(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 14
1 พฤษภาคม 2559)

ไม่ อนุญาตให้ เลือ่ นการรับทราบผลประเมินภาษี ... ฟ้องได้ ที่ศาลไหนครับ !
คดี ป กครองที่ จ ะนํา มาเล่ า สู่ กัน ฟั ง ฉบับ นี้ เป็ นกรณี ที่ เ อกชนผูเ้ สี ย ภาษี อ ากรถูก กรมสรรพากร
ตรวจสอบภาษีอากร และต่อมาเจ้าพนักงานประเมินได้แจ้งให้ไปรับทราบผลการประเมินภาษี
กรณี ดงั กล่าวหากผูเ้ สี ยภาษีอากรขอเลื่อนเวลาพบเจ้าหน้าที่ แต่เจ้าหน้าที่มีคาํ สั่งไม่อนุญาตให้เลื่อน
ตามที่ขอ ผูเ้ สี ยภาษีอากรจึงเห็นว่าเจ้าหน้าที่ใช้อาํ นาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะยืน่ ฟ้ องต่อศาลปกครองได้หรื อไม่
ข้อเท็จจริ งมีอยูว่ ่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดี (สรรพากร) ได้มีหมายเรี ยกให้ผฟู้ ้ องคดี (เอกชนผูเ้ สี ยภาษี) มาให้
ถ้อยคําประกอบการไต่สวนและนําเอกสารหลักฐานไปส่ งมอบให้เจ้าพนักงานประเมินเพื่อทําการตรวจสอบ เนื่องจากมี
เหตุอนั ควรเชื่ อว่าผูฟ้ ้ องคดียื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสี ยภาษีไม่ถูกต้อง หลังจากที่ ผฟู้ ้ องคดีได้ไปให้ถอ้ ยคําและนําส่ ง
เอกสาร ผูถ้ ูกฟ้ องคดีได้แจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีไปพบเจ้าพนักงานประเมินเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบ ผูฟ้ ้ องคดีจึงขอเลื่อน
การรั บ ทราบผลออกไป แต่ ผูถ้ ูก ฟ้ องคดี แ จ้ง ว่า ไม่ ส ามารถเลื่ อ นได้ และหากไม่ ไ ปพบเจ้า พนัก งานประเมิ น ตาม
กําหนดเวลา เจ้าพนักงานประเมินจะประเมินภาษีอากรตามที่เห็นว่าถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
ผูฟ้ ้ องคดี เห็ นว่า การที่ ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ไม่อนุ ญาตให้เลื่อนรับทราบผลการตรวจสอบ เป็ นคําสั่งทาง
ปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้ องศาลปกครองขอให้ศาลมีคาํ พิพากษาหรื อคําสั่งให้เพิกถอนคําสั่งของผูถ้ ูกฟ้ องคดี
และอนุญาตให้ผฟู้ ้ องคดีเลื่อนการรับทราบผลการตรวจสอบเพื่อประเมินภาษี
ในเรื่ องนี้ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ มาตรา 9 วรรคหนึ่ ง (1) แห่ งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 กําหนดให้คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อยูใ่ นอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง และตามมาตรา 9 วรรคสอง (3)
แห่ งพระราชบัญญัติเดียวกัน กําหนดว่ า คดีที่อยู่ในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร
ศาลทรัพย์ สินทางปัญญาและการค้ าระหว่ างประเทศ ศาลล้ มละลาย หรือศาลชํานัญพิเศษอื่น ไม่ อยู่ในอํานาจของศาล
ปกครอง
มาตรา 7 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ จัด ตั้ง ศาลภาษี อ ากรและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ภ าษี อ ากร พ.ศ. 2528
กําหนดให้คดีอุทธรณ์คาํ วินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรื อคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร คดีพิพาทเกี่ยวกับ
สิ ทธิเรี ยกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากร คดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนค่าภาษีอากร คดีพิพาทเกี่ยวกับสิ ทธิ หรื อหน้าที่ตาม
ข้อผูกพันซึ่ งได้ทาํ ขึ้นเพื่อประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีอากร และคดีที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยูใ่ นอํานาจศาลภาษีอากร
ให้ ศาลภาษีอากรมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง
ศาลปกครองรับข้ อพิพาทในคดีนีไ้ ว้ พจิ ารณาได้ หรือไม่ ?
ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จ ฉั ย ว่ า การที่ ผู้ถู ก ฟ้ องคดี แ จ้ง ให้ ผู้ฟ้ องคดี ไปพบเจ้าพนั กงานประเมิ น
เพื่อรั บทราบผลการตรวจสอบตามหมายเรี ยก แต่ผฟู้ ้ องคดี ขอเลื่อนการรั บทราบผลการตรวจสอบ ซึ่ งต่อมาผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ไม่อนุ ญาต และแจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีเข้าพบเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบอีกครั้ ง นั้น เป็ นขั้นตอนและการดําเนินการที่
เกี่ยวเนื่องในการประเมินภาษีอากรตามประมวลรั ษฎากร เพื่อนําไปสู่ การแจ้ งจํานวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีต้องชํ าระเป็ น
ค่ าภาษีอากรต่ อไป ซึ่ งหากผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าจํานวนเงินที่เจ้าหน้าที่ประเมินแจ้งเป็ นจํานวนที่ไม่ถูกต้อง ผูฟ้ ้ องคดียอ่ มมี
สิ ทธิอุทธรณ์การประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 30 แห่งประมวลรัษฎากร
ดังนั้น กรณี จึงเป็ นข้อพิพาทเกี่ยวกับการประเมินภาษีอากรตามกฎหมาย ซึ่ งอยูใ่ นอํานาจพิจารณา
พิพ ากษาของศาลภาษี อ ากร ตามมาตรา 7 แห่ ง พระราชบัญ ญัติจัดตั้ง ศาลภาษี อ ากรและวิธี พิจ ารณาคดี ภ าษี อ ากร
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พ.ศ. 2528 หนังสื อของผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่แจ้งไม่อนุ ญาตให้ผฟู้ ้ องคดีเลื่อนการรับทราบผลการประเมินจึงไม่อยูใ่ นอํานาจ
การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คําสั่ งศาลปกครองสู งสุดที่ 425/2558)
คดีน้ ี เป็ นตัวอย่างที่ดีเกี่ยวกับอํานาจของศาลอันเนื่ องมาจากข้อพิพาทเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร ซึ่ งกรณี ที่ถือเป็ นขั้นตอนการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ตามที่ประมวลรัษฎากรกําหนดไว้ เช่น ขั้นตอนการประเมิน
ภาษีอากรของผูเ้ สี ยภาษีที่จะนําไปสู่ การแจ้งจํานวนภาษีอากร แม้ผเู้ สี ยภาษีอากรจะเห็นว่าเป็ นการดําเนินการที่ไม่ถูกต้องก็ตาม
ถือเป็ นข้อยกเว้นที่ศาลปกครองไม่มีอาํ นาจพิจารณาตามมาตรา 9 วรรคสอง (3) แห่ งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แต่เป็ นข้อพิพาทที่อยูใ่ นอํานาจของศาลภาษี ครับ !
นายปกครอง

