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ป

ลากระป๋อง อาหารแปรรูปบรรจุกระป๋องที่รับประทานง่าย
และหาซื้อได้ทั่วไป ท�ำรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยไม่น้อย
โดยปัจจุบันตลาดรวมปลากระป๋องในประเทศไทย มีมูลค่า
กว่า 6,200 ล้านบาท แบ่งเป็น ปลาซาร์ดีนและแมคเคอเรล 5,600
ล้านบาท และปลาทูน่ากระป๋อง 600 ล้านบาท ตัวเลขดังกล่าวนี้
น่าสนใจมากส�ำหรับผู้ที่ต้องการก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจ
ปลากระป๋อง
หากคุณเริ่มสนใจธุรกิจนี้ ลองศึกษาขั้นตอนสั้นๆ ในการเริ่มธุรกิจ
อย่างถูกกฎหมายและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชาติด้วยการช�ำระ
ภาษีกันได้เลย
น�ำเข้า

ผลิต
จ�ำหน่าย
ส่งออก
จดทะเบียน: สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน นิติบุคคล หรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ
ขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีมีรายได้จากการขายปลากระป๋องเกิน 1.8 ล้านบาท/ปี)
ขออนุญาตน�ำเข้า ‘ปลา
ขออนุญาตซื้อสุราสามทับ (แอลกอฮอล์)
วางจ�ำหน่าย
ขออนุญาตส่งออก ‘อาหาร’
ท�ำความสะอาดเครื่องมือ/อุปกรณ์
ลงทะเบียน Paperless
ออกใบก�ำกับภาษี
ลงทะเบียน Paperless
(กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขั้นตอนพิธีการน�ำเข้า
จัดท�ำรายงานภาษี
ขั้นตอนพิธีการส่งออก
(กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ยื่นขอยกเว้นภาษี
ยื่นแบบภาษีเงินได้
ยื่นขอยกเว้น/ขอคืนภาษี
ช�ำระอากรขาเข้า
ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
จัดท�ำรายงานภาษี
(กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
จัดท�ำรายงานภาษี
ยื่นแบบภาษีเงินได้
ยื่นแบบภาษีเงินได้
ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ปลาอะไรเอ่ย? ... อยู่ในกระป๋อง

ปลากระป๋อง เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก ‘ปลา’
ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก โดยปลาที่นิยมใช้ผลิตปลากระ
ป๋อง ได้แก่ ปลาซาร์ดีน ปลาทูน่า ปลาแซลมอน ปลา
แมคเคอเรล ซึ่งอาจน�ำมาแปรรูปด้วยการบรรจุในนํ้า
เกลือ นํ้ามันพืช ซอสมะเขือเทศ น�้ำแร่ หรืออื่นๆ เป็น
ธุรกิจอาหารที่มีตลาดกว้างขวางเนื่องจากเป็นสินค้า
ที่ซื้อง่ายขายคล่อง

................................................
ปลาอะไรเอย? ... อยูในกระปอง
ปลากระปอง เปนผลิตภัณฑแปรรูปจาก ‘ปลา’ ซึ่งเปนวัตถุดิบหลัก โดยปลาที่นิยมใชผลิตปลา
กระปอง ไดแก ปลาซารดีน ปลาทูนา ปลาแซลมอน ปลาแมคเคอเรล ซึ่งอาจนํามาแปรรูปดวยการบรรจุ
ในนํ้าเกลือ นํา้ มันพืช ซอสมะเขือเทศ น้ําแร หรืออื่นๆ เปนธุรกิจอาหารที่มีตลาดกวางขวางเนือ
่ งจากเปน
สินคาที่ซื้องายขายคลอง

เปิดกระป๋อง ‘ป.ปลา’

