ความเป็ นมาของภาษีการรับมรดก
คําว่า “มรดก” ในพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 มิได้ กําหนดความหมายของมรดกไว้ โดยเฉพาะ
อ้ างอิงความหมายตามมาตรา 1599-1600 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวไว้ วา่ เมือ่ บุคคลใดตาย มรดกของ
บุคคลนัน้ ย่อมตกทอดแก่ทายาททันที โดยมรดกของผู้ตาย ได้ แก่ ทรัพย์สนิ ทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทังสิ
้ ทธิ หน้ าที่และ
ความรับผิดต่าง ๆ ด้ วย ซึง่ ทายาทของผู้ตายต้ องรับสืบทอดหนี ้สินของผู้ตายไปพร้ อมกับทรัพย์สินเพื่อความเป็ นธรรม จึง
กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบไว้ เพียงไม่เกินมูลค่าของมรดกทีต่ นได้ รับมา
กองมรดกของผู้ตาย ย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยสิทธิตามกฎหมาย หรื อโดยพินยั กรรม
1. ทายาทโดยสิทธิตามกฎหมาย ได้ แก่ ผู้สบ
ื สันดาน บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรื อ

ร่วมมารดาเดียวกัน ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้ า อา ตามลําดับที่กฎหมายกําหนดไว้
2. ทายาทโดยพินยั กรรม ได้ แก่ ผู้รับพินยั กรรม

ภาษี การรับมรดก (Inheritance Tax) เกิดขึ ้นเมื่อเจ้ ามรดกตาย ผู้รับมรดกจากเจ้ ามรดก แต่ละรายได้ รับมรดกสุทธิ
มาในคราวเดียวหรื อหลายคราว รวมกันแล้ วมีมลู ค่าเกินกว่า 100 ล้ านบาท มีหน้ าที่ต้องเสียภาษีตามที่กฎหมายกําหนด
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับภาษีการรับมรดก
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มรดก มาตรา 1599 - มาตรา 1755
- พระราชบัญญัติภาษี การรับมรดก พ.ศ. 2558
- พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิม
่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2558
- พระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผ่อนชําระภาษี การรับมรดก พ.ศ. 2559

ผู้มีหน้ าที่เสียภาษีการรับมรดก
ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี การรับมรดก ได้ แก่ ผู้ได้ รับมรดกจากเจ้ ามรดกแต่ละราย ไม่วา่ จะได้ รับมาในคราวเดียวหรื อหลาย
คราว ถ้ ามรดกที่ได้ รับมาจากเจ้ ามรดกแต่ละรายรวมกันมีมลู ค่าของทรัพย์สนิ ทังสิ
้ ้นที่ได้ รับเป็ นมรดก หักด้ วยภาระหนี ้สิน
อันตกทอดมาจากการรับมรดกเกิน 100 ล้ านบาท ต้ องเสียภาษี เฉพาะส่วนที่เกิน 100 ล้ านบาท สําหรับผู้รับมรดก ดังนี ้
1.

บุคคลธรรมดา ได้ แก่ บุคคลดังต่อไปนี ้
(1) บุคคลผู้มีสญ
ั ชาติไทย
(2) บุคคลธรรมดาผู้มิได้ มีสญ
ั ชาติไทย แต่มีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้ วยคนเข้ าเมือง
(3) บุคคลธรรมดาผู้มิได้ มีสญ
ั ชาติไทย แต่ได้ รับมรดกอันเป็ นทรัพย์สนิ ที่อยูใ่ นประเทศไทย

บุคคลธรรมดาตาม (1) (2) ให้ เสียภาษี จากทรัพย์สนิ ทังที
้ อ่ ยูใ่ นประเทศไทยและนอกประเทศ
บุคคลตาม (3) ให้ เสียภาษี จากทรัพย์สนิ ที่อยูใ่ นประเทศไทย

2. นิติบค
ุ คลที่มีสญ
ั ชาติไทย ได้ แก่ นิติบคุ คลที่ถือว่าเป็ นบุคคลมี่มีสญ
ั ชาติไทยตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก

พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี ้
(1) เป็ นนิติบค
ุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรื อ
(2) นิติบค
ุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายในประเทศไทย หรื อ
(3) เป็ นนิติบค
ุ คลที่ผ้ มู ีสญ
ั ชาติไทย ถือหุ้นเกินร้ อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ วในขณะมีสทิ ธิได้ รับมรดก

หรื อ
(4) เป็ นนิติบค
ุ คลที่ผ้ มู ีสญ
ั ชาติไทย เป็ นผู้มีอาํ นาจบริ หารกิจการเกินกึง่ หนึง่ ของคณะบุคคลซึง่ มีอาํ นาจบริ หาร

กิจการทังหมด
้
นิติบคุ คลตาม (1) – (4) ให้ เสียภาษีการรับมรดกจากมรดกที่ได้ รับเป็ นทรัพย์สนิ ทังที
้ ่อยูใ่ นประเทศไทยและนอก
ประเทศ
3. กรณีผ้ ท
ู ี่ได้ รับมรดกเป็ นนิติบคุ คลที่มิได้ ถือว่าเป็ นบุคคลผู้มสี ญ
ั ชาติไทยตาม 2. แต่ได้ รับมรดกอันเป็ นทรัพย์สนิ ที่อยู่

ในประเทศไทย ให้ เสียภาษี จากทรัพย์สนิ ที่อยูใ่ นประเทศไทย
ทรัพย์สนิ ที่ต้องเสียภาษี การรับมรดก มีดงั ต่อไปนี ้
1. อสังหาริ มทรัพย์
2. หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. เงินฝากหรื อเงินอื่นใดที่มีลกั ษณะอย่างเดียวกันซึง่ อยูใ่ นประเทศไทย ที่เจ้ ามรดกมีสท
ิ ธิเรี ยกถอนคืนหรื อสิทธิ

เรี ยกร้ องจากสถาบันการเงินหรื อบุคคลที่ได้ รับเงินนันไว้
้
4. ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียน
5. ทรัพย์สน
ิ ทางการเงินที่กําหนดเพิ่มขึ ้นโดยพระราชกฤษฎีกา

การยกเว้ นภาษีการรับมรดกตามประเภทหรือรายชื่อที่กาหนดในกฎกระทรวง มีดังนี ้
1. บุคคลผู้ที่ได้ รับมรดกที่เจ้ ามรดกแสดงเจตนา หรื อเห็นได้ วา่ มีความประสงค์ให้ ใช้ มรดกนันเพื
้ ่อประโยชน์ใน
กิจการศาสนา กิจการศึกษา หรื อกิจการสาธารณประโยชน์
2. หน่วยงานของรัฐ และนิติบคุ คลที่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรื อกิจการสาธารณประโยชน์
3. บุคคล หรื อองค์การระหว่างประเทศ ตามข้ อผูกพันที่ประเทศไทยมีตอ่ องค์การสหประชาชาติ หรื อตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ หรื อตามสัญญา หรื อตามหลักถ้ อยทีถ้อยปฏิบตั ติ อ่ กันกับนานาประเทศ
การคานวณมูลค่ าทรัพย์ วนั ที่ต้องเสียภาษีการรับมรดก
1. อสังหาริ มทรัพย์ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศไทย ให้ ถือเอาตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อเรี ยกเก็บ

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน หักด้ วยภาระที่ถกู รอนสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในกฎกระทรวง

2. อสังหาริ มทรัพย์ทต
ี่ งอยู
ั ้ ใ่ นต่างประเทศ ให้ คํานวณมูลค่า ดังนี ้
(1) กรณีอสังหาริ มทรัพย์ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศซึง่ มีราคาประเมินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ให้ ถือเอาตาม

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมตามกฎหมายของ
ประเทศนัน้
(2) กรณีอสังหาริ มทรัพย์ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศซึง่ ไม่มีราคาประเมินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ให้ ใช้ ราคาที่

