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หินอ่อนและหินแกรนิต

หิน

อ่อนและหินแกรนิต เป็นสินค้าที่จัดอยู่ในประเภทหิน
ประดับ ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ มูลค่าทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
ได้แก่ มูลค่าการผลิต การบริโภค ค่าภาคหลวง และการจ้างแรงงาน ส่วนมูลค่า
ทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศนั้นได้จากการส่งออกแร่หินไปขายต่างประเทศ
และถ้าหากคุณสนใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจนี้อย่างจริงจัง นอกจากคุณจะมีโอกาส
ร�่ารวยจากการประกอบธุรกิจแล้ว คุณยังมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศด้วยการ
เสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย
น�ำเข้ำ

ลงทะเบียน Paperless

ผลิต
จ�ำหน่ำย
ส่งออก
จดทะเบียน: บุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ
จดทะเบียนภาษีสรรพสามิต (ได้รับการยกเว้นฯ)
ขอมีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีมีรายได้จากการขายเกินกว่า 1.8 ล้านบาท/ปี)
แจ้งวันเวลาท�าการผลิต
ออกใบก�ากับภาษี
ลงทะเบียน Paperless
(ได้รับการยกเว้นฯ)
(กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
แจ้งราคาขาย ณ โรงงาน
จัดท�ารายงานภาษี
อุตสาหกรรม (ได้รับการยกเว้นฯ) (กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขั้นตอนพิธีการน�าเข้า
ช�าระภาษีอากร
(ศุลกากรจัดเก็บแทน)
ช�าระภาษีสรรพสามิต (ศุลกากร
จัดเก็บแทน แต่ได้รับการยกเว้นฯ)
จัดท�ารายงานภาษี
ยื่นแบบภาษีเงินได้
ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

จัดท�าบัญชีประจ�าวัน
ยื่นค�าขอยกเว้นและคืนภาษีสรรพสามิต
(ได้รับการยกเว้นฯ)
(ได้รับการยกเว้นยื่นค�าขอ)
จัดท�างบเดือน
(ได้รับการยกเว้นฯ)
ช�าระภาษีสรรพสามิต (ปัจจุบันยกเว้นภาษี)

ขั้นตอนพิธีการส่งออก

ยื่นแบบภาษีเงินได้
ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
(กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ยื่นแบบภาษีเงินได้
ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

จัดท�ารายงานภาษี

‘หินอ่อนและหินแกรนิต’ ทรัพย์ในดินและภำษีช่วยชำติ

จุ ด เริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ หิ น อ่ อ นและหิ น แกรนิ ต ใน ตอบสนองลูกค้าที่มีความต้องการหลากหลาย ทั้งยังมีการ
ประเทศไทยนั้ น ในส่ ว นของหิ น อ่ อ นเริ่ ม มี ก ารผลิ ต ใน น� า เข้ า หิ น อ่ อ นและหิ น แกรนิ ต ที่ มี สี สั น และลวดลาย
ประเทศเมื่อปี 2499 ในเขต จ.สระบุรี ก่อนจะค่อยๆ ขยาย เฉพาะตัวจากต่างประเทศอีกด้วย จะเห็นได้วา่ ธุรกิจหินอ่อน
‘หินออนและหินแกรนิต’ ทรัพย นดินและภาษีชวยชาติ
การผลิตไปพื
้นที่จังหวัดอื่น จนถึงปัจจุบันมีแหล่งผลิตหิน และหินแกรนิตนั้นมีเส้นทางที่ค่อนข้างหลากหลายทั้งผลิต
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ดังนั้น หากคุณต้องการที่จะเข้าสู่วงการค้าหินอ่อน
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สีสันและลวดลายเ พาะตัวจากตางประเทศอีกดวย จะเห็นไดวา ธุรกิจหินออนและหินแกรนิตนั้นมีเสนทาง
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ในประเทศไทย การเสียภาษีอย่างถูกต้องกันสักเล็กน้อยเพื่อปูทางสู่ความ
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ดังนั้น หากคุณตองการที่จะเขาสูวงการคาหินออนและหินแกรนิตแลว กอนอื่นลองศึกษารูปแบบ
จะมีสีสันและลวดลายที่แตกต่างกั
นออกไปตามแหล่
งผลิต ส�าเร็จในธุรกิจนี้
ธุรกิจและการเสียภาษีอยางถูกตองกันสักเล็กนอยเพือ
่ ปูทางสูค
 วามสําเร็จในธุรกิจนี้
ภาพรวมการจัดเก็บภาษีผลิตภั
หินออนและหินแกรนิต
ตามขันตอนการนําเขา ผลิต จัดจําหนาย นประเทศ และสงออกตางประเทศ
กระบวนการ
การเปด
กิจการ

