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ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร : จะเอาอยางไรกันแน ?
รังสรรค ธนะพรพันธุ
กระทรวงการคลังกํ าลังพิจารณาจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประเภท
ออมทรัพยสําหรับวงเงินฝากที่เกินกวา 100,000 บาท หรือ 200,000 บาท ซึ่งยังมิไดกําหนดไว
แนนอน ทั้งนี้เปนการแถลงขาวของทั้งรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังและผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทย ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาตราสารทางการเงินเมื่อตนเดือน
เมษายน 2534 (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 4 และ 5 เมษายน 2534)
รัฐบาลเริ่มเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแตปลายป 2520 เปนตนมา
ภายหลังจากที่ยกเวนการเก็บภาษีจากเงินไดประเภทนี้มาตั้งแตป 2504 แตนโยบายภาษีดอกเบี้ย
เงินฝากธนาคารมีเสนทางอันคอนขางคดเคี้ยวและเบี่ยงเบนออกจากเปาหมายดั้งเดิม เปาหมาย
ในการจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร แรกเริ่มเดิมทีมุงในประเด็นเรื่องความเปนธรรมของ
ระบบภาษีอากร เพราะกอนป 2520 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสวนใหญจัดเก็บจากเงินไดประเภท
เงินเดือนและคาจาง (wage income) เปนสําคัญ แตเงินไดประเภทอื่น อันประกอบดวยคาเชา
ดอกเบี้ยและกําไรหรือเงินปนผล (non-wage income) กลับเสียภาษีเงินไดเพียงนอยนิด กลุม
นายธนาคารพาณิชย โดยสมาคมธนาคารไทยไดเพียรพยายามมาเปนเวลาชานานในการผลักดัน
ใหรัฐบาลเลิกจัดเก็บภาษีเงินไดประเภทนี้ แมจะไมประสบผลสําเร็จ เพราะภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารกลายเปนภาษีที่ `ติดลมบน' เสียแลว เนื่องจากสามารถใหรายไดชนิดเปนกอบเปนกําแก
รัฐบาล กระนั้นก็ตาม กลุมนายธนาคารพาณิชยก็ประสบความสําเร็จในการทําใหการจัดเก็บภาษี
เงินไดประเภทนี้เบี่ยงเบนจากเปาหมายความเปนธรรม โดยเฉพาะในระยะหลังๆนี้ไดมีการใชภาษี
เงินไดประเภทนี้ในการใหสิ่งจูงใจในการออม ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกลาย
เปนภาษีที่มีความสลับซับซอน เนื่องจากมีขอยกเวนอันหยุมหยิม และมีปญหายุงยากในการ
จัดเก็บ ทั้งหมดนี้เปนผลจากการผลักดันของกลุมผลประโยชนตางๆในสังคมไทย และเปนประเด็น
นโยบายที่มีการโตแยงและตอสูกันมากวาทศวรรษ
ในฐานะผูศึกษาเศรษฐศาสตรการคลัง ผมมีความเห็นในหลักการอยู 2 ประการ
กลาวคือ
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ประการแรก เงินไดทุกประเภทควรจักตองเสียภาษีเงินไดโดยเสมอภาคกัน ไมวา
จะเปนเงินไดประเภทเงินเดือนหรือคาจาง ดอกเบี้ย คาเชา และกําไรหรือเงินปนผล เงินไดประเภท
ดอกเบี้ยจักตองมีฐานะเสมอดวยเงินไดประเภทอื่นในการเสียภาษีเงินได ระบบภาษีอากรจึงจะ
เปนระบบที่เปนธรรม นอกจากนี้ ดอกเบี้ยทุกประเภทก็ควรจะตองเสียภาษีภายใตโครงสรางอัตรา
ภาษีเดียวกัน หาควรมีขอยกเวนแกดอกเบี้ยประเภทหนึ่งประเภทใดไม
ประการที่ ส อง ในเมื่อ ภาษี เ งิน ไดบุคคลธรรมดามีโครงสรา งอัต ราภาษี แบบ
