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สหภำพยุโรปเป็ นสหภำพศุลกำกร (customs union) กล่ำวคือ โดยหลักกำรแล้ ว ทุกประเทศสมำชิก
จัดเป็ นเขตศุลกำกรเดียวกัน และใช้ กฎหมำยศุลกำกรรวมทังอั
้ ตรำภำษีศลุ กำกรที่เหมือนกันสำหรับสินค้ ำนำเข้ ำ
ที่ มิ ไ ด้ มี ถิ่ นก ำเนิ ด ในสหภำพยุโ รป อย่ำ งไรก็ ต ำม ในควำมเป็ น จริ ง แล้ ว พิธี ก ำรศุลกำกรและอัตรำภำษี ที่
ผู้ประกอบกำรต้ องชำระกลับแตกต่ำงกันไปในแต่ละประเทศสมำชิก เพรำะประเทศสมำชิกต่ำงมีอำนำจใน
กำรตีควำมกฎหมำย ดังนัน้ คำวินิจฉัยในกรณี เดียวกันจึงต่ำงกันออกไป นอกจำกนี ้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
นำมำใช้ กบั งำนศุลกำกรยังแตกต่ำงกันไปในแต่ละประเทศสมำชิกและขำดควำมเชื่อมโยงถึงกัน
สหภำพยุโรปประมวลกฎเกณฑ์ทำงศุลกำกรเป็ นครัง้ แรกในชื่อ Community Customs Code (CCC)
ในปี 2535 ก่อนที่จะถูกแทนที่ด้วย Modernized Customs Code (MCC) ในปี 2556 เพื่อนำระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มำใช้ กับศุล กำกรแทนกระดำษในกำรแลกเปลี่ยนข้ อมูล เอกสำรที่เกี่ ยวข้ อง คำวินิจ ฉัย และ
กำรสื่อสำรระหว่ำงศุลกำกรกับผู้ประกอบกำร อย่ำงไรก็ตำม ประเทศสมำชิกจำนวนหนึ่งไม่สำมำรถนำระบบ
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รำยกำรนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของโครงกำร Customs Policy Monitoring Unit (CPMU) ของสำนักงำนที่ปรึกษำกำรศุลกำกร ณ กรุงบรัสเซลส์
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อิเล็กทรอนิกส์มำใช้ งำนได้ ทนั ภำยในระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำน ดังนัน้ Union Customs Code (UCC) จึงเข้ ำมำ
แทนที่พร้ อมกับกำรแก้ ไขปัญหำที่ผำ่ นมำทีละน้ อยเพื่อนำไปสู่ควำมสำเร็จของสหภำพศุลกำกร
UCC มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อทำให้ ระบบกฎหมำยศุลกำกรมีควำมชัดเจนแน่นอน (legal certainty)
สำหรับทังเจ้
้ ำหน้ ำที่ศลุ กำกรและแวดวงธุรกิจ ทำให้ พิธีกำรศุลกำกรง่ำยขึ ้นและรวดเร็ ว ขึ ้นทัว่ ประเทศสมำชิก
สหภำพยุโรปโดยใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นมำตรฐำนเดียวกันและเชื่อมโยงถึงกัน รวมทัง้ เพิ่มกำรอำนวย
ควำมสะดวกทำงกำรค้ ำแก่ผ้ ปู ระกอบกำรที่ได้ รับสถำนะ AEO (Authorized Economic Operators)
แม้ UCC จะมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 พฤษภำคม 2559 แต่ประเทศสมำชิกมีระยะเวลำดำเนินกำร
เพื่อนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ อย่ำงสมบูรณ์แบบจนถึงปี 2563 (โปรดดูตำรำงที่ 1) โดยในระหว่ำงช่วง
เปลี่ยนผ่ำนนี ้ จะมีกำรใช้ มำตรกำรชัว่ ครำวบำงประกำรเพื่อเตรี ยมพร้ อมรับควำมเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังจะ
กล่ำวดังต่อไปนี ้

