดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบางประการ

จากค�าจ�ากัดความดังกล่าวท�าให้สรุปลักษณะส�าคัญของภาษีอากรได้หลายประการดังนี้

1. ภาษีอากรโดยทั่วไปนั้นจะมีลักษณะบังคับเก็บ

2. ภาษีอากรโดยทั่วไปไม่มีผลตอบแทนโดยตรงต่อผู้เสียภาษี

3. ภาษีอากรไม่เกิดภาระการช�าระคืนของรัฐบาล

4. ภาษีอากรมีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายทรัพยากรจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาล

5. ภาษีอากรไม่จ�าเป็นต้องเรียกเก็บเป็น เงิน เสมอไป

วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีอากร

การจัดเก็บภาษีอากรมีวัตถุประสงค์หลายประการ วัตถุประสงค์หลักคือการหารายได้มาใช้จ่าย

ในกิจการของรัฐ และการด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจต่างๆ วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ 

ภาษีอากรมีดังนี้

1.	 เพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในกิจการของรัฐ กิจการส่วนใหญ่ของรัฐเป็นกิจการเพื่อส่วนรวม 

เช่น ความมั่นคง ความปลอดภัย การศึกษา กิจการสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น

2.	 เพื่อควบคุมหรือส่งเสริมพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ รัฐบาลสามารถใช้ระบบภาษีอากร  

ควบคุมการบริโภค การผลิต หรือวิธีการด�าเนินการทางธุรกิจบางชนิดมิให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจ       

ส่วนรวมได้ เช่น ไม่ต้องการให้ประชาชนบริโภคสุรา บุหรี่ หรือสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆก็เก็บภาษีสินค้า 

เหล่านี้ในอัตราสูงๆ หรือไม่เก็บภาษีอุปกรณ์การศึกษาต่างๆเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษา 

อย่างทั่วถึง หรือเก็บภาษีสินค้าที่มีความจ�าเป็นในอัตราต�่า เป็นต้น

3.	 เพื่อการกระจายรายได้และทรัพย์สินให้เป็นธรรม นอกจากรัฐบาลจะใช้มาตรการด้าน   

รายจ่าย เช่น การอุดหนุน การโอนเงินต่างๆ การสร้างงานในชนบท ฯลฯ การจัดเก็บภาษีอากรยังเป็น 

เครื่องมือที่ส�าคัญในการกระจายรายได้ด้วย เช่น ใช้วิธีอัตราภาษีก้าวหน้า ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก 

ภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยในอัตราสูงๆ เป็นต้น

4.	 เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งด้านราคา       

สินค้าและการจ้างงานเป็นเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญ เช่น การป้องกันภาวะเงินเฟ้อ รัฐบาลก็เพิ่ม 

ภาษีต่างๆให้สูงขึ้นเพื่อลดการใช้จ่าย ในยามเศรษฐกิจตกต�า่ คนว่างงานมาก รัฐบาลอาจลดภาษีต่างๆลง 

เพื่อกระตุ้นให้มีการบริโภคและการลงทุนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีการจ้างงานมากขึ้น
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 ลักษณะของภาษีอากรที่ด ี 17 

ลักษณะของภาษีอากรที่ดี

อดัม สมิท (Adam Smith) นักเศรษฐศาสตร์ชาวสกอต ได้วางหลักการภาษีที่ดีไว้เมื่อปี ค.ศ. 

1776 ได้แก่ หลักความเป็นธรรม หลักความแน่นอน หลักความสะดวก และหลักความประหยัด 

หลักการทั้งสี่นี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ต่อมาเมื่อสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกได้ 

วิวัฒนาการมาโดยล�าดับ ภาษีอากรทวีบทบาทและความส�าคัญมากขึ้น หลักการภาษีอากรที่ดีจึงได้ 

เปลี่ยนแปลงไปและเพิ่มมากขึ้นตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ลักษณะของภาษีอากรที่ดีมีดังนี้

 หลักความเป็นธรรม

 หลักความแน่นอน

 หลักความเป็นกลาง

 หลักอ�านวยรายได้

 หลักความยืดหยุ่น

 หลักประสิทธิภาพในการบริหาร

ต่อไปนี้จะได้อธิบายหลักการภาษีอากรแต่ละข้อดังนี้

หลักความเป็นธรรม

ระบบภาษีอากรที่ดีจะต้องมีความเป็นธรรมทั้งในระหว่างรัฐบาลผู้เก็บภาษีและประชาชนผู้เสีย 

ภาษี หลักความเป็นธรรมนี้นับเป็นหัวใจส�าคัญของระบบภาษีอากร หากปราศจากความเป็นธรรมแล้ว 

ความยินยอมเสียภาษีโดยสมัครใจก็คงเกิดขึ้นได้ยาก

แนวความคิดเกีย่วกบัความเป็นธรรมทางภาษอีากรมรีากฐานมาจากหลกัความเป็นธรรมสมับรูณ์

และหลักความเป็นธรรมสัมพัทธ์

1.	 หลักความเป็นธรรมสัมบูรณ ์(Principles of Absolute Equity) ถือหลักว่าทุกคนต้องเสีย 

ภาษีอากรคนละเท่าๆกัน นั่นคือ เอาค่าใช้จ่ายทั้งหมดของรัฐหารด้วยจ�านวนประชากร ระบบภาษีแบบนี้

จะใช้ได้เมื่อประชาชนทุกคนมีฐานะทางเศรษฐกิจเท่าเทียมกัน ข้อบกพร่องของการจัดเก็บแบบนี้ ได้แก่

 ไม่ค�านึงถึงความสามารถในการเสียภาษีที่แตกต่างกัน

 ท�าให้ภาระภาษีของผู้มีเงินได้ต�่ามากกว่าภาระภาษีของผู้มีเงินได้สูง

 ผู้มีเงินได้ต�า่มากอาจไม่มีเงินเพียงพอที่จะช�าระภาษี

2.	 หลักความเป็นธรรมสัมพัทธ ์ (Principles of Relative Equity) ถือหลักว่าจ�านวนภาษีที่ 

จะต้องเสียให้แก่รัฐเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับจากรัฐ หรือเปรียบเทียบกับความสามารถในการ 

เสียภาษีของผู้เสียภาษีแต่ละราย ดังนั้นการจัดเก็บภาษีตามหลักความเป็นธรรมสัมพัทธ์จึงแบ่งออกเป็น 

2 กลุ่มย่อยดังนี้

2.1 หลักผลประโยชน์ (Benefit Principles) มีแนวคิดว่าผู้ได้รับประโยชน์จากรัฐจะต้อง 

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
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 18 บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร

เป็นผู้เสียภาษีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของรัฐตามสัดส่วนที่ตนได้รับผลประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ภาษีค่าผ่านทาง 

ภาษีค่าใช้ถนน ค่าใบอนุญาตท�าการต่างๆ เป็นต้น

 อย่างไรก็ตาม แนวความคิดนี้มีข้อยุ่งยากในการปฏิบัติมาก สินค้าและบริการของรัฐ 

หลายอย่างไม่สามารถก�าหนดมูลค่าของประโยชน์ที่แต่ละคนจะได้รับได้ เช่น การป้องกันประเทศ 

กระบวนการยุติธรรม เป็นต้น นอกจากน้ี บริการพ้ืนฐานบางอย่างคนมีรายได้น้อยก็จะถูกปิดกั้นและ 

เสียเปรียบ เช่น การเก็บเงินค่าบ�ารุงการศึกษา เป็นต้น

2.2 หลักความสามารถในการเสียภาษี (Principles of Capacity) มีแนวความคิดว่าผู้มี 

ความสามารถในการเสียภาษีมากต้องเสียภาษีให้แก่รัฐบาลมาก ผู้ที่มีความสามารถในการเสียภาษีน้อย 

ก็ควรเสียภาษีให้แก่รัฐบาลน้อยตามสัดส่วน ความสามารถในการเสียภาษีของบุคคลวัดได้จากทรัพย์สิน 

รายได้ หรือการใช้จ่ายของแต่ละบุคคล

หลักความแน่นอน

ประชาชนผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีย่อมต้องการที่จะทราบเพื่อความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าภาษี   

ที่จะต้องเสียเป็นจ�านวนเท่าใด จะต้องเสียเมื่อใด เสียด้วยวิธีใด นั่นคือ จะต้องชัดแจ้งในแง่มุมของผู้เสีย 

ภาษี ฐานที่จะน�ามาคิดค�านวณ อัตราภาษีที่ต้องเสีย ก�าหนดเวลาที่ต้องเสีย และวิธีการช�าระภาษี เมื่อใด 

ระบบภาษีอากรมีความแน่นอนชัดเจนดังกล่าวแล้วย่อมจะสร้างความสมัครใจในการเสียภาษีอากรให้  

เกิดขึ้นได้ ความชัดเจนดังกล่าวนี้คือชัดเจนทั้งกฎหมายและการบังคับใช้นั่นเอง

หลักความเป็นกลาง

ระบบภาษีที่ดีจะต้องมีความเป็นกลางในทางเศรษฐกิจมากที่สุด กล่าวคือ ระบบภาษีอากรจะ

ต้องไม่เปลี่ยนแปลงหรือกระทบกระเทือนรูปแบบการบริโภค การออม การแข่งขันการผลิตสินค้าและ

บริการ ตลอดจนการท�างานของกลไกตลาด แนวความคิดนี้มีรากฐานมาจากแนวความคิดที่ว่าภาษี      

อากรควรเป็นแหล่งรายได้ของรัฐเพียงแหล่งเดียว รัฐไม่ควรด�าเนินกิจการใดๆที่จะกระทบกระเทือน    

การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของภาคเอกชน

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันรัฐบาลของหลายประเทศจงใจใช้ระบบภาษีอากรที่ไม่เป็นกลางบาง 

ประเภทเป็นเครื่องมือด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจด้านต่างๆ ความเป็นกลางหรือ    

ไม่เป็นกลางอาจพิจารณาได้จากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ เช่น การบริโภค การออม 

และการผลิต เป็นต้น

ในด้านการบริโภค ภาษีที่กระทบกระเทือนรูปแบบการบริโภคน้อยที่สุดคือภาษีที่มีผลท�าให้    

ราคาสินค้าเปรียบเทียบระหว่างสินค้าชนิดต่างๆเปลี่ยนแปลงไปน้อยที่สุด นั่นคือ ภาษีการขายทั่วไป ซึ่ง

เก็บจากสินค้าและบริการต่างๆต้องเก็บในอัตราเท่ากัน แต่ภาษีสรรพสามิตหรือภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆ 

รัฐบาลจงใจใช้ความไม่เป็นกลางทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เป็นการจงใจบิดเบือนรูปแบบของการบริโภค
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 ลักษณะของภาษีอากรที่ด ี 19 

ในด้านการออมและการลงทุน รัฐบาลอาจใช้ความไม่เป็นกลางทางภาษีอากรกระตุ้นให้เกิดการ

ออมและการลงทุนให้เป็นไปในรูปแบบที่ต้องการ เช่น เก็บภาษีเงินปันผลจากบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ในลักษณะพิเศษกว่าเงินปันผลที่จ่ายจากบริษัททั่วไป เป็นต้น

ในด้านการผลติ รัฐบาลอาจลดภาษอีากรให้แก่อตุสาหกรรมทีร่ฐับาลต้องการให้ลงทนุการผลติ หรอื 

เก็บภาษีต�่ากว่าอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วและไม่จ�าเป็น หรือระหว่างการผลิตที่ใช้เครื่องจักรกับการผลิตที่ใช้ 

แรงงานคน รัฐบาลอาจใช้ความไม่เป็นกลางทางภาษอีากรเป็นเครือ่งมอืในการเปลีย่นรปูแบบของการผลติได้

หลักอ�านวยรายได้

บทบาทของรัฐบาลทางเศรษฐกิจทวีความส�าคัญมากขึ้น จ�าเป็นต้องหารายได้เพื่อน�ามาใช้จ่าย 

ให้มากขึ้น ระบบภาษีอากรจึงควรเป็นระบบที่ท�ารายได้สูงให้แก่รัฐบาล หากระบบภาษีอากรมีโครงสร้าง 

อ�านวยรายได้ให้แก่รัฐบาลต�่า เมื่อรัฐบาลจ�าเป็นต้องจัดเก็บภาษีเพิ่มเติม ประชาชนมักมองว่าเป็นการ 

สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเพิ่มขึ้น ดังนั้นระบบภาษีอากรที่ดีตามหลักนี้จึงควรประกอบไปด้วย 

ภาษีน้อยประเภท แต่ภาษีแต่ละประเภทสามารถท�ารายได้ให้สูงทั้งในปัจจุบันและเมื่อสถานการณ์       

ทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป

ระบบภาษีอากรที่จะอ�านวยรายได้สูงให้แก่รัฐบาลมีลักษณะดังนี้

1.	 ภาษีอากรที่มีฐานกว้าง กล่าวคือ ต้องครอบคลุมผู้เสียภาษีจ�านวนมาก ขณะเดียวกัน    

ฐานภาษีที่ใช้เรียกเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีแต่ละรายต้องมีขนาดใหญ่ด้วย เช่น ภาษีเงินได้ ภาษีการขาย 

ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องใช้อัตราสูง ไม่กระทบกระเทือนต่อการท�างาน การออม ฯลฯ

2.	 ภาษีอากรที่มีอัตราภาษีก้าวหน้า เมื่อฐานภาษีมีขนาดใหญ่ขึ้นรัฐบาลจะมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น 

ในส่วนที่สูงกว่าการขยายตัวของฐานภาษี อย่างไรก็ดี การก�าหนดอัตราภาษีในลักษณะก้าวหน้าจนเกินไป 

อาจกระทบกระเทือนในด้านอื่นได้ ภาษีที่น่าจะอ�านวยรายได้ให้แก่รัฐบาลมากและตลอดไปคือภาษีมรดก

และภาษีทรัพย์สิน แต่ปัจจุบันยังไม่มีการน�ามาใช้

หลักความยืดหยุ่น

ภาษีอากรที่ดีควรเป็นระบบที่ช่วยให้มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งด้านราคาและการจ้างงาน นั่นคือ 

ภาษีอากรจะต้องมคีวามยดืหยุ่นหรอืปรบัตวัเข้ากบัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิได้อย่างเหมาะสม เช่น 

ในภาวะเงินเฟ้อ ภาษอีากรควรมีโครงสร้างทีส่่งผลให้เกบ็ภาษมีากขึน้เพือ่ลดการใช้จ่ายของเอกชนลง เป็นต้น

โครงสร้างภาษีอากรที่มีลักษณะยืดหยุ่นดังกล่าว โดยทั่วไปจะเป็นโครงสร้างภาษีอากรในอัตรา 

ก้าวหน้าและโครงสร้างอัตราตามราคา ตัวอย่างเช่น กรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จัดเก็บในอัตรา 

ก้าวหน้า ในภาวะเศรษฐกิจก�าลังขยายตัวที่ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น ภาษีที่จัดเก็บจะเพิ่มสูงขึ้นในอัตรา 

ที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้ ซึ่งจะมีผลชะลอการขยายตัวของรายได้จริงของประชาชนและช่วยลด 

แรงกดดันทางด้านภาวะเงินเฟ้อได้
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 20 บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร

หลักประสิทธิภาพในการบริหาร

ระบบภาษีอากรที่ดีควรเป็นระบบที่เสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บน้อยที่สุด ค่าใช้จ่ายในการจดัเกบ็ 

ของรัฐบาลจะออกมาในรูปของเงินเดือน ค่าจ้างผู้จัดเก็บ ค่าอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ค่าใช้จ่าย 

ของผู้เสียภาษี ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าจ้างทนายความปิดบัญชีเพื่อช่วยคิดค�านวณ กรอกแบบแสดง 

รายการภาษี และช�าระภาษีให้ บางรายอาจไม่เป็นผู้ต้องเสียภาษี แต่กฎหมายบังคับให้เป็นผู้มีหน้าที่  

หักภาษีเงินเดือนค่าจ้างแล้วน�าส่งกรมสรรพากร

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีนับเป็นการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ เพราะการจัดเก็บภาษีเป็นเพียง 

การโอนทรัพยากรจากภาคเอกชนมาสู่ภาครัฐบาล โดยปกติภาษีอากรแต่ละประเภทจะก่อให้เกิด         

ค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน เช่น ภาษีการขายปลีกจะเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าภาษีการขายส่ง ภาษีทางตรง      

จะเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าภาษีทางอ้อม เป็นต้น นอกจากนี้ การปฏิบัติงานของหน่วยงานจัดเก็บภาษีจะ 

ต้องมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ สามารถจัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีได้อย่างทั่วถึงและเต็มเม็ดเต็มหน่วย  

อันจะส่งผลให้มีคนสมัครใจเสียภาษีมากขึ้น สร้างความเป็นธรรมในระหว่างผู้เสียภาษี ในระยะยาว         

จะท�าให้ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีลดน้อยลง

จากหลักภาษีอากรที่ดีตามที่กล่าวมาจะเห็นว่าหลักที่ดีของภาษีอากรมิได้มีอยู่พร้อมทั้งหมด       

ในภาษีอากรชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังนั้นการน�าหลักที่ดีของภาษีอากรมาใช้ในภาษีชนิดใดจึงต้องค�านึงถึง 

นโยบายของรัฐบาลและสภาพเศรษฐกิจของประเทศควบคู่กันไปด้วย

โครงสร้างของภาษีอากร

การศึกษาภาษีอากรทุกประเภทจ�าเป็นต้องศึกษาถึงส่วนต่างๆของภาษีอากรเพื่อให้เข้าใจ 

ลักษณะอย่างแท้จริง โครงสร้างของภาษีประกอบด้วย (1) ภาระภาษี เพื่อให้ทราบว่าใครเป็นผู้เสียภาษี 

(2) ฐานภาษี เพื่อให้ทราบว่าจัดเก็บจากอะไร (3) อัตราภาษี จัดเก็บในอัตราเท่าใด (4) วิธีการช�าระภาษ ี

ท�าอย่างไร (5) การขจัดข้อโต้แย้งทางภาษี เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะท�าอย่างไร และ (6) การบังคับใช้ภาษี 

มีบทลงโทษอย่างไร

ภาระภาษี

การจดัเกบ็ภาษอีากรท�าให้เกดิภาระแก่ภาคเอกชน ปัญหาส�าคญัคอืภาระดงักล่าวจะตกอยูแ่ก่ใคร 

และจ�านวนเท่าใด เนื่องจากภาษีอากรที่เรียกเก็บไม่ว่าจะเป็นภาษีชนิดใดหรือในลักษณะใดผลสุดท้ายจะ

กระทบกระเทือนรายได้ของประชาชนอันเป็นบุคคลธรรมดาโดยทั่วไป

ความหมายของภาระภาษี
ภาระภาษี	หมายถึงส่วนของรายได้ที่แท้จริงที่ลดลงเนื่องมาจากการจัดเก็บภาษีของรัฐบาล 

Business Taxation (17-456).indd   20 31/7/2555   15:53:42                        dummy3