การนําเขา

หนวยงานจัดเก็บภาษี

กรมศลกากร
จัดเก็บภาษีสรรพสามิต แทนกรม
สรรพสามิต และภาษีมูลคาเพิ่ม
แทนกรมสรรพากร

กรมสรรพากร

การสงออก
ตางประเทศ

ภาษีศุลกากร (นําเขา)

-การลงทะเบียนเขาสูระบบพิธีการนําเขา

ทางอิเล็กทรอนิคส (e- p r )
(เ พาะการนําเขาครั้งแรก)
- การผานพิธีการนําเขาทางอิเล็กทรอนิกส

ภาษีสรรพสามิต
(ศุลกากรจัดเก็บแทน)

- การ ําระภาษีสรรพสามิต

ภาษีมูลคาเพิ่ม
(ศุลกากรจัดเก็บแทน)

-การจัดทํารายงานภาษี
-การยื่นแบบแสดงรายการ (ใบขน )

กรมสรรพสามิต

ภาษีสรรพสามิต

กรมสรรพากร

ภาษีเงินได
ภาษีหัก ณ ที่จาย
ภาษีมูลคาเพิ่ม

กรมสรรพสามิต

ขันตอนสําคัญ
-การขอมีเลขบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร
- การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม

กรมสรรพากร

กรมสรรพสามิต

การผลิตและ
จําหนาย น
ประเทศ

ภาษีที่จัดเก็บ

ภาษีสรรพสามิต

กรมศลกากร

ภาษีศุลกากร (สงออก)

กรมสรรพากร

ภาษีเงินได
ภาษีหัก ณ ที่จาย
ภาษีมูลคาเพิ่ม

- การจดทะเบียนภาษีสรรพสามิต
- การแจงการผลิตและการขาย
- การ ําระภาษีสรรพสามิต
- การจัดทํารายงานภาษี บั
- การยืน
่ แบบแสดงรายการ

ี

- ขอยื่นคําขอยกเวนและคืนภาษี
-การผานพิธีการสงออกทางอิเล็กทรอนิคส

(e-

p r)

- การจัดทํารายงานภาษี บั
- การยืน
่ แบบแสดงรายการ

ี

 เปดกิจการ ‘หินออนและหินแกรนิต’
หากคุณตองการเริ่มตนธุรกิจหินออนและหินแกรนิต สิ่งแรกที่ตองทําคือ การจดทะเบียนธุรกิจซึ่ง
ขึ้นอยูกับวาคุณจะเปนกิจการแบบใด เ น เปนกิจการทีด
่ าํ เนินการโดยบุคคลธรรมดา กลุมบุคคล หรือนิติ
บุคคล จากนั้นก็ยื่นขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รวมถึงจดทะเบียนภาษีมล
ู คาเพิ่มกับกรมสรรพากร
ซึ่งการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มนี้จะกระทําในกรณีที่คณ
ุ มีรายไดจากการขายเกินกวา 1.8 ลาน
บาทตอป แตหากรายไดจากยอดขายของคุณไมเกินนีค
้ ณ
ุ ก็สามารถยื่นจดทะเบียนเพื่อขอเปน
ผูประกอบการจดทะเบียนไดเ นกัน
นอกจากนี้ ในกรณีที่คุณตองการหรือคาดการณวาจะมีการนําเขา-สงออกสินคาอันเกีย
่ วเนื่องกับ
ธุรกิจหินออนและหินแกรนิตของคุณแลวละก็ คุณมีหนาที่ตองจดทะเบียนภาษีมล
ู คาเพิ่ม โดยผูที่จด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไมวา ในจุดประสงคใด จะตองจัดทํารายงานภาษีเพื่อใ ป
 ระกอบการยื่นแบบแสดง
รายการเสียภาษีมูลคาเพิ่มกับกรมสรรพากรดวย

