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การจัดเก็บภาษีและพิธีการศุลกากร
สินค้า e-commerce ในสหภาพยุโรป
บทสรุปผู้บริหาร
รายงานการศึกษาฉบับนี้ นาเสนอพิธีการศุลกากรและการจัดเก็บภาษีศุลกากร/ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑สาหรับ
สินค้าที่ซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมยกตัวอย่างกรณีปัญหาของสินค้าประเภทเภสัชภัณฑ์
กฎหมายสหภาพยุโรปได้กาหนดการจัดเก็บภาษีสินค้า e-commerce ที่มีถิ่นกาเนิดนอกสหภาพยุโรป
โดยแบ่งออกเป็นภาษีศุลกากรและภาษีมูลเพิ่มซึ่งมีมูลค่าขึ้นต่าของสินค้าที่จะได้รับยกเว้นภาษี (de minimis
value) แตกต่างกัน และคานึงถึงลักษณะทางการค้าของสินค้าที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. สินค้าที่มีลักษณะทางการค้า
๑.๑ Customs de minimis value สาหรับภาษีศุลกากร คือ ๑๕๐ ยูโร
1.1 VAT de minimis value สาหรับภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ระหว่าง ๑๐ - ๒๒ ยูโร ตามแต่ละประเทศ
สมาชิกจะกาหนด
๒. สินค้าที่ไม่มีลักษณะทางการค้า ได้แก่ สินค้าที่ส่งเป็นครั้งคราวและเป็นสินค้าสาหรับผู้รับปลายทางใช้
ส่วนตัวหรือในครัวเรือน และไม่มีการชาระเงินระหว่างผู้ส่งของและผู้รับของ โดย de minimis value ของทั้งภาษี
ศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากัน คือ ๔๕ ยูโร
ประเด็นปัญหาสาคัญของการจัดเก็บภาษีจากสินค้า e-commerce ในสหภาพยุโรป ได้แก่
๑. การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม เนื่องจากสินค้าที่มีถิ่น
กาเนิดและซื้อขายในสหภาพยุโรปต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในขณะที่สินค้าจากภายนอกอาจได้รับยกเว้นภาษี จึงมี
แนวคิดที่จะยกเลิก de minimis value สาหรับภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อจัดเก็บภาษีจากสินค้า e-commerce ทั้งหมด
๒. การยกเลิ กหรื อลด de minimis value ส าหรับภาษีมูล ค่าเพิ่ม ต้องพิจารณาถึงทรัพยากรและขีด
ความสามารถของศุลกากรในการจัดเก็บภาษีด้วย เนื่องจากต้นทุนที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีสินค้าขนาดเล็กจานวน
มาก อาจไม่คุ้มค่ากับภาษีที่จัดเก็บได้

