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ครม อนุมตั ิ ร่างกฎหมายภาษี การรับมรดก

๖

คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบร่างกฎหมายภาษีการรับมรดกตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง สรุปสาระสาคัญจากข้อมูล
ทีไ่ ม่เป็ นทางการได้ดงั นี้
˗ ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีการรับมรดกได้แก่บุคคลธรรมดาและนิตบิ ุคคลทัง้ ทีท่ ม่ี สี ญ
ั ชาติไทยและมิได้มสี ญ
ั ชาติไทย
˗ ผูร้ บั มรดกเสียภาษีการรับมรดกเฉพาะมูลค่ามรดกส่วนทีเ่ กิน 50 ล้านบาท
˗ อัตราภาษีมรดกทีก่ าหนดไว้ในร่างกฎหมายเป็ นอัตราสูงสุด 10% ของมรดกทีไ่ ด้รบั แต่จะมีการออกพระราชกฤษฎีกา
ลดอัตราภาษีต่ากว่า 10% โดยลดเป็ นการทัวไปหรื
่
อลดตามความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ามรดกกับผูร้ บั มรดก
˗ มรดกที่ต้องเสียภาษีมรดกได้แก่ทรัพย์สนิ ที่อยู่ในประเทศไทยและนอกประเทศไทย โดยจะมีการออกกฎกระทรวง
กาหนดสังหาริมทรัพย์ทถ่ี อื เป็ นทรัพย์สนิ ทีอ่ ยู่ในประเทศไทย
˗ มูลค่ามรดกคานวณจากมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั เป็ นมรดกหักด้วยภาระหนี้สนิ อันตกทอดมากจากการรับมรดก
˗ การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ให้ถอื ตามราคาหรือค่าอันพึงมีในวันทีไ่ ด้รบั ทรัพย์สนิ เป็ นมรดก กรณีอสังหาริมทรัพย์ให้ใช้
ราคาประเมินของกรมทีด่ นิ กรณีหลักทรัพย์ทจ่ี ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ถอื ราคาสิน้ วันทาการ
ของตลาดหลักทรัพย์ในวัน ที่ได้รบั ทรัพ ย์สินเป็ นมรดก กรณี ทรัพ ย์สินอื่น ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง
˗ ผูร้ บั มรดกจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีภายใน 150 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั มรดก หากผูร้ บั มรดกไม่มเี งิน
ชาระภาษี อาจขอผ่อนชาระได้ไม่เกิน 5 ปี ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎีกา
˗ ผู้รบั มรดกที่ได้รบั ยกเว้นภาษีได้แก่คู่สมรสของเจ้ามรดก ผู้รบั มรดกที่ใช้มรดกเพื่อกิจการศาสนา การศึกษา หรือ
กิจ การสาธารณประโยชน์ ผู้ร ับมรดกที่เ ป็ นหน่ ว ยงานของรัฐหรือนิ ติบุ ค คลที่มีว ัตถุ ประสงค์เ พื่อกิจการศาสนา
การศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชน์
˗ ยกเลิกการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับการให้ทรัพย์สนิ โดยให้เสียภาษีในอัตรา 5% ของทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั
สาหรับมูลค่าส่วนทีเ่ กิน 10 ล้านบาท
ร่างกฎหมายภาษีการรับมรดกกาลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ คาดว่าจะเป็ นกฎหมายออก
บังคับใช้ได้ในปี 2558

