เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๘๑ ง

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๑๘๗)
เรื่อง กําหนดฐานภาษี ประเภท และชนิดยาสูบ ซึ่งการขายยาสูบตามประเภทและชนิดดังกล่าว
ต้องคํานวณมูลค่าของฐานภาษีตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๗๙/๕ (๒)
แห่งประมวลรัษฎากร
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๗๙/๕ แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ อธิบดีกรมสรรพากรโดย
อนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กําหนดฐานภาษี ประเภท และชนิดยาสูบ ซึ่งการขายยาสูบ
ตามประเภทและชนิดดังกล่าวต้องคํานวณมูลค่าของฐานภาษีต ามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๗๙/๕ (๒)
แห่งประมวลรัษฎากรไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ย กเลิ ก ประกาศอธิ บ ดี ก รมสรรพากรเกี่ ย วกั บ ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม (ฉบั บ ที่ ๑๐)
เรื่อง กําหนดประเภทและชนิดยาสูบ ซึ่งการขายยาสูบตามประเภทและชนิดดังกล่าวต้องคํานวณมูลค่า
ของฐานภาษีตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๗๙/๕ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๖) เรื่อง กําหนดประเภท
และชนิดยาสูบ ซึ่งการขายยาสูบตามประเภทและชนิดดังกล่าวต้องคํานวณมูลค่าของฐานภาษีตามหลักเกณฑ์
ในมาตรา ๗๙/๕ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ค่าการตลาด” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร แต่ไม่รวมถึงอากรขาเข้า
ภาษีสรรพสามิตตามที่กําหนดในมาตรา ๗๗/๑ (๑๙) แห่งประมวลรัษฎากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินบํารุง
กองทุ น สนั บ สนุน การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ เงิ น บํ า รุ ง องค์ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ภ าพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย และภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยคํานวณเฉลี่ยตามสัดส่วนของยอดขายยาสูบ
ประเภทบุหรี่ซิกาแรตแต่ละชนิด ของรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา เว้น แต่ผู้ประกอบการจดทะเบีย น
จะมีวิธีการคํานวณอื่นที่เหมาะสมกว่าวิธีการคํานวณเฉลี่ยตามสัดส่วนของยอดขายยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต
แต่ละชนิด
“ราคา ซี.ไอ.เอฟ.” หมายความว่า ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ตามมาตรา ๗๙/๒ (๑) วรรคสาม
แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อ ๓ กําหนดให้การขายยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ทั้งที่ผลิตโดย
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบที่เป็นองค์การของรัฐบาลและที่นําเข้าจากต่างประเทศ เป็นการขายยาสูบ
ที่ต้องคํานวณมูลค่าของฐานภาษีตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๗๙/๕ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อ ๔ ฐานภาษีสําหรับการขายยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ
ที่เป็นองค์การของรัฐบาล ได้แก่ มูลค่าของยาสูบที่ได้มาจากการหักจํานวนภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากจํานวนเต็ม