Credit: mpoverello
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ตารางที ่ 1: กรอบระยะเวลาในการบังคับใช้ UCC

Authorized Economic Operator (AEO)
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภำคม 2559 ผู้ประกอบกำรที่ได้ รับสถำนะ AEO อยู่แล้ วและผู้ประกอบกำรที่กำลังจะ
ขอสถำนะดังกล่ำวต้ องมีคณ
ุ สมบัตเิ พิ่มเติมดังต่อไปนี ้
1. ประวัตกิ ำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยที่ดี ทังกฎหมำยศุ
้
ลกำกรและกฎหมำยภำษีอื่นๆ
2. มีระบบจัดเก็บข้ อมูลกำรค้ ำและกำรขนส่งที่เป็ นที่น่ำพอใจ โดยผู้ประกอบกำรต้ องเก็บข้ อมูลในระบบ
บัญชีที่มีกำรตรวจสอบเทียบได้ และต้ องมีขนตอนกำรจั
ั้
ดกำรใบอนุญำตนำเข้ ำ/ส่งออกที่เกี่ยวเนื่องกับ
สินค้ ำต้ องกำกัดหรื อข้ อห้ ำมอื่นๆ รวมทังมำตรกำรที
้
่ใช้ แยกสินค้ ำต้ องกำกัดออกจำกสินค้ ำอื่น
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3. มีสภำพคล่องทำงกำรเงิน ไม่อยู่ในระหว่ำงขันตอนกำรถู
้
กฟ้องเป็ นผู้ล้มละลำย สินทรัพย์รวมไม่ติดลบ
และชำระภำษีถกู ต้ องครบถ้ วนในระยะเวลำ 3 ปี ที่ผำ่ นมำ
4. บุคคลของบริ ษัทที่ทำหน้ ำที่จดั กำรดูแลเรื่ อง AEO มีประสบกำรณ์ทำงศุลกำกรอย่ำงน้ อย 3 ปี และ
มีมำตรฐำนทำงศุลกำกรตำมที่ European Standardization Body กำหนด หรื อมีคณ
ุ วุฒิวิชำชีพ
(professional qualifications) ที่ออกโดยศุลกำกรของประเทศสมำชิก สถำบันกำรศึกษำที่ศุลกำกร
ประเทศสมำชิกให้ กำรรับรอง หรื อสมำคมกำรค้ ำ/ผู้เชี่ยวชำญที่ประเทศสมำชิกให้ กำรรับรอง
อย่ำงไรก็ตำม หำกบุคคลในบริ ษัทที่มีอำนำจเป็ นตัวแทนทำงกฎหมำยของบริ ษัท (เช่น ประธำนบริ ษัท
หรื อกรรมกำรบริหำร) ได้ ผำ่ นกำรฝึ กอบรมทำงศุลกำกรมำแล้ ว ก็ให้ ถือว่ำ ได้ ผ่ำนเงื่อนไขตำมข้ อนี ้แล้ ว
เช่นกัน
5. มี ม ำตรกำรตำมสัญ ญำที่ บัง คับ ให้ ผ้ ูป ระกอบกำรอื่ น ในห่ว งโซ่
โลจิสติกส์ของตนปฏิบตั ิตำมมำตรกำรควำมมัน่ คงปลอดภัย
รวมทัง้ ต้ อ งแต่ง ตัง้ บุคลำกรที่ ทำหน้ ำ ที่
ดู แ ล ด้ ำ น ค ว ำ ม มั่ น ค ง ป ล อ ด ภั ย
โดยเฉพำะ
นอกจำกนี ้ ผู้ ประกอบกำรที่ ไ ด้ รั บ สถำนะ AEO
จะได้ รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม 2 ประกำร กล่ำวคือ กำรใช้
Entry into Declarant’s Records และ Centralized Clearance for Import
1. Entry into Declarant’s Records (EIDR) เป็ นระบบที่อนุญำตให้ ผ้ ปู ระกอบกำรนำสินค้ ำเข้ ำสู่
พิธีกำรศุลกำกรโดยไม่ต้องป้อนข้ อมูลสำแดงสินค้ ำแบบครบถ้ วน (simplified data set) ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของตนได้ เอง โดยข้ อมูลที่ป้อนต้ องเพียงพอในกำรระบุสินค้ ำ และพิธีกำรศุลกำกรที่ใช้
นอกจำกนี ้ ผู้ประกอบกำรยัง ได้ รับอนุญำตให้ ประเมิ น ภำษี ไ ด้ ด้ว ยตนเอง โดยต้ องช ำระภำษี และ
ส่งข้ อมูลประกอบเป็ นระยะเพื่อให้ ศลุ กำกรตรวจสอบ โดย EIDR สำมำรถใช้ ได้ ในกรณีตอ่ ไปนี ้
 กำรเคลื่อนย้ ำยสินค้ ำอย่ำงเสรี (free circulation)
 กำรจัดเก็บในคลังสินค้ ำ
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 กำรแปรรูปสินค้ ำ (processing)
 Specific Use
 กำรส่งออกหรื อกำรส่งกลับคืน (re-export)
อย่ำงไรก็ตำม EIDR ไม่สำมำรถใช้ กบั
 กำรจัดเก็บสินค้ ำชัว่ ครำว (temporary storage)
 กำรนำเข้ ำที่มีมลู ค่ำต่ำ
 Onward Supply Relief
 สินค้ ำข้ ำมแดน
 พิธีกำรศุลกำกรเฉพำะด้ ำนอื่นๆ ที่ต้องใช้ แบบฟอร์ ม INF
2. Centralized Clearance for Import เป็ นระบบที่อนุญำตให้ ผ้ ปู ระกอบกำรจัดกำรพิธีกำรศุลกำกร
ทังหมดส
้
ำหรับกำรนำเข้ ำหรื อส่งออกให้ เสร็จสิ ้นที่ศลุ กำกรของประเทศสมำชิกหนึง่ ประเทศได้