«‘∑¬æ—≤πè

μ—«Õ¬
ã“ß¿“

¬„π‡≈
ã¡



 โครงสร้างของภาษีอากร 21 

บางกรณีผู้เสียภาษีตามกฎหมายอาจมิใช่ผู้แบกรับภาระภาษีไว้ท้ายที่สุดก็ได้ ดังนั้นภาระภาษีจึงพิจารณา 

แยกเป็น 2 นัย คือ ภาระภาษีทางกฎหมายและภาระภาษีทางเศรษฐกิจ

1.	 ภาระภาษีทางกฎหมาย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ภาระภาษีอย่างเป็นทางการ      

หมายถงึภาระในจ�านวนหนีภ้าษีอากรของผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษตีามทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ ซึง่ผูม้หีน้าทีอ่าจมต้ิอง

รับภาระโดยแท้จริงก็ได้ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการค้าอาจผลักภาระไปให้ผู้บริโภคได้ เป็นต้น

2.	 ภาระภาษีทางเศรษฐกิจ หรือ ภาระภาษีที่แท้จริง หมายถึงภาระภาษีที่ต้องตกอยู่กับ 

บุคคลในขั้นสุดท้าย กล่าวคือ บุคคลนั้นไม่สามารถผลักภาระภาษีต่อไปให้ผู้อื่นอีกแล้ว ดังนั้นรายได้   

ของผู้รับภาระภาษีที่แท้จริงก็จะลดลงเนื่องจากการเก็บภาษีอากรนี้

การผลักภาระภาษี
การผลักภาระภาษี	 หมายถึงการที่ผู ้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายสามารถถ่ายเทหรือ    

แบ่งภาระภาษีบางส่วนหรือทั้งหมดไปให้ผู้อื่น การผลักภาระภาษีโดยทั่วไปมี 2 วิธี คือ การผลักภาระ

ภาษีไปข้างหน้า เช่น ผู้ผลิตที่กฎหมายก�าหนดให้เสียภาษีจากสินค้าอาจผลักภาระภาษีไปให้ผู้บริโภค  

โดยการขึ้นราคาสินค้า เป็นต้น และ การผลักภาระภาษีไปข้างหลัง เช่น ผู้ผลิตที่กฎหมายก�าหนดให้

เป็นผู้เสียภาษีเรียกเก็บจากสินค้าอาจผลักภาระไปให้เจ้าของปัจจัยการผลิต โดยการลดค่าจ้างแรงงาน

หรือกดราคาปัจจัยการผลิต เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าภาระภาษีที่แท้จริงจะตกอยู่กับบุคคล 3 กลุ่ม คือ ผู้บริโภคสินค้า เจ้าของ  

ปัจจัยการผลิต และผู้ผลิตสินค้า ผู้ใดจะรับภาระภาษีที่แท้จริงได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความ  

สามารถในการผลักภาระภาษีของผู้ผลิตสินค้านั้น

การผลักภาระภาษีจะกระท�าได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้านดังนี้

1.	 ระดบัการแข่งขนัของตลาดหรือโครงสร้างของตลาด ถ้ามกีารแข่งขนัทางด้านผูผ้ลติน้อย 

หรือเป็นตลาดผูกขาด ผู้ผลิตสามารถผลักภาระภาษีไปให้ผู้บริโภคได้ง่าย โดยการขึ้นราคาสินค้าตามค่า

ภาษีอากร ในทางตรงข้าม ถ้าตลาดมีการแข่งขันสูงการผลักภาระภาษีย่อมท�าได้ยาก

2.	 ลักษณะของสินค้า สินค้าที่มีสภาพคงทนถาวร เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ รถยนต์ ฯลฯ    

ผู้ผลิตสามารถเก็บสินค้าไว้ได้นานโดยไม่เสีย เพ่ือรอจังหวะอันเหมาะสมที่จะผลักภาระไปให้ผู้บริโภค    

ได้มาก แต่ถ้าเป็นสินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย เช่น เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เป็นต้น การรอจังหวะผลักภาระ

ภาษีย่อมท�าได้ยาก แม้ราคาต�า่ก็ต้องขาย

3.	 ประเภทของภาษี	 ภาษีทางอ้อมเป็นภาษีที่ผลักภาระภาษีได้ง่ายกว่าภาษีทางตรง     

เพราะภาษีทางอ้อมโดยทั่วไปเรียกเก็บจากสินค้าและบริการที่จะต้องมีการซื้อขายเกิดขึ้น ท�าให้ผู้มี   

หน้าที่เสียภาษีคือผู้ผลิตสามารถผลักภาระภาษีไปให้ผู้บริโภคได้ง่าย ในขณะที่ภาษีทางตรงเรียกเก็บ    

จากทรัพย์สินนั้นๆหรือจากเงินได้ ไม่เปิดโอกาสให้ผลักภาระภาษีได้

4.	 ขนาดของฐานภาษ	ี ถ้าเรียกเก็บภาษีจากสินค้าบางชนิดโดยไม่เรียกเก็บภาษีจากสินค้า

อื่นที่สามารถทดแทนกันได้ ผู้ผลิตกจ็ะผลักภาระภาษไีปให้ผู้บริโภคโดยการขึ้นราคาสินค้าได้แต่ไม่มากนกั 

เพราะถ้าราคาสินค้าดังกล่าวสูงเกินไปผู้บริโภคจะหันไปใช้สินค้าตัวอื่นแทน
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 22 บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร

5.	 สภาพทางเศรษฐกิจ ในระยะที่สภาพทางเศรษฐกิจเกิดภาวะเงินเฟ้อ มีการใช้จ่าย   

คล่องตัวเพราะปริมาณเงินตราในท้องตลาดมีมาก ผู้ผลิตสามารถขายสินค้าได้มากและราคาสูง ดังนั้น

การผลักภาระภาษีโดยการน�าไปบวกเข้ากับราคาสินค้าจึงเป็นสิ่งที่ท�าได้ง่าย

ฐานภาษี

ฐานภาษี	 หมายถึงสิ่งที่เป็นมูลเหตุขั้นต้นที่ท�าให้บุคคลต้องเสียภาษีอากร ตามความหมายนี้  

ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือเงินได้ หากให้ความหมายของฐานภาษีว่าหมายถึงสิ่งที่ใช้เป็นฐานใน  

การประเมินภาษีอากร ในกรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฐานภาษีก็คือเงินได้สุทธิซ่ึงหักค่าใช้จ่ายและ 

หักค่าลดหย่อนต่างๆแล้ว

ฐานภาษีในความหมายเบื้องต้นที่ส�าคัญ ได้แก่ ฐานรายได้ (income) ฐานการบริโภค (con–

sumption) ฐานทรัพย์สิน (property) และฐานสิทธิพิเศษในการประกอบการ (licence)

