
ไดร้บัพสัดจุากนอก EU มาเบลเยยีมตอ้งเสียภาษีหรอืไม?่

สินคา้ท่ีไมมี่ลกัษณะทางการคา้

การน าเข้าสินค้าประเภทบุหรี่ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
กาแฟ และชา มีข้อจ ากัดเชิงปริมาณ แม้ว่าสินค้าที่น าเข้ามานั้น

จะมีมูลค่าไม่ถึง 45 ยูโร แต่ผู้น าเข้าอาจต้องเสียภาษี 
ดูรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3u3Ymjk (ข้อ 4.4)

สินคา้ท่ีมีลกัษณะทางการคา้

สินค้าที่ไม่เข้าเกณฑ์สินค้าที่ไม่มีลักษณะทางการค้า เช่น ส่งมาจากบุคคลที่ประกอบ
อาชีพค้าขาย มีการช าระราคา หรือมีปริมาณมากกว่าส าหรับใช้ส่วนตัว เป็นต้น

หมายเหตุ
1. สินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ าหอม ยาสูบ และผลิตภัณฑ์ยาสบูไม่ได้รับยกเว้นภาษี
2. ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 22 ยูโร ยังคงได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ได้รับยกเว้นภาษีหากเป็นไปตามเงื่อนไขทุกประการ ดังนี้
ส่งจากบุคคลธรรมดาไปยังบุคคลธรรมดา
ผู้รับมีถิ่นพ านักในเบลเยียม
ส่งเป็นครั้งคราว
ส าหรับใช้ส่วนตัวหรือในครัวเรือนของผู้รับเท่าน้ัน
ไม่มีการช าระเงินระหว่างผู้ส่งและผู้รับ
มูลค่าไม่เกิน 45 ยูโร

วิธีการค านวณค่าภาษีเบ้ืองตน้

อัตราภาษีศุลกากร
ขึ้นอยู่กับประเภทสินคา้

อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม
ร้อยละ 21 (โดยท่ัวไป)

ภาษีสรรพสามิต (ถ้ามี)

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

* หมายเหตุ หากมีภาษีสรรพสามิตและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ต้องน ามาค านวณรวมด้วย
** หมายเหตุ หากมีภาษีอื่น ๆ เนื่องจากการน าเข้า ต้องน ามาค านวณรวมด้วย 

รายละเอียดเพิม่เตมิ

1. https://bit.ly/3diUHaD
2. https://bit.ly/3u3Ymjk 
3. ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม 

และข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โปรดติดต่อศุลกากรเบลเยียมได้ที่   
โทร. +32 2 572 57 57

• 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 และสวีเดน 

• สินค้าท่ีเคลื่อนย้ายภายในสหภาพศุลกากรได้รับยกเวน้ภาษีศุลกากร และประเทศสมาชิกฯ จัดเก็บภาษีศุลกากรจากสินค้าท่ีน าเข้ามา
ในสหภาพศุลกากรในอัตราเดียวกัน 

จัดท าโดย ส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ http://brussels.customs.go.th

มูลค่าสินค้า
ได้รับยกเว้น
ภาษีศุลกากร

ได้รับยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าธรรมเนียม
ไปรษณียเ์บลเยยีม

≤ 150 ยโูร ✓ r 24 ยโูร

> 150 ยโูร r r 32 ยโูร

ภาษีที่ต้องช าระ = ภาษีศุลกากร + ภาษีมูลค่าเพ่ิม**



ไดร้บัพสัดจุากนอก EU มาลกัเซมเบิรก์ตอ้งเสียภาษีหรอืไม?่

สินคา้ท่ีไมมี่ลกัษณะทางการคา้

การน าเข้าสินค้าประเภทน้ าหอม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีข้อจ ากัดเชิงปริมาณ แม้ว่าสินค้าที่น าเข้ามานั้น

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

ได้รับยกเว้นภาษีหากเป็นไปตามเงื่อนไขทุกประการ ดังนี้
ส่งจากบุคคลธรรมดาไปยังบุคคลธรรมดา
ผู้รับมีถิ่นพ านักในลักเซมเบิร์ก
ส่งเป็นครั้งคราว
ส าหรับใช้ส่วนตัวหรือในครัวเรือนของผู้รับเท่าน้ัน
ไม่มีการช าระเงินระหว่างผู้ส่งและผู้รับ
มูลค่าไม่เกิน 45 ยูโร

