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การจัดเก็บภาษีและพิธีการศุลกากร 
สินค้า e-commerce ในสหภาพยุโรป 

บทสรุปผู้บริหาร 

 รายงานการศึกษาฉบับนี้ น าเสนอพิธีการศุลกากรและการจัดเก็บภาษีศุลกากร/ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๑ส าหรับ
สินค้าท่ีซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมยกตัวอย่างกรณีปัญหาของสินค้าประเภทเภสัชภัณฑ์ 

 กฎหมายสหภาพยุโรปได้ก าหนดการจัดเก็บภาษีสินค้า e-commerce ที่มีถ่ินก าเนิดนอกสหภาพยุโรป 
โดยแบ่งออกเป็นภาษีศุลกากรและภาษีมูลเพ่ิมซึ่งมีมูลค่าขึ้นต่ าของสินค้าที่จะได้รับยกเว้นภาษี (de minimis 
value) แตกต่างกัน และค านึงถึงลักษณะทางการค้าของสินค้าที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 ๑. สินค้าที่มีลักษณะทางการค้า 
     ๑.๑ Customs de minimis value ส าหรับภาษีศุลกากร คือ ๑๕๐ ยูโร 

1.1 VAT de minimis value ส าหรับภาษีมูลค่าเพ่ิมอยู่ระหว่าง ๑๐ - ๒๒ ยูโร ตามแต่ละประเทศ
สมาชิกจะก าหนด 

 ๒. สินค้าที่ไม่มีลักษณะทางการค้า ได้แก่ สินค้าท่ีส่งเป็นครั้งคราวและเป็นสินค้าส าหรับผู้รับปลายทางใช้
ส่วนตัวหรือในครัวเรือน และไม่มีการช าระเงินระหว่างผู้ส่งของและผู้รับของ โดย de minimis value ของทั้งภาษี
ศุลกากรและภาษีมูลค่าเพ่ิมเท่ากัน คือ ๔๕ ยูโร 

 ประเด็นปัญหาส าคัญของการจัดเก็บภาษีจากสินค้า e-commerce ในสหภาพยุโรป ได้แก่ 

 ๑. การยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม เนื่องจากสินค้าที่มีถิ่น
ก าเนิดและซื้อขายในสหภาพยุโรปต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ในขณะที่สินค้าจากภายนอกอาจได้รับยกเว้นภาษี จึงมี
แนวคิดท่ีจะยกเลิก de minimis value ส าหรับภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ือจัดเก็บภาษีจากสินค้า e-commerce ทั้งหมด 

 ๒. การยกเลิกหรือลด de minimis value ส าหรับภาษีมูลค่าเพ่ิม ต้องพิจารณาถึงทรัพยากรและขีด
ความสามารถของศุลกากรในการจัดเก็บภาษีด้วย เนื่องจากต้นทุนที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีสินค้าขนาดเล็กจ านวน
มาก อาจไม่คุ้มค่ากับภาษีท่ีจัดเก็บได้ 

                                                           
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 ส าหรับภาษีมูลค่าเพ่ิม อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการย้ายกิจการ
ไปยังต่างประเทศท่ีมีนโยบายด้านภาษีมูลค่าเพ่ิมที่น่าสนใจกว่า 

 ๔. กฎหมายการค้าเภสัชภัณฑ์ทางอิเล็กทรอนิกส์มีความแตกต่างกันระหว่างประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 
โดยประเด็นปัญหาส าคัญ คือ ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและการฉ้อฉล อย่างไรก็ตาม บางประเทศ เช่น สหราช
อาณาจักร และเดนมาร์ก สนับสนุนการค้าเภสัชภัณฑ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้การก ากับดูแลอย่างเคร่งครัด 

