การวางแผนภาษีนั้นสําคัญไฉน
วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน

ภาษีเปนเรื่องที่นอยคนไมรจู ัก แมวาประชาชนกวา 62 ลานคนเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
เพียงประมาณ 6 ลานคน แตประชาชนลูกเล็กเด็กแดงก็หนีภาษีไมพน ตราบใดที่ยังมีการซื้อขาย
ของกินของใช เครื่องอุปโภคบริโภค ภาษีมูลคาเพิ่มแทรกแซงอยูในการซื้อขายภายในประเทศนั้น ๆ
ไมวาผูนั้นจะรูจ ักภาษีหรือไม และไมวาจะเปนคนไทย หรือคนตางชาติกต็ าม แลวการวางแผนภาษี
หมายถึงอะไร อีกทั้งวางแผนไปเพื่ออะไร เปนการหลีกเลี่ยงภาษีหรือไม
การศึกษาใหเขาใจเรื่องภาษีเปนเรื่องยากอยูแลว แตการวางแผนภาษียิ่งยากกวา แลวยัง
เปนสิ่งจําเปนที่สุดกอนประกอบธุรกิจใด ๆ เสียดวย เชน การนําเขารถยนตมาจําหนาย การเขามา
ถายทําภาพยนตร การประกอบกิจการศูนยสรรพสินคา การรับเหมากอสราง การซื้อขาย
ภายในประเทศและระหวางประเทศ เปนตน โดยการวางแผนภาษีที่ดีเปนปจจัยสําคัญในการ
ประกอบธุรกิจ เนื่องจากมีผลเปนการลดตนทุน และเพิ่มกระแสเงินสด (Cash Flow) ใหแกกิจการได
ขณะที่การวางแผนภาษีมิไดหมายความถึงการหนีภาษี หรือการจัดทําบัญชีสองชุดเชนแตกอน แต
มุงถึงการวางโครงสรางทางธุรกิจใหสอดคลองกับกฎหมายภาษีอากร
ซึ่งกอใหเกิดปจจัยที่
เอื้ออํานวยตอการลงทุนโดยชอบดวยกฎหมาย เชน มีผลเปนการยกเวน หรือลดหยอนภาษีอากร
หรือหักคาใชจายไดมากกวา เปนตน
การวางแผนภาษีจําเปนตองพิจารณาผลกระทบและปจจัยตาง ๆ ในเรื่องของนิยามคําวา
“เงินได” ขอยกเวนภาระภาษี การลดอัตราภาษี การหักคาใชจาย การหักภาษี ณ ที่จาย อํานาจการ
ประเมิน การกระจายฐานภาษี การใชอนุสัญญาภาษีซอน และเกณฑการชําระภาษี โดยเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร ใหรวมถึงเงินไดอันพึงเสียภาษีและประโยชนอยางอื่น
ที่ไดรับ การวางแผนภาษีทสี่ ําคัญ คือ เงินไดที่เกี่ยวของนั้นเปน “เงินได” ที่ตองเสียภาษีจริงหรือไม
แมเงินไดที่ไดรับจะเปนเงินไดที่ตองเสียภาษี
แตประมวลรัษฎากรและกฎหมายที่เกี่ยวของอาจบัญญัติขอยกเวนเงินไดที่ไมตองเสียภาษี
อากรก็ได เชน สัญญารับจางทําของที่หนาที่งานเกิดขึ้นนอกประเทศ และคูส ญ
ั ญาไดทําสัญญาขึ้น
นอกประเทศจะไดรับยกเวนไมตองติดอากรแสตมปเปนอัตรารอยละ 0.1 หรือกําไรจากการขายหุน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่บคุ คลธรรมดาไดรับจะไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ขณะที่เงินปนผลที่บคุ คลธรรมดาไดรับจะตองถูกหักภาษี ณ ที่จายรอยละ 10 ดังนั้น ผูถือ
หุนอาจเลือกขายหุนดังกลาวไปในตลาดหลักทรัพยฯ กอนการประกาศจายเงินปนผล เพื่อรับกําไร
จากการขายหุนซึ่งไดรับยกเวนภาษี หลังจากที่บริษทั ไดประกาศจายเงินปนผลไปแลว และมีผลให
ราคาหุนเริ่มลดลง จึงเริ่มทยอยซื้อหุนกลับคืนมา เปนการแปรสภาพเงินไดประเภทหนึ่งซึ่งไมไดรับ
การยกเวนภาษีใหกลับกลายเปนเงินไดทไี่ ดรับการยกเวนภาษี
เงินไดที่ตองเสียภาษีบางประเภทอาจไดรับการลดหยอนภาษี เชน เงินไดจากดอกเบี้ยเงิน
ฝากซึ่งบุคคลธรรมดาไดรับจะเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในอัตรารอยละ 15 โดยผูมีเงินไดไมตอง
นําไปรวมคํานวณกับเงินไดประเภทอื่น ๆ หรือเงินปนผลทีบ่ ุคคลธรรมดาไดรับจะเสียภาษีหัก ณ ที่

