ภ.พ.36

ล้างข้อมูล

แบบนำส่งภาษีมลู ค่าเพิม่
ตามประมวลรัษฎากร

เลขประจำตัวผูเ้ สียภาษีอากร

มีหน้าทีน่ ำส่งภาษีมลู ค่าเพิม่ กรณี (ให้ทำเครือ่ งหมาย “ ü” ลงใน “
สาขาที่

หน้าข้อความแล้วแต่กรณี)

”

(1) จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือบริการให้ผู้ประกอบการที่เข้ามาประกอบ

ชือ่ ผูน้ ำส่งภาษีมลู ค่าเพิม่ .......................................................................................................................... 		 กิจการในราชอาณาจักรเปนการชัว่ คราวฯ หรือให้แก่ผปู้ ระกอบการ
ทีอ่ ยู่ : อาคาร............................................................................ห้องเลขที.่ ..............................ชัน้ ที.่ .............. 		 ทีไ่ ด้ให้บริการในต่างประเทศ หรือให้แก่ผปู้ ระกอบการอืน่ ทีก่ ำหนด

จ่ายเงินค่าซือ้ สินค้าหรือบริการ

หมูบ่ า้ น.....................................................เลขที.่ .......................หมูท่ .่ี .........ตรอก/ซอย..................................................... 		 โดยพระราชกฤษฎีกา
(2) รับโอนสินค้าหรือรับโอนสิทธิในบริการทีไ่ ด้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0
ถนน............................................................................ตำบล/แขวง.............................................................................................
(3) ขายทอดตลาดทรั พ ย์ ส ิ น ของผู ้ ป ระกอบการจดทะเบี ย นหรื อ
อำเภอ/เขต..........................................................................จังหวัด............................................................................................
รหัสไปรษณีย์ 		
โทรศัพท์............................................................................................. 		 ส่วนราชการขายทรัพย์สนิ ของผูป้ ระกอบการจดทะเบียนทีถ่ กู ยึดมา
		 ตามกฎหมายโดยวิธอี น่ื นอกจากการขายทอดตลาด

ยืน่ ปกติ			
ยืน่ เพิม่ เติมครัง้ ที.่ ................
ชือ่ ผูป้ ระกอบการซึง่ เปนผูร้ บั เงิน ....................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ : อาคาร.................................................................เลขท.่ี .........................ถนน...................................................
เมือง....................................................................................รัฐ.............................................................................................
สำหรับบันทึกข้อมูลจากระบบ TCL
ประเทศ......................................................................................................... รหัสไปรษณีย์
(1) เปนผูป้ ระกอบการทีอ่ ยูน่ อกราชอาณาจักรซึง่ ได้เข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ
วัน เดือน ป ทีจ่ า่ ยเงิน
วันที.่ ...............เดือน..........................................พ.ศ. ................... 			 ในราชอาณาจักรเปนการชัว่ คราว และไม่ได้จดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ เปนการชัว่ คราว
(2) เปนผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้ให้บริการในต่างประเทศ และได้มกี ารใช้บริการนัน้ ในราชอาณาจักร
เลขทีเ่ อกสารแลกเปลีย่ นเงินตรา
(3) อืน่ ๆ (ระบุ) ...................................................................................................................................................................
..........................................................................................................
จ่ายเงินชำระราคาสำหรับ ........................................................................................................................................................................................................................................................................

ขายทอดตลาด

รับโอนสินค้าฯ

........................................................................................................................................................................................................................................................................

ชือ่ ผูโ้ อนสินค้าหรือโอนสิทธิในบริการ............................................................................................................................................................................................................................................
เลขประจำตัวผูเ้ สียภาษีอากร
  ทีอ่ ยู่ : อาคาร.......................................................................................................................

ห้องเลขที.่ ............................ชัน้ ที.่ .............หมูบ่ า้ น..................................................................เลขที.่ ..................................หมูท่ .่ี ...............ตรอก/ซอย.........................................................................
ถนน................................................................................ตำบล/แขวง.................................................................................อำเภอ/เขต.....................................................................................................
จังหวัด............................................................................รหัสไปรษณีย์
  โทรศัพท์ .........................................................................................................................................
วัน เดือน ป ทีร่ บั โอน
รายการสินค้าหรือบริการทีร่ บั โอน............................................................................................................................................
วันที.่ ...............เดือน..........................................พ.ศ. .................... ............................................................................................................................................................................................................

ชือ่ ผูป้ ระกอบการ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
เลขประจำตัวผูเ้ สียภาษีอากร
  ทีอ่ ยู่ : อาคาร.......................................................................................................................

