สิ ทธิประโยชน์ทางภาษีอากรศุลกากรที่ควรรู้

สิ ทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

• อากรขาเข้า –ขาออก เป็ นต้นทุนของสิ นค้า ของไม่ได้ใช้ในประเทศต้องไม่มีค่าภาษี
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้
• วิธีการด้านสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีอากรที่ทาให้ไม่มีอากรขาเข้าและไม่ ขดั กับหลัก
WTO มี 2 แบบ คือ
– คืนอากร
– ยกเว้ นอากร
ต้ องมีระบบกากับตรวจสอบทีด่ ีในแต่ละวิธีเพื่อตอบได้ ว่าไม่มีการหลีกเลี่ยงค่าภาษี

• มีบญั ญัติท้ งั กฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่น ( หลักการส่ วนใหญ่ บัญญัติให้สิทธิ
ทางภาษีกบั เครื่ องจักร และ/หรื อ วัตถุดิบ )
– ไม่มีขอ้ จากัดว่าต้องส่ งออกทั้งหมด
– หากขายในประเทศ ต้องเก็บภาษีตามวิธีของแต่ละสิ ทธิประโยชน์ และบางกรณี มีภาระ
เพิ่มขึ้นหากไม่ส่งออก

• อาจมีการให้สิทธิ ประโยชน์เพิ่มเติมโดยอาศัยอานาจตามมาตรา 12 พ.ร.ก.พิกดั เพื่อ
สนับสนุนผูป้ ระกอบการ

กฎหมายที่เกี่ยวกับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
• กฎหมายศุ ลกากร
– การคืนอากรตามมาตรา 28
– การคืนอากรตามมาตรา 29
– คลังสิ นค้าทัณฑ์บน
• ยกเว้นอากรขาเข้าและขาออกเมื่อส่งออก

– เขตปลอดอากร
• ยกเว้นอากรขาเข้า เมื่อนาเข้า
• ยกเว้นอากรขาออก เมื่อส่งออก

• กฎหมายอืน่
– พ.ร.บ.ส่ งเสริ มการลงทุน
• ลดหย่อนอากรขาเข้า
• ยกเว้นอากรขาเข้า และอากรขาออก เมื่อ
ส่งออก

– พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย
• ยกเว้นอากรขาเข้า ในการนาเข้า
• ยกเว้นอากรขาออก ในการส่งออก

– พ.ร.บ.ชดเชยค่าภาษีอากรฯ
• คืนอากรที่มีในต้นทุนการผลิต เมื่อส่งออก

สิ ทธิ ประโยชน์แบ่งตามการได้สิทธิ ดา้ นอากรขาเข้า
• กลุ่มคืนอากรขาเข้า / ชดเชยอากรขาเข้า (กฎหมายศุลกากร / พ.ร.บ.ชดเชยฯ)
แปรรู ป
แล้วส่ งออกไปประเทศใดก็ได้

ได้ชดเชยอากรขาเข้า
ที่มีอยูใ่ นต้นทุนการผลิต
ตามสูตรของรัฐบาล

นาเข้า
ชาระภาษีอากรทุกประเภท

ส่งออกไปประเทศใดก็ได้
ในสภาพเดิม

ได้คืนอากรขาเข้า 9ใน 10 ส่วน
ตามปริ มาณที่ส่งออก
ถ้าส่วนที่ไม่คืนเกิน 1000 บาท
เก็บไว้ได้ 1000 บาท

นาเข้า
ชาระภาษีอากรทุกประเภท

แปรรู ป
แล้วส่ งออกไปประเทศใดก็ได้

ได้คืนอากรขาเข้า ตามปริ มาณที่
ใช้ในการผลิต

นาเข้า
ชาระภาษีอากรทุกประเภท
หรื อ ใช้วตั ถุดิบในประเทศทั้งหมด

พ.ร.บ.ชดเชยค่ าภาษีอากรสิ นค้ าส่ งออกทีผ่ ลิตในราชอาณาจักร
ตัวอย่างสิ นค้าที่ตอ้ งห้ามการใช้สิทธิ
แร่ ตามกฎหมายแร่
สิ นค้าที่เสี ยภาษี/ค่าธรรมเนียมเมื่อส่งออก
ได้แก่ ไม้แปรรู ป หนังสัตว์ดิบ หรื อที่ยงั ฟอก
ไม่สาเร็ จ
สิ นค้าที่คณะกรรมการฯกาหนดไม่ให้ได้รับ
เงินชดเชย เช่น ของที่ผลิตโดยใช้สิทธิ
ประโยชน์ 19 ทวิ / คลังสิ นค้าทัณฑ์บน /
เขตฯ / BOI / สิ นค้าที่มีประกาศไม่ให้เงิน
ชดเชย