คำวินิจฉัยพิกัดอัตรำศุลกำกร (Binding Tariff Information: BTI)
ที่ผำ่ นมำ BTI ไม่มีผลบังคับต่อผู้ประกอบกำร ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภำคม 2559 จะมีผลบังคับทังต่
้ อศุลกำกร
และผู้ประกอบกำร โดยระยะเวลำที่มีผลลดลงจำก 6 ปี เหลือ 3 ปี ดังนัน้ เมื่อประเทศสมำชิกหนึ่งออก
คำวินิจฉัยสำหรับสินค้ ำชนิดหนึ่งแล้ ว ผู้ประกอบกำรต้ องสำแดงสินค้ ำตำมคำวินิจฉัยนัน้ ทัง้ กำรนำเข้ ำและ
ส่งออก เพื่อป้องกันไม่ให้ ผ้ ูประกอบกำรเลือกขอคำวินิจฉัยที่ต่ำงออกไปจำกประเทศสมำชิ กอื่นที่จะเป็ นผล
ดีกว่ำต่อตนเอง อย่ำงที่ผำ่ นมำ อย่ำงไรก็ดี ผู้ประกอบกำรยังคงสำมำรถอุทธรณ์คำวินิจฉัยได้
ทังนี
้ ้ เนื่องจำกระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะรองรับ BTI ยังอยูร่ ะหว่ำงกำรพัฒนำ ดังนัน้ วิธีกำรออก BTI ที่ใช้ อยู่
ในปั จจุบนั ไม่ว่ำจะเป็ นรู ปแบบกระดำษหรื ออิเล็กทรอนิกส์จะยังใช้ อยู่ต่อไปจนกว่ำระบบอิเล็กทรอนิกส์จะ
พร้ อมใช้ งำน โดยประเทศสมำชิกมีเวลำเตรี ยมควำมพร้ อมจนถึงวันที่ 1 มีนำคม 2560
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Credit: bisnow