 ในส่วนของพิธีการศุลกากรน าเข้าส าหรับสินค้า e-commerce นั้น ตามหลักการทั่วไป ประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปก าหนดให้ไปรษณีย์ใช้แบบฟอร์ม CN22/CN23 และบริษัทขนส่งอ่ืน ๆ (courier) ใช้ Single 
Administrative Document (SAD) โดยทั้งไปรษณีย์และผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือแสดง
ว่าสินค้านั้นได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่ เช่น ใบแจ้งราคาสินค้า บัญชีสินค้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติยังไม่มี
ความสอดคล้องกันในแต่ละประเทศสมาชิก และในบางกรณี หากมูลค่าสินค้าต่ ากว่า de minimis value ส าหรับ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ศุลกากรบางประเทศอาจอนุญาตให้ผ่านพิธีการศุลกากรด้วยปากเปล่า หรือปล่อยสินค้าโดยไม่ต้อง
ยื่นแบบฟอร์มใด ๆ  

 รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพ่ิม และพิธีการศุลกากรส าหรับสินค้า e-
commerce มีดังต่อไปนี้ 
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๑. การยกเว้นภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับสินค้าท่ีมีลักษณะทางการค้า 

๑.๑ การยกเว้นภาษีศุลกากร 

 ระบบยกเว้นภาษีศุลกากรส าหรับสินค้าดังกล่าวถูกจัดตั้ ง โดย Regulation 1186/2009 และ 
Community Customs Code มาตรา 184 โดยแต่เดิมก าหนดมูลค่าขั้นต่ าที่จะได้รับยกเว้นภาษี (de minimis 
value) ไว้ที่ ๑๐ ยูโร อย่างไรก็ตาม ปริมาณสินค้าขนาดเล็กที่สั่งซื้อผ่านอินเตอร์เน็ตได้เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้
ศุลกากรที่มีทรัพยากรอยู่อย่างจ ากัดไม่สามารถจัดการเก็บภาษีสินค้าได้ทั้งหมด ประกอบกับมีการยกเลิกภาษี
ศุลกากรส าหรับสินค้าหลายประเภทในหลายปีที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเพ่ิมมูลค่าขั้นต่ า โดยปัจจุบัน Regulation 
274/2008 ได้ก าหนดไว้ที่ ๑๕๐ ยูโร 

 มูลค่าขั้นต่ า ๑๕๐ ยูโร มีผลบังคับใช้กับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด โดยมูลค่าดังกล่าวคิดจาก 
มูลค่าที่แท้จริง (intrinsic value) กล่าวคือ มูลค่าของตัวสินค้าเอง โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าประกันภัย  
ค่าขนส่ง อย่างไรก็ตาม ข้อยกเว้นนี้ไม่ใช้กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ าหอม และผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปส่วนใหญ่ใช้มูลค่าขั้น
ต่ านี้กับสินค้าที่ขนส่งมาพร้อมกับสินค้าอ่ืนในคราวเดียว 
(grouped consignment) ในใบขนสินค้าน าเข้าเดียวกัน 
หากสามารถระบุแยกสินค้านั้นออกมาได้และมูลค่าของ
สินค้านั้นไม่เกิน ๑๕๐ ยูโร อย่างไรก็ตาม ในเดนมาร์ก 
โครเอเชีย ฮังการี ลักเซมเบิร์ก มอลตา โปแลนด์ โปรตุเกส 
โรมาเนีย และสโลวาเกีย ไม่น าหลักการดังกล่าวมาใช้ 
กล่าวคือ หากมูลค่ารวมของสินค้าทั้งหมดในใบขนสินค้า
เดียวกันเกิน ๑๕๐ ยูโร ต้องช าระภาษี 

๑.๒ การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 ๑.๒.๑ มูลค่าขั้นต่ าในประเทศสมาชิก ๒๘ ประเทศ  

 เริ่มในปี 1983 มูลค่าขั้นต่ าที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวก
ทางการค้าสินค้ามูลค่าต่ าระหว่างประเทศสมาชิก โดย Council Directive 83/181/EEC ก าหนดมูลค่าขั้นต่ าไว้
ที่ ๒๒ หน่วยเงินยุโรป (ECU: European Currency Unit) โดยไม่ใช้กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ าหอม และ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต่อมามูลค่าขั้นต่ าถูกแก้ไขโดย Directive 88/331/EEC ก าหนดไว้ที่ ๑๐ - ๒๒ ECU และ
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อนุญาตให้ประเทศสมาชิกจัดเก็บภาษีสินค้าที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้โดยไม่ก าหนดมูลค่าขั้นต่ าก็ได้ เนื่องจากในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่เฟ่ืองฟู และยังไม่มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างกว้างขวาง 