๑ ในส่วนของภาษีสรรพสามิตนั้น

ยังไม่มีกฎระเบียบในทิศทางเดียวกันในแต่ละประเทศสมาชิก ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/excise_duties/alcoholic_beverages/rate
s/excise_duties-part_i_alcohol_en.pdf
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๓. การยกเลิกหรือลด de minimis value สาหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการย้ายกิจการ
ไปยังต่างประเทศที่มีนโยบายด้านภาษีมูลค่าเพิ่มที่น่าสนใจกว่า
๔. กฎหมายการค้าเภสัชภัณฑ์ทางอิเล็กทรอนิกส์มีความแตกต่างกันระหว่างประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
โดยประเด็นปัญหาสาคัญ คือ ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและการฉ้อฉล อย่างไรก็ตาม บางประเทศ เช่น สหราช
อาณาจักร และเดนมาร์ก สนับสนุนการค้าเภสัชภัณฑ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้การกากับดูแลอย่างเคร่งครัด
ในส่วนของพิธีการศุลกากรนาเข้าสาหรับสินค้า e-commerce นั้น ตามหลักการทั่วไป ประเทศสมาชิก
สหภาพยุ โ รปก าหนดให้ ไ ปรษณี ย์ ใ ช้ แ บบฟอร์ ม CN22/CN23 และบริ ษั ท ขนส่ ง อื่ น ๆ (courier) ใช้ Single
Administrative Document (SAD) โดยทั้งไปรษณีย์และผู้ประกอบการขนส่งต้ องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อแสดง
ว่าสินค้านั้นได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่ เช่น ใบแจ้งราคาสินค้า บัญชีสินค้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติยังไม่มี
ความสอดคล้องกันในแต่ละประเทศสมาชิก และในบางกรณี หากมูลค่าสินค้าต่ากว่า de minimis value สาหรับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ศุลกากรบางประเทศอาจอนุญาตให้ผ่านพิธีการศุลกากรด้วยปากเปล่า หรือปล่อยสินค้าโดยไม่ต้อง
ยื่นแบบฟอร์มใด ๆ
รายละเอีย ดเกี่ย วกับ การจั ดเก็บ ภาษี ศุล กากร ภาษีมูล ค่าเพิ่ม และพิธีการศุล กากรส าหรับสิ น ค้า ecommerce มีดังต่อไปนี้
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๑. การยกเว้นภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับสินค้าที่มลี ักษณะทางการค้า
๑.๑ การยกเว้นภาษีศุลกากร
ระบบยกเว้ น ภาษี ศุ ล กากรส าหรั บ สิ น ค้ า ดั ง กล่ า วถู ก จั ด ตั้ ง โดย Regulation 1186/2009 และ
Community Customs Code มาตรา 184 โดยแต่เดิมกาหนดมูลค่าขั้นต่าที่จะได้รับยกเว้นภาษี (de minimis
value) ไว้ที่ ๑๐ ยูโร อย่างไรก็ตาม ปริมาณสินค้าขนาดเล็กที่สั่งซื้อผ่านอินเตอร์เน็ตได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทาให้
ศุลกากรที่มีทรัพยากรอยู่อย่างจากัดไม่สามารถจัดการเก็บภาษีสินค้าได้ทั้งหมด ประกอบกับ มีการยกเลิกภาษี
ศุลกากรสาหรับสินค้าหลายประเภทในหลายปีที่ ผ่านมา จึงเห็นสมควรเพิ่มมูลค่าขั้นต่า โดยปัจจุบัน Regulation
274/2008 ได้กาหนดไว้ที่ ๑๕๐ ยูโร
มูลค่าขั้นต่า ๑๕๐ ยูโร มีผลบังคับใช้กับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด โดยมูลค่าดังกล่าวคิดจาก
มูลค่าที่แท้จริง (intrinsic value) กล่าวคือ มูลค่าของตัวสินค้าเอง โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าประกันภัย
ค่าขนส่ง อย่างไรก็ตาม ข้อยกเว้นนี้ไม่ใช้กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้าหอม และผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปส่วนใหญ่ใช้มู ลค่าขั้น
ต่านี้ กับ สิ น ค้า ที่ ข นส่ งมาพร้ อมกั บ สิ น ค้ า อื่ นในคราวเดี ย ว
(grouped consignment) ในใบขนสิ น ค้ า น าเข้ า เดี ย วกั น
หากสามารถระบุ แ ยกสิ น ค้ า นั้ น ออกมาได้ แ ละมู ล ค่ า ของ
สิ น ค้ า นั้ น ไม่ เ กิ น ๑๕๐ ยู โ ร อย่ า งไรก็ ต าม ในเดนมาร์ ก
โครเอเชีย ฮังการี ลักเซมเบิร์ก มอลตา โปแลนด์ โปรตุเกส
โรมาเนี ย และสโลวาเกี ย ไม่ น าหลั ก การดั ง กล่ า วมาใช้
กล่ าวคือ หากมูล ค่ารวมของสิ น ค้าทั้งหมดในใบขนสิ นค้า
เดียวกันเกิน ๑๕๐ ยูโร ต้องชาระภาษี