ถิ่นกำเนิดสินค้ ำ
ขณะที่ preferential

origin

ไม่มี ก ำรเปลี่ ยนแปลงมำกนัก แต่ส ำหรั บ Non-preferential

origin

มีกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ กล่ำวคือ ที่ผ่ำนมำ กฎที่ใช้ กำหนดถิ่นกำเนิดสินค้ ำ คือ กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมี
นัยยะสำคัญทำงเศรษฐกิจครัง้ สุดท้ ำย (last, substantial, economically justified processing or working)
ซึ่งหลักเกณฑ์ดงั กล่ำวมีควำมเป็ นอัตวิสยั (subjective) จึงเกิดควำมไม่แน่นอนในกำรตีควำม และแม้ WTO
จะออก List Rules เพื่อสร้ ำงกฎเกณฑ์กำรตีควำมถิ่นกำเนิดสินค้ ำที่มีควำมเป็ นภววิสยั (objective) ก็ตำม
แต่ศำลยุติธรรมแห่งสหภำพยุโรป (ECJ) ได้ ตดั สินว่ำ WTO List Rules ไม่มีผลผูกพันทำงกฎหมำย เพรำะมิได้
เป็ นส่วนหนึง่ ของกฎหมำยสหภำพยุโรป ดังนัน้ เพื่อแก้ ไขปั ญหำดังกล่ำว UCC จึงได้ นำกฎเกณฑ์ใน List Rules
บำงประกำรเข้ ำมำเป็ นส่วนหนึ่งของ UCC จึงมีผลบังคับทำงกฎหมำยและสร้ ำงกฎเกณฑ์ที่มีควำมเป็ นภววิสยั
ในกำรกำหนดถิ่นกำเนิดสินค้ ำ
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ทัง้ นี ้ ประเทศสมำชิ กมี ระยะเวลำเตรี ยมควำมพร้ อมในกำรนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ ม ำใช้ จ นถึง วันที่ 1
มกรำคม 2560