 ในปัจจุบัน Directive 2009/132/EC ได้ก าหนดมูลค่าขั้น
ต่ าสุดที่ ๑๐ ยูโร และอนุญาตให้ประเทศสมาชิกเพ่ิมมูลค่านี้ได้

จนถึ ง  ๒๒ ยู โ ร  อย่ า ง ไรก็ตาม  ตาม Retical 5 ของ 
Directive ดังกล่าว การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มต้องไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อเง่ือนไขการแข่งขันทางการค้า 

 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมดได้ก าหนดมูลค่าขั้นต่ าส าหรับยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพ่ิม และส่วนใหญ่ก าหนดไว้ที่ ๒๒ ยูโร หรือเทียบเท่าในหน่วยเงินอ่ืน  

บัลแกเรีย ก าหนดไว้ที่ 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)  

 ทั้งนี้ VAT Committee เห็นว่า มูลค่าที่ใช้ในในการพิจารณายกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมไม่รวมค่าใช้จ่าย
เล็กน้อย (incidental expenses) เช่น ค่าบริการ ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าขนส่ง และค่าประกัน เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
บิดเบือนการแข่งขันทางการค้าที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่สินค้าเดียวกันได้รับยกเว้นหรือไม่ ได้รับยกเว้นภาษีอัน
เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม ประเทศส่วนใหญ่ในสหภาพยุโรปไม่ได้ใช้หลักการดังกล่าว โดยน าค่า
ขนส่ง ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าประกันเข้ามารวม และรวมทั้งค่าจัดการ  (handling cost) ในบางกรณี มารวมในการ
ค านวณหามูลค่าสินค้าเพ่ือการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมด้วย 

 จึงอาจสรุปได้ว่า มีความแตกต่างระหว่างมูลค่าขั้นต่ าและการค านวณราคาเพ่ือการจัดเก็บภาษีในประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรป 

 ๑.๒.๒ การยกเลิก de minimis value ในบางประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 

 ฝรั่งเศสไม่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับสินค้าที่สั่งซื้อทางไกลแบบ B2C ทั้งหมด โดยครอบคลุม
ถึงค าสั่งซื้อทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และแค็ตตาล็อกซึ่งผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบการขนส่งสินค้าไปยัง
ลูกค้า 

 สวีเดนยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมเฉพาะวารสารจากต่างประเทศที่มีมูลค่าต่ ากว่า ๒๒ ยูโร  

 โปแลนด์ไม่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับสินค้าที่สั่งซื้อทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ 
ไปรษณีย์ และอินเตอร์เน็ต ฯลฯ และขนส่งโดยบริษัทขนส่งหรือไปรษณีย์ เพ่ือป้องกันการ
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บิดเบือนการแข่งขันทางการค้า และป้องกันการถ่ายโอนกิจการไปยังนอกสหภาพยุโรปเพ่ืออาศั ยประโยชน์จาก
มาตรการยกเว้นภาษ ี

 เบลเยียมไม่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมจนถึงปี ๒๕๔๗ จึงได้เริ่มใช้มาตรการยกเว้นภาษีอีกครั้งหนึ่งด้วยเหตุผล
ทางเศรษฐกิจ เพ่ือป้องกันการย้ายกิจการไปยังประเทศสมาชิกเพ่ือนบ้านที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 สุดท้ายนี้ โปรตุเกสได้ยกเลิกกฎหมายไม่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมในปี ๒๕๕๒ ด้วยเหตุผลทางต้นทุนที่ใช้ใน
บริหารจัดการที่มากกว่าภาษีท่ีจัดเก็บ 

๒. การยกเว้นภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับสินค้าท่ีไม่มลีักษณะทางการค้า 

 Directive 2006/79/EC และ Directive 1186/2009 ได้ก าหนดมาตรการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีศุลกากรส าหรับสินค้าที่ไม่มีลักษณะทางการค้าไว้โดยเฉพาะตามล าดับในทั่วประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดย
สินค้าต้องมีมูลค่ารวมต่ ากว่า ๔๕ ยูโรต่อการขนส่ง จึงจะได้รับยกเว้นภาษี 