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๑.๒ การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
๑.๒.๑ มูลค่าขั้นต่าในประเทศสมาชิก ๒๘ ประเทศ
เริ่มในปี 1983 มูลค่าขั้นต่าที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามวัตถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวก
ทางการค้าสินค้ามูลค่าต่าระหว่างประเทศสมาชิก โดย Council Directive 83/181/EEC กาหนดมูลค่าขั้นต่าไว้
ที่ ๒๒ หน่ ว ยเงิ น ยุ โ รป (ECU: European Currency Unit) โดยไม่ ใ ช้ กั บ เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ น้ าหอม และ
ผลิ ตภัณฑ์ย าสู บ ต่อมามูล ค่าขั้น ต่าถูกแก้ไ ขโดย Directive 88/331/EEC กาหนดไว้ที่ ๑๐ - ๒๒ ECU และ
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อนุญาตให้ประเทศสมาชิกจัดเก็บภาษีสินค้าที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้โดยไม่กาหนดมูลค่าขั้นต่าก็ได้ เนื่องจากในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่เฟื่องฟู และยังไม่มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างกว้างขวาง
ในปัจจุบัน Directive 2009/132/EC ได้กาหนดมูล ค่าขั้น
ต่าสุดที่ ๑๐ ยูโร และอนุญาตให้ประเทศสมาชิกเพิ่มมูลค่านี้ได้
จนถึ ง ๒๒ ยู โ ร อย่ า งไรก็ ต าม ตาม Retical 5 ของ
Directive ดังกล่าว การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มต้องไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อเงื่อนไขการแข่งขันทางการค้า
ประเทศสมาชิ ก สหภาพยุ โ รปทั้ ง หมดได้ ก าหนดมู ล ค่ า ขั้ น ต่ าส าหรั บ ยกเว้ น
ภาษีมูล ค่าเพิ่ม และส่ ว นใหญ่กาหนดไว้ที่ ๒๒ ยูโ ร หรือเทียบเท่าในหน่วยเงินอื่น
บั ล แกเรี ย
กาหนดไว้ที่ ๓๐ BGN (ประมาณ ๑๕.๓๔ ยูโร) โครเอเชีย ๑๖๐ HRK (ประมาณ ๒๐.๘๕
ยูโร) ไซปรัส ๑๗ ยูโร เดนมาร์ก ๘๐ DKK (ประมาณ ๑๐.๗๕ ยูโร) ฮังการี ๖,๐๐๐ HUF (ประมาณ ๑๘.๘๒ ยูโร)
และสหราชอาณาจักร ๑๕ ปอนด์ (ประมาณ ๑๙.๒๓ ยูโร)
ทั้ ง นี้ VAT Committee เห็ น ว่ า มู ล ค่ า ที่ ใ ช้ ใ นในการพิ จ ารณายกเว้ น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ไม่ ร วมค่ า ใช้ จ่ าย
เล็ กน้ อย (incidental expenses) เช่น ค่าบริการ ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าขนส่ ง และค่าประกัน เพื่อหลี กเลี่ ยงการ
บิดเบือนการแข่งขันทางการค้าที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่สินค้าเดียวกันได้รับยกเว้นหรือไม่ ได้รับยกเว้นภาษีอัน
เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม ประเทศส่วนใหญ่ในสหภาพยุโรปไม่ได้ใช้หลักการดังกล่าว โดยนาค่า
ขนส่ง ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าประกันเข้ามารวม และรวมทั้งค่าจัดการ (handling cost) ในบางกรณี มารวมในการ
คานวณหามูลค่าสินค้าเพื่อการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย
จึงอาจสรุปได้ว่า มีความแตกต่างระหว่างมูลค่าขั้นต่าและการคานวณราคาเพื่อการจัดเก็บภาษีในประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรป
๑.๒.๒ การยกเลิก de minimis value ในบางประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
ฝรั่งเศสไม่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับสินค้าที่สั่งซื้อทางไกลแบบ B2C ทั้งหมด โดยครอบคลุม
ถึงคาสั่งซื้อทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และแค็ตตาล็อกซึ่งผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบการขนส่งสินค้าไปยัง
ลูกค้า
สวีเดนยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะวารสารจากต่างประเทศที่มีมูลค่าต่ากว่า ๒๒ ยูโร
โปแลนด์ไม่ยกเว้นภาษีมูล ค่าเพิ่มสาหรับสิ นค้าที่สั่งซื้อทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
ไปรษณีย์ และอินเตอร์เน็ต ฯลฯ และขนส่งโดยบริษัทขนส่งหรือไปรษณีย์ เพื่อป้องกันการ
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๔