ห้องเลขที.่ ............................ชัน้ ที.่ .............หมูบ่ า้ น..................................................................เลขที.่ ..................................หมูท่ .่ี ...............ตรอก/ซอย.........................................................................
ถนน................................................................................ตำบล/แขวง.................................................................................อำเภอ/เขต.....................................................................................................
จังหวัด............................................................................รหัสไปรษณีย์
  โทรศัพท์ .........................................................................................................................................
วัน เดือน ป ทีจ่ า่ ยเงินให้ผปู้ ระกอบการจดทะเบียน รายการทรัพย์สนิ ทีข่ ายทอดตลาด..........................................................................................................................................
วันที.่ ...............เดือน..........................................พ.ศ. .................... ...........................................................................................................................................................................................................

การคำนวณภาษี
1. จำนวนเงินทีจ่ า่ ย . . . . . . . . . . . .
2. จำนวนเงินภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีต่ อ้ งนำส่ง . . . . . . . . .
(ตัวอักษร)
กรณีนำส่งภาษีเกินกำหนดเวลา หรือไม่ถกู ต้อง
3. เงินเพิม่
. . . . . . . . . . . . .
4. เบีย้ ปรับ (ถ้ามี (เฉพาะกรณีรบั โอนสินค้าหรือรับโอนสิทธิในบริการทีไ่ ด้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0)) .
5. รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีต่ อ้ งนำส่ง เงินเพิม่ และเบีย้ ปรับ  (2. + 3. + 4.) . . .
(ตัวอักษร)

.       
.

บาท

สต.

1
2
3
4
5

.  
.    
.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทีแ่ สดงในแบบนำส่งภาษีมลู ค่าเพิม่ นีถ้ กู ต้องและเปนความจริงทุกประการ
กรณียน่ื แบบแสดงรายการเกินกำหนดเวลาหรือยืน่ เพิม่ เติม ข้าพเจ้าขอลดเบีย้ ปรับด้วย
ลงชือ่ .................................................................................... ผูป้ ระกอบการ

          (.....................................................................................)

ยืน่ วันที.่ ...............................................................................

ประทับตรา
นิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)

(ก่อนกรอกรายการโปรดดูคำแนะนำด้านหลัง)

คำแนะนำการกรอกและยืน
่ แบบ ภ.พ.36
ผูม
้ ห
ี น้าทีย
่ น
่ื แบบ ภ.พ.36
ให้ระบุวา่ เปนกรณีการนำส่งภาษีมลู ค่าเพิม่ ในลักษณะใด เปนการ
ยืน่ ปกติหรือยืน่ เพิม่ เติมครัง้ ทีเ่ ท่าไร โดยให้ทำเครือ่ งหมาย “ ü” ลงใน
ผูม้ หี น้าทีย่ น่ื แบบ ภ.พ.36 ได้แก่

(1) ผูจ้ า่ ยเงินซึง่ จ่ายเงินค่าซือ้ สินค้าหรือค่าบริการให้แก่
		 (ก) ผู ้ ป ระกอบการที ่ อ ยู ่ น อกราชอาณาจั ก รซึ ่ ง ได้ เข้ า มา
ประกอบกิ จ การขายสิ น ค้ า หรื อ ให้ บ ริ ก ารในราชอาณาจั ก รเป น การ
ชัว่ คราว และไม่ได้จดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ เปนการชัว่ คราว หรือ
		 (ข) ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศและได้มีการ
ใช้บริการนัน้ ในราชอาณาจักร หรือ 		
		 (ค) ผู ้ ป ระกอบการอื ่ น ตามที ่ ก ำหนดโดยพระราชกฤษฎี ก า
(ปัจจุบนั ยังไม่กำหนด)
(2) ผูร้ บั โอนสินค้าหรือผูร้ บั โอนสิทธิในบริการทีไ่ ด้เสียภาษีมลู ค่าเพิม่
ในอัตราร้อยละ 0 ได้แก่ การรับโอนสินค้าหรือรับโอนสิทธิในบริการที่ได้มกี าร
ขายหรือการให้บริการกับองค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษของ
สหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่
สถานกงสุล ทัง้ นี้ เฉพาะการขายสินค้าหรือการให้บริการดังกล่าวที่
เปนไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีกำหนด
(3) ผู้ทอดตลาดซึ่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอบการ
จดทะเบียนหรือส่วนราชการ ซึง่ ขายทรัพย์สนิ ของผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
ทีถ่ กู ยึดมาตามกฎหมายโดยวิธอี น่ื นอกจากการขายทอดตลาด
กำหนดเวลา สถานทีย่ น
่ื แบบและนำส่งเงินภาษี
ให้ผู้มีหน้าที่นำส่งภาษียื่นแบบ ภ.พ.36 พร้อมทั้งนำส่งภาษี ณ
สำนักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขา ในท้องทีท่ ผ่ี มู้ หี น้าทีน่ ำส่งภาษีมภี มู ลิ ำเนา
หรือสำนักงานตัง้ อยูภ่ ายในกำหนดเวลาดังนี้
1. กรณีเปนผูจ้ า่ ยเงินฯ ตาม (1) หรือเปนผูท้ อดตลาดฯ ตาม (3)
ให้นำส่งเงินภาษีภายใน 7 วัน นับแต่วนั สิน้ เดือนของเดือนทีจ่ า่ ยเงินให้
ผูป้ ระกอบการตาม (1) หรือขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ของผูป้ ระกอบการ
จดทะเบียนตาม (3) แล้วแต่กรณี
2. กรณีเปนผูร้ บั โอนสินค้าหรือเปนผูร้ บั โอนสิทธิในบริการตาม (2)
ให้นำส่งเงินภาษีภายใน 7 วัน นับแต่วนั สิน้ิ เดือนของเดือนทีค่ รบกำหนด
30 วัน ทีค่ วามรับผิดในการเสียภาษีมลู ค่า่ เพิม่ เกิดขึน้
ในกรณีที่จ่ายเงินได้พึงประเมินให้แก่ผู้รับมากกว่า 1 ราย หรือ
จ่ายเงินได้พึงประเมินมากกว่า 1 ประเภท ให้แยกยื่นแบบ ภ.พ.36
แยกเป็นแต่ละรายผู้รับ และหรือแยกเป็นแต่ละรายประเภทการจ่ายเงิน
แล้วแต่กรณี