จายในอัตรารอยละ 10 และผูมีเงินไดมีสิทธิเลือกนําไปรวมคํานวณกับเงินไดอื่น ๆ โดยไดรับเครดิต
ภาษีในอัตรารอยละ 3 ใน 7 สวนของเงินปนผล เปนการแปรสภาพเงินไดที่ตองเสียภาษีอตั ราสูงมา
เปนเงินไดทตี่ อ งเสียภาษีอัตราต่ํา นอกจากนั้นประมวลรัษฎากรจะใหคํานวณเงินไดพึงประเมินโดย
หักคาใชจายเปนการเหมา หรือหักคาใชจายตามความเปนจริงก็ได ดังนั้น สิทธิในการหักคาใชจาย
ในการคํานวณภาษีอากรจึงเปนขอพิจารณาสําคัญอยางหนึ่งในการเลือกรูปแบบการลงทุน
การหักภาษี ณ ที่จายก็เปนขอพิจารณาสําคัญในการวางแผนภาษี เนื่องจากผูมีเงินไดตอง
เสียภาษีลวงหนา ทําใหรายไดที่ไดรับจริงมีจํานวนนอยลง เมื่อถึงเวลาชําระเงินภาษีที่แทจริง หากผู
มีเงินไดอยูในสภาวะขาดทุน หรือภาระภาษีนอยกวาจํานวนเงินภาษีหัก ณ ที่จา ยที่ไดชําระไปแลว
ตองขอคืนงินภาษีจากกรมสรรพากร ก็อาจนําไปสูการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร การบรรเทา
ภาระภาษีหัก ณ ที่จายจึงอาจเปนสิ่งจําเปน แมอาจจะไมทุกกรณีก็ตาม เชน บริษทั รับจางกอสรางมี
รายรับจากการกอสราง 300 ลานบาท หากทําสัญญารับจางกอสรางจะตองถูกหักภาษี ณ ที่จายรอย
ละ 3 เปนจํานวน 9 ลานบาท
เมื่อถึงเวลาเสียภาษีเงินไดนติ ิบุคคล หากบริษทั มีกําไรสุทธิต่ํากวารอยละ 10 ของยอด
รายรับ บริษทั ก็จะตองขอคืนภาษีเงินไดนิติบุคคล ทางปฏิบตั ิจึงนิยมแยกสัญญากอสรางเปนสัญญา
ซื้อขายหนึ่งฉบับ และสัญญารับจางอีกหนึ่งฉบับ ซึ่งไมมีภาษีหัก ณ ที่จายในสัญญาซื้อขาย มีเพียง
ภาษีมูลคาเพิม่ ซึ่งขอคืนได แตมีภาษีหัก ณ ที่จายรอยละ 3 ในสัญญารับจาง และบางกรณีก็
จําเปนตองใช 2 บริษัทเขาทําสัญญากับผูวาจาง เพื่อเพิ่มเงินสดหมุนเวียน และตัดปญหาการขอคืน
ภาษี
ภาระภาษีหัก ณ ที่จายก็จําเปนในบริษทั ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ และมิได
ประกอบกิจการในประเทศไทย แตมีเงินไดที่จายจาก หรือจายในประเทศไทย ซึ่งมาตรา 70 แหง
ประมวลรัษฎากรไดจัดเก็บภาษีหัก ณ ทีจ่ ายเฉพาะกรณีที่ไดรับเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2)
(3) (4) (5) (6) ดังนั้น หากเปนเงินไดตามมาตรา 40 (7) และ 40 (8) ก็จะหลุดพนระบบภาษีใน
ประเทศไทย
อํานาจการประเมินของเจาหนาที่กรมสรรพากร เชน กรณีการขายทรัพยสิน ใหกูยืมเงิน
หรือใหบริการโดยไมมีคาตอบแทน หรือมีคาตอบแทนต่ํากวาราคาตลาด มาตรา 65 ทวิ (4) ให
อํานาจเจาพนักงานประเมินกําหนดราคาตลาดเพื่อประโยชนในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล แต
หากนักลงทุนเปนบุคคลธรรมดา เจาพนักงานประเมินมีอํานาจเพียงกําหนดราคาตลาดเฉพาะกรณี
การใหเชาอสังหาริมทรัพย และการขายอสังหาริมทรัพยเทานั้น เวนแต กรณีทมี่ ีการไดรับเงินไดกัน
จริง แตหลีกเลี่ยงไมนํามารวมคํานวณภาษีอากร
การกระจายฐานภาษีเปนการมุงใชประโยชนจากหนวยภาษีหลายหนวยเพื่อการวางแผน
ภาษี เชน กระจายรายรับใหบริษัทในเครือที่มีสภาพขาดทุน และกระจายรายจายใหบริษัทในเครือที่
มีกําไรสุทธิสูง สําหรับการใชอนุสัญญาภาษีซอนในกรณีนักลงทุนที่เขามาจัดตั้งบริษัทเพื่อทําธุรกิจใน
ประเทศไทย หรือบริษทั ไทยที่จายคาบริการ หรือเขาทําสัญญาใดกับบริษทั ตางประเทศ โดย
อนุสัญญาภาษีซอนอาจใผลเปนการยกเวนหรือลดภาษีในประเทศไทย หรือในประเทศคูคา แต