รับรองโดยหน่วยงานหรื อองค์กรที่ได้ รับการรับรองหรื อความเห็นชอบให้ เป็ นผู้มีสทิ ธิประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์ใน
ประเทศที่อสังหาริมทรัพย์นนตั
ั ้ งอยู
้ ่
(3) กรณีอื่น ๆ ให้ ใช้ ราคาตลาดในวันที่ได้ รับมรดก
3. หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ ถือเอาราคาของหลักทรัพย์นนในเวลาสิ
ั้
้นสุด

เวลาทําการของตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ได้ รับมรดก (2) บุคคลธรรมดาผู้มิได้ มีสญ
ั ชาติไทย แต่มถี ิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ตามกฎหมายว่าด้ วยคนเข้ าเมือง
4. หลักทรัพย์ที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ ใช้ มลู ค่าดังต่อไปนี ้
4.1 หุ้นของบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล ให้ ถือมูลค่าหุ้นเท่ากับมูลค่าทางบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีก่อน

รอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ รับกรรมสิทธิ์ในหุ้น เว้ นแต่ ในกรณีทรัพย์มรดกที่เป็ นหุ้นนันเป็
้ นหุ้นของบริษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติ
บุคคล ซึง่ ไปถือหุ้นในบริษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลอื่น ให้ ถือมูลค่าหุ้นดังนี ้
(1) กรณีบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลอื่น ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ ถื อเอา

มูลค่าที่สงู กว่ามาใช้ ในการคํานวณมูลค่าของทรัพย์มรดก ระหว่างมูลค่าดังต่อไปนี ้
(ก) มูลค่าทางบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ รับกรรมสิทธิ์ในหุ้นของบริ ษัทหรื อ

ห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล
(ข) มูลค่าทางบัญชีของบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบค
ุ คลอื่นในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลา

บัญชีที่ได้ รับกรรมสิทธิ์ในหุ้นของบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล
(2) กรณีบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลอื่น จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของต่างประเทศ ให้ ถือเอาราคาหรื อมูลค่าที่สงู กว่ามาใช้ ในการคํานวณมูลค่าของทรัพย์มรดก
ระหว่างราคาหรื อมูลค่าดังต่อไปนี ้
(ก) มูลค่าทางบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ รับกรรมสิทธิ์ในหุ้นของบริ ษัทหรื อ

ห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล
(ข) ราคาหุ้นของบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบค
ุ คลอื่นนันในเวลาสิ
้
้นสุดเวลาทําการของตลาดหลักทรัพย์ใน

วันที่ได้ รับมรดก

(3) กรณีบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล ถือหุ้นในบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบค
ุ คลอืน่ เกินกว่า 1 แห่ง ให้

ถือเอาราคาหรื อมูลค่าที่สงู กว่ามาใช้ ในการคํานวณมูลค่าของทรัพย์มรดก ระหว่างราคาหรื อมูลค่าดังต่อไปนี ้
(ก) ให้ นบ
ั รวมราคาหรื อมูลค่าหุ้นของบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลอื่น ๆ
(ข) มูลค่าทางบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ รับกรรมสิทธิ์ในหุ้นของบริ ษัทหรื อ

ห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล
4.2 ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตร ตัว๋ เงิน หุ้นกู้ ให้ ใช้ มลู ค่าดังต่อไปนี ้
(1) กรณีที่มีการจําหน่ายครัง้ แรกตํา่ กว่าราคาไถ่ถอน ให้ ใช้ ราคาทีจ่ ําหน่ายครัง้ แรก
(2) กรณีที่มีการจําหน่ายครัง้ แรกไม่ตาํ่ กว่าราคาไถ่ถอน ให้ ใช้ ราคาไถ่ถอน
4.3 หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของต่างประเทศ ให้ ถือเอาราคาของหลักทรัพย์นนในเวลาสิ
ั้
้นสุด

เวลาทําการของตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ได้ รับมรดก
4.4 หลักทรัพย์อื่น ให้ ถือตามราคาหรื อมูลค่าในวันที่ได้ รับมรดก
5. ยานพาหนะ
(1) รถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์ทจี่ ดทะเบียนในประเทศไทย ให้ ใช้ ราคาประเมินราคารถสําหรับปิ ดอากร

แสตมป์ตามประมวลรัษฎากร ในการโอนกรรมสิทธิ์ซื ้อขายรถดังกล่าวที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด โดยให้ คาํ นวณมูลค่า
ตามราคาเฉลีย่ ระหว่างราคาประเมินสูงสุด และราคาประเมินตํา่ สุดของราคาประเมินรถ ในกรณีไม่มีมลู ค่าตามราคา
ประเมินให้ ใช้ ราคาประเมินที่ประเมินโดยบุคคล หรื อหน่วยงานที่เป็ นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพเกี่ยวกับการประเมินราคา
ทรัพย์สนิ นัน้
สําหรับมูลค่าของรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ทจี่ ดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ ใช้ ราคาประเมินที่ประเมินโดย
บุคคลหรื อหน่วยงานที่เป็ นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพของประเทศนัน้ ๆ เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สนิ นัน้
(2) เรื อ หรื อเครื่ องบิน ให้ ใช้ ราคาประเมินที่ประเมินโดยบุคคลหรื อหน่วยงานทีเ่ ป็ นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพ

ของประเทศนัน้ ๆ เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สนิ นัน้
(3) กรณีนอกเหนือจาก (1) และ (2) ให้ ถือตามราคาตลาดในวันที่ได้ รับมรดก
6. เงินฝาก หรื อเงินอื่นใดที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกันที่เจ้ ามรดกมีสท
ิ ธิเรี ยกถอนคืน หรื อมีสทิ ธิเรี ยกร้ องจาก

สถาบันการเงินหรื อบุคคลที่ได้ รับเงินนันไว้
้ การคํานวณมูลค่าให้ ถือเอามูลค่าของเงินฝากหรื อเงินอืน่ ใดที่มีลกั ษณะทํานอง
เดียวกัน รวมทังดอกเบี
้
้ย หรื อผลประโยชน์อื่นใดทีจ่ ะได้ รับจากเงินดังกล่าวในวันที่ได้ รับมรดกนัน้
กรณีมลู ค่ามรดกที่ได้ รับเป็ นเงินตราต่างประเทศ ต้ องคํานวณเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินตราไทย โดยให้ คิด
ตามอัตราแลกเปลีย่ นถัวเฉลีย่ ที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ ซื ้อขายกับลูกค้ า ซึง่ เป็ นอัตราซื ้อถัวเฉลีย่ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศและเผยแพร่เมือ่ สิ ้นวันทําการของแต่ละวัน ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็ นอัตราแลกเปลีย่ นในการ
คํานวณเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินตราไทย เพื่อคํานวณภาษี การรับมรดกสําหรับมรดกที่มีมลู ค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศ

การยื่นแบบและการชาระภาษีการรับมรดก
ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี การรับมรดก ให้ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีการรับมรดก (ภ.ม.60) และชําระภาษี ภายใน 150 วัน
นับแต่วนั ที่ได้ รับมรดกที่เป็ นเหตุให้ มีหน้ าที่เสียภาษี โดยให้ พิมพ์จากระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของกรมสรรพากร และ
สามารถยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษี ณ สํานักงานสรรพากรพื ้นที่สาขาแห่งใดแห่งหนึง่ หรื อ ณ สถานที่อื่นใดตามที่
อธิบดีกําหนด
ในกรณีที่ผ้ มู ีหน้ าที่เสียภาษีตายก่อนครบกําหนดเวลายื่นแบบ โดยยังมิได้ ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ให้ ผ้ จู ดั การ
มรดกของผู้นนมี
ั ้ หน้ าที่ยื่นแบบและชําระภาษี พร้ อมทังเงิ
้ นเพิม่ ร้ อยละ 1.50 ต่อเดือนหรื อเศษของเดือนของเงินภาษี ที่ต้อง
ชําระ แทนผู้ตายภายใน 150 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้จดั การมรดก โดยไม่ต้องเสียเบี ้ยปรับ สําหรับเงินเพิ่มให้
คํานวณตังแต่
้ วนั ที่ครบกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการจนถึงวันที่ชําระภาษี ครบถ้ วน
ในกรณีที่ผ้ มู ีหน้ าที่เสียภาษีตายเมื่อครบกําหนดเวลา โดยยังมิได้ ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ให้ ผ้ จู ดั การมรดกของผู้
นันมี
้ หน้ าที่ยื่นแบบและชําระภาษี พร้ อมทังเงิ
้ นเพิม่ ร้ อยละ 1.50 ต่อเดือนหรื อเศษของเดือนของเงินภาษี ที่ต้องชําระ แทน
ผู้ตายภายใน 150 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้จดั การมรดก โดยเสียเบี ้ยปรับ 1 เท่า ของเงินภาษี ที่ต้องชําระ สําหรับ
เงินเพิม่ ให้ คํานวณตังแต่
้ วนั ทีค่ รบกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการจนถึงวันทีช่ ําระภาษี ครบถ้ วน
ในกรณียื่นแบบแสดงรายการภาษี และชําระภาษี ภายหลังกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ ชําระภาษี พร้ อมทังเงิ
้ นเพิ่มร้ อยละ
1.50 ต่อเดือนหรื อเศษของเดือนของเงินภาษี ทตี่ ้ องชําระ โดยเสียเบี ้ยปรับ 2 เท่า ของเงินภาษี ที่ต้องชําระ สําหรับเงินเพิ่มให้
คํานวณตังแต่
้ วนั ที่ครบกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการจนถึงวันที่ชําระภาษี ครบถ้ วน
การแต่งตังผู
้ ้ จดั การมรดกมาดําเนินการแทนผู้มีหน้ าทีเ่ สียภาษี ให้ กระทําภายใน 180 วัน หากไม่มกี ารแต่งตัง้
ผู้จดั การมรดกมาดําเนินการแทน ให้ ทายาทซึง่ มีสทิ ธิรับมรดกของผู้ตายมีหน้ าที่ยื่นแบบและชําระภาษี ภายใน 150 วันนับ
แต่วนั ที่พ้นกําหนดเวลา 180 วัน ในกรณีที่มีทายาทหลายคน ให้ ทายาทตกลงมอบให้ ทายาทคนหนึง่ เป็ นผู้มีหน้ าทีเ่ สียภาษี
ถ้ าไม่อาจตกลงกันได้ ให้ ทายาทคนใดคนหนึง่ ยื่นคําร้ องต่อศาลเพื่อแต่งตังผู
้ ้ จดั การมรดกต่อไป
ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี ยื่นคําร้ องขอผ่อนชําระ พร้ อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภายในเวลาทีก่ ฎหมายกําหนด ณ
สํานักงานสรรพากรพื ้นที่สาขาแห่งใดแห่งหนึง่ หรื อ ณ สถานที่อนื่ ใดตามที่อธิบดีกําหนด
การผ่ อนชาระภาษีการรับมรดก
การผ่อนชําระภาษี มีดงั นี ้
1. การขอผ่อนชําระภาษี ภายใน 2 ปี

ให้ ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม สําหรับเงินเพิ่มที่อาจคํานวณได้ ตลอด

ระยะเวลาการผ่อนชําระภาษี นนั ้
2. การผ่อนชําระทีเ่ กินกว่า 2 ปี

แต่ไม่เกิน 5 ปี ให้ เสียเงินเพิ่มร้ อยละ 0.50 ต่อเดือน

3. การผ่อนชําระภาษี สามารถผ่อนชําระภาษี ให้ เสร็ จสิ ้นก่อนกําหนดเวลาที่ขอผ่อนชําระภาษี ได้

4. กรณีผ้ ผู อ่ นชําระภาษี ผิดนัดชําระภาษี งวดใดงวดหนึง่ ให้ ผ้ ผู อ่ นชําระภาษี หมดสิทธิการผ่อนชําระภาษี และ