กาวหนา เงินไดประเภทดอกเบี้ยพึงตองเสียภาษีในอัตรากาวหนาเสมอเหมือนดวยเงินไดประเภท
อื่นๆจึงจะนับวาเปนธรรม
แตการจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารดังที่เปนอยูในปจจุบันหาไดเปนไป
ตามหลักการทั้งสองประการดังที่กลาวขางตนนี้ไม ในปจจุบันมีการยกเวนและลดหยอนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาสําหรับเงินไดประเภทดอกเบี้ยบางประเภท กลาวคือ
(1) ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล ดอกเบี้ยสลากออมสิน และดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพยในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เฉพาะที่ตองใชบัตรออมทรัพยที่มี
มูลคาไมเกินฉบับละ 500 บาทในการฝากถอน ดอกเบี้ยเงินออมเหลานี้เฉพาะสวนที่ไมเกินอัตรา
สูงสุดของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพยของธนาคารพาณิชยที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศควบคุม จะไดรับยกเวนไมเสียภาษีเงินได ยกตัวอยางเชน หากธนาคารแหงประเทศไทย
ควบคุมอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยไมใหเกิน 7% แตพันธบัตรรัฐบาลใหดอกเบี้ย 9%
ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลเฉพาะ 2% เทานั้นที่ตองเสียภาษีเงินได ในกรณีนี้เราจะเห็นไดวา ภาษี
ดอกเบี้ยถูกใชเปนเครื่องมือในการระดมเงินออมของรัฐบาลและสถาบันการเงินของรัฐ
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพยในธนาคารและสหกรณออมทรัพย ซึ่งใช
สมุดคูฝากในการฝากถอนและไมใชเช็คในการถอน เฉพาะสวนที่ไมเกินอัตราสูงสุดของอัตรา
ดอกเบี้ ย เงิ น ฝากประเภทออมทรั พ ยของธนาคารพาณิชยที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ
กําหนด
(3) ดอกเบี้ยเงินฝากประจําในธนาคารและสหกรณออมทรัพยที่มีระยะเวลาตั้งแต
1 ปขึ้นไป ซึ่งเมื่อรวมบัญชีเงินฝากทุกบัญชีแลวมีเงินฝากไมเกิน 200,000 บาท
(4) ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงินที่มีระยะเวลาตั้งแต 1 ป 6 เดือนขึ้นไป ของธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร และมีเงินใหกูรวมทั้งสิ้นไมเกิน 200,000 บาท
ในกรณีที่เก็บเงินออมในรูป (3) และ (4) เงินออมรวมทั้ง (3) และ (4) จักตอง
ไมเกิน 200,000 บาท จึงจะไดรับยกเวนภาษีเงินได
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การยกเว น และลดหย อ นภาษี เ งิ น ได สํ าหรั บ ดอกเบี้ ย บางประเภทดั ง ที่ ก ล า ว
ขางตนนี้ ทําใหระบบภาษีอากรขาดความเปนธรรมทั้งในแนวนอน (horizontal equity) และแนวตั้ง
(vertical equity) มิพักตองกลาวถึงดอกเบี้ยเงินใหกูในตลาดการเงินนอกระบบ ซึ่งมีการหลบเลี่ยง
การเสียภาษีเปนปกติวิสัยอยูแลว นอกจากนี้ การยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินฝากประจํา สําหรับ
ผูที่มีเงินฝากรวมไมเกิน 200,000 บาทนั้น ไดสรางปญหายุงยากในการจัดเก็บอยางมาก และ
เปดชองใหมีการหลบเลี่ยงการเสียภาษีไดโดยงาย ทั้งนี้เนื่องจากกระทรวงการคลังไมมีระบบคลัง
ขอมูลเกี่ยวกับผูมีเงินไดพึงประเมินที่สมบูรณ