รายงานการศึกษานโยบายศุลกากรในต่ างประเทศ (มิถุนายน ๒๕๖๐)
บิดเบือนการแข่งขันทางการค้า และป้องกันการถ่ายโอนกิจการไปยังนอกสหภาพยุโรปเพื่ออาศั ยประโยชน์จาก
มาตรการยกเว้นภาษี
เบลเยียมไม่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจนถึงปี ๒๕๔๗ จึงได้เริ่มใช้มาตรการยกเว้นภาษีอีกครั้งหนึ่งด้วยเหตุผล
ทางเศรษฐกิจ เพื่อป้องกันการย้ายกิจการไปยังประเทศสมาชิกเพื่อนบ้านที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
สุดท้ายนี้ โปรตุเกสได้ยกเลิกกฎหมายไม่ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในปี ๒๕๕๒ ด้วยเหตุผลทางต้นทุนที่ใช้ใน
บริหารจัดการที่มากกว่าภาษีที่จัดเก็บ

๒. การยกเว้นภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับสินค้าที่ไม่มลี ักษณะทางการค้า
Directive 2006/79/EC และ Directive 1186/2009 ได้กาหนดมาตรการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีศุลกากรสาหรับสินค้าที่ไม่มีลักษณะทางการค้าไว้โดยเฉพาะตามลาดับในทั่วประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดย
สินค้าต้องมีมูลค่ารวมต่ากว่า ๔๕ ยูโรต่อการขนส่ง จึงจะได้รับยกเว้นภาษี
ตาม Council Regulation 1186/2009 มาตรา ๒๗ ประเทศสมาชิกหลายประเทศใช้มาตรการควบคุม
ทางปริมาณ (quantitative restrictions) กับสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ น้าหอม กาแฟ
และชา ทั้งนี้ ฟินแลนด์ เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ และลิทัวเนีย ไม่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับสินค้าบางประเภท
ดังกล่าว แม้ไม่มีลักษณะทางการค้าก็ตาม

๓. การควบคุมเภสัชภัณฑ์ที่สั่งซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์
ในสหภาพยุโรป ประเทศสมาชิกมีอานาจอธิปไตยในการออกนโยบายสาธารณสุขเอง นโยบายจึงมีความ
แตกต่างกันในแต่ละประเทศ รวมทั้งสถานะของยาแต่ละชนิดเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การนาเข้าต้องขอใบอนุญาต
จากองค์การอาหารและยาของแต่ละประเทศ
ประเด็นปัญหาที่สาคัญ คือ การค้าขายเภสัชภัณฑ์ ทางอิเล็กทรอนิกส์อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน เนื่องจากยาไม่ได้คุณภาพ ปลอมแปลง หรือบรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสมต่อการขนส่ง และในบางกรณีลูกค้า
ไม่ได้รับสินค้าที่สั่งอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ ผู้ขายและผู้ซื้ออาศัยความแตกต่างของสถานะยาในแต่ละประเทศในการ
สั่งซื้อยาทีต่ ้องใบสั่งแพทย์
Directive 2000/31/EC กาหนดข้อมูลที่ผู้ค้าเภสัชภัณฑ์ทางอินเตอร์เน็ตต้องระบุลงในเว็บไซต์ ได้แก่
• ชื่อผู้ประกอบการ
• ทีอ่ ยู่ที่ผู้ประกอบการประกอบกิจการและรายละเอียดติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร e-mail)
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รายงานการศึกษานโยบายศุลกากรในต่ างประเทศ (มิถุนายน ๒๕๖๐)
• คุณวุฒิวิชาชีพของเภสัชกรและประเทศที่ออกคุณวุฒิ
• เภสัชสภาที่เภสัชกรขึ้นทะเบียนและหน่วยงานกากับดูแล
• กฎระเบียบวิชาชีพในประเทศที่ประกอบกิจการ
ประเทศเดนมาร์กมีกฎหมายทั่วไปควบคุมเภสัชภัณฑ์ที่ครอบคลุมการซื้อขายทางอินเตอร์เน็ต โดยเป็น
ประเทศในกลุ่มนอร์ดิกเป็นกลุ่มแรกที่อนุญาตการซื้อขายยาที่ไม่ต้องมีใบสั่ง แพทย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ และวางแผน
จะจัดตั้งหน่วยงานกากับดูแลการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ และอาจเปิดให้มีการซื้อขายยาที่ต้องมีใบสั่ง
แพทย์ได้
สหราชอาณาจั กรมีร้ านขายยาออนไลน์แห่ งแรก ชื่อ Pharmacy2U ซึ่งก่อตั้งตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ โดย
เภสัชสภาแห่งสหราชอาณาจักรได้ออกแนวปฏิบัติสาหรับการซื้อขายเภสัชภัณฑ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้
รัฐบาลยังได้สนับสนุนธุรกิจดังกล่าวโดยมีความเห็นว่า หากมีมาตรฐานวิชาชีพและการกากับดูแลที่เหมาะสมแล้ว
ไม่มีเหตุผลใดทีจะห้ามการซื้อขายทางไกล