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๘๑ ง

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ของราคาขายปลีกของยาสูบ โดยให้คํานวณจํานวนภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่รวมอยู่ใน
จํานวนเต็มของราคาขายปลีก
ราคาขายปลีกตามวรรคหนึ่งคํานวณได้จากมูลค่าดังต่อไปนี้ แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
(๑) ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ บวกด้วยภาษีสรรพสามิต
ตามที่กําหนดในมาตรา ๗๗/๑ (๑๙) แห่งประมวลรัษฎากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินบํารุงกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ เงินบํารุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ภาษีบํารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และค่าการตลาด
(๒) ราคาเฉลี่ ยของราคาตลาดที่ ซื้ อขายกั น ตามความเป็ นจริ งทั่ ว ไปในวั น ที่ ความรั บผิ ด ใน
การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น
ข้อ ๕ ฐานภาษีสําหรับการขายยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตที่นําเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่
มูลค่าของยาสูบที่ได้มาจากการหักจํานวนภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากจํานวนเต็มของราคาขายปลีกของยาสูบ
โดยให้คํานวณจํานวนภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่รวมอยู่ในจํานวนเต็มของราคาขายปลีก
ราคาขายปลีกตามวรรคหนึ่งคํานวณได้จากมูลค่าดังต่อไปนี้ แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
(๑) ราคา ซี.ไอ.เอฟ. บวกด้วยอากรขาเข้า ภาษีสรรพสามิตตามที่กําหนดในมาตรา ๗๗/๑ (๑๙)
แห่ง ประมวลรัษฎากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม เงิน บํารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เงิน บํารุง
องค์การกระจายเสีย งและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และค่าการตลาด
(๒) ราคาเฉลี่ย ของราคาตลาดที่ซื้อ ขายกัน ตามความเป็น จริง ทั่ว ไปในวัน ที่ความรับผิ ด ใน
การเสียภาษีมลู ค่าเพิ่มเกิดขึ้น
ข้อ ๖ ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบที่เป็นองค์การของรัฐบาล
และผู้นําเข้า ซึ่งขายยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต ต้องดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งราคาขายปลีกตามข้อ ๔ หรือข้อ ๕ แล้ว แต่กรณี พร้อมทั้งแสดงรายละเอีย ด
วิธีการคํานวณราคาขายปลีกดังกล่าวเป็นหนังสือต่อกรมสรรพากร ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ในเขต
ท้องที่ที่สถานประกอบการที่เป็นสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ หรือสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ สําหรับ
ผู้ประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน
ถึง วั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายนของทุ ก ปี และให้ใ ช้ ร าคาขายปลี ก ตามข้ อ ๔ หรื อข้ อ ๕ แล้ ว แต่ ก รณี
ในการคํานวณมูลค่าของฐานภาษีสําหรับการขายยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม
ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายนของปีถัดไป
(๒) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกซึ่งใช้ในการคํานวณมูลค่าของฐานภาษีตามข้อ ๔
หรือข้อ ๕ เนื่องจากราคาเฉลี่ยของราคาตลาดที่ซื้อขายกันตามความเป็นจริงทั่วไปในวันที่ความรับผิด
ในการเสีย ภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น อากรขาเข้า ภาษีสรรพสามิตตามที่กําหนดในมาตรา ๗๗/๑ (๑๙)
แห่งประมวลรัษฎากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินบํารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เงินบํารุงองค์การ

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๘๑ ง

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

กระจายเสีย งและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง ประเทศไทย หรื อภาษีบํา รุงองค์ก ารบริหารส่ว นจัง หวั ด
เปลี่ยนแปลงไป ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีก พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดวิธีการคํานวณราคา
ขายปลีกดังกล่าวเป็นหนังสือต่อกรมสรรพากร ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการ
ที่เป็น สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ หรือสํานักบริหารภาษีธุร กิจขนาดใหญ่สําหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ในเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกนั้น และให้ใช้
ราคาขายปลีกตามที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้ในการคํานวณมูลค่าของฐานภาษีตั้งแต่วันที่ ๑ ของเดือน
ถัดจากเดือนที่แจ้งเป็นต้นไป
(๓) แจ้งราคาขายปลีกที่ใช้เป็นมูลค่าของฐานภาษีในการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับการขายยาสูบ
ประเภทบุหรี่ซิกาแรต ให้ผู้ประกอบการที่ซื้อยาสูบดังกล่าวเพื่อนําไปขายต่อทุกทอดทราบด้วย
ข้อ ๗ เพื่ อประโยชน์ ในการคํ านวณมูล ค่า ของฐานภาษี ข องยาสู บประเภทบุ หรี่ ซิก าแรต
ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบที่เป็นองค์การของรัฐบาลและผู้นําเข้า
ซึ่งขายยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต แจ้งราคาขายปลีกตามข้อ ๖ ครั้งแรกภายในกําหนดเวลา ๓๐ วัน
นับถัดจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ และให้ใช้ราคาขายปลีกที่แจ้งไว้ ในการคํานวณมูลค่าของฐานภาษี
ตั้งแต่วันที่ ๑ ของเดือนถัดจากเดือนที่แจ้งถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายนของปีถัดไป
ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สาธิต รังคสิริ
อธิบดีกรมสรรพากร

