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บทคดัย่อ      

 

ด้วยเหตุที่รัฐมีอ ำนำจตำมกฎหมำยในกำรจัดเกบ็ภำษีจำกประชำชนและประชำชนกม็ี

หน้ำที่ตำมกฎหมำยในกำรเสยีภำษีให้แก่รัฐ โดยรัฐไม่มีควำมผูกพันที่จะต้องกระท ำกำรใดตอบแทน

แก่ผู้เสียภำษี ท ำให้ผู้เสียภำษีเกิดควำมรู้สึกว่ำตนเสียเปรียบจึงพยำยำมที่จะหำช่องทำงในกำรลด

หรือปลดเปล้ืองภำระหน้ำที่ที่ต้องเสียภำษี ซ่ึงแนวควำมคิดดังกล่ำวก่อให้เกิดกำรหลบหลีกภำษี

โดยอำศัยช่องว่ำงหรือกลไกของกฎหมำยเป็นเคร่ืองมือ อันเข้ำลักษณะเป็นกำรหลบหลีกภำษีที่

ยอมรับไม่ได้ ซ่ึงในต่ำงประเทศ เช่น สหรำชอำณำจักร เครือรัฐออสเตรเลีย สหพันธ์สำธำรณรัฐ

เยอรมนี ล้วนมีควำมพยำยำมที่จะพัฒนำมำตรกำรต่อต้ำนกำรหลบหลีกภำษีที่ยอมรับไม่ได้เพ่ือให้

มีสภำพบังคับได้อย่ำงจริงจังและเป็นรูปธรรม โดยน ำเอำกฎเกณฑ์ทั่วไปในกำรต่อต้ำนกำรหลบหลีก

ภำษีที่ยอมรับไม่ได้มำบัญญัติไว้เป็นกฎหมำยลำยลักษณ์อักษร แต่ส ำหรับประเทศไทยน้ัน พบว่ำ 

มีเพียงมำตรกำรต่อต้ำนกำรหลบหลีกภำษีที่ยอมรับไม่ได้เป็นกำรเฉพำะเร่ือง ด้วยกำรน ำ

บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกรบำงมำตรำมำใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรต่อต้ำนกำรกระท ำที่เข้ำ

ลักษณะเป็นกำรหลบหลีกภำษีที่ยอมรับไม่ได้ ซ่ึงเป็นกำรใช้บังคับกับข้อเทจ็จริงหรือรูปแบบกำรท ำ

ธุรกรรมเฉพำะเร่ืองเทำ่นั้น เป็นเหตุให้ผู้เสยีภำษียังคงอำศัยช่องว่ำงหรือช่องโหว่ของกฎหมำยภำษี

ที่เกิดข้ึนจำกกำรที่ไม่มีกฎเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้ในกำรต่อต้ำนกำรหลบหลีกภำษีในกำรแสวงหำวิธีกำร

หลบหลีกภำษีในลักษณะอื่นนอกเหนือจำกที่กฎหมำยภำษีก ำหนดไว้ ซ่ึงในบทควำมน้ี ผู้เขียนจะ

อธิบำยถึงสภำพปัญหำที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกับกำรหลบหลีกภำษีเงินได้

นิติบุคคลที่ยอมรับไม่ได้ พร้อมเสนอแนวทำงแก้ไขเพ่ือให้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงบทบัญญัติ

ตำมประมวลรัษฎำกรของประเทศไทยต่อไป  

 

 

 

                                                           
*
 นักศึกษำหลักสตูรนิตศิำสตรมหำบณัฑติ คณะนิตศิำสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหำวิทยำลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

** ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ ์
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1.  บทน า 

กำรหลบหลีกภำษีที่ยอมรับไม่ได้เป็นปัญหำส ำคัญที่เกิดข้ึนในทุกประเทศ อันท ำให้

รัฐบำลต้องกลับมำทบทวนถึงระบบกำรจัดเกบ็ภำษีของประเทศว่ำ มีควำมสอดคล้องกับหลักกำร

จัดเกบ็ภำษีอำกรที่ดีแล้วหรือไม่ ดังน้ัน เพ่ือให้ระบบกำรจัดเกบ็ภำษีมีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้น สิ่งหน่ึง

ที่ส ำคัญกคื็อ ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดเกบ็ภำษีที่ดี กำรน้ี นักวิชำกำรทั้งในประเทศและ

ต่ำงประเทศได้อธิบำยถึงลักษณะของหลักกำรจัดเก็บภำษีอำกรที่ ดีและที่ส ำคัญก็คือนักทฤษฎี

เศรษฐศำสตร์ที่ช่ือ อำดัม สมิท ได้วำงหลักเกณฑ์ไว้สี่ประกำร ได้แก่ หลักควำมเสมอภำค (Equality) 

หลักควำมแน่นอนชัดเจน (Certainty) หลักควำมสะดวกในกำรจ่ำยภำษี (Convenience of Payment) 

และหลักควำมประหยัดในกำรจัดเกบ็ภำษี (Economy in Collection) นอกจำกน้ี รองศำสตรำจำรย์ 