ต้ องชําระภาษี ที่ค้างอยูท่ งจํ
ั ้ านวนพร้ อมเงินเพิ่ม
กรณีห้ามผ่อนชําระภาษี หากพบว่ามูลค่ามรดกที่ต้องเสียภาษี ขาดไปเกินกว่าร้ อยละ 25 หรื อพบว่ามีรายการที่
ผู้ยื่นมิได้ แสดงไว้ ในแบบแสดงรายการภาษี หรื อแสดงไว้ เป็ นเท็จ
การยื่นคําร้ องขอผ่อนชําระภาษี ต้ องแจ้ งรายละเอียดการผ่อนชําระภาษี ในคําร้ องขอผ่อนชําระ มีรายการอย่าง
น้ อยดังต่อไปนี ้
1. จํานวนปี ทีจ่ ะผ่อนชําระภาษี ต้องไม่เกิน 5 ปี
2. จํานวนงวดที่จะผ่อนชําระภาษี ในแต่ละปี

โดยกําหนดเป็ นงวดรายเดือน งวดราย 3 เดือน งวดราย 6 เดือน

หรื องวดราย 12 เดือน
3. จํานวนเงินทีจ่ ะผ่อนชําระภาษี ในแต่ละปี
4. จํานวนเงินทีจ่ ะต้ องชําระในแต่ละงวด โดยมีจํานวนเงินเท่ากันทุกงวด ซึง่ เฉลีย่ ตามจํานวนที่จะผ่อนชําระ

ภาษี ในแต่ละปี
5. หลักประกันการผ่อนชําระภาษี ต้ องไม่มีภาระผูกพันและมีมลู ค่าไม่ตํ่ากว่าภาษี ทต
ี่ ้ องชําระ ได้ แก่
(1) หนังสือคํ ้าประกัน ของสถาบันการเงินภายในประเทศ โดยให้ สง่ มอบหนังสือคํ ้าประกันต่อกรมสรรพากร
(2) ที่ดินหรื อที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ างของผู้ผอ่ นชําระภาษี หรื อของบุคคลอื่นโดยจดทะเบียนจํานองไว้ ตอ่

กรมสรรพากร
(3) กรรมสิทธิ์ห้องชุดในอาคารชุดของผู้ผอ่ นชําระภาษี หรื อของบุคคลอื่น โดยจดทะเบียนจํานองไว้ ตอ่

กรมสรรพากร
(4) พันธบัตรรัฐบาลของผู้ผอ่ นชําระภาษี หรื อของบุคคลอื่น โดยทําสัญญาจํานําไว้ ตอ่ กรมสรรพากร

ผู้ยื่นคําร้ องขอผ่อนชําระต้ องจัดให้ มีหลักประกัน ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ยื่นคําร้ อง หากไม่มีหลักประกัน
อย่างครบถ้ วนตามที่แจ้ งไว้ ภายในกําหนดเวลา ให้ สทิ ธิการผ่อนชําระภาษี สิ ้นสุดลง
ในกรณีผ้ ทู ี่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ได้ ชําระภาษี โดยไม่มีหน้ าทีต่ ้ องเสีย หรื อได้ ชําระไว้ เกินกว่าทีต่ ้ องเสีย ให้ ผ้ นู นมี
ั ้ สทิ ธิ
ได้ รับคืนภาษี
การขอคืนภาษีการรับมรดก
ผู้มีสทิ ธิได้ รับคืนภาษี การรับมรดกทีย่ ื่นคําร้ องขอคืนภาษี การรับมรดก โดยใช้ คาํ รองขอคืนเงินภาษี อากร (ค.10)
เป็ นแบบคําร้ องขอคืนภาษี การรับมรดก ภายใน 5 ปี นับแต่วนั ชําระภาษี ทงหมดต่
ั้
อเจ้ าหน้ าที่ของสํานักงานสรรพากรพื ้นที่
สาขาแห่งใดแห่งหนึง่ พร้ อมด้ วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี ้
1. ใบเสร็ จรับเงินภาษี การรับมรดก
2. หลักฐานแสดงการเสียภาษี การรับมรดกไว้ เกิน

3. หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นที่ขอคืน

การอุทธรณ์ ภาษีการรับมรดก
ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี หากไม่เห็นด้ วยกับผลการประเมินภาษี ของเจ้ าพนักงานประเมิน ให้ มีสทิ ธิอทุ ธรณ์ตอ่ คณะกรรมการ
อุทธรณ์ได้ ภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งการประเมินภาษี โดยยื่นแบบคําอุทธรณ์ (ภ.ม.6) โดยให้ พิมพ์
จากระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของกรมสรรพากร และสามารถยื่นแบบคําอุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการอุทธรณ์ ณ สถานที่
แห่งใดแห่งหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. สํานักอุทธรณ์ภาษี กรมสรรพากร
2. สํานักงานสรรพากรภาคแห่งใดแห่งหนึง่
3. สํานักงานสรรพากรพื ้นทีแ่ ห่งใดแห่งหนึง่

คณะกรรมการอุทธรณ์ต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้ แล้ วเสร็ จ ภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับอุทธรณ์ (อาจขยายได้ แต่
ไม่เกิน 90 วัน) โดยจัดทําคําวินิจฉัยแจ้ งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ทราบเป็ นหนังสือ ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มี
คําวินจิ ฉัย แต่หากผู้อทุ ธรณ์ไม่เห็นด้ วยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ ให้ มีสทิ ธิฟ้องต่อศาลภาษี อากร ภายใน
180 วันนับแต่วน
ั ที่ได้ รับทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์

กรมสรรพากรจะพิจารณาคืนเงินภาษี พร้ อมกับหนังสือแจ้ งคืนเงินภาษี อากร (ค.20) ตามที่อยูท่ ี่ระบุในคําร้ องขอคืน
เงินภาษี อากร (ค.10) และในการขอรับเงินคืนภาษี ไม่มีสทิ ธิเรี ยกดอกเบี ้ยจากเงินภาษี ที่คืน
บทกาหนดโทษ
1. บุคคลธรรมดา
(1) หากไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี (ภ.ม.60) โดยไม่มีเหตุอน
ั สมควร ต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท
(2) หากไม่ปฏิบตั ิตามหมายเรี ยกหรื อคําสัง่ ของเจ้ าพนักงานประเมิน หรื อไม่ยอมตอบคําถามของเจ้ าพนักงานประเมิน

หรื อของประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือนหรื อปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรื อทังจํ
้ าทัง้
ปรับ
(3) หากทําลาย ย้ ายไปเสีย ซ่อนเร้ น หรื อโอนไปซึง่ ทรัพย์สน
ิ ที่ถกู ยึด หรื ออายัด ให้ แก่บคุ คลอื่น ต้ องระวางโทษจําคุกไม่

เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 400,000 บาท
(4) หากจงใจยื่นข้ อความเท็จ หรื อให้ ถ้อยคําเท็จ หรื อตอบคําถามด้ วยถ้ อยคําอันเป็ นเท็จ หรื อนําพยานหลักฐานเท็จมา

แสดงเพื่อหลีกเลีย่ งการเสียภาษี หรื อให้ ความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้ อโกงหรื อใช้ อบุ าย โดยวิธีการอย่างหนึง่ อย่างใด
หลีกเลีย่ งหรื อพยายามหลีกเลีย่ งการเสียภาษี หรื อแนะนําหรื อสนับสนุนให้ บคุ คลอื่นกระทําการดังกล่าว ต้ องระวางโทษ
จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรื อปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ

2. นิติบค
ุ คล

หากผู้กระทําความผิดเป็ นนิติบคุ คล ให้ กรรมการผู้จดั การ ผู้จดั การ หรื อผู้แทนของนิติบคุ คล ต้ องรับโทษ โดยถือว่ามีสว่ น
ร่วมในการกระทําความผิดของนิติบคุ คลนัน้
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