วัตถุดบิ
ในประเทศ / ต่ างประเทศ
ชาระภาษีแล้ ว

สินค้ าที่ผลิตในประเทศ
และไม่เป็ นของต้ องห้ าม
การได้ สทิ ธิตามกฎหมาย

ไปนอกราชอาณาจักรและได้ รับเงินค่าสินค้า

ส่งออก

ขายสินค้าให้ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
ตามโครงการเงินกู้
/เงินช่ วยเหลือจากต่ างประเทศ
ขายสิ นค้ าตามภาค 4 (ภาคยกเว้ นอากร)
ให้ แก่องค์ การระหว่ างประเทศ
ทีม่ สี ิ ทธินาสินค้ านั้นเข้ ามาในราชอาณาจักร

-

ค่าภาษีทีมีใน
ต้ นทุนการผลิต
เครื่ องจักร
วัตถุดิบ

พลังงานต่างๆ

เข้ าสูตรคานวณว่า ในทุกๆ 100 บาทของราคาผลิตภัณฑ์มี
ค่าภาษี ทีแฝงอยูใ่ นต้ นทุนการผลิต เป็ นเงินเท่าไร
ตัวอย่ างอัตราชดเชย
เครื่องดื่มนมถั่วเหลือง 0.30 %
รถยนต์ 2.33 %
ดินสอ / ปากกา 0.65 %

ยื่นคาขอภายใน 1 ปี นับแต่วนั ส่งออก

บัตรภาษี
สามารถโอนให้ บคุ คลอื่นก่อนการพิมพ์ชื่อในบัตร
บัตรที่พิมพ์ชื่อแล้ ว มีอายุ 3 ปี ต่อได้ อีก 2 ครัง้ ครัง้ ละ 3 ปี
ผู้มีชื่อ ควบรวมกิจการ ถึงแก่ความตาย โอนบัตรได้
ของส่ งกลับต้องคืนเงินภายใน 60 วันนับแต่วนั นาเข้า /รับคืนสิ นค้า
ไม่คืน ให้ชาระเงินเพิ่ม ร้อยละ 2 ต่อเดือนหรื อ เศษของเดือน

ตัวอย่างการชดเชยค่าภาษีอากร
บริษัท.....นาเข้ าวัตถุดบิ 3 ชนิด เพื่อผลิตกระป๋องส่ งออก
ชื่อผลิตภัณฑ์ กระป๋องขนาดบรรจุน้อยกว่ า 1 ลิตร

ชื่ อวัตถุดิบในใบขนฯ

ปริมาณ(หน่ วย)

อากร(บาท)

อากร/หน่ วย

แผ่ นเหล็กรีดเย็นความหนาไม่ เกิน 0.20 ม.ม.

25,000 ก.ก.

8,560.00

0.3424

ฝากระป๋ องชนิดมีห่วง

10,000 ชิ้น

2,870.00

0.287

ฝากระป๋ องด้ านล่าง

10,000 ชิ้น

2,870.00

0.287

ส่ งออกกระป๋ อง จานวน 200,000 กระป๋ อง มูลค่ าการส่ งออก 718,000 บาท (FOB)

ได้ รับชดเชย = มูลค่ า FOB x อัตราชดเชย
= 718,000 x 0.67% = 4810.60 บาท

การคืนอากรขาเข้าที่ชาระแล้วเมื่อมีการส่ งออก
• การคืนอากรตามมาตรา 28 (ของส่งออกใน
สภาพเดิมที่นาเข้ า)
ผ้ า 10000 เมตร อากร = 10000*50*10%=50000บาท
อากรเมตรละ 5 บาท
เมตรละ 50 บาท
VAT = 38500 บาท
อัตรา 10%

• การคืนอากรตามมาตรา 29 (ของส่งออกที่เกิด
จากการนาของที่นาเข้ ามาผ่านกระบวนการแปรรูป )
ผ้ า 10000 เมตร
เมตรละ 50 บาท
อัตรา 10%

อากร = 1000*50*10%=50000 บาท
อากรเมตรละ 5 บาท
VAT = 38500 บาท

วัตถุดบิ ที่มสี ิทธิขอคืนอากรตามมาตรา 29
วัตถุดบิ ที่เห็นในของส่ งออก
วัตถุดบิ ที่มีในของส่ งออกตามองไม่ เห็น
วัตถุดบิ ที่ใช้ ในกระบวนการผลิต แต่ ไม่ อยู่ในของส่ งออก

ส่งออก ผ้ า 5000 เมตร
เมตรละ 60 บาท
ต้ องพิสจู น์ให้ ได้ ตามเงื่อนไขของกฎหมาย

อากร วางประกันได้ แต่ VAT ต้ องชาระทุกครัง้

ผ่านขบวนการแปรรูปเป็ นเสื ้อ
เสื ้อ 1 ตัว ใช้ ผ้ า 2 เมตร

ตัดเสื ้อ 2500 ตัว ใช้ ผ้า 5000 เมตร
ต้ องพิสจู น์วา่ ใช้ วตั ถุดิบที่นาเข้ ามาจัดทา
ตามสูตรการผลิต

อากรขาเข้า = 25000
คืน 9/10 = 22500
ส่ วนที่เกิน 1000 บาท = 24000
ต้องคืนจริ ง 24000