ดร. จิรศักด์ิ  รอดจันทร์ ได้เสนอหลักกำรจัดเกบ็ภำษีอำกรที่ดีไว้อีกหลำยประกำร ได้แก่ หลัก

ควำมชอบด้วยกฎหมำย (Legitimacy) หลักกำรยับย้ังสิ่งที่เป็นอันตรำยต่อสังคม (Discouragement of 

Social Harm) หลักควำมร่วมมือระหว่ำงนำนำชำติ (International Cooperation) หลักควำมพอเพียง 

(Sufficiency) และหลักกำรส่งเสริมประสทิธภิำพในทำงเศรษฐกิจ (Economic Efficiency) ซ่ึงหำก

ระบบกำรจัดเกบ็ภำษีของรัฐไม่สอดคล้องกับหลักกำรจัดเกบ็ภำษีอำกรที่ดีดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว 

ย่อมก่อให้เกิดปัญหำในเร่ืองกำรหลบหลีกและหนีภำษีตำมมำ ซ่ึงปัญหำน้ีนับเป็นสำเหตุประกำร

ส ำคัญที่ท  ำให้รัฐต้องสูญเสียรำยได้จำกกำรจัดเกบ็ภำษีในจ ำนวนมำกในแต่ละปี และยังท ำให้รัฐ

ต้องสญูเสยีค่ำใช้จ่ำยเพ่ือกำรป้องกนัและตรวจจับกำรหนีภำษีและกำรหลบหลีกภำษีที่ยอมรับไม่ได้

ในจ ำนวนที่เพ่ิมมำกข้ึนด้วย 

 

2.  การหลบหลีกภาษีทีย่อมรบัไม่ได ้ 

ควำมพยำยำมของผู้เสียภำษีที่ต้องกำรจะเสียภำษีให้น้อยลงหรือไม่ต้องเสียภำษีเลยน้ัน 

ปรำกฏเป็นกำรกระท ำหรือพฤติกรรมในหลำยรูปแบบทั้งกำรวำงแผนภำษี กำรหนีภำษี และกำร

หลบหลีกภำษี โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงที่เกี่ยวกับกำรหลบหลีกภำษีที่ยอมรับไม่ได้ (Unacceptable Tax 

Avoidance) ในภำษีเงินได้นิติบุคคล ที่เป็นกำรกระท ำโดยอำศัยช่องโหว่ของกฎหมำยหรือตัวบรรเทำ

ภำระภำษีตำมที่กฎหมำยภำษีก ำหนด เพ่ือที่จะไม่ต้องเสียภำษีหรือเสียภำษีให้น้อยที่สุด ซ่ึงไม่

เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของผู้ออกกฎหมำยภำษี ดังน้ัน กำรท ำธุรกรรมที่แม้จะมีรูปแบบเป็นไป

ตำมที่กฎหมำยก ำหนด แต่หำกผู้เสียภำษีมีเจตนำเพียงประกำรเดียวคือเพ่ือหลบหลีกภำษี หรือ

เสียภำษีในจ ำนวนที่น้อยที่สุดแล้ว ย่อมน ำไปสู่กำรไม่ยอมรับกำรกระท ำที่เป็นกำรหลบหลีกภำษีที่

ยอมรับไม่ได้ของเจ้ำพนักงำนประเมินและศำล และเป็นเหตุให้ผู้เสียภำษีต้องถูกประเมินเรียกเกบ็

ภำษีและเบ้ียปรับกบัเงินเพ่ิมตำมมำในท้ำยที่สดุ 
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จำกกำรศึกษำพบว่ำ กำรกระท ำอันเป็นกำรหลบหลีกภำษีที่ยอมรับไม่ได้น้ัน มีจ ำนวนที่

เพ่ิมมำกขึ้นมำโดยตลอด ส่งผลให้ในหลำยประเทศได้พัฒนำมำตรกำรต่อต้ำนกำรหลบหลีกภำษี

ขึ้นมำจำกค ำพิพำกษำของศำลปรำกฏเป็นหลักกำรต่ำงๆ เช่น หลักเจตนำรมณ์ของกฎหมำยส ำคัญ

กว่ำรูปแบบ หลักเน้ือหำส ำคัญกว่ำรูปแบบ หลักวัตถุประสงค์ในทำงเศรษฐกิจ เป็นต้น ต่อมำในบำง

ประเทศกไ็ด้เหน็ควำมส ำคัญของมำตรกำรทำงกฎหมำยที่ใช้ในกำรต่อต้ำนกำรหลบหลีกภำษีที่

ยอมรับไม่ได้ จึงได้มีกำรน ำมำบัญญัติไว้เป็นกฎหมำยทั้งที่เป็นกฎเกณฑเ์ฉพำะเร่ืองและกฎเกณฑ์

ทั่วไป โดยมีสำระส ำคัญ ดังน้ี 

2.1 กฎเกณฑเ์ฉพาะเรือ่งในการต่อตา้นการหลบหลีกภาษี  

กฎเกณฑเ์ฉพำะเร่ืองในกำรต่อต้ำนกำรหลบหลีกภำษี (Specific Anti-tax Avoidance 

Rules: SAARs) คือ บทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่เกี่ยวกบัมำตรกำรในกำรต่อต้ำนกำรหลบหลีกภำษี