เปิดกิจกำร ‘หินอ่อนและหินแกรนิต’

หากคุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจ
ซึ่งการจดทะเบียนภาษีมูลค่า
หินอ่อนและหินแกรนิต สิ่งแรกที่ต้อง เพิ่มนี้จะกระท�าในกรณีที่คุณมีรายได้
ท�าคือ การจดทะเบียนธุรกิจซึ่งขึ้นอยู่ จากการขายเกินกว่า 1.8 ล้านบาท
กับว่าคุณจะเป็นกิจการแบบใด เช่น ต่ อ ปี แต่ ห ากรายได้ จ ากยอดขาย
เป็ น กิ จ การที่ ด� า เนิ น การโดยบุ ค คล ของคุ ณ ไม่ เ กิ น นี้ คุ ณ ก็ ส ามารถยื่ น
ธรรมดา กลุ่มบุการจดทะเบี
คคล หรืยนพา
อนิติบิชยุคตคล
จดทะเบีจ ยนเพื่อขอเป็นผู้ประกอบการ
ามประเภทธรกิ
 บคคลธรรมดา
จดทะเบียนไดที่ อบต. เทศบาล พาณิ ยจังหวัด
จากนั
ยื่นขอมีเลขประจ�
ตัวทผูี่ สํ้เาสีนัยกพั จดทะเบี
ยนได้
ช่นด กัน
 นิต้ น
ิบก็
คคล
จดทะเบียานได
นาธุรกิจ พาณิ
ยจังเหวั

จดทะเบียนไดที่ สํานักพั นาธุรกิจ พาณิ ยจังหวัด
ภาษีอากร รวมถึ งจดทะเบียนภาษี
นอกจากนี้ ในกรณีที่ต้องการ
มูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร
หรือคาดการณ์ว่าจะมีการน�าเข้า-ส่ง
• บุคคลธรรมดำ
• นิติบุคคล
• SMEs

ออกสินค้าอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหิน
อ่อนและหินแกรนิตของคุณแล้วละก็
คุณมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่า
เพิม่ โดยผูท้ จี่ ดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่
ไม่ว่าในจุดประสงค์ใด จะต้องจัดท�า
รายงานภาษี เ พื่ อใช้ ป ระกอบการยื่ น
แบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
กับกรมสรรพากรด้วย

กำรจดทะเบียนธุรกิจ
จดทะเบียนได้ที่ อบต./เทศบาล พาณิชย์จังหวัด
จดทะเบียนได้ที่ ส�านักพัฒนาธุรกิจ พาณิชย์จังหวัด
จดทะเบียนได้ที่ ส�านักพัฒนาธุรกิจ พาณิชย์จังหวัด

ส�าหรับผู้ที่ท�าธุรกิจหินอ่อนและหินแกรนิตที่
ผลิตและจ�าหน่ายในประเทศ นอกเหนือจากการขอ
มีเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร รวมถึงจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรแล้ว เมื่อคุณจะเริ่ม
ผลิตและจ�าหน่ายหินอ่อนและหินแกรนิตในประเทศ
คุณจะได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต พร้อมทั้ง
ไม่ตอ้ งด�าเนินการแจ้งวันเวลาท�าการผลิต แจ้งราคาขาย
ณ โรงอุตสาหกรรม ท�าบัญชีประจ�าวันและ งบเดือน
รวมถึงการยื่นแบบและช�าระภาษีสรรพสามิต

?

