การออกใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้

มูลค่าสินค้า/
บริการ
เพิ่มขึนง

กรณีที่ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนได้ขายสินค้าหรือให้บริการ และได้นาส่งภาษีขายไปแล้ว ต่อมามีเหตุให้ภาษีขายที่คานวณ
จากมูลค่าของสินค้าหรือบริการมีจานวนเพิ่มขึนง ไม่ว่าท้งง หมดหรือบางส่วน ให้ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนนาภาษีขายที่คานวณจากมูลค่า
ของสินค้าหรือบริการที่เพิ่มขึนง น้นง มารวมในการคานวณภาษีมลู ค่าเพิ่ม
ให้ผ ูป้ ระกอบการจดทะเบี ย นที่ ไ ด้ข ายสิ น ค้า หรื อ ให้บ ริ ก ารไปแล้ว แต่ ต ้อ งค านวณภาษี ม ูล ค่ า เพิ่ ม ใหม่ เนื่ อ งจากมู ลค่ า สิ น ค้า
หรือบริการมีจานวนเพิ่มขึงนออก “ใบเพิ่มหนี้ ” ให้แก่ผซู้ ืงอสินค้าหรือผูร้ ้บบริการ ใบเพิ่มหนีงที่ผ ู้ประกอบการจดทะเบียนได้ออกให้แก่
ลูกค้าถือเป็ น “ใบกากับภาษี” ด้วย โดยถือเป็ นภาษีขายในเดือนภาษีที่ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนได้ออกใบเพิ่มหนีงสาหร้บผูป้ ระกอบการ
จดทะเบียนที่ได้รบ้ ให้ถือเป็ นภาษีซืงอของตนในเดือนภาษีที่ได้รบ้ ใบเพิ่มหนีง

มูลค่าสินค้า/
บริการ
ลดลง

กรณี ที่ผปู้ ระกอบการจดทะเบี ยนได้ขายสิ นค้าหรื อให้บ ริ การ และได้นาส่ง ภาษี ขายไปแล้ว ต่อมามี การลดราคาสินค้า ที่ขายหรื อ
ค่ า บริ ก าร ท าให้ต ้อ งค านวณภาษี ม ูล ค่ า เพิ่ ม ใหม่ เนื่ อ งจากมูล ค่ า สิ น ค้า หรื อ บริ ก าร และภาษี ข ายมี จ านวนลดลงไม่ ว่ าท้ง ง หมด
หรือบางส่วน ให้ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนนาภาษีขายที่คานวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ลดลงน้งน มาห้กออก ในการคานวณ
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม โดยออก “ใบลดหนี้” ให้แก่ผซู้ ืงอสินค้าหรือผูร้ บ้ บริการ

กองบริหารภาษีธรุ กิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

สาระสาคัญของใบเพิ่มหนี้
1. คาว่า “ใบเพิ่มหนี้” ในที่ที่เห็นได้เด่นช้ด
2. ชือ่ ที่อยู่ และเลขประจาต้วผูเ้ สียภาษีอากรของผูป้ ระกอบการ
จดทะเบียนที่ออกใบเพิ่มหนีง และในกรณีตว้ แทนเป็ นผูอ้ อกใบเพิ่มหนีง
ในนามของผูป้ ระกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86 วรรคสี่
หรือมาตรา 86/2 ให้ระบุชอื่ ที่อยู่ และเลขประจาต้วผูเ้ สียภาษีอากร
ของต้วแทนน้นง ด้วย
3. ชือ่ ที่อยู่ ของผูซ้ ืงอสินค้าหรือผูร้ ้บบริการ
4. ว้น เดือน ปี ที่ออกใบเพิ่มหนีง
5. หมายเลขลาด้บของใบกาก้บภาษีเดิม รวมท้งง หมายเลขลาด้บของเล่ม (ถ้ามี)
มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่แสดงไว้ในใบกาก้บภาษีดง้ กล่าว
มูลค่าที่ถกู ต้องของสินค้าหรือบริการ ผลต่างของจานวนมูลค่าท้งง สอง
และจานวนภาษีที่เรียกเก็บเพิ่มสาหร้บส่วนต่างน้นง
6. คาอธิบายส้นง ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบเพิ่มหนีง
7. ข้อความอื่นที่อธิบดีกาหนด