ยื่นขอคืนอากรหลังจาก
ส่งออกไม่เกิน 6 เดือน

ส่งออก เสื ้อ ได้ คืนเงินอากรผ้ า 5000 เมตร
เป็ นเงิน = 25000 บาท

เฉพาะกรณีวางประกัน
ขายเสื ้อ หรือ ผ้ า ในประเทศ ต้ องนาเงินอากรผ้ า
5000 เมตร มาเสียภาษี
เป็ นเงิน = 25000 บาท + เงินเพิ่ม 1% ต่อเดือน
นับจากวันทีน่ าเข้ า

เปรี ยบเทียบ ม.29 กับ ชดเชยค่าภาษีอากร
บริษทั .....นาเข้าวัตถุดบิ 3 ชนิด เพือ่ ผลิตกระป๋ องส่ งออก
หากใช้ สิทธิ์การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ต้ องยืน่ สู ตรการผลิต ดังนี้
ชื่อผลิตภัณฑ์ กระป๋ องขนาดบรรจุน้อยกว่า 1 ลิตร
ชื่ อวัตถุดิบในใบขนฯฉบับที่ 1

ปริมาณ(หน่ วย)

อากร(บาท) อากร/หน่ วย

แผ่นเหล็กรีดเย็นความหนาไม่ เกิน 0.20 มม.

25,000 ก.ก.

8,560.00

0.3424

ฝากระป๋ องชนิดมีห่วง

10,000 ชิ้น

2,870.00

0.287

ฝากระป๋ องด้ านล่าง

10,000 ชิ้น

2,870.00

0.287

รหัส
วัตถุดิบ

ชื่ อวัตถุดิบ

730055 แผ่ นเหล็กเคลือบหรือชุ บดีบุกความหนาไม่ เกิน
0.215มม.

730056 ฝากระป๋ องชนิดมีห่วง
730057 ฝากระป๋ องด้ านล่าง

ส่ งออกกระป๋ อง จานวน 200,000 กระป๋ อง
มูลค่ าการส่ งออก 718,000 บาท (FOB)
เงินอากรทีจ่ ะได้ รับชดเชย = มูลค่ า FOB x
(718,000 x 0.67% = 4810.60 บาท)

หน่ วย
วัตถุดิบ

ปริมาณการใช้
วัตถุดิบ/
กระป๋ อง

วัตถุดบิ
แผ่นเหล็กเคลือบหรือชุบดีบุกความหนาไม่ เกิน0.215
มม. (200,000 * 0.120 =24000 กก.* 0.3424)
ฝากระป๋ องชนิดมีห่วง (200,000 * 1 * 0.287 =
57,400 ) แตคืนตามใบขนฯนีไ้ ด้เพียง 10000 ชิ้น
ฝากระป๋ องด้ านล่ าง (200,000 * 1 * 0.287 =
57,400 ) แตคืนตามใบขนฯนีไ้ ด้เพียง 10000 ชิ้น

ก.ก.

0.120

ค่ าภาษีทไี่ ด้ คนื ตามม.29ในใบขนฯฉบับนี้

สูตรการผลิตอนุมตั ิ
โดยกรมศุลกากรชิ้น
ชิ้น

1
1

อัตราชดเชย

อากรทีไ่ ด้ รับคืน
8217.60

13.957.60

2870.00
2870.00

สรุป กระป๋ อง 1 ใบ ถ้ าคืนโดยม.29 ได้ คนื อากร 0.615 บาท /กระป๋ อง
ถ้ าใช้ การชดเชย ได้ เงินชดเชย 0.024 บาท /กระป๋ อง

สิ ทธิ ประโยชน์แบ่งตามการได้สิทธิ ดา้ นอากรขาเข้า
• กลุ่มยกเว้นอากรขาเข้า และ อากรขาออกเมื่อส่ งออก (กฎหมายศุลกากร / พ.ร.บ.ส่ งเสริ มการลงทุน)
นาเข้า
วางประกันภาษีอากรทุกประเภท
และสามารถใช้วตั ถุดิบในประเทศร่ วม
ผลิตด้วย

นาเข้า
เฉพาะกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
ยกเว้นอากรขาเข้า ชาระภาษีสรรพสามิต
(ถ้ามี) ภาษีมูลค่าเพิม่ ใช้การค้ าประกัน
และสามารถใช้วตั ถุดิบในประเทศร่ วม
ผลิตด้วย

กฎหมายส่ งเสริ มการลงทุน ยังให้สิทธิ เรื่ อง
อากรขาเข้ากับกิจการที่เป็ นไปเพื่อใน
ประเทศ ด้วย

แปรรู ปในคลังสิ นค้าทัณฑ์บน
แล้วส่ งออกไปประเทศใดก็ได้
กากับโดยศุลกากร

ได้ยกเว้นอากรขาเข้า
ตามสัดส่วนที่ใช้ในการผลิต
และผลิตภัณฑ์ได้ยกเว้นอากรขาออก
ขายในประเทศชาระอากรตาม
กฎหมายกาหนด

แปรรู ปในสถานประกอบการ
ที่ได้รับการส่ งเสริ ม
แล้วส่ งออกไปประเทศใดก็ได้
กากับโดยสานักงาน ส่ งเสริ ม
การลงทุน