๔. พิธีการนาเข้าสินค้ามูลค่าต่า
๔.๑ หลักการทั่วไป
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทุกประเทศกาหนดพิธีการศุลกากรอย่างเป็นทางการสาหรับการนาเข้าสินค้า
ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๕๐ ยูโร โดยใช้ Single Administrative Document (SAD)
อย่างไรก็ตาม สาหรับสินค้าที่มีมูลค่าต่ากว่า de minimis value สาหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม มีบางประเทศ
สมาชิกที่ไม่ได้กาหนดพิธีการอย่างเป็นทางการ โดยอนุญาตให้ผ่านพิธีการอย่างย่อเพื่อการอานวยความสะดวก เช่น
ในเบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เอสโตเนีย อิตาลี และสโลวาเกีย สามารถผ่านพิธีการได้ด้วยปากเปล่า โดยไม่ต้องใช้
SAD หรือ CN22 ส่วนในเยอรมนี โครเอเชีย ลักเซมเบิร์ก และสโลวีเนีย สินค้าที่มีมูลค่าต่ากว่า ๒๒ ยูโรถือว่าถูก
ปล่อยเมื่อสินค้าเคลื่อนย้ายผ่านชายแดนเขตศุลกากรของประชาคม
ส าหรับการนาเข้าสิ นค้ามูล ค่าต่าตามความตกลงไปรษณี ย์
ระหว่างประเทศ (International Postal Agreements) ประเทศ
สมาชิ ก สหภาพยุ โ รปทั้ ง หมดยกเว้ น โปรตุ เ กส อนุ ญ าตให้ ใ ช้
แบบฟอร์ม CN22 แทน SAD ได้ โดยต้องผนึกแบบฟอร์ม ที่
กล่องพัสดุ สาหรับโปรตุเกส อนุญาตให้การขนส่งแต่ล ะ
ครั้ง (individual consignment) โดยไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
Credit: Christian Pipe Smokers
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รายงานการศึกษานโยบายศุลกากรในต่ างประเทศ (มิถุนายน ๒๕๖๐)
การขนส่ งรวมกัน (combined shipment) และมีมูล ค่าต่า
กว่า ๑,๐๐๐ ยูโร สามารถผ่านพิธีการแบบง่ายได้ เรียกว่า
Verbal or Mail Traffic Customs Declaration
ในทางตรงกันข้าม พิธีการที่ใช้กับสินค้าที่ขนส่งโดย
บริ ษั ท ขนส่ ง (courier firm) แตกต่ า งกั น ไปตามแต่ ล ะ
ประเทศสมาชิ ก โดยในไอร์ แ ลนด์ สโลวาเกี ย เบลเยี ย ม
เดนมาร์ ก เยอรมนี และสหราชอาณาจั ก ร จ ากั ด การใช้
แบบฟอร์ม CN22/23 เฉพาะกับไปรษณีย์แห่งชาติเท่านั้น
กล่าวคือ บริษัทขนส่งต้องผ่านพิธีการมาตรฐานโดยใช้ SAD
ไม่ว่าผู้ขนส่งจะเป็นไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่ง ต้อง
จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมนอกจากแบบฟอร์ม SAD และ CN22
ขณะสินค้ามาถึง เพื่อแสดงให้เห็นว่า สินค้าเข้าเกณฑ์ได้รับ
ยกเว้นภาษี โดยประเทศสมาชิกทั้งหมดอนุญาตให้ใช้ใบแจ้ง
ราคาสินค้า (invoice) หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ระบุผู้เกี่ยวข้อง
รวมทั้งคาอธิบายและราคาสินค้าเพื่อวัตถุประสงค์นี้