จะมีผลใช้ได้กบัเฉพำะบำงกรณีเทำ่น้ัน เช่น มำตรกำรป้องกนัก ำหนดรำคำโอน (Transfer Pricing) 

มำตรกำรป้องกันกำรตั้งทุนต ่ำ (Thin Capitalization) มำตรกำรควบคุมบริษัทต่ำงชำติ (Controlled 

Foreign Corporation) และมำตรกำรต่อต้ำนกำรหลบหลีกภำษีกรณีแสวงหำสิทธิประโยชน์จำก

อนุสญัญำภำษีซ้อนของประเทศอื่น (Treaty Shopping) เหล่ำน้ีเป็นต้น  

2.2 กฎเกณฑท์ัว่ไปในการต่อตา้นการหลบหลีกภาษี  

กฎเกณฑ์ทั่วไปในกำรต่อต้ำนกำรหลบหลีกภำษี (General Anti-tax Avoidance 

Rules: GAARs) คือ กฎเกณฑท์ี่ใช้บังคับเพ่ือป้องกนัหรือขัดขวำงผู้เสยีภำษีที่มีกำรเตรียมกำรเพ่ือ

เสยีภำษีที่ไม่เหมำะสมอันมีลักษณะเป็นกำรหลบหลีกภำษีที่ยอมรับไม่ได้ โดยกำรท ำธุรกรรมหรือ

ด ำเนินกำรใด ๆ ข้ึนโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ทำงธุรกจิเป็นประกำรอื่นนอกจำกเพ่ือประโยชน์ที่จะไม่

ต้องเสยีภำษีหรือเสยีภำษีให้น้อยลงเพียงประกำรเดียว ซ่ึงกรมสรรพำกรกจ็ะมีอ ำนำจคัดค้ำนหรือ

ตรวจสอบ และมีอ ำนำจประเมินภำษีให้สอดคล้องกบัควำมเป็นจริงและเป็นธรรมต่อไป 

  

3.  มาตรการต่อตา้นการหลบหลีกภาษีเงินไดน้ติิบุคคลทีย่อมรบัไม่ไดใ้นประเทศไทย 

ในประเทศไทย ไม่มีกำรน ำมำตรกำรต่อต้ำนกำรหลบหลีกภำษีที่ยอมรับไม่ได้มำ

บัญญัติไว้เป็นกฎหมำยลำยลักษณ์อกัษรเพ่ือบังคับในลักษณะทั่วไป แต่ได้มีกำรน ำบทบัญญัติแห่ง

ประมวลรัษฎำกรบำงมำตรำในส่วนที่เกี่ยวกับกำรจัดเกบ็ภำษีเงินได้นิติบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบันมำ

ใช้ต่อต้ำนกำรกระท ำที่มีลักษณะเป็นกำรหลบหลีกภำษีเงินได้นิติบุคคลที่ยอมรับไม่ได้ ดังน้ี  

3.1  มาตรา 65 ทวิ (4)  

มำตรำน้ีเป็นบทบัญญัติที่ใช้เป็นมำตรกำรต่อต้ำนกำรหลบหลีกภำษีเงินได้นิติบุคคล

ด้วยวิธีกำรตั้งรำคำโอน โดยก ำหนดให้เจ้ำพนักงำนประเมินมีอ ำนำจประเมินเงินได้ของนิติบุคคล

กรณีที่มีกำรโอนทรัพย์สิน ให้บริกำร หรือให้กู้ยืมเงินโดยไม่มีค่ำตอบแทนหรือมีค่ำตอบแทนต ่ำกว่ำ

รำคำตลำดโดยไม่มีเหตุอนัสมควร เน่ืองจำกกฎหมำยสนันิษฐำนว่ำบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลน้ัน

จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหำผลก ำไร ดังน้ัน กำรโอนทรัพย์สินกด็ี กำรให้บริกำรกด็ี หรือ
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กำรให้กู้ยืมเงินกด็ี จะต้องมีมูลค่ำไม่ต ่ำกว่ำรำคำตลำด กฎหมำยจึงก ำหนดให้เจ้ำพนักงำนประเมิน

มีอ ำนำจประเมินเงินได้ให้เป็นไปตำมรำคำตลำดเพ่ือน ำเงินได้น้ันมำค ำนวณหำก ำไรสุทธิที่แท้จริง

เพ่ือเสยีภำษีเงินได้นิติบุคคลต่อไป 

3.2  มาตรา 65 ทวิ (7) 

มำตรำน้ี ให้อ ำนำจเจ้ำพนักงำนประเมินในกำรประเมินรำคำทุนของสินค้ำที่ส่งเข้ำมำจำก

ต่ำงประเทศโดยเทยีบเคียงกับรำคำทุนของสินค้ำประเภทและชนิดเดียวกันที่ได้มีกำรส่งเข้ำไปใน

ประเทศอื่นได้ โดยไม่ค ำนึงว่ำรำคำทุนของสนิค้ำที่น ำเข้ำจะมีรำคำสงูหรือต ่ำกว่ำรำคำสินค้ำประเภท