รายละเอียดเพิม่เตมิ
1. https://bit.ly/31beSRZ
2. ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมและ

ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันติดต่อศุลกากรลักเซมเบิร์กได้ท่ี 
2.1 โทร. +352 28 18 28 18
2.2 กรอกแบบฟอร์มท่ี https://douanes.public.lu/fr/support/contact.html

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

• สินค้าที่เคลื่อนย้ายภายในสหภาพศุลกากรได้รับยกเวน้ภาษีศุลกากร และประเทศสมาชิกฯ จัดเก็บภาษีศุลกากรจากสินค้าท่ีน าเข้ามา
ในสหภาพศุลกากรในอัตราเดียวกัน 

จัดท าโดย ส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ http://brussels.customs.go.th

สินคา้ท่ีมีลกัษณะทางการคา้

สินค้าที่ไม่เข้าเกณฑ์สินค้าที่ไม่มีลักษณะทางการค้า เช่น ส่งมาจากบุคคลที่ประกอบ
อาชีพค้าขาย มีการช าระราคา หรือมีปริมาณมากกว่าส าหรับใช้ส่วนตัว เป็นต้น

หมายเหตุ
1. สินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ าหอม ยาสูบ และผลิตภัณฑ์ยาสบูไม่ได้รับยกเว้นภาษี
2. ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 22 ยูโร ยังคงได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิธีการค านวณค่าภาษีเบ้ืองตน้

อัตราภาษีศุลกากร
ขึ้นอยู่กับประเภทสินคา้

อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม
ร้อยละ 17 (โดยท่ัวไป)

ภาษีสรรพสามิต (ถ้ามี)

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

* หมายเหตุ หากมีภาษีสรรพสามิตและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ต้องน ามาค านวณรวมด้วย
** หมายเหตุ หากมีภาษีอื่น ๆ เนื่องจากการน าเข้า ต้องน ามาค านวณรวมด้วย 

ภาษีที่ต้องช าระ = ภาษีศุลกากร + ภาษีมูลค่าเพ่ิม**

มูลค่าสินค้า
ได้รับยกเว้น
ภาษีศุลกากร

ได้รับยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าธรรมเนียม
ไปรษณียล์ักเซมเบิรก์

≤ 150 ยโูร ✓ r
15 ยโูร

> 150 ยโูร r r



ตวัอยา่งการค านวณค่าภาษีส าหรบัพสัดจุากนอก EU

สินคา้ท่ีไมมี่ลกัษณะทางการคา้ สินคา้ท่ีมีลกัษณะทางการคา้

1. การหา “มลูค่าสินคา้” เพ่ือพิจารณาว่าไดร้บัยกเวน้ภาษีหรอืไม่ 

มูลค่าสินค้า = ราคาสินค้า + (ค่าขนส่ง + ค่าประกัน)* + (ค่าภาษี/ธรรมเนียม)** 
* หมายเหตุ หากรวมอยู่ในราคาสินค้าและไม่ได้แจกแจงต่างหากในบัญชีราคาสินค้า
** หมายเหตุ หากไม่มีเอกสารส าหรับให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ  

ตัวอย่าง สั่งซื้อหนังสือ 1 เล่ม จากสหรัฐอเมริกา มีราคาสุทธิตามบัญชีราคาสินค้า 15 ยูโร

1. หากในบัญชีราคาสินค้าไม่ได้ระบุค่าขนส่ง  
หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ แยกต่างหาก
มูลค่าสินค้า = 15 ยูโร

2. หากบัญชีราคาสินค้าระบุค่าขนส่งหรือ 
ค่าธรรมเนียมแยกต่างหาก เช่น หนังสือ 10 ยูโร   
ค่าธรรมเนียม 5 ยูโร ราคาสุทธิ 15 ยูโร
มูลค่าสินค้า = 10 ยูโร

2. การหา “ราคาศลุกากร” เพ่ือน ามาค านวณภาษีศลุกากร และ 

“ราคาสทุธิ” เพ่ือน ามาค านวณภาษีมลูค่าเพ่ิม

ราคาศุลกากร = ราคาสินค้า + ค่าขนส่ง + ค่าประกันภัย
ราคาสุทธิ = ราคาศุลกากร + ภาษีศุลกากร + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  เช่น ค่าธรรมเนียมของผู้ขนส่ง