แก้ไขประมวลรัษฎากรเรื่องอายุความการขอคืนภาษี
พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 38) พ.ศ. 2557 ได้ออกมาใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 14 พฤศจิกายน
2557
โดยเป็ นการแก้ไขอายุความการขอคืนภาษีเงินได้ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 63 ซึง่ เดิมกาหนดให้การขอคืนภาษีสาหรับ
กรณีทถ่ี ูกหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ ่ายไว้เกินต้องขอคืนภายในสามปี นบั แต่วนั สุดท้ายแห่งปี ซง่ึ ถูกหักภาษีเกินไป ซึง่ ระยะเวลา
ดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับการขอคืนภาษีตามมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ซึง่ กาหนดให้ขอคืนภายในสามปี นบั แต่
วันสุดท้ายแห่งกาหนดเวลายื่นรายการภาษี การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจะทาให้อายุความการขอคืนภาษีตามบทบัญญัติ
ทัง้ สองมาตราตรงกัน
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ยกเว้นภาษี ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิ น
ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 โดยวางกรอบการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ระหว่าง พ.ศ. 2553 – 2557 และได้มพี ระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 502 ให้สทิ ธิประโยชน์ภาษีอากรแก่สถาบันการเงินและผู้
ถือหุ้นของสถาบันการเงินที่ควบเข้ากันหรือโอนกิจการให้แก่กนั แต่ ก ารดาเนินการตามแผนยังไม่เสร็จ สิ้น พระราช
กฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 578 จึงได้ออกมาเพื่อขยายเวลาการให้สทิ ธิประโยชน์ภาษีอากรต่อไปสาหรับการควบเข้ากันหรือโอน
กิจการของสถาบันการเงินทีไ่ ด้กระทาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 สรุปได้ดงั นี้
- ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของสถาบันการเงิน สาหรับผลประโยชน์ทไ่ี ด้
จากการทีส่ ถาบันการเงินควบเข้ากันหรือโอนกิจการทัง้ หมดให้แก่กนั ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2
ซึง่ ตีราคาเป็ นเงินได้เกินกว่าเงินทุน
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่สถาบันการเงิน สาหรับเงินได้พึงประเมิน
รายรับ หรือการกระทาตราสารที่เกิดขึน้ หรือเนื่องมาจากการที่สถาบันการเงินควบเข้ากันหรือโอนกิจการทัง้ หมด
ให้แก่กนั ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2
- ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่สถาบันการเงิน สาหรับมูลค่าของฐานภาษีรายรับ
หรือการกระทาตราสารทีเ่ กิดขึน้ หรือเนื่องมาจากการทีส่ ถาบันการเงินโอนกิจการบางส่วนให้แก่กนั ตามแผนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2

มาตรการภาษี สาหรับการตัง้ สานักงานใหญ่ข้ามประเทศและบริ ษทั การค้าระหว่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีได้อนุ มตั ิขอ้ เสนอของกระทรวงการคลังสาหรับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุ นการจัดตัง้ สานักงานใหญ่ขา้ ม
ประเทศและบริษทั การค้าระหว่างประเทศ สรุปได้ดงั นี้
˗ สานักงานใหญ่ขา้ มประเทศ (International Headquarter – IHQ) : ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับรายได้จาก
วิสาหกิจหรือสาขาในต่างประเทศ และลดอัตราภาษีเหลือ 10% สาหรับรายได้จากวิสาหกิจหรือสาขาในประเทศ
ยกเว้นภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่ายสาหรับการจ่ายเงินปนั ผลของ IHQ ไปต่างประเทศ ลดอัตราภาษีเงินได้เหลือ 15%
สาหรับคนต่างด้าวทีป่ ฏิบตั งิ านใน IHQ ยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบีย้ สาหรับการให้กวู้ สิ าหกิจในเครือ
 บริษท
ั การค้าระหว่างประเทศ (International Trading Center – ITC) : ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลสาหรับการ
ซือ้ ขายสินค้าและให้บริการในต่างประเทศ ลดอัตราภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลเหลือ 10% สาหรับการขายวัตถุดบิ หรือ
สินค้าชัน้ กลางในประเทศเพื่อขายต่อให้วสิ าหกิจหรือสาขาในต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิต ยกเว้นภาษีเงินได้
หัก ณ ทีจ่ ่ายสาหรับการจ่ายเงินปนั ผลของ ITC ไปต่างประเทศ ลดอัตราภาษีเงินได้เหลือ 15% สาหรับคนต่าง
ด้าวทีป่ ฏิบตั งิ านใน ITC
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