 เปดกระปอง ‘ป.ปลา’
การทําธุรกิจปลากระปองนั้น จุดเริ่มตนของการเปนผูป
 ระกอบการอยางเต็มภาคภูมิและถูกตอง
ตามกฎหมายคือ การจดทะเบียนธุรกิจ ตามรูปแบบของการดําเนินกิจการ เชน เปนกิจการทีด
่ ําเนินการ
โดยบุคคลธรรมดา กลุมบุคคล นิติบค
ุ คล หรือวิสาหกิจชุมชน

การท� ำ ธุ ร กิ จ ปลากระป๋อ งนั้น จุดเริ่มต้ น ของการเป็ น ผู ้ ป ระกอบการอย่ าง
เต็มภาคภูมิและถูกต้องตามกฎหมายคือ การจดทะเบียนธุรกิจ ตามรูการจดทะเบี
ปแบบของการ
ยนพาณิชยตามประเภทธุรกิจ
 บุคคลธรรมดา
จดทะเบียนไดที่ อบต./เทศบาล พาณิชยจังหวัด
ด�ำเนินกิจการ เช่น เป็นกิจการที่ด�ำเนินการโดยบุคคลธรรมดา
กลุจดทะเบี
่มบุคยนได
คลที่ นิสําตนักิบพัุคฒคล
นิติบุคคล
นาธุรกิจ พาณิชยจังหวัด
จดทะเบียนไดที่ สนง.เลขาฯ คณะกรรมการสงเสริมสิสาหกิจชุมชน / กรมสงเสริมการเกษตร
 วิสาหกิจชุมชน
หรือวิสาหกิจชุมชน
 สหกรณ
จดทะเบียนไดที่ สหกรณจังหวัด พาณิชยจังหวัด
 SMEs
 กลุม OTOP

• บุคคลธรรมดา
• นิติบุคคล
• วิสาหกิจชุมชน
• สหกรณ์
• SMEs
• กลุ่ม OTOP

จดทะเบียนไดที่ สํานักพัฒนาธุรกิจ พาณิชยจังหวัด
จดทะเบียนไดที่ ที่วาการอําเภอ หรือสํานักงานเขต

การจดทะเบียนพาณิชย์ตามประเภทธุรกิจ
จากนั้นยื่นขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รวมถึงจดทะเบียนภาษีมล
ู คาเพิ่มกับกรมสรรพากร
จดทะเบียนได้ที่ อบต./เทศบาล ซึพาณิ
ชย์จังหวัยดนภาษีมูลคาเพิ่มนี้จะกระทําในกรณีที่คณ
่งการจดทะเบี
ุ มีรายไดจากการขายปลากระปองเกินกวา 1.8
ลานบาทตอป (หากไมเกินก็ขอจดทะเบียนได) นอกจากนี้ คุณยังตองจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มในกรณี
จดทะเบียนได้ที่ ส�ำนักพัฒนาธุรทีกิจ่คุณพาณิ
ชย์จังาหวั
ตองการนํ
เขาด
-สงออกสินคาหรือวัตถุดิบทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจของคุณดวย
ซึ่งในกรณีที่คุณจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม คุณจะมีหนาที่เพิ่มเติมติดมาดวย นั่นคือ คุณตอง

จดทะเบียนได้ที่ สนง.เลขาฯ คณะกรรมการส่
งเสริมสิสาหกิจชุมชน / กรมส่งเสริม
จัดทํารายงานภาษีซื้อรวมถึงตองออกใบกํากับภาษีใหลก
ู คาเมือ
่ มีการขายสินคาเกิดขึ้น เพื่อใชเปน
การเกษตร
หลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิม
่ กับกรมสรรพากรดวย

จดทะเบียนได้ที่ สหกรณ์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด
จดทะเบียนได้ที่ ส�ำนักพัฒนาธุรกิจ พาณิชย์จังหวัด
จดทะเบียนได้ที่ ที่ว่าการอ�ำเภอ หรือส�ำนักงานเขต