1.	 ฐานรายได้

รายได้เป็นฐานภาษทีีใ่ช้กนัอย่างแพร่หลายมากทีส่ดุฐานหนึง่ เพราะความเชือ่ทีว่่ารายได้เป็น 

เครื่องวัดความสามารถในการเสียภาษีของบุคคลได้ดีที่สุด การจัดเก็บภาษีจากฐานรายได้มีทั้งเรียกเก็บ

จากรายได้ของบุคคลธรรมดาและรายได้ของนิติบุคคล

2.	 ฐานการบริโภค

ฐานการบริโภคหมายถึงการน�าค่าใช้จ่ายในการบริโภคสินค้าหรือบริการมาเป็นฐานในการ 

เรียกเก็บภาษีอากร การบริโภคท�าให้ทรัพยากรของสังคมสิ้นเปลืองไป ดังนั้นผู้บริโภคมากจึงควรเสีย 

ภาษีอากรให้สังคมมากตามไปด้วย และผู้บริโภคมากย่อมแสดงว่ามีระดับการกินดีอยู่ดีมากกว่าคนอื่น  

จึงน่าจะมีความสามารถในการเสียภาษีสูง

ภาษีอากรที่เรียกเก็บจากฐานการบริโภค เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต 

เป็นต้น ฐานการบริโภคเป็นภาษีที่ส�าคัญอีกฐานหนึ่ง จัดเก็บได้ค่อนข้างง่าย มีความซับซ้อนน้อยกว่า 

ภาษีท่ีเก็บจากฐานรายได้ และขณะเดยีวกนัในประเทศก�าลงัพฒันาทัง้หลายการบรโิภคของประชาชนโดย

ทั่วไปสูงกว่าการออม

3.	 ฐานทรัพย์สิน

การใช้ฐานทรัพย์สินในการเรียกเก็บภาษีนิยมใช้กันมานานแล้วเพราะว่าทรัพย์สินเป็นสิ่งวัด 

ความสามารถในการเสียภาษีได้เป็นอย่างดี ผู้ใดมีทรัพย์สินมากควรเสียภาษีมากตามไปด้วย ภาษี        

ท่ีใช้ฐานทรัพย์สินนิยมเรียกเก็บจากทรัพย์สินบางอย่าง เช่น ภาษีที่ดิน ภาษีรถยนต์ ภาษีโรงเรือน  

เป็นต้น มักนิยมเรียกเก็บจากทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ บางประเทศเก็บจากฐานทรัพย์สินรวม  

อาจเรียกเก็บจากอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์รวมกัน ซึ่งเป็นปัญหาในการบริหารภาษีมากขึ้น

4.	 ฐานสิทธิพิเศษในการประกอบการ

การอนุญาตให้ประกอบกิจการบางประเภทไม่ว่าจะมีลักษณะผูกขาดหรือไม่จะต้องเสียค่า 
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ธรรมเนียมให้รัฐ เช่น ใบอนุญาตขายสุรา การผูกขาดเก็บรังนกนางแอ่น เป็นต้น ผู้ไม่ได้รับอนุญาตหรือ

ไม่ได้รับสัมปทานจะเข้าประกอบการไม่ได้

ภาพ 1.1 สรุปฐานภาษีที่ส�าคัญ

อัตราภาษี

อัตราภาษ	ีหมายถึงอัตราที่เรียกเก็บภาษีจากฐานภาษี เพื่อน�าไปค�านวณผลลัพธ์ภาษีอากรที่จะ

ต้องจ่ายให้รัฐบาล หรือค�านวณหาจ�านวนหนี้ภาษีนั่นเอง อัตราภาษีอากรที่นิยมใช้กันแพร่หลายทั่วไปมี 

3 ประเภทดังนี้

1.	 อัตราคงที่หรืออัตราตามสัดส่วน

อัตราภาษีประเภทนี้มีค่าคงที่ตลอดไปไม่ว่าขนาดของฐานภาษีจะเล็กหรือใหญ่ เช่น ภาษี   

เงนิได้นติบิคุคลทีเ่รยีกเกบ็จากบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเกบ็ในอตัราร้อยละ 30 

ของก�าไรสุทธิ ดังนั้นไม่ว่าก�าไรสุทธิจะเป็นเท่าใดก็ตามคงเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ตลอดไป

2.	 อัตราก้าวหน้า

โครงสร้างอัตราภาษีแบบก้าวหน้านั้น อัตราภาษีที่เรียกเก็บจะเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อฐานภาษีมี  

ขนาดใหญ่ขึ้น เช่น อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทยที่ค�านวณจากเงินได้สุทธิดังนี้

ช่วงเงินได้สุทธิ (บาท) อัตราภาษี (ร้อยละ)

1 - 150,000 ยกเว้น

150,001 - 500,000 10

500,001 - 1,000,000 20

ฯลฯ ฯลฯ

จะเห็นได้ว่าเมื่อเงินได้สุทธิสูงขึ้นจะเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นไปด้วย แม้จะมีความยุ่งยากใน 

ด้านค�านวณอยู่บ้าง แต่ภาษีมีลักษณะยืดหยุ่น เมื่อฐานรายได้เปลี่ยนแปลงไป รายได้ของรัฐบาลจะ

เปลี่ยนแปลงไปในอัตราที่สูงกว่าการเปลี่ยนแปลงของฐานภาษี และมีผลต่อการกระจายรายได้ให้เป็น 

ธรรมอีกส่วนหนึ่งด้วย

ฐานภาษี

ฐานรายได
ฐานการบริโภค
ฐานทรัพยสิน
ฐานสิทธิพิเศษในการประกอบการ
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3.	 อัตราถอยหลัง

โครงสร้างอตัราภาษแีบบถอยหลงั อตัราภาษีทีเ่รียกเกบ็จะลดลงเมือ่ฐานภาษีมขีนาดใหญ่ข้ึน 

เช่น อัตราภาษีบ�ารุงท้องที่ของไทย เป็นต้น อัตราภาษีแบบนี้ไม่นิยมใช้เพราะไม่สอดคล้องกับความ   

เป็นธรรมทางภาษี และเมื่อฐานภาษีใหญ่ขึ้นกลับท�าให้รัฐบาลมีรายได้ลดลง ตัวอย่างเช่น

ช่วงเงินได้สุทธิ (บาท) อัตราภาษี (ร้อยละ)