 ตาม Council Regulation 1186/2009 มาตรา ๒๗ ประเทศสมาชิกหลายประเทศใช้มาตรการควบคุม
ทางปริมาณ (quantitative restrictions) กับสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ น้ าหอม กาแฟ 
และชา ทั้งนี้ ฟินแลนด์ เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ และลิทัวเนีย ไม่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับสินค้าบางประเภท
ดังกล่าว แม้ไม่มีลักษณะทางการค้าก็ตาม 

๓. การควบคุมเภสัชภัณฑ์ท่ีสั่งซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ในสหภาพยุโรป ประเทศสมาชิกมีอ านาจอธิปไตยในการออกนโยบายสาธารณสุขเอง นโยบายจึงมีความ
แตกต่างกันในแต่ละประเทศ รวมทั้งสถานะของยาแต่ละชนิดเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การน าเข้าต้องขอใบอนุญาต
จากองค์การอาหารและยาของแต่ละประเทศ  

 ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ คือ การค้าขายเภสัชภัณฑ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน เนื่องจากยาไม่ได้คุณภาพ ปลอมแปลง หรือบรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสมต่อการขนส่ง และในบางกรณีลูกค้า
ไม่ได้รับสินค้าที่สั่งอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ ผู้ขายและผู้ซื้ออาศัยความแตกต่างของสถานะยาในแต่ละประเทศในการ
สั่งซื้อยาท่ีต้องใบสั่งแพทย ์

 Directive 2000/31/EC ก าหนดข้อมูลที่ผู้ค้าเภสัชภัณฑ์ทางอินเตอร์เน็ตต้องระบุลงในเว็บไซต์ ได้แก่ 

• ชื่อผู้ประกอบการ 
• ที่อยู่ที่ผู้ประกอบการประกอบกิจการและรายละเอียดติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร e-mail) 
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• คุณวุฒิวิชาชีพของเภสัชกรและประเทศท่ีออกคุณวุฒิ 
• เภสัชสภาที่เภสัชกรข้ึนทะเบียนและหน่วยงานก ากับดูแล 
• กฎระเบียบวิชาชีพในประเทศท่ีประกอบกิจการ 

 ประเทศเดนมาร์กมีกฎหมายทั่วไปควบคุมเภสัชภัณฑ์ท่ีครอบคลุมการซื้อขายทางอินเตอร์เน็ต โดยเป็น
ประเทศในกลุ่มนอร์ดิกเป็นกลุ่มแรกที่อนุญาตการซื้อขายยาที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ และวางแผน
จะจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแลการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ และอาจเปิดให้มีการซื้อขายยาที่ต้องมีใบสั่ง
แพทย์ได ้

 สหราชอาณาจักรมีร้านขายยาออนไลน์แห่งแรก ชื่อ Pharmacy2U ซึ่งก่อตั้งตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ โดย 
เภสัชสภาแห่งสหราชอาณาจักรได้ออกแนวปฏิบัติส าหรับการซื้อขายเภสัชภัณฑ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ 
รัฐบาลยังได้สนับสนุนธุรกิจดังกล่าวโดยมีความเห็นว่า หากมีมาตรฐานวิชาชีพและการก ากับดูแลที่เหมาะสมแล้ว 
ไม่มีเหตุผลใดทีจะห้ามการซื้อขายทางไกล 

๔. พิธีการน าเข้าสินค้ามูลค่าต่ า 
 ๔.๑ หลักการทั่วไป 

 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทุกประเทศก าหนดพิธีการศุลกากรอย่างเป็นทางการส าหรับการน าเข้าสินค้า
ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๕๐ ยูโร โดยใช้ Single Administrative Document (SAD) 

 อย่างไรก็ตาม ส าหรับสินค้าที่มีมูลค่าต่ ากว่า de minimis value ส าหรับภาษีมูลค่าเพ่ิม มีบางประเทศ
สมาชิกท่ีไม่ได้ก าหนดพิธีการอย่างเป็นทางการ โดยอนุญาตให้ผ่านพิธีการอย่างย่อเพ่ือการอ านวยความสะดวก เช่น 
ในเบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เอสโตเนีย อิตาลี และสโลวาเกีย สามารถผ่านพิธีการได้ด้วยปากเปล่า โดยไม่ต้องใช้ 
SAD หรือ CN22 ส่วนในเยอรมนี โครเอเชีย ลักเซมเบิร์ก และสโลวีเนีย สินค้าที่มีมูลค่าต่ ากว่า ๒๒ ยูโรถือว่าถูก