จากนั้นยื่นขอมีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร รวมถึงจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
กับกรมสรรพากร ซึ่งการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้จะกระท�ำในกรณีที่คุณมีรายได้
จากการขายปลากระป๋องเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี (หากไม่เกินก็ขอจดทะเบียนได้)
นอกจากนี้ คุณยังต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีที่คุณต้องการน�ำเข้า-ส่งออก
สินค้าหรือวัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของคุณด้วย
ซึ่งในกรณีที่คุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณจะมีหน้าที่เพิ่มเติมติดมาด้วย
นั่นคือ คุณต้องจัดท�ำรายงานภาษีซื้อรวมถึงต้องออกใบก�ำกับภาษีให้ลูกค้าเมื่อมี
การขายสินค้าเกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
มูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรด้วย

ความรู้บรรจุ

กระป๋อง
รายงานที่ ผู ้ ป ระกอบการจดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม
ต้องจัดท�ำ คือ
• รายงานภาษีซื้อ เอกสารหลักฐานประกอบการ
ลงรายงานคือ ‘ใบก�ำกับภาษี’
• รายงานภาษีขาย เอกสารหลักฐานประกอบ
การลงรายงานคือ ‘ส�ำเนาใบก�ำกับภาษี’
• รายงานสินค้าและวัตถุดิบ เอกสารหลักฐาน
ประกอบการลงรายงานคือ ‘ส�ำเนาใบก�ำกับภาษี และ
ใบก�ำกับภาษี’
โดยผู ้ ป ระกอบการต้ อ งลงรายการในรายงาน
ภาษีภายใน 3 วันท�ำการนับแต่วันที่ได้มาหรือจ�ำหน่าย
ออกไปซึ่งสินค้าหรือบริการ

ความรู้บรรจุ

กระป๋อง
ในขัน้ ตอนการผลิต กรณีทผี่ ปู้ ระกอบการจ�ำเป็น
ต้องใช้สุราสามทับ (แอลกอฮอล์) มาใช้ท�ำความสะอาด
เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิตปลากระป๋องให้ปราศจาก
การปนเปื้อนจุลินทรีย์ตามมาตรฐานการรักษาความ
สะอาดและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หากความต้องการใช้
สุราสามทับปริมาณสูงในแต่ละปีควรขออนุญาตซื้อสุรา
สามทับ (แอลกอฮอล์) จากองค์การสุรา ณ ส�ำนักงาน
สรรพสามิ ตพื้ นที่แ ห่งท้องที่ที่ส ถานประกอบการนั้น
ตั้งอยู่
ทั้งนี้ สุราสามทับ (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์) ที่ได้
รับอนุญาตซื้อจากองค์การสุรา เป็นสุราที่ได้ช�ำระภาษี

จับปลาใส่กระป๋อง
...และเริ่มรับเงิน

กระบวนการผลิตปลากระป๋อง เป็นการแปรรูป
เพื่อการถนอมอาหาร (Food Preservation) ด้วย
การใช้ความร้อน (Thermal Processing) โดยปลาก
ระป๋องจัดเป็น กลุ่มอาหารที่เป็นกรดต�่ำ (Low Acid
Food) บรรจุในภาชนะที่ปิดผนึกสนิท (Hermectically
Sealed Container) ซึ่งเมื่อคุณเริ่มด�ำเนินการผลิต
ตามมาตรฐานและควบคุมคุณภาพได้ตามที่กฎหมาย
ก�ำหนดแล้ว คุณก็สามารถนับเงินจากธุรกิจนี้ได้เลย