เดียวกนัที่มีกำรส่งเข้ำไปในประเทศอื่นหรือไม่ เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรหลบหลีกภำษีโดยกำรตั้งรำคำ

สินค้ำที่น ำเข้ำให้สูงเพ่ือโอนก ำไรออกไปนอกประเทศโดยอำศัยประโยชน์ของควำมแตกต่ำงใน

อัตรำภำษีในประเทศ หรือแจ้งรำคำสินค้ำให้ต ่ำโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหลบหลีกภำษีเงินได้จำก

กำรขำยสนิค้ำนั่นเอง 

3.3  มาตรา 65 ตรี 

มำตรำน้ีก ำหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยที่มิให้ถือเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณก ำไร

สุทธิเพ่ือเสียภำษีของบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล กำรที่กฎหมำยต้องก ำหนดขอบเขตจ ำกัด

รำยจ่ำยไว้กเ็พ่ือป้องกนักำรหลบหลีกภำษี ไม่ว่ำโดยกำรแสดงรำยจ่ำยผิดไปจำกควำมเป็นจริงหรือ

เกินสมควร หรือน ำรำยจ่ำยที่ไม่เกี่ยวกับกิจกำรมำถือเป็นรำยจ่ำยของกิจกำร เพ่ือลดก ำไรสุทธิให้

ต ่ำลงหรือมีผลขำดทุนแทนก ำไร เป็นเหตุให้เสยีภำษีน้อยกว่ำควำมเป็นจริงหรือไม่ต้องเสียภำษีเลย 

3.4  มาตรา 70 ตรี 

มำตรำน้ีเป็นบทบัญญัติที่ป้องกันมิให้บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลโอนสินค้ำออก

ไปต่ำงประเทศให้แก่คู่สญัญำที่มีควำมสัมพันธ์กันโดยปรำศจำกค่ำตอบแทนหรือไม่มีกำรคิดรำคำ

ต่อกัน โดยกฎหมำยก ำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่ำ กรณีบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ท ำกำรส่ง

สินค้ำออกไปต่ำงประเทศให้แก่หรือตำมค ำสั่งของส ำนักงำนใหญ่ สำขำ ตัวกำร ตัวแทน นำยหน้ำ

หรือลูกจ้ำง ให้ถือว่ำกำรที่ได้ส่งสินค้ำไปน้ันเป็นกำรขำยในประเทศไทยด้วย นิติบุคคลดังกล่ำวจึง

ต้องแสดงรำยกำรขำยสินค้ำเป็นรำยได้และค ำนวณก ำไรสุทธิเพ่ือเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลใน

ประเทศไทย เว้นแต่จะเข้ำข้อยกเว้นตำมมำตรำ 70 ตรี (1) - (4) 

 

4.  กฎเกณฑท์ัว่ไปในการต่อตา้นการหลบหลีกภาษีทีย่อมรบัไม่ไดใ้นต่างประเทศ 

ในต่ำงประเทศ ได้มีกำรน ำกฎเกณฑ์ทั่วไปในกำรต่อต้ำนกำรหลบหลีกภำษีมำบัญญัติ

เป็นกฎหมำยลำยลักษณ์อักษร เพ่ือใช้พิจำรณำกำรกระท ำของผู้เสียภำษีที่มีลักษณะเป็นกำรหลบหลีก

ภำษีที่ยอมรับไม่ได้ ซ่ึงบทควำมน้ีได้ศึกษำถึงหลักเกณฑ์ทั้งจำกประเทศที่ใช้ระบบกฎหมำยจำรีต

ประเพณีและค ำพิพำกษำของศำล และประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมำย ได้แก่ สหรำชอำณำจักร 

เครือรัฐออสเตรเลีย และสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี เพ่ือเป็นแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรหลบหลีก

ภำษีเงินได้นิติบุคคลที่ยอมรับไม่ได้ที่เกดิข้ึนในประเทศไทยต่อไป 
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4.1 สหราชอาณาจกัร 

สหรำชอำณำจักร มีระบบกฎหมำยแบบจำรีตประเพณีและค ำพิพำกษำของศำล ได้น ำ

กฎเกณฑ์ทั่วไปในกำรต่อต้ำนกำรหลบหลีกภำษีมำบัญญัติเป็นกฎหมำยลำยลักษณ์อักษร ปรำกฏ

อยู่ในพระรำชบัญญัติกำรเงิน ค.ศ. 2013 (Finance Act 2013) ประกอบข้อแนะน ำในกำรใช้

กฎเกณฑ์ทั่วไปในกำรต่อต้ำนกำรหลบหลีกภำษีที่ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรเงิน ค.ศ. 