ปล่อยเมื่อสินค้าเคลื่อนย้ายผ่านชายแดนเขตศุลกากรของประชาคม 

 ส าหรับการน าเข้าสินค้ามูลค่าต่ าตามความตกลงไปรษณีย์
ระหว่างประเทศ (International Postal Agreements) ประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมดยกเว้นโปรตุเกส อนุญาตให้ใช้

แบบฟอร์ม CN22 แทน SAD ได้ โดยต้องผนึกแบบฟอร์มที่
กล่องพัสดุ ส าหรับโปรตุเกส อนุญาตให้การขนส่งแต่ละ
ครั้ง (individual consignment) โดยไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ

Credit: Christian Pipe Smokers 
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การขนส่งรวมกัน (combined shipment) และมีมูลค่าต่ า
กว่า ๑,๐๐๐ ยูโร สามารถผ่านพิธีการแบบง่ายได้ เรียกว่า 
Verbal or Mail Traffic Customs Declaration 

 ในทางตรงกันข้าม พิธีการที่ใช้กับสินค้าที่ขนส่งโดย
บริษัทขนส่ ง  (courier firm) แตกต่ างกัน ไปตามแต่ละ
ประเทศสมาชิก โดยในไอร์แลนด์ สโลวาเกีย เบลเยียม 
เดนมาร์ก เยอรมนี และสหราชอาณาจักร จ ากัดการใช้
แบบฟอร์ม CN22/23 เฉพาะกับไปรษณีย์แห่งชาติเท่านั้น 
กล่าวคือ บริษัทขนส่งต้องผ่านพิธีการมาตรฐานโดยใช้ SAD  

 ไม่ว่าผู้ขนส่งจะเป็นไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่ง ต้อง
จัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมนอกจากแบบฟอร์ม SAD และ CN22 
ขณะสินค้ามาถึง เพ่ือแสดงให้เห็นว่า สินค้าเข้าเกณฑ์ได้รับ
ยกเว้นภาษี โดยประเทศสมาชิกทั้งหมดอนุญาตให้ใช้ใบแจ้ง
ราคาสินค้า (invoice) หรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่ระบุผู้เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งค าอธิบายและราคาสินค้าเพ่ือวัตถุประสงค์นี้ 

 ๔.๒ ในทางปฏิบัติ 

 ไปรษณีย์แห่งชาติใช้แบบฟอร์ม CN22/23 เป็นการทั่วไป โดยในแบบฟอร์มมีช่องให้ระบุว่า สินค้าได้รับ
การยกเว้นด้วยเหตุผลทางราคาหรือลักษระของสินค้าเอง 

 ส าหรับผู้ประกอบการอ่ืน ๆ เช่น บริษัทขนส่ง ใช้แบบฟอร์มที่เป็นกระดาษหรือ SAD ในรูปแบบ
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 บริษัทขนส่งสามารถผ่านพิธีการส าหรับสินค้าท่ีขนส่งมา
รวมกันในครั้งเดียวได้ ภายใต้เงื่อนไขว่า ต้องยื่นบัญชีสินค้าที่สามารถระบุสินค้าแต่ละชนิดแยกจากกันได้ ระบุที่อยู่
ปลายทาง และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เพียงพอต่อการตรวจสอบทางศุลกากร 

Credit: Search Pointer 
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 นอกจากนี้ ทั้งไปรษณีย์และบริษัทขนส่ง ต้องจัดส่งเอกสารที่เป็นหลักฐานแสดงว่า สินค้านั้นได้รับยกเว้น
ภาษีศุลกากร/ภาษีมูลค่าเพ่ิม เช่น ใบแจ้งราคาสินค้า บัญชีสินค้า (manifest) ใบตราส่ง และเอกสารอ่ืน ๆ ที่มี
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการยกเว้นภาษี 