1 - 50,000 20

50,001 - 200,000 10

200,001 - 500,000 5

ฯลฯ ฯลฯ

การช�าระภาษีอากร

ระบบการช�าระภาษีโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นการช�าระภาษีโดยการประเมินตนเอง การช�าระภาษี 

โดยการประเมินของเจ้าพนักงาน และการช�าระภาษีโดยการหัก ณ ที่จ่าย 

1.	 การช�าระภาษีโดยการประเมินตนเอง นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วไปในหลายๆประเทศ  

ผูเ้สยีภาษมีหีน้าทีต้่องยืน่แบบแสดงรายการภาษพีร้อมทัง้ค�านวณภาษทีีจ่ะต้องเสยีด้วยตนเอง และจะต้อง 

ช�าระภาษตีามจ�านวนทีค่�านวณได้นัน้ภายในก�าหนดเวลาและสถานทีท่ีก่ฎหมายก�าหนดไว้ เมือ่เจ้าพนกังาน 

ตรวจแบบฯในภายหลังพบว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะประเมินภาษีเพิ่มเติมขึ้นมาให้เป็นที่ 

ถูกต้องต่อไป

การจัดเก็บภาษีระบบนี้เหมาะกับภาษีอากรที่มีฐานกว้าง ครอบคลุมผู้เสียภาษีจ�านวนมาก 

และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจดี ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีได้มาก ระบบประเมินตนเองจะ 

ประสบผลเพียงใดขึ้นอยู่กับระดับความสมัครใจในการเสียภาษอีากรของประชาชนเป็นส�าคัญ ภาษอีากร 

ประเภทนี้ในประเทศไทย ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพ่ิม 

เป็นต้น

2.	 การช�าระภาษีโดยการประเมินของเจ้าพนักงาน เป็นวิธีที่ก�าหนดให้ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมี 

หน้าท่ียื่นแบบแสดงรายการเพื่อแสดงรายละเอียดต่างๆอันจ�าเป็นส�าหรับการค�านวณภาษีอากรต่อ     

เจ้าพนักงานโดยยังมิต้องช�าระภาษีในตอนนั้น เมื่อเจ้าพนักงานตรวจสอบรายละเอียดต่างๆแล้วจะ 

ท�าการประเมินภาษีและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ เพ่ือน�าเงินมาช�าระภาษีตามวันและเวลาที่ก�าหนดไว้  

ระบบนี้เหมาะส�าหรับกรณีที่ผู้เสียภาษีมีจ�านวนไม่มากนัก ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายภาษีอากรอยู่ใน 

ระดับต�า่ หรือกฎหมายภาษีอากรก่อให้เกิดการตีความได้หลายนัย ภาษีอากรไทยที่เก็บในระบบนี้ ได้แก่ 

ภาษีบ�ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีที่ดิน เป็นต้น มีหลายประเทศที่นิยมจัดเก็บในระบบนี้ เช่น 

อังกฤษ ออสเตรเลีย มาเลเซีย ฯลฯ เพราะเชื่อว่าเก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย และลดค่าใช้จ่ายในการติดตาม 

ตรวจสอบในภายหลังอีกด้วย
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3.	 การช�าระภาษีโดยหัก	 ณ	 ที่จ่าย วิธีนี้นิยมใช้กันทั่วไป สอดคล้องกับหลักภาษีในด้าน 

ประสิทธิภาพ เนื่องจากเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บน้อยและจัดเก็บในขณะที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีเงินที่จะ

เสียภาษี วิธีจัดเก็บภาษีโดยหักไว้ ณ ที่จ่ายจะก�าหนดให้ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษีไว้ก่อนจ่ายใน

อัตราที่ก�าหนด แล้วน�าส่งรัฐบาลตามสถานที่และเวลาที่ก�าหนดไว้ เช่น นายจ้างผู้จ่ายค่าจ้างหรือเงิน

เดือนต้องหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วน�าส่งกรมสรรพากรภายใน 7 วัน

หลังจากสิ้นเดือนนั้น ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ต้องหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายแล้วน�าส่งเจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอน

กรรมสิทธิ์ในขณะที่จดทะเบียนนิติกรรม เป็นต้น

การขจัดข้อโต้แย้งทางภาษีอากร

เมื่อมีปัญหาทางด้านภาษีอากรเกิดขึ้น เช่น ผู้เสียภาษีไม่เห็นด้วยกับการประเมินภาษีของเจ้า 

พนักงาน กฎหมายภาษีอากรได้ก�าหนดวิธีการแก้ปัญหาไว้ 2 ระดับ คือ ระดับบริหารและระดับศาล

การขจัดข้อโต้แย้งในระดับบริหาร เมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นจะต้องเริ่มที่ระดับบริหารก่อน จะน�า 

คดีขึ้นสู่ศาลทันทีเลยไม่ได้ เม่ือผู้เสียภาษีไม่เห็นด้วยกับการประเมินของเจ้าพนักงาน ผู้เสียภาษีจะ        

ต้องยืน่ค�าอทุธรณ์ต่อผูม้อี�านาจพจิารณาอทุธรณ์ในระดบับรหิารก่อน คอื คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์ 

เช่น อธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน แล้วแต่กรณี ซึ่งจะได้ศึกษาต่อไปใน 

เรื่องการอุทธรณ์ภาษีอากร ถ้าผู้เสียภาษียังไม่พอใจก็อาจน�าคดีขึ้นสู่ศาลได้

การขจัดข้อโต้แย้งในระดับศาล ในกรณีที่กฎหมายมิได้ก�าหนดให้ผู้เสียภาษียื่นค�าอุทธรณ์ใน 

ระดับบริหาร ผู้เสียภาษีอาจน�าคดีขึ้นสู่ศาลได้โดยตรง หากกฎหมายก�าหนดให้ผู้เสียภาษียื่นค�าอุทธรณ์ 

ในระดับบริหารไว้ ผู้เสียภาษีจะน�าคดีขึ้นสู่ศาลได้ต่อเมื่อค�าวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ออกมาแล้ว และเป็น 

กรณีมิได้ต้องห้ามอุทธรณ์ต่อศาลเท่านั้น การน�าคดีขึ้นสู่ศาลกฎหมายจะก�าหนดเวลาไว้

การน�าคดีภาษีอากรขึ้นสู่ศาล	 บางประเทศมีศาลภาษีอากรโดยเฉพาะ แต่บางประเทศคดี     

ภาษีอากรยังคงขึ้นสู่ศาลยุติธรรมตามปกติเรียงไปตามล�าดับ คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา 