2013 โดยกฎหมำยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นมำตรกำรต่อต้ำนกำรอำศัยสิทธิประโยชน์ทำง

ภำษี กรณีที่เจ้ำพนักงำนพบว่ำผู้เสียภำษีได้กระท ำข้อตกลงทำงภำษีที่ยอมรับไม่ได้ เจ้ำพนักงำน

ย่อมมีอ ำนำจประเมินภำษีให้เป็นไปตำมควำมเป็นจริงอย่ำงเหมำะสม ซ่ึงมำตรกำรตอบโต้กำร

หลบหลีกภำษีดังกล่ำวจะอยู่ในรูปแบบที่แตกต่ำงกันไปตำมควำมเหมำะสมกับข้อเทจ็จริงและ

พฤติกำรณ์แต่ละกรณี ในส่วนของกระบวนกำรตอบโต้ข้อตกลงทำงภำษีที่ยอมรับไม่ได้น้ันจะ

ด ำเนินกำรโดยเจ้ำพนักงำนที่ได้รับกำรแต่งต้ังจำกส ำนักงำนสรรพำกรและศุลกำกร และก่อนที่เจ้ำ

พนักงำนจะท ำกำรตอบโต้ไปยังผู้เสียภำษี ประเด็นปัญหำและข้อเทจ็จริงที่เกิดข้ึนจะต้องเข้ำสู่

กระบวนกำรพิจำรณำของคณะที่ปรึกษำโดยคณะอนุกรรมกำรซ่ึงคณะที่ปรึกษำได้แต่งตั้งขึ้น เพ่ือให้

ควำมเหน็ต่อกรณีดังกล่ำวและเจ้ำพนักงำนของส ำนักงำนสรรพำกรและศุลกำกรกจ็ะน ำควำมเหน็

ไปประกอบกำรตัดสินใจว่ำสมควรที่จะน ำกฎเกณฑ์ทั่วไปในกำรต่อต้ำนกำรหลบหลีกภำษีมำใช้

บังคับกบัข้อตกลงทำงภำษีที่เป็นประเดน็ปัญหำอยู่หรือไม่อย่ำงไรต่อไป 

4.2  เครือรฐัออสเตรเลีย 

เครือรัฐออสเตรเลีย มีระบบกฎหมำยแบบจำรีตประเพณีและค ำพิพำกษำของศำล ได้น ำ

กฎเกณฑ์ทั่วไปในกำรต่อต้ำนกำรหลบหลีกภำษีมำบัญญัติเป็นกฎหมำยลำยลักษณ์อักษร ปรำกฏ

ตำมพระรำชบัญญัติภำษีเงินได้ ค.ศ. 1936 (Income Tax Assessment Act 1936) โดยกฎหมำย

ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ต่อต้ำนกำรหลบหลีกภำษีซ่ึงเป็นกำรด ำเนินกำรที่มีข้อโต้แย้งอย่ำง

โจ่งแจ้งผิดปกติหรือไม่แท้จริง กล่ำวคือ เมื่อเจ้ำพนักงำนได้ตรวจสอบพบว่ำ ผู้เสียภำษีได้ด ำเนินกำร

โดยมีวัตถุประสงค์เพียงเพ่ือให้ได้รับผลประโยชน์ในทำงภำษีเท่ำน้ัน เจ้ำพนักงำนกจ็ะมีอ ำนำจ

ปฏเิสธผลประโยชน์ในทำงภำษีเช่นว่ำน้ันและก ำหนดภำระภำษีใหม่เพ่ือให้ผู้เสียภำษีช ำระให้ถูกต้อง

เหมำะสมต่อไป นอกจำกน้ี ยังได้ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรที่ปรึกษำในกำรบังคับใช้กฎเกณฑ์

ทั่วไปเพ่ือกำรต่อต้ำนกำรหลบหลีกภำษี ท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำแก่กรมสรรพำกรเกี่ยวกับกำรใช้

มำตรกำรทั่วไปในกำรต่อต้ำนกำรหลบหลีกภำษี ซ่ึงกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรฯ น้ี ถือเป็น

ส่วนหน่ึงของมำตรกำรทั่วไปในกำรต่อต้ำนกำรหลบหลีกภำษีตำมกฎหมำยด้วยเช่นกนั 

4.3  สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี 

สหพันธส์ำธำรณรัฐเยอรมนี มีระบบกฎหมำยแบบประมวลกฎหมำยหรือระบบกฎหมำย

ลำยลักษณ์อักษร ได้บัญญัติกฎเกณฑ์ทั่วไปในกำรต่อต้ำนกำรหลบหลีกภำษีไว้ในมำตรำ 42 แห่ง

ประมวลรัษฎำกรเยอรมัน โดยมีลักษณะที่ส ำคัญกคื็อ กฎเกณฑ์ทั่วไปในกำรต่อต้ำนกำรหลบหลีก

ภำษีจะน ำมำปรับใช้แก่ข้อเทจ็จริงต่อเมื่อผู้เสียภำษีได้กระท ำข้อตกลงหรือธุรกรรมใด ๆ ขึ้ นโดยไม่มี
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เหตุผลทำงเศรษฐกจิที่แท้จริง หำกแต่เป็นไปเพ่ือให้ได้รับสทิธิประโยชน์ทำงภำษีเท่ำน้ัน และกรณีที่