ได้ยกเว้นอากรขาเข้า
ตามสัดส่วนที่ใช้ในการผลิต
และผลิตภัณฑ์ได้ยกเว้นอากรขาออก
ขายในประเทศชาระอากรตาม
กฎหมายกาหนด

กฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการลงทุน
• ต้ องเป็ นกิจการที่กาหนดให้ ได้ รับการส่งเสริม
• เป็ นได้ ทงกิ
ั ้ จกรรมเพื่อใช้ ในประเทศ หรื อ เป็ นการผลิตเพื่อการส่งออก
• ให้ สทิ ธิประโยชน์กบั เครื่ องจักร และ วัตถุดบิ วัสดุจาเป็ น ที่ใช้ ในกิจการ
– เครื่ องจักรจะได้ รับสิทธิภาษี ยกเว้ นอากรขาเข้ า หากเป็ นเครื่ องจักรที่ไม่มีใน
ประเทศ ถ้ ามีในไทยแต่คณ
ุ ภาพอาจไม่เหมาะสมก็ให้ สิทธิลดหย่อนอากรขา
เข้ า
– วัตถุดิบ วัสดุจาเป็ น ที่ใช้ ในการกิจการ
• ถ้ าเป็ นกิจกรรมเพื่อใช้ ในประเทศไทย ได้ สิทธิลดหย่อนอากรขาเข้ า
• ถ้ าเป็ นกิจกรรมที่เป็ นการผลิตเพื่อการส่งออก ได้ สิทธิยกเว้ นอากรขาเข้ า
– ถ้ าไม่สง่ ออก จะต้ องชาระค่าภาษีสาหรับ วัตถุดิบและวัสดุจาเป็ นที่นาเข้ ามาและได้ สทิ ธิขณะ
นาเข้ า

กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
เครื่ องจักร

ชาระ/ลดหย่อน/ยกเว้น อากร

BOI

กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม

ขายเพื่อบริ โภคในประเทศ

ลดหย่อนอากร / ชาระ VAT

เพื่อในประเทศ

ผ้ า 10 เมตร
เมตรละ 50 บาท
อัตรา 10%

ยกเว้น อากร
ค้ าประกันVATเฉพาะวัตถุดิบ

เพื่อส่งออก

ครบระยะเวลาส่ งเสริ ม
ของที่เหลือชาระค่าภาษีอากรคานวณ
ตามสภาพของ ราคาของ พิกดั อัตรา
วันนาเข้า

สูตรการผลิต
เสื ้อ 1 ตัว
ใช้ ผ้า 2 เมตร
ผลิตภัณฑ์ที่ ส่งออก ยกเว้นอากรขาออก

ขายในประเทศ

นาผ้ า 5 เมตรขายในประเทศ ราคาผ้ า = 5 *50
=250 บาท
ภาษี ทตี่ ้ องชาระ = 250*10% = 25 บาท
VAT = (250+25)*7% + เงินเพิ่ม +เบี ้ยปรับ
ขายเสื ้อในประเทศ 3 ตัว
ใช้ ผ้า 6 เมตร ราคาผ้ า = 6*50 = 300 บาท
ภาษี อากรที่ต้องชาระ = 300 * 10% = 30 บาท
VAT = (300+30)*7% + เงินเพิ่ม +เบี ้ยปรับ
หรื อ ขอเสียภาษีเป็ นของสาเร็จรู ป ตามสภาพ ราคา พิกัดอัตราวันที่ BOI อนุมัตใิ ห้ ขาย

การยกเว้ นค่ าอากรขาเข้ าเมือ่ ส่ งออก และ ยกเว้ นอากรขาออกด้ วย = คลังสิ นค้ าทัณฑ์ บนตามกฎหมายศุลกากร

คลังสิ นค้ าทัณฑ์ บน
อธิบดีกาหนด
1.เงื่อนไขการจัดตั้ง
2.วิธีการและ
ข้ อจากัดการเก็บ
ของ
3.ข้ อบังคับเพือ่ การ
ดาเนินการและ
การตรวจตรา

สาหรับตรวจและเก็บของ
เช่ น คลังสิ นค้าทัณฑ์ บนทัว่ ไป
คลังสิ นค้ าทัณฑ์ บนอู่ซ่อมหรือสร้ างเรือ
คลังสิ นค้ าทัณฑ์ บนสาหรับเก็บนา้ มัน
คลังสิ นค้ าทัณฑ์ บนสาหรับแสดงนิทรรศการ
คลังสิ นค้ าทัณฑ์ บนสาหรับเก็บของร้ านค้ าปลอดอากร

สาหรับแสดงและขาย
เช่ น ร้ านค้ าปลอดอากร
สาหรับ ผลิต ผสม ประกอบ
เช่ น โรงงานผลิตสิ นค้ า

หลักภาษีที่เกี่ยวกับคลังสินค้ าทัณฑ์บน
ส่งออกนอกประเทศ
W ยกเว้ นอากรขาเข้ าและขาออก
A
R
E
H
O
U
S
E