Credit: Search Pointer

๔.๒ ในทางปฏิบัติ
ไปรษณีย์แห่งชาติใช้แบบฟอร์ม CN22/23 เป็นการทั่วไป โดยในแบบฟอร์มมีช่องให้ระบุว่า สินค้าได้รับ
การยกเว้นด้วยเหตุผลทางราคาหรือลักษระของสินค้าเอง
ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการอื่ น ๆ เช่ น บริ ษั ท ขนส่ ง ใช้ แ บบฟอร์ ม ที่ เ ป็ น กระดาษหรื อ SAD ในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยในแบบฟอร์ม SAD มีช่องให้ระบุรหัสว่า สินค้านั้นได้รับยกเว้นภาษีด้วยเหตุใด หากได้รับยกเว้น
ภาษี ให้ระบุรหัส C07 ในช่องที่ 37(2) ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในเบลเยียม เดนมาร์ก อิตาลี และออสเตรีย แจ้งว่า
นอกจากต้องระบุรหัสในช่องที่ 37(2) แล้ว ต้องระบุรหัสสินค้าในช่อง ๓๓ ด้วย อย่างไรก็ตาม พบว่า ประเทศ
สมาชิกบางประเทศอนุญาตให้ผ่านพิธีศุลกากรแบบง่ายด้วยการยื่นบัญชีสินค้าที่เป็นกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์
โดยในบัลแกเรีย โปแลนด์ โรมาเนีย และสหราชอาณาจักร บริษัทขนส่งสามารถผ่านพิธีการสาหรับสินค้าที่ขนส่งมา
รวมกันในครั้งเดียวได้ ภายใต้เงื่อนไขว่า ต้องยื่นบัญชีสินค้าที่สามารถระบุสินค้าแต่ละชนิดแยกจากกันได้ ระบุที่อยู่
ปลายทาง และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เพียงพอต่อการตรวจสอบทางศุลกากร
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รายงานการศึกษานโยบายศุลกากรในต่ างประเทศ (มิถุนายน ๒๕๖๐)
นอกจากนี้ ทั้งไปรษณีย์และบริษัทขนส่ง ต้องจัดส่งเอกสารที่เป็นหลักฐานแสดงว่า สินค้านั้นได้รับยกเว้น
ภาษีศุลกากร/ภาษีมูลค่า เพิ่ม เช่น ใบแจ้งราคาสินค้า บัญชีสินค้า (manifest) ใบตราส่ง และเอกสารอื่น ๆ ที่มี
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการยกเว้นภาษี
มูลค่า
ไม่เกิน ๑๐-๒๒ ยูโร

ภาษี
ไปรษณีย์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: ได้รับยกเว้น CN22
ภาษีศุลกากร: ได้รับยกเว้น

มากกว่า ๑๐-๒๒ ยูโร ภาษีมูลค่าเพิ่ม: ชาระ
แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ยูโร ภาษีศุลกากร: ได้รับยกเว้น
มากกว่า ๑๕๐ ยูโร ภาษีมลู ค่าเพิ่ม: ชาระ
ภาษีศุลกากร: ชาระ