มติของคณะกรรมการพัฒนาตราสารทางการเงินที่เสนอใหรัฐบาลจัดเก็บภาษี
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยจึงเปนมติที่ชอบดวยเหตุผล เพราะขอเสนอดังกลาวนี้จะชวยขยาย
ฐานภาษีใหกวางขวางขึ้น และระบบภาษีมีความเปนธรรมมากขึ้น ในเมื่อดอกเบี้ยตราสารทางการ
เงินตองเสียภาษีเงินได ดอกเบี้ยอันเกิดจากการถือเงินออมในรูปแบบอื่นๆก็ควรจะเสียภาษีเงินได
โดยเสมอภาคกัน แตขอเสนอที่จะยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินฝากออมทรัพยที่มีจํานวนไมเกิน
100,000 หรือ 200,000 บาท เปนขอเสนออันไมชอบดวยหลักความเปนธรรม เพราะไมเปนไป
ตามหลักการที่วา เงินไดทุกประเภทมีฐานะเสมอภาคกันในการเสียภาษี กระทรวงการคลังและ
ธนาคารแหงประเทศไทยกริ่งเกรงวา การจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยจะมีผลกระทบ
กระเทือนตอผูออมรายยอย จึงมีขอยกเวนดังกลาวนี้ แตการชวยเหลือผูออมรายยอยสามารถ
อาศัยมาตรการอื่นโดยไมทําใหเสียหลักความเปนธรรมได หากเกรงวาผูออมรายยอยจะเดือดรอน
รัฐบาลอาจผลักดันใหอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยภาระภาษีที่มีเพิ่มขึ้น โดยในขณะเดียวกัน
ก็กําหนดใหเงินไดประเภทดอกเบี้ยตองเสียภาษีภายใตโครงสรางอัตราภาษีแบบกาวหนา ดุจดัง
การจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาโดยทั่วไป
ในปจจุบัน เงินไดประเภทดอกเบี้ยตองเสียภาษีในอัตรารอยละ 15 โดยธนาคาร
หรือสถาบันที่จายดอกเบี้ยหักภาษี ณ ที่จาย การเสียภาษีดอกเบี้ยดังกลาวนี้ แยกตางหากจาก
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แตผูที่มีเงินไดพึงประเมินตํ่ากวาระดับที่ตองเสียภาษีในอัตรา 15%
สามารถ ยื่นคํารองขอภาษีคืนได อยางไรก็ตาม นับตั้งแตป 2535 เปนตนไป เงินไดประเภทดอก
เบี้ยจักตองนําไปรวมกับเงินไดประเภทอื่นๆ เพื่อคํานวณเงินไดพึงประเมินแลวเสียภาษีในอัตรา
กาวหนาตามประมวลรัษฎากร
แม ว  า กลุ  ม นายธนาคารพาณิ ช ย จ ะไม ป ระสบความสํ าเร็ จ ในการควํ่ าภาษี
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร แตแรงผลักดันของกลุมผลประโยชนดังกลาวนี้ ทําใหความพยายาม
ในการจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในอัตรากาวหนาตองเลื่อนกําหนดเวลาจากป 2527
เปนป 2530 จากป 2530 เปนป 2532 และจากป 2532 เปนป 2535 ทั้งนี้ยังไมเปนที่แนชัดวา
ความพยายามที่จะจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในอัตรากาวหนาในป 2535 นี้จะลมเหลว
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อีกหรือไม อยางไรก็ตาม ทุกครั้งที่มีการเลื่อนกําหนดการบังคับใหนําเงินไดประเภทดอกเบี้ย
รวมกับเงินไดประเภทอื่นในการเสียภาษีเงินได กระทรวงการคลังก็ประสบความสําเร็จในการ
ขึ้นภาษีดอกเบี้ยจากอัตรา 10% ในป 2520 เปน 12.5% ในป 2525 และ 15% ในป 2529
ภายในป 2534 นี้ เราก็จะมีประจักษพยานอีกชิ้นหนึ่งวา รัฐบาลนายอานันท
ปนยารชุน เปนรัฐบาลที่มุงผดุงความเปนธรรม หรือเปนรัฐบาลที่มุงรักษาผลประโยชนของกลุมทุน
อันมีความสัมพันธอยางแนบแนนกับกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย ?