มูลค่า ภาษี พิธีการศุลกากร 
ไปรษณีย์ บริษัทขนส่ง 

ไม่เกิน ๑๐-๒๒ ยูโร ภาษีมูลค่าเพ่ิม: ได้รับยกเว้น 
ภาษีศุลกากร: ได้รับยกเว้น 

CN22 ส าแดงด้วยวิธีการอ่ืน เช่น ปากเปล่า 
บัญชีสินค้าในรูปแบบกระดาษ/
อิเล็กทรอนิกส์ แบบฟอร์ม SAD 
แบบย่อ 

มากกว่า ๑๐-๒๒ ยูโร 
แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ยูโร 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม: ช าระ 
ภาษีศุลกากร: ได้รับยกเว้น 

CN22 พิธีการอย่างย่อทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือ SAD 

มากกว่า ๑๕๐ ยูโร ภาษีมูลค่าเพ่ิม: ช าระ 
ภาษีศุลกากร: ช าระ 

CN22/CN23 
(ตามมูลค่าสินค้า) 

SAD แบบย่อหรือเต็ม 

 
 ในส่วนของการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการนั้น บริษัทขนส่งมีระบบที่เชื่อมโยงกับ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศุลกากร เช่น PLDA, CHIEF และ ATLAS เป็นต้น โดยระบบของศุลกากรจะสามารถ
ตรวจหาสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีได้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ในกรณีของไปรษณีย์หรือการส าแดงด้วยปากเปล่า 
ระบบของศุลกากรจะไม่ตรวจพบข้อมูลเพ่ือจัดแยกสินค้าเป็นสินค้าท่ีได้รับยกเว้นภาษี 

๕. แนวปฏิบัติในการจัดเก็บ/ช าระภาษีส าหรับสินค้ามูลค่าต่ า  
 โดยทั่วไปแล้ว ผู้ขายนอกสหภาพยุโรปไม่ได้รวมภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพ่ิมในราคาซื้อขาย ในการนี้ 
ทั้งไปรษณีย์และบริษัทขนส่งก าหนดให้ผู้รับของช าระภาษีให้เสร็จสิ้นก่อนส่งสินค้า พร้อมเก็บค่าบริการในการ
ด าเนินการแทนผู้รับของ 

 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหลายประเทศมีข้อตกลงเฉพาะในการจัดเก็บภาษี เช่น 

 ๑. สหราชอาณาจักร ศุลกากรมีความตกลงช าระภาษีล่วงหน้า (prepayment arrangement) ที่อนุญาต
ให้ผู้ประกอบการในต่างประเทศจัดเก็บและช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับสินค้าที่สั่งซื้อทางไกลในจ านวนที่เท่ากับ
ภาษีที่ต้องช าระเมื่อสินค้าถูกน าเข้า โดยความตกลงดังกล่าวท าในรูปแบบบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of 
Understanding) กับศุลกากรในต่างประเทศ (หมู่เกาะแชนเนล ฮ่องกง สิงคโปร์ และนิวซีแลนด์) และไปรษณีย์ 
ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจะได้รับหมายเลขอนุญาตที่ต้องระบุในใบขนสินค้าหรือบนฉลากพัสดุโดยมีข้อความ 
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“ช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับการน าเข้าไว้ล่วงหน้าแล้ว” (Import VAT Prepaid) จึงช่วยลดภาระของศุลกากร 
สหราชอาณาจักรในการค านวณและจัดเก็บภาษีเมื่อสินค้ามาถึง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่น าเข้าสินค้ามาใช้ในทาง
ธุรกิจต้องเก็บฉลากที่มีข้อความดังกล่าวไว้ รวมทั้งใบแจ้งราคาสินค้าจากผู้ขาย เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการขอคืน
ภาษีซื้อ (input tax) ในภายหลัง  

 ๒. ฝรั่งเศส ศุลกากรฝรั่งเศสมีความตกลงเฉพาะกับผู้ประกอบการขนส่งส าหรับสินค้าที่ไม่มีลักษณะทาง
การค้า ในส่วนของความตกลงกับไปรษณีย์นั้น ได้ก าหนดให้ไปรษณีย์ส าแดงภาษีมูลค่าเพ่ิมทั้งหมดทุก ๑๐ วัน 