2

1

ใบเพิ่มหนี้

เล่มที่ 4 เลขที่ 24
บริษทั รา่ รวยยิ่ง จากัด
เลขที่ 3/107 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260
โทร. 0 2744 9077 0 2746 6808
ว้นที่ 14 มีนาคม 2562
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี xxxxxxxxxx

4

2

3
5

ชื่อผูซ้ ้ ือ บริษท้ ทามาค้าขึนง จาก้ด
ที่อยู่ 12/65 ถนนสุขมุ วิท 64 แขวงบางจากเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
อ้างถึงใบกากับภาษีเลขที่ 061/012
ลาด้บ
1
2

รายการ
กระเบืงองปูพืงน
ปูนยาแนว

5

จานวน
1,000 แผ่น
10 ถุง

ราคาต่อหน่วย
27.00
22.00

จานวนเงิน
27,000.00
220.00

รวมมูลค่าสินค้าตามใบกาก้บภาษีเดิม
มูลค่าที่ถกู ต้อง
ผลต่าง(1)-(2)
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
รวม(3)+(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

25,200.00
27,220.00
(2,020.00)
141.40
2,161.10

ุผลในการเพิ่มหนี้
6 เหต
ราคาสินค้าสูงกว่าที่ตกลงชือง ขายก้น

=
=
=

..................................................................
ผูร้ ้บมอบอานาจ

อ้างอิง : ตามมาตรา 86/9 แห่งประมวลรัษฎากร
กองบริหารภาษีธรุ กิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

สาระสาคัญของใบลดหนี้
1. คาว่า “ใบลดหนี้” ในที่ที่เห็นได้เด่นช้ด
2. ชือ่ ที่อยู่ และเลขประจาต้วผูเ้ สียภาษีอากรของผูป้ ระกอบการ
จดทะเบียนที่ออกใบลดหนีง และในกรณีตว้ แทนเป็ นผูอ้ อกใบลดหนีง
ในนามของผูป้ ระกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86 วรรคสี่
หรือมาตรา 86/2 ให้ระบุชอื่ ที่อยู่ และเลขประจาต้วผูเ้ สียภาษีอากร
ของต้วแทนน้นง ด้วย
3. ชือ่ ที่อยู่ ของผูซ้ ืงอสินค้าหรือผูร้ ้บบริการ
4. ว้น เดือน ปี ที่ออกใบลดหนีง
5. หมายเลขลาด้บของใบกาก้บภาษีเดิม รวมท้งง หมายเลขลาด้บของเล่ม (ถ้ามี)
มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่แสดงไว้ในใบกาก้บภาษีดง้ กล่าว
มูลค่าที่ถกู ต้องของสินค้าหรือบริการ ผลต่างของจานวนมูลค่าท้งง สอง
และจานวนภาษีที่ใช้คืนสาหร้บส่วนต่างน้นง
6. คาอธิบายส้นง ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบลดหนีง
7. ข้อความอื่นที่อธิบดีกาหนด

2 บริษทั รา่ รวยยิ่ง จากัด
3
5

ใบลดหนี้
เล่มที่ 4 เลขที่ 24

เลขที่ 3/107 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260
โทร. 0 2744 9077 0 2746 6808
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี xxxxxxxxxx
ว้นที่ 14 มีนาคม 2562
ชื่อผูซ้ ้ ือ บริษท้ ทามาค้าขึนง จาก้ด
ที่อยู่ 12/65 ถนนสุขมุ วิท 64 แขวงบางจากเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
อ้างถึงใบกากับภาษีเลขที่ 061/012

2

ลาด้บ
1
2

5

6

1

รายการ
กระเบืงองปูพืงน
ปูนยาแนว

4

จานวน
950 แผ่น
10 ถุง

ราคาต่อหน่วย
25.00
10.00

จานวนเงิน
23,750.00
100.00

รวมมูลค่าสินค้าตามใบกาก้บภาษีเดิม
มูลค่าที่ถกู ต้อง
ผลต่าง(1)-(2)
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
รวม(3)+(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

25,200.00
23,850.00
(1,350.00)
94.50
1,444.50

=
=
=

เหต ุผลในการลดหนี้
ลดราคาสินค้า

อ้างอิง : ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร
กองบริหารภาษีธรุ กิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