ตัวอย่าง สั่งซื้อกระเป๋าเอกสารจากฮ่องกงมาเบลเยียมราคา 450 ยูโร โดยมีค่าขนส่ง 35 ยูโร
และค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากรจากไปรษณีย์เบลเยียม 32 ยูโร

ในกรณีนี้ มูลค่าสินค้า คือ 450 ยูโร จึงไม่ได้รับยกเว้นทั้งภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพ่ิม

ภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพ่ิม

ราคาศุลกากร = 450 + 35 = 485 ยูโร
ภาษีศุลกากร = 3% x 485 = 14.55 ยูโร

ราคาสุทธิ = 485 + 14.55 + 32 = 531.55 ยูโร
ภาษีมูลค่าเพ่ิม = 21% x 531.55 = 111.63 ยูโร

ภาษีสุทธิที่ต้องช าระ = 14.55 + 111.63 = 126.18 ยูโร
ค่าใช้จ่ายสุทธิที่ต้องช าระให้แก่ไปรษณีย์เบลเยียม = 126.18 + 32 = 158.18 ยูโร

สินคา้ไดร้บัยกเวน้ภาษีทัง้หมดหากมลูค่าไม่เกิน 45 ยโูร/การส่งในแต่ละครัง้ และหากไม่เกิน

ขอ้จ ากดัเชิงปริมาณส าหรบัสินคา้ท่ีโดยปกติตอ้งเสียภาษีสรรพสามิต (เช่น บหุรี่ ผลิตภณัฑ์

ยาสบู เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ น ้าหอม กาแฟ และชา โปรดดรูายละเอียดของประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง) 

ตัวอย่าง คนไทยในเบลเยียมได้รับพัสดุที่บรรจุสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้จากเพื่อนในไทย

หนังสือ 1 เล่ม    = 20 ยูโร
กาแฟ 500 กรัม = 15 ยูโร
แก้วกาแฟ 1 ใบ  = 10 ยูโร

รวม = 45 ยูโร

มูลค่ารวมไม่เกิน 45 ยูโร และปริมาณกาแฟ
ไม่เกินข้อจ ากัดเชิงปริมาณ (เบลเยียมก าหนด
ไม่เกิน 500 กรัม) จึงได้รับยกเว้นภาษีท้ังหมด

หนังสือ 1 เล่ม    = 45 ยูโร
กาแฟ 500 กรัม = 25 ยูโร
แก้วกาแฟ 1 ใบ  = 20 ยูโร

รวม = 90 ยูโร

มูลค่ารวมเกิน 45 ยูโร แต่สามารถน าสินค้า
บางรายการที่เข้าเงื่อนไขได้รับข้อยกเว้นภาษี
มารวมกันโดยไม่เกิน 45 ยูโร และโดยไม่เกิน
ข้อจ ากัดเชิงปริมาณได้ ในกรณีนี้ กาแฟและ
แก้วกาแฟมีมูลค่ารวม 45 ยูโร และกาแฟไม่
เกินข้อจ ากัดเชิงปริมาณ จึงได้รับยกเว้นภาษี
ทั้งหมด ส่วนหนังสือไม่ได้รับยกเว้น

หนังสือ 1 เล่ม    = 50 ยูโร
รวม = 50 ยูโร

ในกรณีน าเข้าสินค้ารายการเดียวและมูลค่า
เกิน 45 ยูโร สินค้าไม่ได้รับยกเว้นภาษี

กฎหมายระดับสหภาพยุโรปทีเ่กี่ยวข้อง

1. Council Regulation (EC) No 1186/2009 of 16 November 2009 setting up a Community system of reliefs from customs duty
2. Commission Delegated Regulation (EU) 2020/877 of 3 April 2020 amending and correcting Delegated 

Regulation (EU) 2015/2446 supplementing Regulation (EU) No 952/2013, and amending Delegated 
Regulation (EU) 2016/341 supplementing Regulation (EU) No 952/2013, laying down the Union Customs Code

3. https://bit.ly/3we1FGo
4. ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 โดยข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างในเบื้องต้นส าหรับการค านวณภาษีเท่านั้น อ านาจในการวินิจฉัยเป็นของศุลกากร 

ของประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้อง จัดท าโดย ส านักงานที่ปรึกษาการศลุกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ http://brussels.customs.go.th