ขยำย

ควำม

การผลิต/จําหนาย
การผลิต/จําหนาย

การจดทะเบียนภาษีสรรพสามิต
การชําระภาษีสรรพสามิต
การแจงวันเวลาทําการผลิต
และราคาขาย
การแจงราคาขาย
รงอตสาหกรรม

การจัดทํารายงานภาษี/บัญชี

การยืน
่ แบบแสดงรายการ
การทําบัญชีและงบเดือน

สําหรับผูท
 ี่ทาํ ธุรกิจหินออนและหินแกรนิตที่ผลิตและจําหนายในประเทศ นอกเหนือจา
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รวมถึงจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มกับกรมสรรพากรแลว เมื่อคุณจ
และจําหนายหินออนและหินแกรนิตในประเทศ คุณจะไดรับการยกเวนภาษีสรรพสามิต พรอมท
ดําเนินการแจงวันเวลาทําการผลิต แจงราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ทําบั ีประจําวันและ
งบเดือน รวมถึงการยื่นแบบและ ําระภาษีสรรพสามิต
ลอมกรอบ

ขยายความ
ภาษีสรรพสามิต ‘หินออนและหินแกรนิต’
หินออนและหินแกรนิต เปนสินคาที่กําหนดในพระรา บั
ัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
สินคาอื่นๆ ขอ . ( ) คือ มีการจัดเก็บภาษีตามมูลคาในอัตรารอยละ
ทั้งนี้ เปนการจัดเก็บจากหินออนและหินแกรนิตที่แปรรูปแลว แตในปจจุบันไดรับการยกเวนภาษ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต ( บับที่ ) ลงวันที่
พ ษภาค
และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการป ิบัติตามพระรา บั
ัติภาษีสรรพสามิต พ
เมื่อวันที่
กันยายน

พรอมทั้งจัดทํารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินคาและวัตถุดิบ (กรณีเปน
ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลพร้
คาอเพิ
วันทําการนับขแต
มทั่ม)้งจัโดยลงรายการภายใน
ดท�ารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษี
ายวนั ที่ไดมาห
จําหนายออกไปซึ่งสินคาหรือบริการ และตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได ภาษีหัก ณ ที่จ
รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (กรณีเป็นผู้ประกอบการจด
มูลต
ค’าเพิ่มดวย
ภาษีสรรพสามิต ‘หินอ่อนและหิภาษี
นแกรนิ
 ภาษีเงินได เมื
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มู ลค่ าเพิ่ มน) อโดยลงรายการภายใน
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หินอ่อนและหินแกรนิต เป็นสินค้าที่ก�าหนด
ท� า การนั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ ม าหรื อ จ� า หน่ า ยออกไปซึ่ ง สิ น ค้ า
 ภาษีหัก ณ ที่จา ย ในการประกอบกิจการเกี่ยวกับหินออนและหินแกรนิต คุณตองมีก
ในพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
บริ ก าร และต้
อางยื
น ได้
แรงงานเขามาเกี่ยวของ หรื
เรื่อองของภาษี
ที่ตอ
 งดํ
เนิ่ นนแบบแสดงรายการภาษี
การคือ เมื่อคุณจายเงินเดืเองิน
คาจาง และส
พ.ศ.2527 ตอนที่ 8 สินค้าอื่นๆ ข้ให
อ ก08.09
(3)
ภาษี
หัก ณ ตทีอ่จงมี
่ายกและภาษี
มเูลงิค่นาได
เพิ่มณด้ทีวย่จาย ทุกครั้ง
ับพนักงาน ลูกจาง หรื
อคนงาน
ารหักภาษี
คือ มีการจัดเก็บภาษีตามมูลค่าในอัตราร้อยละ
30
 ภาษีมูลคาเพิม
่ หากคุณตองซื้อเครื่องจักร หินออน หรือหินแกรนิต รวมทั้งวัสดุอุปก
เงินได้ เมืม่อูลมีคราายได้
จากการขายหิ
นและ
เกี่ยวกับกระบวนผลิต ราคาที่คุณ•ซื้อภาษี
จะบวกภาษี
เพิ่มมาแล
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ก
ารบวกภาษี
หินแกรนิต คุณก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบมูลคาเพิ่มเ
แกรนิตที่แปรรูปแล้ว แต่ในปัจซึจุ่งบลูันกได้คราับของคุ
การ ณจะกลายเปนผูเสียภาษีนี้แทน แตที่สาํ คั คือคุณตองออกใบกํากับภาษีหรือบ
ธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
ยกเว้นภาษี ตามประกาศกระทรวงการคลั
ง ก านดวย
ลูกคาไวงเปเรืน่อหลั
หรับผูป
 ระกอบการที่ข•ายสิ
นคหาักจนมี
า . ลานบาทต
อป ่ยมีวหนาที่ตอ
 งย
ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับสํทีา่ 42)
ภาษี
ณรายได
ที่จ่ายมากกว
ในการประกอบกิ
จการเกี
มูลคาเพิ่มโดยคํานวณภาษีที่ตอ
 งเสียจาก ภาษีขาย หักดวย ภาษีซื้อ
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2540ภาษี
และประกาศ

กระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายก�าหนดเวลาการ
ปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ส รรพสามิ ต
พ.ศ.2527 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2540

กับหินอ่อนและหินแกรนิต คุณต้องมีการว่าจ้างแรงงาน
เข้ามาเกี่ยวข้อง เรื่องของภาษีที่ต้องด�าเนินการคือ เมื่อคุณ
จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง
หรือคนงาน ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณต้องซื้อ
เครื่องจักร หินอ่อน หรือหินแกรนิต รวมทั้ง
วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนผลิต
ราคาที่คุณซื้อจะบวกภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว
เท่ากับว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีในส่วนนี้ และ
เมื่อถึงคราวที่จะต้องขายสินค้าของคุณบ้าง
การตั้ ง ราคาขายอาจมี ก ารบวกภาษี มู ล ค่ า
เพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณจะกลายเป็น
ผู ้ เ สี ย ภาษี นี้ แ ทน แต่ ที่ ส� า คั ญ คื อ คุ ณ ต้ อ ง
ออกใบก�ากับภาษีหรือบิลเงินสดให้ลูกค้าไว้
เป็นหลักฐานด้วย
ส� า หรั บ ผู ้ ป ระกอบการที่ ข ายสิ น ค้ า
จนมีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี
มี ห น้ า ที่ ต ้ อ งยื่ น เสี ย ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม โดย
ค�านวณภาษี ที่ ต ้ อ งเสี ย จาก ภาษี ข าย หั ก
ด้วย ภาษีซื้อ

?

ขยำย

ควำม

คุณสามารถท�าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี เสียภาษีประจ�า
ปี ตามรูปแบบในการจดทะเบียนดังนี้
• ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ยื่นแบบ
ช�าระภาษีปีละ 2 ครั้ง แสดงรายการภาษีเดือนมกราคมมิถุนายน ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 เสียภาษีภายในเดือนกันยายน
ในแต่ละปี และแสดงรายการภาษีเดือนมกราคม-ธันวาคม
ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เสียภาษีภายในเดือนมีนาคมปีถัดไป
• ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล ยื่นแบบช�าระ
ภาษีปีละ 2 ครั้ง
1. ภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ
ภ.ง.ด.51 เสียภาษีภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบ 6 เดือน
ของรอบระยะเวลาบัญชี
2. ภาษีเงินได้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ
ภ.ง.ด.50 เสียภาษีภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของ
รอบระยะเวลาบัญชี

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่อกรมสรรพากร ณ ส�านักงานสรรพากร
พื้นที่สาขาในเขตท้องที่
ซึ่งนอกจากการเสียภาษีให้แก่ภาครัฐแล้ว คุณยังสามารถยื่นลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ถือเป็นประโยชน์
ส่วนหนึ่งจากการเสียภาษีอย่างถูกต้อง ตรงตามก�าหนดเวลาที่กรมสรรพากรก�าหนด

