
สัง่ซ้ือของออนไลนจ์ากนอก EU* มาเบลเยยีมตอ้งเสียภาษีเท่าใด?

สินคา้ท่ีไมมี่ลกัษณะทางการคา้

การน้าเข้าสินค้าประเภทน ้าหอม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีข้อจ้ากัดเชิงปริมาณ แม้ว่าสินค้าที่น้าเข้ามานั น

จะมีมูลค่าไม่ถึง 45 ยูโร แต่ผู้น้าเข้าอาจต้องเสียภาษี 
ดูรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3gFgglI

สินคา้ท่ีมีลกัษณะทางการคา้

สินค้าท่ีส่งมาจากผู้ขายท่ีประกอบอาชีพค้าขาย เช่น การสั่งซื อ
ทางอินเทอร์เน็ต การสั่งซื อทางไปรษณีย์ เป็นต้น

ได้รับยกเว้นภาษีหากเป็นไปตามเงื่อนไขทุกประการ ดังนี 
ส่งจากบุคคลธรรมดาไปยังบุคคลธรรมดา
ผู้รับมีถิ่นพ้านักในเบลเยียม
ส่งเป็นครั งคราว
ส้าหรับใช้ส่วนตัวหรือในครัวเรือนของผู้รับเท่านั น
ไม่มีการช้าระเงินระหว่างผู้ส่งและผู้รับ
มูลค่าไม่เกิน 45 ยูโร

วิธีการค านวณค่าภาษี

อัตราภาษีศุลกากร
ขึ นอยู่กับประเภทสินคา้

อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม
ร้อยละ 21 (โดยทั่วไป)

อาจต้องเสียภาษีสรรพสามิต 
(ถ้ามี)

ภาษีศุลกากร = อัตราภาษีศุลกากร x ราคาศุลกากร
ภาษีมูลค่าเพ่ิม = อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม x (ราคาศุลกากร + ภาษีศุลกากร*)

ภาษีที่ต้องช้าระ = ภาษีศุลกากร + ภาษีมูลค่าเพ่ิม**
* หมายเหตุ หากมีภาษีสรรพสามิต ต้องน้ามาค้านวณรวมด้วย

** หมายเหตุ หากมีภาษีอ่ืน ๆ เนื่องจากการน้าเข้า ต้องน้ามาค้านวณรวมด้วย 

รายละเอียดเพิม่เตมิ

1. https://bit.ly/3h7ZewU
2. https://bit.ly/30o2zBh
3. https://bit.ly/2BmAcuF
4. ติดต่อศุลกากรเบลเยียมได้ที่ โทร. +32 2 572 57 57 

(ในปัจจุบันยังไม่เปิดให้ส่งข้อสอบถามทางอีเมล์)

• ประเทศสมาชิก EU ซึ่งรวมตัวเป็นสหภาพศุลกากร (Customs Union) ได้แก่ เบลเยียม ออสเตรีย บัลแกเรีย โครเอเชีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก 
เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ 
โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวะเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน (สหราชอาณาจักรอยู่ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563)

• สินค้าท่ีเคลื่อนย้ายภายในสหภาพศุลกากรได้รับยกเวน้ภาษีศุลกากร และประเทศสมาชิกฯ จัดเก็บภาษีศุลกากรจากสินค้าท่ีน้าเข้ามา
ในสหภาพศุลกากรในอัตราเดียวกัน 

จัดท้าโดย ส้านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ http://brussels.customs.go.th

มูลค่าสินค้า ภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิม่

ไม่เกิน 22 ยูโร ได้รับยกเว้น

ต้ังแต่ 22 ถงึ 150 ยูโร ได้รับยกเว้น ไม่ได้รับยกเว้น

เกิน 150 ยูโร ไม่ได้รับยกเว้น



สัง่ซ้ือของออนไลนจ์ากนอก EU* มาลกัเซมเบิรก์ตอ้งเสียภาษีเท่าใด?

สินคา้ท่ีไมมี่ลกัษณะทางการคา้

การน้าเข้าสินค้าประเภทน ้าหอม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีข้อจ้ากัดเชิงปริมาณ แม้ว่าสินค้าที่น้าเข้ามานั น

จะมีมูลค่าไม่ถึง 45 ยูโร แต่ผู้น้าเข้าอาจต้องเสียภาษี 
ดูรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/31beSRZ

สินคา้ท่ีมีลกัษณะทางการคา้

สินค้าท่ีส่งมาจากผู้ขายท่ีประกอบอาชีพค้าขาย เช่น การสั่งซื อ
ทางอินเทอร์เน็ต การสั่งซื อทางไปรษณีย์ เป็นต้น

ได้รับยกเว้นภาษีหากเป็นไปตามเงื่อนไขทุกประการ ดังนี 
ส่งจากบุคคลธรรมดาไปยังบุคคลธรรมดา
ผู้รับมีถิ่นพ้านักในลักเซมเบิร์ก
ส่งเป็นครั งคราว
ส้าหรับใช้ส่วนตัวหรือในครัวเรือนของผู้รับเท่านั น
ไม่มีการช้าระเงินระหว่างผู้ส่งและผู้รับ
มูลค่าไม่เกิน 45 ยูโร

วิธีการค านวณค่าภาษี

อัตราภาษีศุลกากร
ขึ นอยู่กับประเภทสินคา้

อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม
ร้อยละ 17 (โดยทั่วไป)

อาจต้องเสียภาษีสรรพสามิต 
(ถ้ามี)

ภาษีศุลกากร = อัตราภาษีศุลกากร x ราคาศุลกากร
ภาษีมูลค่าเพ่ิม = อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม x (ราคาศุลกากร + ภาษีศุลกากร*)

ภาษีที่ต้องช้าระ = ภาษีศุลกากร + ภาษีมูลค่าเพ่ิม**
* หมายเหตุ หากมีภาษีสรรพสามิต ต้องน้ามาค้านวณรวมด้วย

** หมายเหตุ หากมีภาษีอ่ืน ๆ เนื่องจากการน้าเข้า ต้องน้ามาค้านวณรวมด้วย 

รายละเอียดเพิม่เตมิ

1. https://bit.ly/31beSRZ
2. ติดต่อศุลกากรลักเซมเบิร์กได้ที่ 

2.1 โทร. +352 28 18 28 18
2.2 กรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์

https://douanes.public.lu/fr/support/contact.html

• ประเทศสมาชิก EU ซึ่งรวมตัวเป็นสหภาพศุลกากร (Customs Union) ได้แก่ เบลเยียม ออสเตรีย บัลแกเรีย โครเอเชีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก 
เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ 
โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวะเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน (สหราชอาณาจักรอยู่ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563)

• สินค้าท่ีเคลื่อนย้ายภายในสหภาพศุลกากรได้รับยกเวน้ภาษีศุลกากร และประเทศสมาชิกฯ จัดเก็บภาษีศุลกากรจากสินค้าท่ีน้าเข้ามา
ในสหภาพศุลกากรในอัตราเดียวกัน 

จัดท้าโดย ส้านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ http://brussels.customs.go.th

มูลค่าสินค้า ภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิม่

ไม่เกิน 22 ยูโร ได้รับยกเว้น

ต้ังแต่ 22 ถงึ 150 ยูโร ได้รับยกเว้น ไม่ได้รับยกเว้น

เกิน 150 ยูโร ไม่ได้รับยกเว้น