CN22
CN22/CN23
(ตามมูลค่าสินค้า)

พิธีการศุลกากร
บริษัทขนส่ง
สาแดงด้วยวิธีการอื่น เช่น ปากเปล่า
บัญชีสินค้าในรูปแบบกระดาษ/
อิเล็กทรอนิกส์ แบบฟอร์ม SAD
แบบย่อ
พิธีการอย่างย่ อ ทางอิ เล็ กทรอนิ ก ส์
หรือ SAD
SAD แบบย่อหรือเต็ม

ในส่วนของการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการนั้น บริษัทขนส่งมีระบบที่เชื่อมโยงกับ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศุลกากร เช่น PLDA, CHIEF และ ATLAS เป็นต้น โดยระบบของศุลกากรจะสามารถ
ตรวจหาสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีได้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ในกรณีของไปรษณีย์หรือการสาแดงด้วยปากเปล่า
ระบบของศุลกากรจะไม่ตรวจพบข้อมูลเพื่อจัดแยกสินค้าเป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี

๕. แนวปฏิบัติในการจัดเก็บ/ชาระภาษีสาหรับสินค้ามูลค่าต่า
โดยทั่วไปแล้ว ผู้ขายนอกสหภาพยุโรปไม่ได้รวมภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในราคาซื้อขาย ในการนี้
ทั้งไปรษณีย์และบริษัทขนส่งกาหนดให้ผู้รับของชาระภาษีให้เสร็จสิ้นก่อนส่งสินค้า พร้อมเก็บค่าบริการในการ
ดาเนินการแทนผู้รับของ
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหลายประเทศมีข้อตกลงเฉพาะในการจัดเก็บภาษี เช่น
๑. สหราชอาณาจักร ศุลกากรมีความตกลงชาระภาษีล่วงหน้า (prepayment arrangement) ที่อนุญาต
ให้ผู้ประกอบการในต่างประเทศจัดเก็บและชาระภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับสินค้าที่สั่งซื้อทางไกลในจานวนที่เท่ากับ
ภาษีที่ต้องชาระเมื่อสินค้าถูกนาเข้า โดยความตกลงดังกล่าวทาในรูปแบบบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of
Understanding) กับศุลกากรในต่างประเทศ (หมู่เกาะแชนเนล ฮ่องกง สิงคโปร์ และนิวซีแลนด์) และไปรษณีย์
ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจะได้รับหมายเลขอนุญาตที่ต้องระบุในใบขนสินค้าหรือบนฉลากพัสดุโดยมีข้อความ
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รายงานการศึกษานโยบายศุลกากรในต่ างประเทศ (มิถุนายน ๒๕๖๐)
“ชาระภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับการนาเข้าไว้ล่วงหน้าแล้ว ” (Import VAT Prepaid) จึงช่วยลดภาระของศุลกากร
สหราชอาณาจักรในการคานวณและจัดเก็บภาษีเมื่อสินค้ามาถึง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่นาเข้าสินค้ามาใช้ในทาง
ธุรกิจต้องเก็บฉลากที่มีข้อความดังกล่าวไว้ รวมทั้งใบแจ้งราคาสิน ค้าจากผู้ขาย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอคืน
ภาษีซื้อ (input tax) ในภายหลัง
๒. ฝรั่งเศส ศุลกากรฝรั่งเศสมีความตกลงเฉพาะกับผู้ประกอบการขนส่งสาหรับสินค้าที่ไม่มีลักษณะทาง
การค้า ในส่วนของความตกลงกับไปรษณีย์นั้น ได้กาหนดให้ไปรษณีย์สาแดงภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมดทุก ๑๐ วัน
๓. เยอรมนี ตามแนวปฏิบัติราชการ สามารถชาระภาษีล่วงหน้าได้ในเฉพาะกรณีพิเศษเท่านั้น โดยชาระ
ไปยังหน่วยจัดเก็บภาษีของสานักงานใหญ่ศุลกากรซึ่งจะออกหมายเลขกากับไว้เป็นการเฉพาะ (XVW- Number)
และระบุไว้ในใบขนสินค้า เมื่อสินค้านาเข้าถูกปล่อยให้เคลื่อนย้ายอย่างเสรี สานักงานใหญ่ศุลกากรจะตรวจสอบกับ
หน่ ว ยจั ดเก็บ ภาษีว่า ภาษีที่ช าระมาเพีย งพอกับภาษีนาเข้า ทั้งหมด (ภาษีศุล กากร ภาษีมูล ค่าเพิ่ม และภาษี
สรรพสามิต) หรือไม่ จากนั้น จะหักภาษีจากจานวนเงินที่ชาระมาล่วงหน้า วิธีการนี้ส่วนใหญ่ใช้กับมาตรการเก็บ
ภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดชั่วคราวซึ่งไม่สามารถจัดเก็บเป็นงวด (deferment account) ได้ อย่างไรก็ตาม ศุลกากร
เยอรมนีอนุโลมใช้วิธีการนี้ในฐานะข้อยกเว้นการจัดเก็บภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมด
ทั้งนี้ วิธีการจั ดเก็บ ภาษีเป็ น งวดอาจช่ว ยอานวยความสะดวกให้ แก่ไปรษณีย์และบริษัทขนส่ งในการ
คานวณและชาระภาษีแทนผู้นาเข้า