น�ำเข้ำ ‘หินอ่อนและหินแกรนิต’
ถึงแม้ว่าในประเทศจะมีการผลิตหินอ่อนและหิน
แกรนิตเองได้ก็ตาม แต่ความนิยมในคุณภาพหิน สี และ
ลวดลายของหิน ทีไ่ ม่สามารถหาได้ภายในประเทศก็ยงั มีอยู่
ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจหินอ่อนและหินแกรนิต
บางส่ ว นจึ ง มี ก ารน� า เข้ า หิ น จากต่ า งประเทศ ซึ่ ง คุ ณ ก็
สามารถเรียนรู้ขั้นตอนการน�าเข้าเบื้องต้นได้ เริ่มจากการ
ลงทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ

ไร้เอกสาร (Paperless) โดยลงทะเบียนเฉพาะครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอน
การผ่านพิธีการน�าเข้าสินค้า ทางด่านศุลกากรต่างๆ เช่น ทางอากาศยาน ทางเรือ ทางบก หรือทาง
ไปรษณีย์ โดยในการน�าเข้านั้น คุณต้องศึกษาพิกัดอัตราศุลกากรสินค้าขาเข้าหินอ่อนและหินแกรนิต
ให้ดี เพื่อประโยชน์ในการค�านวณอัตราอากรขาเข้าที่คุณต้องช�าระ ภายใต้การดูแลของกรมศุลกากร
รำยกำร
หินอ่อน
หินแกรนิต

พิกัดศุลกำกร
6802.91.10
6802.93.00

อัตรำอำกรขำเข้ำ
30% หรือ3.75 บาท /kg
30% หรือ3.75 บาท /kg

นอกจากนี้ คุณต้องจัดท�ารายงานภาษีซื้อ รายงานสินค้าและวัตถุดิบและยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเพื่อเสียภาษีและน�าส่งภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้น�าเข้าด้วยการยื่นใบขนสินค้าขาเข้า ตาม
ากนี้ คุณตองจัดทํารายงานภาษีซแบบที
ื้อ รายงานสิ
าและวั
ตถุดบ
ิ าและยื
่อธิบดีนกครมศุ
ลกากรก�
หนด่นแบบแสดงรายการ
ซึ่งกรมศุลกากรเป็นผู้จัดเก็บภาษีแทนกรมสรรพากร และจัดเก็บ
าษีและนําสงภาษีมูลคาเพิ่มของผูนาํ เขาดวยการยื่นใบขนสินคาขาเขา ตามแบบที่อธิบดี
สรรพสามิ
ตหินอ่อนและหิ
ตแทนกรมสรรพสามิ
ต (ปัจจุบันได้รับการยกเว้นภาษี)
าหนด ซึ่งกรมศุลกากรเปนผูจด
ั เก็ภาษี
บภาษี
แทนกรมสรรพากร
และจัน
ดแกรนิ
เก็บภาษี
สรรพสามิตหิน

รนิตแทนกรมสรรพสามิต (ปจจุบันไดรับการยกเวนภาษี)

อกสารเพิ่มเติมที่ ‘นําเขา’

.......................................
ส่งออก ‘หิ
นอ่อนและหินแกรนิต’
นออนและหิ
ต’ ตี
ลาดตางประเทศ
ตีตนแกรนิ
ลำดต่
ำตงประเทศ

การสงออก

ขอยื่นคําขอยกเวนและคืนภาษี
การผานพิธีการ
สงออกอิเล็กทรอนิกส

หากคุณมีลูกค้าในต่างประเทศที่ต้องการหินอ่อน
ลายสวยๆ และหินแกรนิตคุณภาพดีจากเมืองไทย คุณ
การยื่นแบบแสดงรายการ
สามารถเริ่มต้นธุรกิจส่งออกได้โดยลงทะเบียนขอเป็นผู้ผ่าน
พิธีการศุลกากรแบบ Paperless (หากเคยลงทะเบียนใน
การน�าเข้าหินอ่อนและหินแกรนิต หรือเป็นผู้ประกอบการ
ณมีลูกคาในตางประเทศทีต
่ องการหินออนลายสวยๆ และหินแกรนิตคุณภาพดีจาก
น� า เข้ า -ส่ ง ออกกั บ กรมศุ ล กากรอยู ่ แ ล้ ว ไม่ ต ้ อ งลง
สามารถเริ่มตนธุรกิจสงออกไดโดยลงทะเบียนขอเปนผูผา นพิธก
ี ารศุลกากรแบบ
ากเคยลงทะเบียนในการนําเขาหินออนและหินแกรนิต หรือเปนผูประกอบการนํ
เขก
า-)
ทะเบียานอี
การจัดทํารายงานภาษี/บัญชี