กำรประเมินรำคำ
Credit: pcb

กำรเปลี่ ย นแปลงที่ ส ำคั ญ ประกำรหนึ่ ง คื อ
กำรยกเลิกกฎกำรขำยครัง้ แรกเพื่อกำรส่งออก (First
sale for export rule) กล่ำวคือ ที่ผ่ำนมำ รำคำที่ใช้
คำนวณรำคำศุลกำกร คือ รำคำซื ้อขำยครัง้ แรกเพื่อ
กำรส่งออกมำยังสหภำพยุโรป เช่น หำกผู้ผลิตที่จีน
ขำยสิ น ค้ ำ ให้ แก่ ผ้ ูป ระกอบกำรฮ่ อ งกงซึ่ ง ส่ ง ออก
สินค้ ำมำยังสหภำพยุโรปอีกทอดหนึ่ง ดังนี ้ รำคำที่ใช้
ประเมินรำคำศุลกำกรที่ผ่ำนมำ คือ รำคำที่ผ้ ผู ลิตที่
จี นขำยให้ แก่ผ้ ูประกอบกำรที่ ฮ่องกงซึ่ง เป็ นรำคำที่
ต่ำกว่ำ ไม่ใช่รำคำที่ผ้ ปู ระกอบกำรที่ฮอ่ งกงขำยให้ แก่ผ้ นู ำเข้ ำที่สหภำพยุโรป
ตำมหลักเกณฑ์ ใหม่ ของ UCC รำคำที่ใช้ ประเมินรำคำศุลกำกร คือ ราคาสุดท้ ายที่ซื้อขายก่ อน
จะส่ งออกมายังสหภาพยุโรป ดังนัน้ ตำมตัวอย่ำงข้ ำงต้ น รำคำที่ใช้ คือ รำคำซื ้อขำยระหว่ำงผู้ประกอบกำรที่
ฮ่องกงกับผู้นำเข้ ำที่สหภำพยุโรปซึง่ เป็ นรำคำที่สงู กว่ำกำรซื ้อขำยทอดแรก
อย่ำงไรก็ตำม กฎกำรขำยเพื่อกำรส่งออกครัง้ แรกยังคงใช้ ภำยหลังวันที่ 1 พฤษภำคม 2559 สำหรับสัญญำ
ซื ้อขำยที่มีผลบังคับตำมกฎหมำยก่อนที่ Implementing Act จะมีผลบังคับใช้ เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบกำรมีระยะเวลำ
ในกำรปรับเปลี่ยนห่วงโซ่โลจิสติกส์ของตนต่อไป
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พิธีกำรเฉพำะด้ ำน (Special Procedures)
พิธีกำรเฉพำะด้ ำนมีควำมยืดหยุ่นมำกยิ่งขึน้ เช่น ในกำรขออนุญำตแปรรู ปสินค้ ำภำยในคลัง สินค้ ำใน
สหภำพยุโรป (inward processing) ผู้ประกอบกำรไม่ต้องแสดงเจตจำนงที่จะส่งออกสินค้ ำที่แปรรูป และไม่
ต้ องชำระดอกเบี ้ยชดเชย (compensatory interest) หำกสินค้ ำที่แปรรูปนันถู
้ กปล่อยเข้ ำมำในสหภำพยุโรป
สำหรับกำรคำนวณภำษีศลุ กำกรสำหรับสินค้ ำที่ถกู ส่งออกนอกสหภำพยุโรปเพื่อกำรแปรรูปแล้ วนำกลับเข้ ำ
มำอีกเพื่อขอลดหรื อยกเว้ นภำษี ศลุ กำกร (outward processing) จะไม่ใช้ หลักกำรคำนวณโดยนำค่ำภำษี ของ
สินค้ ำที่ นำกลับเข้ ำมำอีกมำหักลบกับค่ำภำษี ของสินค้ ำที่ ส่งออกเพื่อแปรรู ป แต่จ ะใช้ ต้นทุนกำรแปรรู ปใน
กำรคำนวณภำษี
นอกจำกนี ้ กำรค้ ำปลีกจำกคลังสินค้ ำทัณฑ์บนผ่ำนอินเตอร์ เน็ตสำมำรถกระทำได้ ภำยใต้ UCC

ค่ ำทรัพย์ สินทำงปั ญญำ (royalties)
เงื่อนไขสำคัญในกำรเก็บภำษี จำก royalties คือ ค่ำ royalties นัน้ เป็ นเงื่อนไขในกำรซือ้ ขำย กล่ำวคือ
ผู้ส่งออกกำหนดให้ ผ้ ูนำเข้ ำต้ องเก็บค่ำ royalties จำกลูกค้ ำของตน มิฉะนัน้ ผู้ส่งออกจะไม่ขำยสินค้ ำให้
อย่ำงไรก็ตำม ในควำมเป็ นจริ งแล้ ว ผู้ส่งออก (ผู้ขำย) ส่วนใหญ่ไ ม่ได้ คำนึงว่ำ ผู้นำเข้ ำจะเก็ บค่ำ royalties
จำกลูกค้ ำหรื อไม่ ศุลกำกรจึงไม่อำจเก็บภำษีจำกค่ำ royalties นันได้
้
ทังนี
้ ้ ตำมบทบัญญัติใหม่ใน UCC ค่ำ royalties ถูกกำหนดให้ เป็ นเงื่อนไขในกำรซื ้อขำยระหว่ำงผู้ส่งออก
และผู้นำเข้ ำโดยตรง โดยไม่คำนึงว่ำ ผู้ส่งออกจะกำหนดให้ ผ้ นู ำเข้ ำเก็บค่ำ royalties จำกลูกค้ ำอีกทอดหรื อไม่
หรื อกล่ำวอีกนัยหนึง่ ค่ำ royalties จะถูกรวมนำมำคำนวณเป็ นรำคำศุลกำกรเพื่อจัดเก็บภำษี ตอ่ ไป