เม็ดพลาสติก 1000KG
ราคา 50$ / kg
อัตราแลกเปลีย่ น 31 บ / $
อัตราภาษี 10 %
ราคาของ =1000*50*31*10%
=1,550,000 บาท
ค่ าภาษี = 155,000

ความรับผิดในค่าภาษี 155,000 บาท เกิดขึ ้น
เมื่อเรื อเข้ าเขตท่า = วันนาเข้ าสาเร็จ

อากรขาเข้ า ใช้ การคา้ ประกัน
VAT ใช้ การคา้ ประกัน
สรรพสามิต ความรั บผิดยังไม่ เกิดขึน้

คลังฯ W -01-014-0000-0005
มีเงินประกัน
ผูม้ ีสิทธิตาม ม.88
วรรค สาม และ สี่
จดปริ มาณที่เข้าคลังฯ
การควบคุม
คุณสมบัติของผู้จดั ตังคลั
้ งฯ
ต้ องสามารถควบคุมได้ วา่ ของต้ องไม่นาออกมาบริ โภคโดยยังไม่เสีย
ภาษี
ประเภทของของที่อนุญาตให้ นาเข้ าเก็บ / หลักเกณฑ์การดาเนินงาน
การมีระบบรายงาน และระบบตรวจนับของคงเหลือ

ชาระอากรตามสภาพของ ราคาของขณะนาเข้ า
พิกดั อัตราขณะนาออก
สูตรการผลิต
ถ้ าแปรสภาพไปให้ คานวณตามปริมาณที่อธิบดีเห็นชอบ ใช้ เมื่อมีการแปรสภาพ
ชาระVAT และสรรพสามิต วันที่นาออก

การใช้สิทธิประโยชน์ของคลังแต่ละประเภท
ส่ งออก1,000กก. / ยกเว้นอากร 155,000บาท

เม็ดพลาสติก
1000 KG
ราคา 50 $/KG
อัตราแลกเปลี่ยน
31บาท/$
อัตราภาษี 10%

คลังฯทั่วไป
คลังฯร้ านค้ าฯ
คลังฯแสดง

ราคาเม็ดพลาสติก = 1000*50*31=1,550,000บาท

ขาย 1,000กก.ในประเทศ

อัตราภาษี
5%
อัตราแลกเปลี่ยน
30 บาท/$

ราคา = 1000*50*31=1,550,000บาท
อากร = (1000*50*31)*10% = 155,000 บาท
VAT = (1,550,000+155,000) *7%=119,350 บาท

คลังฯผลิต ผสม
ประกอบ
ผลิตภัณฑ์ คือ กล่ องใส่ ของ
MODEL A10 ขายกล่อง5,000กล่องในประเทศ
1 กล่ อง ใช้ 0.2 กก.
ส่งออกกล่อง 5000 กล่อง / ยกเว้นอากร155,000บาท
5000 กล่องใช้ เม็ดพลาสติก
500*0.2 =1000 KG

อากร = (1,000*50*31)*5%= 77,500
VAT=(1,550,000+77,500)*7%

ขายในประเทศ
ใช้ สภาพของ ราคาของ
วันนาเข้ า
แต่
พิกัดอัตราวันนาออก

ราคาเม็ดพลาสติก = 1000*50*31=1,550,000บาท
อากร = (1,550,000)*5%= 77,500 บาท
VAT=(1,550,000 +77,500)*7%

ธุรกรรมคลังฯ ทัว่ ไป

FTA
ชนิดของต้ องได้ รับความเห็นชอบจากอธิบดี

นาเข้ าจาก ตปท.
สภาพของ
ราคาของ

ส่ งออก

ทยอยนาออกได้
โอนเปลี่ยนมือได้

นาเข้ าในนามบุคคลอืน่
เก็บของอันตรายต้ องได้ รับอนุมัติ
จากหน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

เก็บของได้ 2 ปี + 1 ปี
D
B

ม.12 พิกดั ยกเว้ นอากรของเสีย หรื อ เสือ่ ม
คุณภาพที่ได้ รับอนุมตั ิให้ ทาลาย
ต้ องไม่ สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ เดิมที่
นาเข้ าได้
ต้ องเป็ นของที่มีสภาพสมควรทาลาย
ปฏิบัติตามที่กรมฯกาหนด คือ ยื่นคาขออนุมตั ิ
เมื่ออนุมัติจะกาหนดวิธีทาลาย เช่ น เผาไฟ ฝั งดิน สับเป็ นชิน้

(รหัสสิทธิประโยชน์ 309 )

P

ชาระภาษีตามสภาพของราคาของ
ณ วันนาเข้ าในราชอาณาจักร
พิกดั อัตรา ณ วันนาออกจากคลังฯ

แบ่งบรรจุได้
นาออกไปแสดงชัว่ คราว(รถยนต์ /รถจักรยานยนต์)

ขายให้ I-EAT-FZ / FZ
โอน / จาหน่ายให้ 19 ทวิ / คลัง / BOI /

A
ผูไ้ ด้รับสิ ทธิยกเว้นตาม พ.ร.ก.พิกดั
P

ถือว่าส่งออก
ผู้รับถือว่า
นาเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร

ชนิดของที่ห้ามเก็บในคลังฯ
1.ของที่ชาระอากร หรื อ วางประกันแล้ ว
2.ของต้ องห้ าม
3.ของที่กรมฯ หรื อ ผอ.สานัก ไม่ อนุญาตให้ เก็บรั กษา

คลังสินค้ าทัณฑ์ บนสาหรับแสดงและขาย = ร้ านค้ าปลอดอากร
อากรขาเข้ า / สรรพสามิต /
สุรา / VAT ยังไม่ ต้องชาระ

•
•
•

เมื่อส่ งออก ยกเว้ นอากรขาเข้ า และ
อากรขาออก

ร้ านค้ าปลอดอากร ในเมือง
ร้ านค้ าปลอดอากรขาออกที่ตงอยู
ั้ ่ ณ
สนามบิน หรื อ พรมแดน
ร้ านค้ าปลอดอากรขาเข้ า ที่ตงอยู
ั ้ ่ที่
สนามบิน

ใช้ หลักการตาม มาตรา 12 พรก. พิกดั ฯในการยกเว้ นค่าภาษี
--- ของใช้ สว่ นตัว ต้ องซื ้อภายใน 24 ชัง่ โมงนับแต่เข้ ามาราคาไม่เกิน 20000 บาทแต่บหุ รี่ ได้
200 มวน / สุรา 1 ลิตร
---- ของใช้ ในบ้ านเรื อนต้ องซื ้อภายใน 48 ชัง่ โมงนับแต่เข้ ามาราคาไม่เกิน 50000 บาท

สิ ทธิ ประโยชน์แบ่งตามการได้สิทธิ ดา้ นอากรขาเข้า
• กลุ่มยกเว้นอากรขาเข้าเมื่อนาเข้า และ อากรขาออกเมื่อส่ งออก (กฎหมายศุลกากร / พ.ร.บ.นิคม
อุตสาหกรรม)
นาเข้า
ยกเว้นอากรขาเข้าเฉพาะของที่เกี่ยวข้อง
กับธุ รกรรม
และสามารถใช้วตั ถุดิบในประเทศร่ วม
ผลิตด้วย

นาเข้า
ยกเว้นอากรขาเข้าเฉพาะของที่เกี่ยวข้อง
กับธุ รกรรม
และสามารถใช้วตั ถุดิบในประเทศร่ วม
ผลิตด้วย

แปรรู ปในเขตปลอดอากร
แล้วส่ งออกไปประเทศใดก็ได้
กากับโดยศุลกากร

แปรรู ปในเขตประกอบการเสรี
แล้วส่ งออกไปประเทศใดก็ได้
กากับโดยสานักงานนิคม
อุตสาหกรรม

ได้ยกเว้นอากรขาออก
ขายในประเทศชาระอากรตาม
กฎหมายกาหนด

ได้ยกเว้นอากรขออก
ขายในประเทศชาระอากรตาม
กฎหมายกาหนด

เขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี
เขตปลอดอากร พ.ศ. 2543
•
•
•
•
•
•
•

ยืน่ กับกรมศุลกากร
มีค่าธรรมเนียมการจัดตั้ง
ไม่ มีการวางเงินคา้ ประกันอากร
ทาทัณฑ์ บนกับกรมศุลกากร
ใช้ สิทธิประโยชน์ ตาม กม.ศุลกากร
ไม่ จาเป็ นต้ องเป็ นไปเพือ่ การส่ งออก
การอนุมัติ อนุญาต และการปฏิบัติพธิ ี
การดาเนินการตามที่กรมศุลกากร
กาหนด
• ทารายงานทางบัญชีตามที่กรมฯกาหนด

เขตประกอบการเสรี พ.ศ.2522 แก้ไข 2551
•
•
•
•
•
•
•

ยืน่ กับการนิคมอุตสาหกรรม
มีค่าธรรมเนียมการบริหาร
ไม่ มกี ารวางเงินคา้ ประกันอากร
ไม่ ต้องมีทัณฑ์ บนกับกรมศุลกากร
ใช้ สิทธิประโยชน์ ตามกฎหมายการนิคมฯ
ไม่ จาเป็ นต้ องเป็ นไปเพือ่ การส่ งออก
ต้ องขออนุญาตการนาเข้ า ส่ งออก การ
ดาเนินการใดๆกับ การนิคมฯ แต่ ปฏิบัติพธิ ี
การเช่ นเดียวกับเขตปลอดอากร
• การควบคุมทางบัญชีเป็ นหน้ าที่ของการ
นิคม
นิคมฯ มี 2 เขตคือ เขตอุตสาหกรรมทัว่ ไป และ
เขตประกอบการเสรี ทั้งสองเขตให้สิทธิ พิเศษเรื่ องคนต่างด้าวถือครอง
ที่ดิน และ คนต่างด้าวเข้ามาอยูใ่ นไทยได้นานกว่ากฎหมายคนเข้าเมือง

ลักษณะเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี

สานักงาน
ศุลกากร

ผู้จดั ตังเขต
้

F-01-014-0537-0000

ผูป้ ระกอบการในเขต

F-51-014-0537-0005

สาหรับ เขตประกอบการเสรี ใช้ I-51-014-0503-0005

เขตปลอดอากร และ เขตประกอบการเสรี

เครื่ องจักร
วัตถุดบิ / ของ

ส่งออก
ผลิตภัณฑ์ หรื อของที่นาเข้ า

0

เศษ
ทาลาย
ยกเว้ นอากร

เขตฯ

C

ยกเว้ นค่าภาษี ทกุ
ประเภท

1

P

ยกเว้ นอากรขาออก
VAT = 0

ของในประเทศ

D

BOI/BWH/ SEC 29/FZ/IEAT-FZ

นาออกชัว่ คราว

ขายให้ ผ้ มู ีสิทธิ์
BOI
19 ทวิ
คลังสินค้ าทัณฑ์ บน
เขตปลอดอากร
เขตประกอบการเสรีฯ

ผู้มีสิทธิได้ รับยกเว้ นอากร
ตาม พ.ร.ก.พิกัด
ขายเพื่อบริโภคในประเทศ
ชาระภาษีอากร
สภาพของ ราคาของ
พิกัดอัตราภาษี
วันนาออกจากเขตฯ
โดยสามารถหักราคาวัตถุดบิ
ในประเทศได้

การใช้สิทธิประโยชน์ของเขตฯ
ส่ งออก1,000กก. / ยกเว้นอากร ขาออก

เม็ดพลาสติก
1000 KG
ราคา 50 $/KG
อัตราแลกเปลี่ยน
31บาท/$
อัตราภาษี 10%

เขตฯพาณิชยกรรม
ขณะนาเข้ า
ยกเว้ นอากรขาเข้ า

ราคา = 1000*50*31=1,550,000บาท
อากร = (1000*50*31)*10% = 155,000 บาท
VAT = (1,550,000+155,000) *7%=119,350 บาท

ขาย 1,000กก.ในประเทศ

เขตฯ
อุตสาหกรรม
ขณะนาเข้ า
ยกเว้ นอากรขาเข้ า

อัตราภาษี
5%
อัตราแลกเปลี่ยน
30 บาท/$

ขายกล่อง5,000กล่องในประเทศ

ส่งออกกล่อง 5000 กล่อง / ยกเว้นอากรขาออก

5000 กล่องใช้ เม็ดพลาสติก
500*0.2 =1000 KG

ใช้ ราคาขายของเม็ดพลาสติก
และ พิกดั อัตราภาษีของเม็ดพลาสติก
ในวันที่นาออกจากเขต

ขายในประเทศ
ใช้ สภาพของ ราคาของ
พิกัดอัตราวันนาออกจากเขตฯ

เสียภาษีโดยคานวณจาก
ราคาของกล่ อง อัตราภาษีของกล่ องพลาสติก
ในขณะนาออก

มาตรการพิเศษในเขตปลอดอากร
• กรณี ใช้วตั ถุดิบที่ซ้ือหาจากในประเทศทั้งหมด หรื อ ของต่างประเทศที่
นาเข้าและชาระภาษีอากรก่อนนาเข้าเขตฯ มาผลิตเป็ นสิ นค้า เมื่อนาออก
จากเขตฯเพื่อขายในประเทศ ผลิตภัณฑ์น้ นั จะได้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้า
• กรณี ใช้วตั ถุดิบจากต่างประเทศแต่ยงั ไม่ได้ชาระค่าภาษีอากรขาเข้าและมี
ถิ่นกาเนิดที่ไม่ใช่อาเซียน ผสมรวมกับของในไทยที่ผา่ นการรับรองว่ามี
ถิ่นกาเนิดไทยรวมกับของจากถิ่นกาเนิดอาเซียนและมีมูลค่ารวมเกินกว่า
40 % ของราคาผลิตภัณฑ์ หากนาของนั้นออกจากเขตฯเพื่อบริ โภคใน
ประเทศ ของนั้นจะได้รับการลดอัตราอากร เหลือ 0%

สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีอากรสาหรับการผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศ
ปก.กรมศุลกากร รหัสสิทธิพเิ ศษ 332

ปก.กรมศุลกากร รหัสสิทธิพเิ ศษ 220

วัตถุดิบจากในประเทศ

วัตถุดบิ ถิ่นกาเนิดอื่นๆ ยัง
ไม่ชาระภาษี ขณะนาเข้ า

วัตถุดิบต่างประเทศ
ชาระค่าภาษีอากรแล้ ว

วัตถุดบิ ถิ่นกาเนิด
อาเซียน
วัตถุดิบถิ่นกาเนิดไทย

ผลิตภัณฑ์

ยกเว้ นอากร
แต่ชาระสรรพสามิต และ ภาษี มลู ค่าเพิ่ม

ผลิตภัณฑ์

ถ้ าพิสจู น์ได้ วา่
(ราคาของวัตถุดบิ ไทย + อาเซียน) +ค่าแรง +ค่าใช้ จา่ ยอื่นในการผลิต +กาไร
ราคาของของขณะนาออกจากเขตฯ