มีกฎหมำยเฉพำะที่ได้รับกำรบัญญัติข้ึนเพ่ือตอบโต้กำรหลบหลีกภำษีในกรณีใดแล้ว เช่น 

มำตรกำรป้องกันก ำหนดรำคำโอน กฎเกณฑ์ทั่วไปในกำรต่อต้ำนกำรหลบหลีกภำษีกจ็ะถูกแทนที่

ด้วยกฎหมำยเฉพำะเหล่ำนั้น ซ่ึงในมำตรำดังกล่ำวได้บัญญัติเป็นหลักเกณฑ์ไว้อย่ำงกว้ำงเพ่ือให้

ศำลสำมำรถใช้ดุลพินิจในกำรตีควำมได้อย่ำงเหมำะสมกับข้อเทจ็จริงแต่ละกรณี และเจ้ำพนักงำน

ยังสำมำรถน ำมำตรำดังกล่ำวมำใช้เพ่ือตอบโต้กำรกระท ำของผู้เสียภำษีที่มีเจตนำหลบหลีกภำษี

ประเภทต่ำง ๆ ได้อีกด้วย อย่ำงไรกด็ี ผู้เสียภำษียังคงมีสิทธิที่จะโต้แย้งเพ่ือหักล้ำงข้อสันนิษฐำนของ

เจ้ำพนักงำนในกรณีที่เหน็ว่ำผู้เสียภำษีมีเจตนำที่จะหลบหลีกภำษีได้ ด้วยกำรแสดงพยำนหลักฐำน

เพ่ือให้เจ้ำพนักงำนเช่ือได้ว่ำธุรกรรมหรือกำรด ำเนินกำรของผู้เสียภำษีน้ันมีเหตุผลทำงเศรษฐกิจ

รองรับอย่ำงเพียงพอ 

 

5.  สภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในประเทศไทยเกีย่วกบัการหลบหลีกภาษีเงินไดน้ิติบุคคลที่ยอมรบั

ไม่ได ้  

ส ำหรับประเทศไทย ยังไม่มีกำรน ำกฎเกณฑ์ทั่วไปในกำรต่อต้ำนกำรหลบหลีกภำษี  

มำบัญญัติไว้เป็นกฎหมำยลำยลักษณ์อกัษร ซ่ึงในส่วนน้ี ผู้เขียนจะอภิปรำยถึงสภำพปัญหำที่ส ำคัญ

ในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบักำรหลบหลีกภำษีเงินได้นิติบุคคลที่ยอมรับไม่ได้ โดยมีรำยละเอยีดดังน้ี 

5.1  ปัญหาการไม่มีบทบญัญติัทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎเกณฑท์ัว่ไปในการต่อตา้นการหลบหลีกภาษี 

จำกกำรศึกษำพบว่ำ กฎหมำยภำษีของประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์

ทั่วไปที่ใช้เพ่ือต่อต้ำนกำรหลบหลีกภำษีในปัจจุบันน้ัน ยังคงมีควำมล้ำหลังเม่ือเปรียบเทียบกับ

ต่ำงประเทศที่ได้มีกำรน ำกฎเกณฑ์ในเร่ืองดังกล่ำวมำบัญญัติไว้เป็นกฎหมำยลำยลักษณ์อักษร

เพ่ือให้มีผลใช้บังคับอย่ำงเป็นรูปธรรมชัดเจนและเพ่ือให้สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรหลบหลีกภำษีที่

ยอมรับไม่ได้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส ำหรับบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกรในส่วนที่เป็น

มำตรกำรป้องกันกำรหลบหลีกภำษีเงินได้นิติบุคคลที่มีและใช้บังคับอยู่น้ัน มีเพียงมำตรกำรต่อต้ำน

กำรหลบหลีกภำษีที่ยอมรับไม่ได้เป็นกำรเฉพำะเร่ือง ด้วยกำรน ำบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกร

บำงมำตรำ ได้แก่ มำตรำ 65 ทวิ (4) มำตรำ 65 ทวิ (7) มำตรำ 65 ตรี และมำตรำ 70 ตรี มำใช้

ต่อต้ำนกำรกระท ำที่มีลักษณะเป็นกำรหลบหลีกภำษีที่ยอมรับไม่ได้ ซ่ึงเป็นกำรใช้บังคับกับรูปแบบ

กำรท ำธุรกรรมเฉพำะเร่ืองเท่ำน้ัน จึงท ำให้ผู้เสียภำษีอำจอำศัยช่องว่ำงของกฎหมำยภำษีที่เกิดข้ึน

จำกกำรที่ไม่มีมำตรกำรทั่วไปที่ใช้ในกำรต่อต้ำนกำรหลบหลีกภำษี เพ่ือแสวงหำวิธีกำรหลบหลีก

ภำษีในลักษณะอื่นนอกเหนือจำกที่กฎหมำยภำษีก ำหนดไว้ โดยที่ไม่อำจน ำกฎเกณฑเ์ฉพำะเร่ืองใน

กำรต่อต้ำนกำรหลบหลีกภำษีมำใช้เป็นกำรทั่วไปเพ่ือต่อต้ำนกำรหลบหลีกภำษีที่ยอมรับไม่ได้ 