หลักประกันทัณฑ์ บน
ที่ผ่ำนมำ ประเทศสมำชิกมีดุลยพินิจในกำรเรี ยกเก็บหลักประกันทัณฑ์บน แต่ตำมบทบัญญัติใน UCC
กำหนดให้ ประเทศสมำชิกเก็บหลักประกันในหลำยกรณี อย่ำงไรก็ตำม ผู้ประกอบกำรที่ได้ รับสถำนะ AEO และ
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มีสถำนะคล่องตัวทำงกำรเงินสูงจะได้ รับสิทธิประโยชน์จำกกำรยกเว้ นวำงหลักประกันหรื ออำจได้ รับอนุญำตให้
วำงหลักประกันน้ อยลง
กำหนดกำรนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ กบั ระบบนี ้ คือ 1 ตุลำคม 2563

กำรจัดเก็บสินค้ ำชั่วครำว
ระยะเวลำใหม่สำหรับกำรจัดเก็บสินค้ ำชัว่ ครำว คือ 90 วัน โดยไม่คำนึงถึงวิธีกำรขนส่ง และผู้ประกอบกำร
ต้ องวำงหลักประกันทัณฑ์บน ทังนี
้ ้ สินค้ ำที่อยู่ในคลังสินค้ ำอยู่แล้ ว ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2559 จะเริ่ มนับ
ระยะเวลำ 90 วันใหม่
รูปที 1: กรอบระยะเวลาในการบังคับใช้ UCC

คำศัพท์ ทำงเทคนิคใหม่ ๆ
คำศัพท์เดิม คำศัพท์ใหม่
Community goods
Customs Procedures with Economic Impact (CPEI)
Local Clearance Procedure (LCP)
Community Transit
New Computerized Transit System (NCTS)

Union goods
Special Procedures
Entry in the Declarant’s Records
Union Transit
Electronic Transit System (ETs)
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สิ่งที่ผ้ ูประกอบกำรส่ งออกในเอเชียไปยังสหภำพยุโรปควรคำนึง
1. First sale rule ไม่ นำมำใช้ ในกำรประเมินรำคำศุลกำกรอีกต่ อไป กล่ำวคือ ผู้ประกอบกำร
ไม่สำมำรถใช้ รำคำแรกที่ซื ้อขำยในห่วงโซ่โลจิสติกส์มำใช้ ในกำรชำระภำษี ศลุ กำกรได้ อีก แต่ต้องใช้
รำคำสุดท้ ำยที่ใช้ ในกำรซือ้ ขำยก่อนที่สินค้ ำนัน้ จะถูกปล่อยให้ เคลื่อนย้ ำยอย่ำงเสรี ในสหภำพยุโรป
ผู้ป ระกอบกำรจึ ง ควรทบทวนเพื่ อ เปลี่ ย นแปลงโครงสร้ ำงโลจิ ส ติ ก ส์ ข องตน และพิ จ ำรณำ ว่ ำ
จะขำยสินค้ ำในรำคำที่ต่ำให้ แก่ผ้ นู ำเข้ ำในสหภำพยุโรปหรื อไม่
2. เตรี ยมพร้ อมสำหรั บกำรวำงหลักประกันทัณฑ์ บน เนื่องจำก UCC กำหนดให้ ศลุ กำกรเรี ยกเก็บ
หลัก ประกัน จำกผู้ ประกอบกำรในหลำยกรณี ดัง นัน้ ผู้ป ระกอบกำรในเอเชี ย จึ ง ควรพิ จ ำรณำ
สภำพคล่องทำงกำรเงินและงบประมำณประจำปี ของตน
3. พิจำรณำกำรขอสถำนะ AEO โดยเฉพำะผู้ประกอบกำรในเอเชียที่มีสำขำในสหภำพยุโรป เพรำะ
ผู้ประกอบกำรที่ได้ สถำนะดังกล่ำวจะได้ รับสิทธิ วำงหลักประกันเป็ นจำนวนที่น้อยลงหรื ออำจได้ รับ
กำรยกเว้ นในบำงกรณี รวมทังได้
้ รับสิทธิประโยชน์ใ นกำรอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ ำอื่นๆ ดังนัน้
ผู้ประกอบกำรจึงควรจัดเตรี ยมควำมพร้ อมเพื่อรับกำรตรวจสอบภำยในจำกศุลกำกร
อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ กำรขอสถำนะ AEO
4.