40%

ได้ รับสิทธิลดอัตราอากรเหลือศูนย์ แต่ชาระภาษีสรรพสามิต และมูลค่าเพิ่ม

ธุรกรรมในเขตฯ อุตสาหกรรม เทียบกับคลังฯผลิต ผสม ประกอบ
ส่งออกกล่อง 5000 กล่อง / ยกเว้นอากรขาออก

เม็ดพลาสติก
1000 KG
ราคา 50 $/KG
อัตราแลกเปลี่ยน
31บาท/$
อัตราภาษี 10%

เขตปลอดอากร
เขตประกอบการเสรี
อุตสาหกรรม

ราคา = 1000*50*31=1,550,000บาท
อากร = (1000*50*31)*10% = 155,000 บาท
VAT = (1,550,000+155,000) *7%=119,350 บาท

ขายกล่อง5,000กล่องในประเทศ

เขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรี
ขายในประเทศ
ใช้ สภาพของ ราคาของ พิกัดอัตรา
ของกล่ องพลาสติก
วันนาออกจากเขตฯ

อัตราภาษีเม็ดพลาสติก
5%
อัตราภาษีกล่ องพลาสติก 10%
อัตราแลกเปลี่ยน
30 บาท/$

คลังฯผลิต ผสม
ประกอบ
ผลิตภัณฑ์ คือ กล่ องใส่ ของ
ส่งออก1,000กก. / ยกเว้นอากรขาเข้า 155,000บาท
MODEL A10 ขายกล่อง5,000กล่องในประเทศ
และขาออก
1 กล่ อง ใช้ 0.2 กก.
5000 กล่องใช้ เม็ดพลาสติก
500*0.2 =1000 KG

คลังฯ
ขายในประเทศ
ใช้ สภาพของ ราคาของ
วันนาเข้ า
แต่
พิกัดอัตราวันนาออก
ราคาเม็ดพลาสติก = 1000*50*31=1,550,000บาท
อากร = (1,550,000)*5%= 77,500 บาท
VAT=(1,550,000 +77,500)*7%

สรุ ปสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีอากรกรณี เพื่อการส่ งออก
ขณะนาเข้ า ชาระอากรทังหมด
้
ส่งออก ขอคืนอากร 9/10 หรื อ ส่วนที่เกิน
1000 บาท แล้ วแต่จานวนใดสูงกว่า

ม.28 ขอคืนอากร
ส่งออกในสภาพเดิม

ไม่สง่ ออก
ไม่มีการคืนอากร

ขณะนาเข้ า วัตถุดบิ ชาระอากรทังหมด
้
ส่งออก ขอคืนอากรตามปริมาณที่อธิบดี
เห็นชอบ

ม.29ขอคืนอากร ส่ งออกใน
สภาพที่แปรรู ปไปแล้ว

ไม่สง่ ออก
ไม่มีการคืนอากร
ถ้ าใช้ การค ้าประกันต้ องเสียเงินเพิ่มร้ อยละ 1 ต่อเดือน

วัตถุดบิ และวัสดุจาเป็ น/เครื่ องจักร
ขณะนาเข้ า ยกเว้ นอากรขาเข้ า
ส่งออก ยกเว้ นอากรขาออก

BOI เพื่อส่งออก

ไม่สง่ ออก ชาระอากรตามสภาพ ราคา พิกดั อัตราวันนาเข้ า

ขณะนาเข้ า วัตถุดิบและวัสดุจาเป็ น
ค ้าประกันอากรและ VAT โดยวงเงินประกัน
เครื่ องจักร ยกเว้ นอากร / ชาระVAT
ส่งออก ยกเว้ นอากรขาข้ าและขาออก
แปรรูป ใช้ สตู รการผลิตที่อธิบดีอนุมตั ิ

คลังฯทัณฑ์บน

ไม่สง่ ออก
ชาระอากรตามสภาพ ราคา วันนาเข้ า
พิกดั อัตราวันนาออกจากคลังฯ
แปรรูป ใช้ ปริ มาณตามที่อธิบดีอนุมตั ิในการคานวณค่าภาษี

นาเข้า วัตถุดิบและวัสดุจาเป็ น
เครื่ องจักร
ยกเว้นอากร และ ยกเว้นVAT
ส่ งออก ยกเว้นอากรขาออก

เขตปลอดอากร
เขตประกอบการเสรี

ไม่สง่ ออก
ชาระอากร ตามสภาพ ราคา พิกดั วันนาออกจากเขตฯ
ถ้ ามีสว่ นผสมของในประเทศ ให้ หกั ราคาส่วนผสมนันออก
้

ใช้วตั ถุดิบจากในประเทศ หรื อต่างประเทศที่
ชาระภาษีแล้วและไม่ใช้สิทธิประโยชน์ใดๆ
ผลิตเป็ นสิ นค้าและส่งออก ตามนิยาม กฎหมาย
ชดเชยฯ

ชดเชยค่าภาษีอากร