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อนุสัญญาภาษีซอนไมมีผลเปนการยกเวน หรือลดหยอนภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี
ศุลกากร ดังนัน้ การปรับใชจึงตองศึกษาขอบขายดานภาษีและตัวบุคคลที่อาจใชสิทธิไดใหรอบคอบ
เกณฑการชําระภาษี กรณีบุคคลธรรมดา ผูมีเงินไดมีหนาที่ชําระภาษีกต็ อเมื่อไดรับเงินได
จริง มิใชเพียงแคมีสิทธิที่จะไดรับเทานั้น เวนแตกฎหมายมีบทบัญญัติไว เชน คาภาษีที่นายจางออก
ใหตองนํามารวมคํานวณเปนเงินไดในปแรกที่มีเงินไดนั้น
แมนายจางจะยังมิไดออกใหจริงก็ตาม
ขณะที่ภาษีเงินไดนิติบุคคล มาตรา 65 แหงประมวลรัษฎากร และคําสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.1/2528
กําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใชเกณฑสิทธิ (Accrual Basis) ในการคํานวณรายไดเพื่อ
เสียภาษี โดยใหนํารายไดทเี่ กิดขึ้นในรอบบัญชีใด แมวา จะยังไมไดรับชําระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
มารวมคํานวณเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
ประเด็นสําคัญของการวางแผนภาษีอีกประการหนึ่ง คือ จุดที่ตองเสียภาษี (Taxing Point)
หากสามารถชะลอใหถึงจุดที่ตองเสียภาษีชาลงเทาไร ก็จะชะลอการไหลออกของเงินไดมากเทานั้น
ทําใหเงินทุนหมุนเวียนมีมากขึ้น กระแสเงินสดก็มากสรางความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจ โดยจุด
ของการเสียภาษีประเภทตาง ๆ เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม อยูที่การยื่นใบขนสินคาขาเขา สงมอบ ออก
ใบกํากับภาษี หรือรับเงิน ขณะที่ภาษีธุรกิจเฉพาะ อยูท ี่วันลงบัญชีรายรับ ยกเวนธุรกิจบางประเภท
เชน สํานักงานกฎหมาย สํานักงานบัญชี ธุรกิจรับจางบางชนิด ยอมใหใชเกณฑเงินสด (Cash
Basis) สวนภาษีสรรพสามิต เมื่อขนสินคาออก เชน เคลื่อนยายออกจากสถานที่ผลิต ออกจาก
ทาเรือ เปนตน
เขตอุตสาหกรรมสงออก (Export Processing Zone - EPZ) คลังสินคาทัณฑบน (Bonded
Warehouse - BW) และเขตปลอดอากร (Free Zone - FZ) ลวนเปนเครื่องมือสําคัญในการชะลอ
หรือยกเวนภาษีอากร กรณีนําเขาเพื่อการสงออกหากอยูใน EPZ ก็จะไมตองเสียอากรขาเขา อากร
ขาออก และภาษีมูลคาเพิ่ม ขณะที่ BW เปนประโยชนในการชะลอการเสียภาษี โดยอยูใน BW จะไม
ตองเสียภาษี เสียภาษีเมื่อนําออกจาก BW เทานั้น ใชมากในกรณีการนําเขามาเก็บสินคาไวใน BW
กอน
เมื่อสงมอบสินคาใหลูกคาจึงนําออกจากคลังสินคาทัณฑบน โดยจะมีรายรับจากคาสินคา
พรอมกับการจายเงินภาษีมลู คาเพิ่ม ทําใหไมเกิดกรณีเงินทุนจมในสินคา เนื่องจากการชําระภาษี
พรอมไปกับการมีรายได สําหรับ FZ ก็ยกเวนอากรขาเขา ภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และ
อากรขาออกดวย การวางแผนภาษีที่ดีจงึ จําเปนตองนํา EPZ BW และ FZ เขามาพิจารณาดวย
ในบางกรณี
การวางแผนภาษีมีผลตอการประกอบธุรกิจ ยิ่งในการประมูลโครงการตาง ๆ ยิ่งจําเปนอยาง
มาก หากวางแผนภาษีไดดีและรัดกุม ก็จะสามารถเสนอราคาในการเขาประมูลโครงการไดในราคา
ต่ํา แตมีกําไร และสามารถไดรับการคัดเลือกใหดําเนินครงการนั้น ๆ และจะยิ่งสําคัญกวานั้น คือ
การวางแผนภาษีตองถูกตองแมนยําดวย
ปองกันผลเสียหายทีอ่ าจเกิด
การวางแผนภาษีจึง
หลีกเลี่ยงไดยากยิ่งในธุรกิจที่ประสบความสําเร็จและรุงเรือง
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