วำงแผนให้ รอบคอบก่ อนขอคำวิ นิจ ฉั ยพิกั ด อั ตรำ
ศุ ล กำกร (BTI)

เพรำะค ำวิ นิ จ ฉั ย มี ผ ลผู ก พั น

ผู้ประกอบกำรเป็ นระยะเวลำ 3 ปี และเมื่อประเทศ
ส ม ำ ชิ ก ห นึ่ ง อ อ ก ค ำ วิ นิ จ ฉั ย แ ล้ ว
ผู้ป ระกอบกำรไม่ ส ำมำรถเพิ ก เฉยต่อ
ค ำวิ นิ ฉั ย นั น้ และขอค ำวิ นิ จ ฉั ย จำก
ประเทศสมำชิ กอื่นได้ อีก ดัง นัน้ ก่อนที่
จะยื่นขอคำวินิจ ฉัย ผู้ประกอบกำรควร
หำเหตุผ ลประกอบที่ ดี ส ำหรั บ กำรจัด
จำแนกประเภทสินค้ ำ
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สรุ ป
UCC กำลังนำสหภำพยุโรปเข้ ำสู่ยุค Customs Digital อย่ำงเต็มตัวตำมที่องค์กำรศุลกำกรโลก (WCO)
ได้ กำหนดให้ เป็ นนโยบำยหลักเนื่องในวันศุลกำกรโลกประจำปี นี ้ และยังเป็ นที่คำดว่ำ UCC จะมีบทบำทสำคัญ
ในกำรสร้ ำงสหภำพศุลกำกรที่มีกฎเกณฑ์ทำงศุลกำกรที่เป็ นไปในทิศทำงเดียวกันในแต่ละประเทศสมำชิก ทังนี
้ ้
ส ำหรั บ ในส่ว นของผู้ป ระกอบกำรในไทยที่ ส่ง ออกสิ น ค้ ำ ไปยัง สหภำพยุโ รป อำจต้ อ งพิ จ ำรณำปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงห่วงโซ่โลจิสติกส์ของตนเพื่อให้ ต้นทุนรำคำที่จะใช้ คำนวณรำคำศุลกำกรลดลง เนื่องจำก UCC
ได้ ยกเลิกกฎ First Sale Rule แล้ ว นอกจำกนี ้ ควรเตรี ยมควำมพร้ อมเพื่อขอสถำนะ AEO และนำระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มำใช้ เพื่อกำรค้ ำที่คล่องตัวกับผู้ประกอบกำรในสหภำพยุโรป ส่วนผู้ประกอบกำร SME ที่ประสบ
ปั ญหำในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยศุลกำกรบำงประกำรเพื่อขอสถำนะ AEO อำจพิจำรณำเข้ ำร่ วมโครงกำร
Voluntary Compliance Framework ดังที่จะเสนอใน CPMU news ฉบับประจำเดือนกรกฎำคม 2559
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