ปัญหำดังกล่ำวจึงเป็นอุปสรรคส ำคัญที่ท  ำให้กำรป้องกันกำรหลบหลีกภำษีเงินได้นิติบุคคลที่เกิดข้ึน

ในประเทศไม่สำมำรถด ำเนินกำรไปได้อย่ำงมีประสทิธภิำพอย่ำงแท้จริง 
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5.2  ปัญหาความไม่ชดัเจนของบทบญัญติักฎหมาย 

เม่ือพิจำรณำถึงบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกรบำงมำตรำที่ได้ถูกน ำมำใช้เพ่ือต่อต้ำน

กำรหลบหลีกภำษีเงินได้นิติบุคคลกพ็บว่ำยังขำดควำมชัดเจนในแง่ของกำรให้ควำมหมำยหรือ

ขอบเขตของถ้อยค ำเหล่ำน้ันไว้ ซ่ึงอำจก่อให้เกิดปัญหำในทำงปฏบัิติตำมมำ เช่น ค ำว่ำ “ไม่มีเหตุอัน

สมควร” ตำมควำมในมำตรำ 65 ทวิ (4) ที่ได้มีกำรน ำมำใช้เพ่ือต่อต้ำนกำรหลบหลีกภำษีเงินได้นิติ

บุคคลกรณีที่มีกำรก ำหนดรำคำโอน กม็ิได้มีกำรให้ค ำนิยำมของค ำว่ำ “เหตุอันสมควร” ไว้ ก ำหนด

แต่เพียงลักษณะของธุรกรรมที่เจ้ำพนักงำนประเมินมีอ ำนำจประเมินให้เป็นไปตำมรำคำตลำด

เทำ่นั้น กล่ำวคือ กำรโอนทรัพย์สนิ กำรให้บริกำร หรือกำรให้กู้ยืมเงินน่ันเอง 

5.3  ปัญหาดา้นการบริหารจดัการภาษีอากรทีข่าดประสิทธิภาพ 

ปัญหำหลักในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำษีอำกรที่ขำดประสิทธิภำพน้ัน จำกกำรศึกษำ

พบว่ำในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 2 ประกำร ประกำรแรกคือ ปัญหำเกี่ยวกับกำรบังคับใช้กฎหมำย 

เน่ืองจำกประเทศไทยยังขำดบุคลำกรผู้ใช้บังคับกฎหมำยภำษีในช้ันเจ้ำพนักงำนของหน่วยงำนจัดเกบ็

ภำษีที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ซ่ึงกำรที่เจ้ำพนักงำนไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบังคับใช้กฎหมำย

อย่ำงถ่องแท้แล้วย่อมกระทบต่อสิทธิของผู้เสียภำษี และเพ่ือเตรียมควำมพร้อมหำกได้มีกำรน ำ

กฎเกณฑท์ั่วไปในกำรต่อต้ำนกำรหลบหลีกภำษีมำบัญญัติเป็นกฎหมำยในอนำคต จึงจ ำเป็นต้อง 

ให้ควำมรู้ในข้อกฎหมำยและข้อปฏิบัติแก่เจ้ำพนักงำนอย่ำงเร่งด่วนเพ่ือให้กำรจัดเกบ็ภำษีเป็นไป

อย่ำงมีประสิทธิภำพและเพ่ือให้ผู้เสียภำษีได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงถูกต้องเหมำะสมสอดคล้องกับ

เจตนำรมณ์ของกฎหมำยอย่ำงแท้จริง  โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกรณีที่ผู้เสียภำษีเป็นนิติบุคคล จะต้อง

ไม่ให้เกดิควำมรู้สกึกงัวลและไม่มั่นใจในกำรปฏบัิติตำมกฎหมำยภำษี เพรำะอำจเป็นปัจจัยที่ส่งผล

ต่อกำรตัดสินใจในกำรลงทุนหรือเข้ำท ำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ อันจะเป็นอุปสรรคที่ขัดขวำงกำร

พัฒนำระบบเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศต่อไป   

ประกำรต่อมำกค็ือ ปัญหำด้ำนกำรขำดหน่วยงำนที่มีควำมเป็นอิสระ เป็นกลำง และ  

มีควำมเช่ียวชำญในกำรพิจำรณำยกร่ำงหรือทบทวนแก้ไขกฎหมำยภำษีและแนวทำงปฏิบัติ

เกี่ยวกับกฎหมำยภำษี รวมตลอดถึงกำรพิจำรณำประเดน็ปัญหำทำงภำษีที่จะเกิดมีข้ึนในอนำคต

อันเน่ืองมำจำกกำรน ำกฎเกณฑ์ทั่วไปในกำรต่อต้ำนกำรหลบหลีกภำษีมำใช้เป็นมำตรกำรป้องกัน

กำรหลบหลีกภำษีเงินได้นิติบุคคลที่ยอมรับไม่ได้ในประเทศไทย ซ่ึงกรณีต่ำง ๆ เหล่ำน้ีล้วนเป็น

ปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับภำษีอำกรที่ขำดประสิทธิภำพที่อำจส่งผลให้กำรต่อต้ำนกำร