ศุลกากรอยูแลว ไมตอ
 งลงทะเบียนอีก)

จากนั้นเข้าสู่พิธีการส่งออกสินค้าได้เลย และที่
ส�าคัญเมื่อมีรายได้จากธุรกิจส่งออกหินอ่อนและหินแกรนิต
แล้ว คุณต้องไม่ลืมจัดท�ารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
รายงานสินค้าและวัตถุดิบ และยื่นแบบแสดงรายการช�าระ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้ เพื่อน�าเงินส่วนหนึ่งกลับมา
พัฒนาประเทศด้วย
อย่าลืม! ตรวจสอบสิทธิ์ในการได้รับอัตราชดเชย
จากการส่งออกหินด้วยนะ

สิทธิประโยชน์ทำงภำษีของธุรกิจ
‘หินอ่อนและหินแกรนิต’

นอกเหนือจากการยกเว้นภาษีสรรพสามิตในการน�าเข้า-ส่ง
ออกแล้ว หากธุรกิจหินอ่อนและหินแกรนิตของคุณเป็นธุรกิจในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน หรือเอสเอ็มอี คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์จากนโยบาย
ของกรมสรรพากรที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอีโดย
การลดอัตราภาษี หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมในอัตราเร่ง และการคิด
รายจ่ายที่หักได้มากกว่า 1 เท่า และในกรณีที่คุณส่งออกสินค้าไป
จ�าหน่ายในต่างประเทศ คุณยังมีสิทธิได้รับการชดเชยค่าภาษีอากรอีก
ด้วย ติดตามรายละเอียดได้ที่ ‘คู่มือภำษีส�ำหรับวิสำหกิจชุมชน’

“ท�ำตำม ‘หน้ำที่’ ช่วยกันเสียภำษีเพื่อพัฒนำประเทศ”

ข่ำวดี..

ภำษีน่ำรู้
ส�าหรับผู้ประกอบการที่เป็น
วิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็น
กรณีพิเศษ เพื่อช่วยกระตุ้นและ
ส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจรายย่อย
ในอีกทางหนึ่ง
ติดตามได้ที่ ‘คูม่ อื ภาษีสา� หรับ
วิสาหกิจชุมชน’

โครงกำร ‘คลินิกภำษีกระทรวงกำรคลัง’
ก�ำเนิดขึน้ ตำมวัตถุประสงค์ กำรให้ควำม
รู้เรื่องภำษี แก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน
โดยรวมถึงเป็นนวัตกรรมกำรให้บริกำร
ด้ำนภำษีในรูปแบบใหม่ของ 3 กรมภำษี
ได้แก่ กรมสรรพำกร กรมสรรพสำมิต
กรมศุลกำกร โดยมุง่ เน้นให้บริกำร ณ จุด
เดียว เพื่อเป็นทำงเลือกใหม่ ในกำรเข้ำ
ถึงบริกำรของภำครัฐ ซึ่งกลุ่มเป้ำหมำย
หลักของโครงกำร คือ ผู้ประกอบกำร
รำยใหม่ และผูประกอบ
้
กำร SMEs โดย
ทั่วไป
จัดทำ�คว�มรู้โดย
คณะทำ�ง�น โครงก�รคลินิกภ�ษี กระทรวงก�รคลัง
ภ�ค 1 ประกอบด้วย จังหวัด ชัยน�ท นนทบุรี
ปทุมธ�นี พระนครศรีอยุธย� ลพบุรี
สระบุรี สิงห์บุรี อ่�งทอง

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
http://taxclinic.mof.go.th และ callcenter 1689

กระทรวง
การคลัง
ถนนพระราม6แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ10400
http://taxclinic.mof.go.th