ส�าหรับประเทศไทยมีศาลภาษีอากรโดยเฉพาะ

การบังคับใช้กฎหมายภาษีอากร

การใช้กฎหมายภาษีอากรจ�าเป็นต้องมีการลงโทษในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัติ   

ไม่ถูกต้อง บทลงโทษทางภาษีอากรแยกได้เป็นโทษทางอาญาและโทษทางแพ่ง

โทษทางอาญา ได้แก่ โทษปรับ หรือโทษจ�าคุก หรือทั้งปรับทั้งจ�า ในด้านการปรับนั้นกฎหมาย 

ภาษีอากรก�าหนดให้เจ้าพนักงานมีอ�านาจในการเปรียบเทียบปรับได้ส�าหรับบางกรณี เช่น ในกรณีที่  

ความผิดมีโทษปรับหรือจ�าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งปรับทั้งจ�า เป็นต้น

ตัวอย่างความผิดทางอาญา เช่น ผู้ใดรู้อยู่แล้วไม่อ�านวยความสะดวกหรือขัดขวางเจ้าพนักงาน 

ผู้กระท�าการตามหน้าที่ในการเข้าตรวจค้น ยึด หรืออายัดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่น ที่เกี่ยวกับหรือ 
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 26 บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร

สนันษิฐานว่าเกีย่วกบัภาษอีากร มคีวามผดิต้องระวางโทษปรับไม่เกนิห้าพนับาทหรือจ�าคุกไม่เกนิหน่ึงเดือน 

หรือทั้งปรับทั้งจ�า (มาตรา 3 นว) เป็นต้น

โทษทางแพ่ง ได้แก่ โทษที่ออกมาในรูปของดอกเบี้ยและเงินเพ่ิม ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติหรือ    

ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะเสียเงินเพิ่ม นั่นคือ อาจเสียเงินเพิ่มขึ้นเป็น 1 หรือ 2 เท่าของภาษีที่

ช�าระขาดไป เป็นต้น ในกรณีที่ไม่ช�าระภาษีอากรภายในก�าหนดเวลาจะต้องเสียเงินเพ่ิมข้ึนโดยคิดเป็น 

ร้อยละของจ�านวนภาษีที่ต้องช�าระ เช่น ร้อยละ 5 เป็นต้น นอกจากนี้ หากไม่ช�าระภาษีอาจถูกฟ้อง 

ยึดทรัพย์หรือถูกฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลาย

การจ�าแนกประเภทภาษี

ภาษีอากรมีมากมายหลายประเภท การจ�าแนกประเภทภาษีอากรมีหลักเกณฑ์แตกต่างกัน    

ออกไปหลายประการดังนี้

1. การจ�าแนกประเภทภาษีอากรตามระดับรัฐบาลผู้จัดเก็บ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.1	 ภาษีระดับประเทศ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากร ภาษี

สรรพสามิต เป็นต้น

1.2	 ภาษีท้องถิ่น เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบ�ารุงท้องที่ เป็นต้น

2. การจ�าแนกประเภทภาษีอากรตามหลักการผลักภาระภาษี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

2.1	 ภาษีทางตรง คือภาษีที่ผู้เสียภาษีไม่อาจผลักภาระไปให้ผู้อื่นได้ เช่น ภาษีเงินได้   

บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมรดก เป็นต้น

2.2	 ภาษีทางอ้อม คือภาษีที่ผู้เสียภาษีสามารถผลักภาระภาษีไปให้ผู้อื่นได้ง่าย เช่น ภาษี

มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต เป็นต้น ปัจจุบันภาษีอากรของไทยเป็น

ประเภทภาษีทางอ้อมประมาณร้อยละ 57.0 ของการจัดเก็บภาษีทั้งหมด

3. การจ�าแนกภาษีอากรตามวิธีการประเมินภาษี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

3.1	 ภาษีตามราคาหรือมูลค่า เป็นภาษีที่เรียกเก็บตามมูลค่าของฐานภาษี ปกติจะก�าหนด 

อัตราภาษีเป็นร้อยละของมูลค่าฐานภาษี เช่น ร้อยละ 30 ของก�าไรสุทธิ หรือร้อยละ 5 ของราคาสินค้า 

เป็นต้น

3.2	 ภาษีตามปริมาณหรือตามสภาพ เป็นภาษีที่จัดเก็บตามปริมาณของสิ่งที่ใช้เป็นฐาน 

ภาษี อัตราที่เรียกเก็บจึงเป็นอัตราต่อปริมาณของฐานภาษีซ่ึงอาจออกมาในรูปของชิ้น อัน ความยาว 

ปริมาตร น�้าหนัก ฯลฯ ข้อเสียคือแม้ราคาของสิ่งที่ใช้เป็นฐานภาษีสูงขึ้น แต่ภาษีที่จัดเก็บจะไม่เพิ่ม   

ตามไปด้วย
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4.	 การจ�าแนกภาษีอากรตามลักษณะการน�าเงินภาษีไปใช ้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

4.1 ภาษีเพื่อกิจการทั่วไป หมายถึงภาษีที่จัดเก็บเพื่อน�าไปใช้จ่ายในกิจการทั่วไปของรัฐ 

ไม่ก�าหนดว่าจะน�าไปใช้จ่ายเพื่อกิจการใดโดยเฉพาะ เช่น ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีสรรพากร 

เป็นต้น

4.2 ภาษีเพื่อกิจการเฉพาะอย่าง หมายถึงภาษีที่จัดเก็บเพ่ือน�ารายได้ไปใช้ในกิจการใด

กิจการหนึ่งโดยเฉพาะ จะน�าไปใช้ในกิจการอื่นไม่ได้ เช่น ค่าพรีเมี่ยมข้าว ภาษีน�้าตาล เป็นต้น

5.	 การจ�าแนกภาษีตามความถาวรของกฎหมายภาษีอากร	แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

5.1 ภาษีถาวรหรือภาษีปกต ิหมายถึงภาษีที่จัดเก็บอยู่เป็นประจ�าตามปกติ หรือมีลักษณะ 

ถาวรจนกว่าจะประกาศยกเลิกกฎหมาย เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษี  

มูลค่าเพิ่ม เป็นต้น

5.2 ภาษีชั่วคราว หมายถึงภาษีที่จัดเก็บเป็นการชั่วคราวในเวลาที่มีเหตุฉุกเฉินหรือเพ่ือ

กิจการใดกิจการหนึ่งในแต่ละช่วงเวลา เมื่อสิ้นเหตุฉุกเฉินหรือบรรลุวัตถุประสงค์ในช่วงเวลานั้นๆแล้ว 