สรุป
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปใช้หลักเกณฑ์จัดเก็บภาษีโดยพิจารณาจากราคาสินค้า ไม่ใช่จากค่าภาษีขั้นต่า
โดยมีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับภาษีศุลกากร กล่าวคือ มูลค่าสินค้าขั้นต่าที่จะได้รับยกเว้นภาษีศุลกากร คือ
๑๕๐ ยูโร แต่ในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม มูลค่าขั้นต่าที่จะได้รับยกเว้นภาษีแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ โดยอยู่
ในช่วง ๑๐-๒๒ ยูโร ทั้งนี้ หากเป็นสินค้าที่ไม่มีลักษณะทางการค้า ทุกประเทศสมาชิกใช้มูลค่าขั้ นต่าเดียวกันที่ ๔๕
ยูโรสาหรับทั้งภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พิธีการศุล กากรนั้น โดยหลักการ ประเทศสมาชิกอนุญาตให้เฉพาะไปรษณี ย์ใช้
แบบฟอร์ ม CN22/CN23 ส่ ว นผู้ ป ระกอบการขนส่ ง อื่ น ๆ (courier) ใช้ Single Administrative Document
(SAD) โดยทั้งไปรษณีย์และผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อแสดงว่าสินค้านั้นได้รับยกเว้นภาษี
หรือไม่ เช่น ใบแจ้งราคาสินค้า บัญชีสินค้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติยังไม่มีความสอดคล้องกันในแต่ละ
ประเทศสมาชิก และในบางกรณี หากมูลค่าสินค้าต่ากว่า de minimis value สาหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม ศุลกากรบาง
ประเทศอาจอนุญาตให้ผ่านพิธีการศุลกากรด้วยปากเปล่า หรือปล่อยสินค้าโดยไม่ต้องยื่นแบบฟอร์มใด ๆ
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รายงานการศึกษานโยบายศุลกากรในต่ างประเทศ (มิถุนายน ๒๕๖๐)
ทั้งนี้ ประเด็นสาคัญที่ควรพิจารณาในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่า ได้แก่ ผลกระทบต่อการแข่งขันทาง
การค้ า ที่ เ ป็ น ธรรมกั บ ผู้ ป ระกอบการในประเทศ การอ านวยความสะดวกทางการค้ า การย้ า ยกิ จ การของ
ผู้ประกอบการ และขีดความสามารถของศุลกากรในการจัดเก็บภาษีเอง
ประสบการณ์ของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับ e-commerce ดังกล่าวข้างต้นนี้ อาจนามาเป็นกรณีศึกษาในการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายศุลกากรไทยเกี่ยวกับสินค้า e-commerce ต่อไป
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