สุราแล้วในอัตรา 6.00 บาทต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์
บริสทุ ธิ์ ซึง่ ผูไ้ ด้รบั อนุญาตต้องน�ำสุราสามทับดังกล่าว
ไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ขอไว้ ณ สถาน
ประกอบการเท่านั้น พร้อมกันนี้ต้องจัดท�ำเอกสาร
และหลั ก ฐานประกอบการรายงานเพื่ อ น� ำ ส่ ง
ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภายในวันที่ 7 ของเดือน
ถัดไป ดังนี้
1.บัญชีแสดงรายการรับ-จ่ายสุราประจ�ำวัน
แบบ 1 (ส.2/80) จัดท�ำรายงานทุกวัน
2.ใบขนสุ ร าที่ อ งค์ ก ารสุ ร าออกให้ ที่ มี
การขนส่ง จัดท�ำรายงานทุกวัน (รวบรวมเก็บไว้เพื่อ
เป็นหลักฐานพิจารณาการขอซื้อครั้งต่อไป)
3.บัญชีงบเดือนแสดงรายการรับ-จ่ายสุรา
คงเหลือ แบบ 2 (ส.2/81) จัดท�ำรายงานทุกสิ้นเดือน

ในขั้นตอนนี้คุณมีกระบวนการทางภาษีที่ต้องด�ำเนิน
การ ได้แก่ การจัดท�ำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ (กรณีเป็นผู้ประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อประกอบการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีมูลค่าเพิ่ม และยังต้องยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กับกรมสรรพากรด้วย
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คุณซื้อวัตถุดิบหลักคือ ‘ปลา’
ที่คุณใช้ในการผลิตนั้น
• กรณีมีการจัดซื้อวัตถุดิบภายในประเทศ เช่น ‘ปลา
ทูน่าสด หรือแช่แข็งเป็นตัว’ คุณจะได้รับการยกเว้นภาษี
มูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และ
ค�ำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.29/2535
• กรณีมีการจัดซื้อวัตถุดิบ ‘ปลาทูน่าชนิดเนื้อปลา’
เป็นวัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการแปรสภาพจากเดิม คุณจะ
ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามค�ำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.
29/2535

ทั้งนี้ เมื่อคุณผลิตปลากระป๋องออกวางจ�ำหน่าย
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของคุณ ได้แก่
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องนั้น
คุณอาจต้องมีการว่าจ้าง
แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว และ/หรือพนักงานประจ�ำ ฯลฯ
กระบวนการด้ า นภาษี ที่ ต ้ อ งด� ำ เนิ น การในขั้ น ตอนนี้
คือ เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับ
พนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน รวมไปถึงการให้บริการ
การโฆษณา การและขนส่ง กระบวนการทั้งหมดนี้ต้องมี
การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายทุกครั้ง โดยคุณมีหน้าที่หัก
ภาษีและน�ำส่งต่อกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือน
ถัดจากเดือนที่มีการจ่ายเงินได้
• ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้จากการขายปลากระ
ป๋อง คุณก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบธุรกิจ
คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

ความรู้บรรจุ

กระป๋อง
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจที่ดี คุณสามารถมีส่วนช่วยใน
การพัฒนาประเทศได้ด้วยการเสียภาษีประจ�ำปี ตามรูป
แบบในการจดทะเบียนดังนี้
• ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ยื่นแบบ
ช�ำระภาษีปลี ะ 2 ครัง้ แสดงรายการภาษีเดือนมกราคมมิถุนายน ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 เสียภาษีภายในเดือน
กั น ยายนในแต่ ล ะปี และแสดงรายการภาษี เ ดื อ น
มกราคม-ธันวาคม ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เสียภาษี
ภายในเดือนมีนาคมปีถัดไป
• ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล ยื่นแบบช�ำระ
ภาษีปีละ 2 ครั้ง

1.ภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ
ภ.ง.ด.51 เสียภาษีภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบ
6 เดือนของรอบระยะเวลาบัญชี
2.ภาษีเงินได้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ
ภ.ง.ด.50 เสียภาษีภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้าย
ของรอบระยะเวลาบัญชี

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณ
ต้องซื้อวัตถุดิบ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนผลิต ราคา
ที่คุณซื้อจะบวกภาษีมูลค่าเพิ่มมา
แล้ว เท่ากับว่าคุณเป็นผู้เสียภาษี
ในส่ ว นนี้ แ ล้ ว และเมื่ อ ถึ ง เวลา
จ�ำหน่ายปลากระป๋อง คุณสามารถ
ตั้ ง ราคาขายโดยบวกภาษี มู ล ค่ า
เพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณจะ

กลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน แต่คุณ
ต้องออกใบก�ำกับภาษีหรือบิลเงินสด
ให้ลูกค้าไว้เป็นหลักฐานด้วย ซึ่งคุณ
ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้
ก่อน เพราะผู้มีสิทธิ์ออกใบก�ำกับ
ภาษีได้ ก็ คือผู ้ ที่ จดทะเบี ย นภาษี
มูลค่าเพิ่มเท่านั้น
ส� ำ หรั บ กรณี ที่ ป ลากระป๋ อ ง
สร้ า งรายได้ จ ากยอดขายให้ คุ ณ

มากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณ
มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ
เพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยค�ำนวณ
ภาษี ที่ ต ้ อ งเสี ย จากภาษี ข ายหั ก
ด้วยภาษีซื้อ
โ ด ย คุ ณ ส า ม า ร ถ ยื่ น แ บ บ
แสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่อกรม
สรรพากร ณ ส�ำนักงานสรรพากร
พื้นที่สาขา ในเขตท้องที่

‘น�ำเข้า’ ขยายการผลิต เพิ่มรายได้

ในปัจจุบันการผลิตปลากระป๋องนั้นมีทั้งการใช้ปลาที่จัดหา
ภายในประเทศ และสั่งน�ำเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากปลาทูน่า
ที่จับได้ภายในประเทศมีเพียงร้อยละ 20-25 เท่านั้น ดังนั้น คุณ
ควรจะศึกษาเส้นทางการน�ำเข้าซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆ โดยเริ่มจาก
การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ
ไร้เอกสาร (Paperless) ซึ่งลงทะเบียนเฉพาะครั้งแรกเพียงครั้ง
เดียวเท่านั้น
จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการผ่านพิธีการน�ำเข้าสินค้า ซึ่งต้อง
ศึกษาพิกัดอัตราศุลกากรวัตถุดิบที่คุณจะน�ำเข้าเพื่อประโยชน์
ในการค�ำนวณภาษีหรือขอยกเว้นอัตราอากรขาเข้า ยกตัวอย่าง
เช่ น การน� ำ เข้ า ปลาทู น ่ า เพื่ อ ใช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ส� ำ หรั บ ผลิ ต
ปลากระป๋องมักน�ำเข้าใน 2 ลักษณะ คือ ปลาทูน่าแช่แข็งทั้งตัว
และที่เป็นเนื้อปลา ซึ่งมีอัตราการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่แตกต่างกัน
เป็นต้น

ความรู้บรรจุ

กระป๋อง
ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง มีอากร
ขาออกเท่ากับศูนย์โดยอัตโนมัติ ตามพ
ระราชก�ำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.
2530 ภาค 3 พิกัดอัตราอากรขาออก
ประเภทที่ 9

รายการ
พิกัดศุลกากร
อัตราอากรขาเข้า
ปลาซาร์ดีน ที่บรรจุภาชนะอากาศเข้าไม่ได้
1604.13.11
30% หรือ 100 บาท/กิโลกรัม
ปลาทูนา ที่บรรจุภาชนะอากาศเข้าไม่ได้
1604.14.11
10% หรือ 15 บาท/กิโลกรัม
ปลาแมคเคอเรล ที่บรรจุภาชนะอากาศเข้าไม่ได้
1604.15.10
30% หรือ 100 บาท/กิโลกรัม
**ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากรเพิ่มเติมได้ที่ http://igtf.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp

ทั้งนี้ ในฐานะที่คุณเป็นผู้น�ำเข้าจะต้องจัดท�ำรายงานภาษีซื้อและรายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อ
ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม จากนั้นเมื่อมีรายได้จากการประกอบธุรกิจน�ำเข้า เพื่อ
ซื้อมา-ขายไป หรือน�ำเข้าวัตถุดิบไปผลิตสินค้าจ�ำหน่ายแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการยื่นแบบภาษีเงินได้ ภาษี
หัก ณ ที่จ่าย และยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ธุรกิจคุณด�ำเนินไปอย่างถูกต้องและช่วยน�ำรายได้ไปพัฒนา
ประเทศ