 ๓. เยอรมนี ตามแนวปฏิบัติราชการ สามารถช าระภาษีล่วงหน้าได้ในเฉพาะกรณีพิเศษเท่านั้น โดยช าระ
ไปยังหน่วยจัดเก็บภาษีของส านักงานใหญ่ศุลกากรซึ่งจะออกหมายเลขก ากับไว้เป็นการเฉพาะ (XVW- Number) 
และระบุไว้ในใบขนสินค้า เมื่อสินค้าน าเข้าถูกปล่อยให้เคลื่อนย้ายอย่างเสรี ส านักงานใหญ่ศุลกากรจะตรวจสอบกับ
หน่วยจัดเก็บภาษีว่า ภาษีที่ช าระมาเพียงพอกับภาษีน าเข้าทั้งหมด (ภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษี
สรรพสามิต) หรือไม่ จากนั้น จะหักภาษีจากจ านวนเงินที่ช าระมาล่วงหน้า วิธีการนี้ส่วนใหญ่ใช้กับมาตรการเก็บ
ภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดชั่วคราวซึ่งไม่สามารถจัดเก็บเป็นงวด (deferment account) ได้ อย่างไรก็ตาม ศุลกากร
เยอรมนีอนุโลมใช้วิธีการนี้ในฐานะข้อยกเว้นการจัดเก็บภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพ่ิมทั้งหมด 

 ทั้งนี้ วิธีการจัดเก็บภาษีเป็นงวดอาจช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ไปรษณีย์และบริษัทขนส่งในการ
ค านวณและช าระภาษีแทนผู้น าเข้า  

สรุป  
 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปใช้หลักเกณฑ์จัดเก็บภาษีโดยพิจารณาจากราคาสินค้า ไม่ใช่จากค่าภาษีขั้นต ่า 
โดยมีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับภาษีศุลกากร กล่าวคือ มูลค่าสินค้าข้ันต่ าที่จะได้รับยกเว้นภาษีศุลกากร คือ 
๑๕๐ ยูโร แต่ในส่วนของภาษีมูลค่าเพ่ิม มูลค่าข้ันต่ าที่จะได้รับยกเว้นภาษีแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ โดยอยู่
ในช่วง ๑๐-๒๒ ยูโร ทั้งนี้ หากเป็นสินค้าที่ไม่มีลักษณะทางการค้า ทุกประเทศสมาชิกใช้มูลค่าขั้นต่ าเดียวกันที่ ๔๕ 
ยูโรส าหรับทั้งภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรนั้น โดยหลักการ ประเทศสมาชิกอนุญาตให้เฉพาะไปรษณีย์ใช้
แบบฟอร์ม CN22/CN23 ส่วนผู้ประกอบการขนส่งอ่ืน ๆ (courier) ใช้ Single Administrative Document 
(SAD) โดยทั้งไปรษณีย์และผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือแสดงว่าสินค้านั้นได้รับยกเว้นภาษี
หรือไม่ เช่น ใบแจ้งราคาสินค้า บัญชีสินค้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติยังไม่มีความสอดคล้องกันในแต่ละ
ประเทศสมาชิก และในบางกรณี หากมูลค่าสินค้าต่ ากว่า de minimis value ส าหรับภาษีมูลค่าเพ่ิม ศุลกากรบาง
ประเทศอาจอนุญาตให้ผ่านพิธีการศุลกากรด้วยปากเปล่า หรือปล่อยสินค้าโดยไม่ต้องยื่นแบบฟอร์มใด ๆ  
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 ทั้งนี้ ประเด็นส าคัญที่ควรพิจารณาในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ า ได้แก่ ผลกระทบต่อการแข่งขันทาง
การค้าที่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการในประเทศ การอ านวยความสะดวกทางการค้า การย้ายกิจการของ
ผู้ประกอบการ และขีดความสามารถของศุลกากรในการจัดเก็บภาษีเอง  

 ประสบการณ์ของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับ e-commerce ดังกล่าวข้างต้นนี้ อาจน ามาเป็นกรณีศึกษาในการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายศุลกากรไทยเก่ียวกับสินค้า e-commerce ต่อไป 
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