การจัดเก็บก็สิ้นสุดลง เช่น เงินช่วยชาติในระหว่างสงคราม หรือการเก็บอากรพิเศษในอัตราร้อยละ 10 

ของค่าอากรศุลกากรที่น�ามาใช้ชั่วคราวในประเทศไทย เป็นต้น

ผลกระทบของภาษีอากรโดยทั่วไป

การจัดเก็บภาษีอากรของรัฐบาลย่อมมีผลกระทบโดยทั่วไปต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

กระทบท้ังในระดับประชาชนและระดับประเทศ ในที่นี้จะกล่าวถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่ส�าคัญ       

คือผลกระทบต่อการจัดสรรทรัพยากร ผลกระทบต่อการกระจายรายได้ และผลกระทบต่อการผลิต

1.	 ผลกระทบต่อการจัดสรรทรัพยากร	 การเก็บภาษีเป็นการโอนย้ายทรัพยากรจากภาค  

เอกชนไปสู่ภาครัฐบาล ผลกระทบจะมีต่อส่วนใดของเอกชนและมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับภาษีแต่ละ

ประเภทที่รัฐบาลจัดเก็บว่าภาระภาษีส่วนใหญ่ตกอยู่กับคนกลุ่มใด ถ้าภาระภาษีส่วนใหญ่ตกอยู่กับกลุ่ม  

ผู้บริโภคก็เท่ากับโอนย้ายทรัพยากรจากกลุ่มผู้บริโภคไปสู่ภาครัฐบาล

2.	 ผลกระทบต่อการกระจายรายได้	 เนื่องจากการจัดเก็บภาษีมีผลท�าให้รายได้ที่แท้จริงของ 

ผู้รับภาระภาษีลดลง การเก็บภาษีจึงมีผลกระทบต่อการกระจายรายได้ด้วย ถ้าภาษีส่วนใหญ่ของ  

ประเทศเป็นภาษทีางตรงซึง่โดยท่ัวไปเป็นภาษแีบบก้าวหน้า ภาระภาษส่ีวนใหญ่จะตกอยูก่บัคนมรีายได้สงู 

หรือผู้มีฐานะดี ก็มีผลท�าให้การกระจายรายได้เป็นธรรมมากขึ้น

3.	 ผลกระทบต่อการผลิต	 การเก็บภาษีจะมีผลต่อการบริโภค การออม และการลงทุนของ 

ภาคเอกชน ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องไปถึงการผลิตด้วย การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการผลิตย่อมข้ึนอยู่กับ   

การจัดเก็บภาษีอากรแต่ละประเภทเป็นส�าคัญ เช่น การเก็บภาษีเงินได้เพ่ิมขึ้นจะท�าให้รายได้ของ 

ประชาชนลดลง การท�างานลดลง การจ้างงานลดลง ส่งผลให้การผลติรวมของชาตลิดลงไปด้วย เป็นต้น
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การหลบหนีภาษีอากรและการหลีกเลี่ยงภาษีอากร

เนือ่งจากการจดัเกบ็ภาษอีากรเป็นการบงัคับจดัเกบ็จากประชาชน จงึมกีารพยายามไม่เสยีภาษี 

หรือเสียภาษีให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ เพื่อรักษาระดับรายได้ที่แท้จริงของตนไว้ ซึ่งปรากฏออกมาใน 2 รูปแบบ 

คือ การหลบหนีภาษีและการหลีกเลี่ยงภาษี

การหลบหนีภาษีอากร หมายถึงการไม่เสียภาษีอากรหรือเสียภาษีอากรน้อยกว่าที่ควรจะเสีย 

ตามกฎหมายก�าหนด ไม่ว่าจะเจตนา หรือเพิกเฉย หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น ไม่ยื่นแบบแสดงรายการ

เสียภาษี ยื่นรายการไม่ครบถ้วน ลงบัญชีรายจ่ายสูงกว่าความเป็นจริง การลักลอบน�าสินค้าเข้าหรือ 

ออกนอกประเทศ เป็นต้น

การหลบหนีภาษีอากรจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ

 ความสมัครใจเสียภาษี

 ระบบภาษีอากรเป็นธรรมส�าหรับประชาชนทั่วไป

 การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ

 บทลงโทษของกฎหมายภาษีอากร

การหลีกเลี่ยงภาษีอากร หมายถึงการที่ผู ้เสียภาษีอากรอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายหรือ     

ความคลุมเครือของกฎหมายเพื่อท�าให้เสียภาษีน้อยลงโดยมิได้กระท�าผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ยังรวม  

ถึงพฤติกรรมการบริโภคของตนด้วย เช่น เมื่อน�้ามันเบนซินราคาแพงเพราะการเก็บภาษีสูงก็หันไปใช้  

ไบโอดีเซล แก๊สโซฮอล์ และก๊าซธรรมชาติส�าหรับรถยนต์ (เอ็นจีวี) แทนน�้ามันเบนซินในรถยนต์เพราะ

ราคาถูกกว่า เป็นต้น หรือในกรณีภาษีการค้าที่เคยใช้ในอดีตที่เรียกเก็บจากผู้ผลิต แต่ละขั้นตอนก็มีผล

ท�าให้มีการรวมขั้นตอนการผลิตไว้โดยผู้ผลิตรายเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีซ�า้ซ้อน เป็นต้น

แนวทางแก้ไขการหลกีเลีย่งภาษอีากรทีส่�าคญักค็อืการปรบัปรงุกฎหมายให้รดักมุมช่ีองโหว่น้อยลง 

ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการพัฒนาของการด�าเนินการทางธุรกิจการค้าต่างๆด้วย

นโยบายภาษีอากร

รัฐบาลมีหน้าที่ทางเศรษฐกิจหลายประการทั้งด้านการก�าหนดนโยบายส่งเสริมหรือควบคุม

กิจการทางเศรษฐกิจทั่วไปและการแทรกแซงโดยตรง นโยบายภาษีอากรจึงมีความส�าคัญยิ่งเพราะ 

รัฐบาลสามารถใช้ระบบภาษีอากรเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศได้มาก

นโยบายภาษีอากรที่ดีจะต้องตอบสนองเป้าหมายทางเศรษฐกิจดังนี้

 การจัดสรรทรัพยากรให้เป็นธรรม

 การกระจายรายได้และทรัพย์สิน

Business Taxation (17-456).indd   28 31/7/2555   15:53:43                        dummy3

«‘∑¬æ—≤πè

μ—«Õ¬
ã“ß¿“

¬„π‡≈
ã¡


	ภาษี ฉ22.pdf