ช่อง “ ” หน้าข้อความนัน้ พร้อมทัง้ กรอกรายละเอียดแล้วแต่กรณี คือ
จ่ายเงินค่าซือ้ สินค้าหรือบริการ รับโอนสินค้าฯ ขายทอดตลาด
การคำนวณภาษี

1. จำนวนเงินทีจ่ า่ ย ให้กรอกจำนวนเงินทีจ่ า่ ยจริง หรือราคาขาย

ทอดตลาดแล้วแต่กรณี
2. จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องนำส่ง ให้กรอกจำนวนเงิน
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีต่ อ้ งนำส่ง
กรณีนำส่งภาษีเกินกำหนดเวลาหรือไม่ถกู ต้อง

3. เงินเพิม่ ในกรณีผนู้ ำส่งภาษีมลู ค่าเพิม่ มิได้นำส่งภาษีมลู ค่าเพิม่
ภายในเวลาที่กำหนด จะต้องคำนวณและชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5

ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องนำส่ง ทั้งนี้ ให้คำนวณ
เงินเพิม่ เปนรายเดือนนับแต่วนั พ้นกำหนดเวลายืน่ แบบ ภ.พ.36 นำส่ง
ภาษีของเดือนภาษีนน้ั จนถึงวันยืน่ แบบ ภ.พ.36 และนำส่งภาษี
4. เบี้ยปรับ (ถ้ามี) กรณีผู้รับโอนสินค้าหรือผู้รับโอนสิทธิใน
บริการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ยื่นแบบ ภ.พ.36
ภายในเวลาทีก่ ำหนด จะต้องคำนวณและชำระเบีย้ ปรับอีก 1 เท่า หรือ
2 เท่า ของเงินภาษีแล้วแต่กรณี ซึง่ เบีย้ ปรับดังกล่าวอาจขอลดได้ตาม
ระเบียบทีอ่ ธิบดีกำหนด ให้กรอกจำนวนทีข่ อลดได้แล้วตามระเบียบฯ
   แบบ ภ.พ.36 ทีผ่ ปู้ ระกอบการยืน่ เกินกำหนดเวลาหรือยืน่ เพิม่ เติม
ถือเปนคำร้องขอลดเบีย้ ปรับด้วย ผูน้ ำส่งภาษีจะได้รบั อนุมตั ใิ ห้ลดเบีย้ ปรับ
ตามระเบียบฯ ในทันทีทย่ี น่ื แบบ ภ.พ.36

5. รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องนำส่ง เงินเพิ่ม และเบี้ยปรับ
(2.+3.+4. ) ให้กรอกจำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องนำส่งตาม 2.
เงินเพิม่ ตาม 3. และเบีย้ ปรับ (ถ้ามี) ตาม 4.  

ให้ผนู้ ำส่งภาษีลงลายมือชือ่ และในกรณีเปนนิตบิ คุ คลให้ประทับตรา
นิตบิ คุ คล (ถ้ามี) ด้วย พร้อมทัง้ กรอกวันเดือนปทย่ี น่ื แบบฯ

วิธก
ี ารกรอกแบบ
ก็ได้

โปรดกรอกรายการให้อ่านได้ง่าย ชัดเจน โดยการเขียนหรือพิมพ์

ให้กรอกเลขประจำตัวผูเ้ สียภาษีอากร เลขทีส่ าขาของสถานประกอบการ
ชือ่ ผูน้ ำส่งภาษีมลู ค่าเพิม่ พร้อมทัง้ ทีอ่ ยู่ รหัสไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์
ให้ครบถ้วนชัดเจน

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence
โทร. 1161

enter

พิมพ์ ม.ค. 2560