หลบหลีกภำษีเงินได้นิติบุคคลที่ยอมรับไม่ได้ของประเทศไทยไม่ประสบผลส ำเรจ็อย่ำงที่ควรจะเป็น 
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6.  บทสรุป 

จำกกำรศึกษำถึงลักษณะของกำรหลบหลีกภำษีที่ยอมรับไม่ได้  และหลักเกณฑ์ของ

กฎเกณฑ์ทั่วไปในกำรต่อต้ำนกำรหลบหลีกภำษีในส่วนของภำษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งหลักกำรทำง

ทฤษฎีและบทบัญญัติแห่งกฎหมำยของต่ำงประเทศ ตลอดจนสภำพปัญหำของมำตรกำรตำม

กฎหมำยภำษีอำกรของไทยในปัจจุบันที่พบว่ำยังไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควรน้ัน ผู้เขียนจึงขอ

เสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำดังกล่ำวใน 3 ประกำรดังน้ี 

ประกำรแรก เห็นควรปรับปรุงประมวลรัษฎำกรด้วยกำรน ำกฎเกณฑ์ทั่วไปในกำร

ต่อต้ำนกำรหลบหลีกภำษีมำบัญญัติเพ่ิมเติมในหมวดภำษีเงินได้ ซ่ึงอำจประกอบด้วยบทบัญญัติที่ 

ให้นิยำมถ้อยที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติที่เป็นกฎเกณฑ์ทั่วไปในกำรต่อต้ำนกำรหลบหลีก

ภำษี เช่นค ำว่ำ กำรหลบหลีกภำษี ไม่มีเหตุอันสมควร หรือข้อตกลงทำงภำษีที่ยอมรับไม่ได้ หรือ

ข้อพิจำรณำเบ้ืองต้นถึงลักษณะของกำรด ำเนินกำรหรือกำรท ำธุรกรรมใด ๆ ของนิติบุคคลว่ำ กรณี

ใดบ้ำงที่ถือว่ำเป็นกำรหลบหลีกภำษีเงินได้นิติบุคคลที่ยอมรับไม่ได้ ตลอดจนก ำหนดมำตรกำร

ตอบโต้กำรด ำเนินกำรหรือกำรท ำธุรกรรมที่กฎหมำยถือว่ำยอมรับไม่ได้ โดยให้เจ้ำพนักงำน

ประเมินพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมแก่พฤติกำรณ์แห่งกรณี  

ประกำรที่สอง เหน็ควรให้มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร ในกำรบังคับใช้กฎเกณฑ์ทั่วไป

ในกำรต่อต้ำนกำรหลบหลีกภำษีเงินได้นิติบุคคลในรูปแบบของกฎหมำยล ำดับรองที่อำศัยอ ำนำจตำม

บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกร เพ่ือให้เกิดควำมคล่องตัว และมีควำมยืดหยุ่นในกำรปรับปรุงแก้ไข

รำยละเอียดได้อย่ำงรวดเรว็ โดยก ำหนดรำยละเอียดเพ่ิมเติมจำกบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกรและ

เพ่ือให้เป็นแนวทำงของเจ้ำพนักงำนกรมสรรพำกรในกำรตรวจสอบและแนะน ำผู้เสียภำษีในกำรใช้

บังคับกฎเกณฑท์ั่วไปในกำรต่อต้ำนกำรหลบหลีกภำษีเงินได้นิติบุคคลต่อไป 

ประกำรสุดท้ำย เหน็ควรก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรที่มีควำมเป็นอิสระข้ึนเพ่ือท ำหน้ำที่

ในกำรพิจำรณำประเดน็ที่เกี่ยวกบักำรบังคับใช้กฎเกณฑ์ทั่วไปในกำรต่อต้ำนกำรหลบหลีกภำษีเงินได้

นิติบุคคล โดยคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรดังกล่ำวจะต้องเป็นบุคคลภำยนอกกรมสรรพำกร

ซ่ึงมีควำมเป็นกลำงและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมเช่ียวชำญเป็นพิเศษทั้งในด้ำนกฎหมำยภำษี 

และมีควำมรู้ตลอดถึงกำรด ำเนินกำรของนิติบุคคลผู้เสียภำษีด้วย เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบและ

กล่ันกรองว่ำกำรด ำเนินกำรหรือกำรท ำธุรกรรมใดๆ  ของนิติบุคคลน้ัน ครบองค์ประกอบของกำร

หลบหลีกภำษีเงินได้นิติบุคคลที่ยอมรับไม่ได้หรือไม่ และสมควรที่จะใช้มำตรกำรตอบโต้ตำม

กฎหมำยอย่ำงไร อันจะน ำไปสู่กำรถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจของเจ้ำหน้ำที่ระดับสูงของกรมสรรพำกร 

ตลอดจนลดแรงจูงใจในกำรทุจริตต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ และผู้เสียภำษีกจ็ะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำง

ถูกต้องเหมำะสมสอดคล้องกบัเจตนำรมณ์ของกฎหมำยอย่ำงแท้จริงต่อไป 
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