หาตลาดใหม่
ส่งออก ‘ปลากระป๋อง’

ความรู้บรรจุ

กระป๋อง
การน�ำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ‘การน�ำ
เข้าปลาทูน่าแช่แข็งที่เป็นตัว’ ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่า
เพิ่ม ส่วนการน�ำเข้าปลาทูน่าที่เป็นเนื้อปลา เสียภาษี
มูลค่าเพิ่ม
ทั้งนี้ การน�ำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ มี
การเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามความรับผิดในการ
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการน�ำเข้า ตามความรับ
ผิดในการเสียภาษี มาตรา 78/2, มาตรา 83/8 แห่ง
ประมวลรัษฎากร และฐานภาษี มาตรา 79/2(1) แห่ง
ประมวลรัษฎากร

หากคุณด�ำเนินธุรกิจปลากระป๋องในประเทศ
แข็งแกร่งแล้ว และต้องการส่งออกปลากระป๋อง
คุ ณ ภาพดี ข องคุ ณ ไปเจาะตลาดใหม่ ๆ ในต่ า ง
ประเทศ คุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจส่งออกได้ด้วย
การลงทะเบียนขอเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรแบบ
Paperless (หากเคยลงทะเบี ย นน� ำ เข้ า หรื อ เป็ น
ผู ้ ประกอบการน�ำเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากรอยู่
แล้วไม่ต้องลงทะเบียนอีก)
จากนั้ น เข้ า สู ่ พิ ธี ก ารส่ ง ออกสิ น ค้ า กั บ กรม
ศุ ลกากร แต่ ที่ ส�ำ คั ญ เมื่ อมี ร ายได้ จากตลาดต่ า ง
ประเทศกลับเข้ามาแล้ว คุณต้องไม่ลมื จัดท�ำรายงาน
ภาษี ซื้ อ รายงานภาษี ข าย และรายงานสิ น ค้ า
และวั ต ถุ ดิ บ พร้ อ มทั้ ง ยื่ น แบบแสดงรายการ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้ เพื่อช่วยกันน�ำเงิน
ส่วนหนึ่งไปพัฒนาประเทศ

“ท�ำตาม ‘หน้าที่’ ช่วยกันเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ”

ข่าวดี..

ภาษีน่ารู้
ส�ำหรับผู้ประกอบการที่เป็น
วิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็น
กรณีพิเศษ เพื่อช่วยกระตุ้นและ
ส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจรายย่อย
ในอีกทางหนึ่ง
ติดตามได้ที่ ‘คูม่ อื ภาษีสำ� หรับ
วิสาหกิจชุมชน’

โครงการ ‘คลินิกภ าษีกระทรวงการคลัง’
กำ�เนิดข นึ้ ต ามวตั ถุประสงค์ การให้ค วาม
รู้เรื่องภาษี แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน
โดยรวมถึงเป็นนวัตกรรมการให้บริการ
ด้านภาษีใ นรปู แ บบใหม่ข อง 3 กรมภาษี
ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต
กรมศลุ กากร โดยมงุ่ เน้นใ ห้บ ริการ ณ จุด
เดียว เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ ในการเข้า
ถึงบริการของภาครัฐ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย
หลักของโครงการ คือ ผู้ประกอบการ
รายใหม่ และผู้ประกอบการ SMEs โดย
ทั่วไป
จัดทำ�ความรู้โดย
คณะทำ�งานโครงการคลินิกภ าษี กระทรวงการคลัง
ภาค 7 ประกอบด้วย จังหวัด นครปฐม กาญจนบุรี
เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

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

กระทรวง
การคลัง
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
http://taxclinic.mof.go.th

