คูมือภาษีมูลคาเพิ่ม

จัดเก็บจากการขายสินคา
หรือการใหบริการในประเทศ การนําเขาสินคา
ปจจุบันผูประกอบการตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มอัตรารอยละ 7

ที่ผปู ระกอบการ SME ควรรู

VAT 7%

VAT 7%

ผูบริโภค

(Value Added Tax : VAT)

ผูประกอบการ

ภาษีขายหักดวยภาษีซื้อ

กรมสรรพากร

[อัตราภาษีมูลคาเพิ่ม คือ รอยละ 10 แตมีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 724) พ.ศ. 2564
ลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่มเปนการชั่วคราวจากรอยละ 10 เหลือรอยละ 6.3 เมื่อรวมกับภาษีทองถิ่นอีกรอยละ 0.7 จะเทากับรอยละ 7 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566]
กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

ผูประกอบการ
ที่ตอ งเสียภาษีมูลคาเพิ่ม

การขายสินคา
ในราชอาณาจักร
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การใหบริการในราชอาณาจักร
โดยผูประกอบการรวมถึงการใหบริการ
ที่ทําในตางประเทศ และไดมีการใชบริการนั้น
ในราชอาณาจักร (เชเชน การใหบริการแพลตฟอรม
โฆษณาออนไลนจากบริษัทตางประเทศที่ใชในไทย)
นไทย
และบริการที่ไดทําในราชอาณาจักร
แตใชบริการจริงเกิดขึ้นในตางประเทศ
(เชน รับจางเขียนซอฟแวร
ซอฟแวรใหบริษัทตางชาติ
ไปใชในตางประเทศ)
งประเทศ

การนําเขาสินคา
เขามาในราชอาณาจักร

หนาที่ของผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมลู คาเพิ่ม
จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
ยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.01)
กอนวันเริ่มประกอบกิจการ หรือ
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่มีรายไดเกิน 1.8 ลานบาท/ป
[ผูประกอบการที่มีรายไดไมเกิน 1.8 ลานบาท/ป
ไดรับยกเวนแตมีสิทธิแจงขอจดทะเบียนภาษีมลู คาเพิ่ม]
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จัดทําใบกํากับภาษี
ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มจัดทําใบกํากับภาษี
และสําเนาใบกํากับภาษี สําหรับการขายสินคา
หรือการใหบริการทุกครั้ง แลวสงมอบตนฉบับใบกํากับภาษี
แกผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ และเก็บรักษาสําเนาใบกํากับภาษี
กรณีเลิกประกอบกิ
จการผู
ประกอบการ
ณ สถานประกอบการเป
นเวลาไม
นอยกว
า 5 ป

หนาที่ของผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมลู คาเพิ่ม
จัดทํารายงานภาษีมลู คาเพิ่ม
รายงานภาษีขาย : ใหจัดทําและลงรายการ

ภายใน 3 วันทําการ นับตั้งแตวันที่ระบุไวในใบกํากับภาษี

รายงานภาษีซื้อ : ใหจัดทําและลงรายการ

ภายใน 3 วันทําการ นับตั้งแตวันที่ไดรบั ใบกํากับภาษี

รายงานสินคาและวัตถุดิบ : ใหจัดทําและลงรายการ

ภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่รับมาหรือจายไป

[ผูประกอบกิจการใหบริการไมตองจัดทํารายงานนี]้
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ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.30)
พรอมกับชําระภาษี (ถามี)
ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.30)
เปนประจําทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 ยื่นผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต [www.rd.go.th]
ไดรับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบอีก 8 วัน
ทั้งนี้ ไมวาจะมีภาษีมูลคาเพิ่มตองเสียหรือไมก็ตาม

อัตราภาษีรอยละ 10
สําหรับการประกอบกิจการ ดังตอไปนี้

1.

การขายสินคา

2.

การใหบริการ

3.

การนําเขา

ปจจุบนั จัดเก็บอัตราภาษี รอยละ 7
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 724) พ.ศ. 2564
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อัตราภาษีมูลคาเพิ่ม
อัตราภาษีรอยละ 0

สําหรับการประกอบกิจการ ดังตอไปนี้

1. การสงออกสินคาของผูประกอบการจดทะเบียน
2. การใหบริการที่กระทําในราชอาณาจักร และไดมีการใชบริการนั้น
ในตางประเทศตามประเภท หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
3. การใหบริการขนสงระหวางประเทศโดยอากาศยาน หรือเรือเดินทะเล
ที่กระทําโดยผูประกอบการที่เปนนิติบุคคล
4. การขายสินคา หรือการใหบริการกับกระทรวง ทบวง กรม
ราชการสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ตามโครงการเงินกู
หรือเงินชวยเหลือจากตางประเทศ
5. การขายสินคา หรือการใหบริการกับองคการสหประชาชาติ
ทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต
สถานทูต สถานกงสุลใหญ สถานกงสุล
6. การขายสินคา หรือการใหบริการระหวางคลังสินคาทัณฑบน
กับคลังสินคาทัณฑบน หรือระหวางผูประกอบการกับผูประกอบการ
ที่ประกอบกิจการอยูในเขตปลอดอากร ไมวาจะอยูในเขตเดียวกันหรือไม
หรือระหวางคลังสินคาทัณฑบนกับผูประกอบการที่ประกอบกิจการอยูในเขตปลอดอากร

การยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม

VAT

(1) การขายสินคาที่มิใชการสงออก หรือการใหบริการ
(ก) การขายพืชผลทางการเกษตร

(ฉ) การขายหนังสือพิมพ นิตยสาร หรือตําราเรียน

(ข) การขายสัตว

(ช) การใหบริการการศึกษาของสถานศึกษาของทางราชการ

(ค) การขายปุย

(ซ) การใหบริการที่เปนงานทางศิลปะและวัฒนธรรมในสาขา

(ง) การขายปลาปน อาหารสัตว

(ฌ) การใหบริการการประกอบโรคศิลปะ การสอบบัญชี การวาความ

(จ) การขายยา หรือเคมีภัณฑที่ใชสําหรับพืช หรือสัตว

(ญ) การใหบริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาล
ที่มา : ประมวลรัษฎากร มาตรา 81
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การยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม

VAT

(1) การขายสินคาที่มิใชการสงออก หรือการใหบริการ
(ฎ) การใหบริการวิจัย หรือการใหบริการทางวิชาการ
(ฏ) การใหบริการหองสมุด พิพิธภัณฑ สวนสัตว

(ด) การใหบริการขนสงระหวางประเทศ
ซึ่งมิใชเปนการขนสงโดยอากาศยาน หรือเรือเดินทะเล
(ต) การใหบริการเชาอสังหาริมทรัพย

(ฐ) การใหบริการตามสัญญาจางแรงงาน

(ถ) การใหบริการของราชการสวนทองถิ่น

(ฑ) การใหบริการจัดแขงขันกีฬาสมัครเลน

(ท) การขายสินคา หรือการใหบริการของกระทรวง ทบวง กรม

(ฒ) การใหบริการของนักแสดงสาธารณะ

(ธ) การขายสินคา หรือการใหบริการเพื่อประโยชนแกการศาสนา

(ณ) การใหบริการขนสงในราชอาณาจักร

(น) การขายสินคา หรือการใหบริการตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ที่มา : ประมวลรัษฎากร มาตรา 81
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การยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม
(2) การนําเขาสินคา
(ก) สินคาพืชผลทางการเกษตร ขายสัตว ปุย ปลาปน อาหารสัตว ยาหรือเคมีภัณฑที่ใชสําหรับพืช หรือสัตว
หนังสือพิมพ นิตยสาร หรือตําราเรียน
(ข) สินคาจากตางประเทศที่นําเขาไปในเขตปลอดอากร

ทั้งนี้ เฉพาะสินคาที่ไดรับยกเวนอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยการนั้น

(ค) สินคาที่จําแนกประเภทไวในภาควาดวยของที่ไดรับยกเวนอากร
ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร
(ง) สินคาซึ่งนําเขาและอยูในอารักขาของศุลกากร
แลวไดสงกลับออกไปตางประเทศ
โดยไดคืนอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
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วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม

การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม สามารถกระทําได 3 ชองทาง ดังนี้

ยื่นแบบคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.01)
ดวยกระดาษ
ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
หรือสํานักงานสรรพากรพื้นที่
หรือกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ
ในเขตทองที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู
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ยื่นแบบคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.01)
ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ที่ www.rd.go.th

ยื่นแบบคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
พรอมจดทะเบียนจัดตั้ง
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัดและบริษัทจํากัด
ผานกรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือสํานักงานพาณิชยจังหวัด

แบบคําขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม (ภ.พ.01)
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ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20)
x

x x x x

x x xx x

x x

x

ผูประกอบการจะไดรับใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20)
และเปนผูประกอบการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ตั้งแตวันที่ระบุไวในใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มเปนตนไป
และตองนํา ภ.พ.20
แสดงไวในที่ที่เปดเผยและเห็นไดงาย
ในสถานประกอบการเปนรายสถานประกอบการ
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จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มแลวตองทําอะไรบาง?
ง
1) จัดทําใบกํากับภาษีและสงมอบใหกบั ผูซื้อสินคา
2) จัดทํารายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ รายงานสินคาและวัตถุดิบ
3) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.30)
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VAT

การจัดทําใบกํากับภาษี

ใบกํากับภาษี คือ เอกสารหลักฐานที่ผปู ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มมีหนาที่ตองจัดทําและออกใหแกผซู ื้อสินคาหรือผูรับบริการทุกครั้ง
ที่ขายสินคาหรือใหบริการ และตองจัดทําในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มเกิดขึ้น เพื่อแสดงมูลคาของสินคาหรือบริการ
และจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการเรียกเก็บ หรือพึงเรียกเก็บจากการขายสินคา หรือใหบริการในแตละครั้ง

ประเภทของใบกํากับภาษี
ใบกํากับภาษีอยางยอ
ออกโดยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน

ใบกํากับภาษีอยางยอ

ใบกํากับภาษีแบบเต็มรูป

ใบเพิ่มหนี้
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ใบลดหนี้

ใบกํากับภาษี

ใบกํากับภาษีแบบเต็มรูป
กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

ใบกํากับภาษีอยางยอ

ใบกํากับภาษีอยางยอ
ออกโดยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน

สาระสําคัญของใบกํากับภาษีแบบเต็มรูป
1
2
3
5

ใบกํากับภาษี

บริษทั รํารวยยิง จํากัด
เลขที 3/107 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10260
โทร. 0 2744 9077 0 2746 6808

4
2

เล่มที 4 เลขที 24

เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี
xxxxxxxxxx

7

ชือผูซ้ ือ บริษทั ทํามาค้าขึน จํากัด
วันที 14 มีนาคม 2562
ทีอยู่ 12/65 ถนนสุขมุ วิท 64 แขวงบางจากเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ลําดับ
1
2

รายการ
กระเบืองปูพืน
ปูนยาแนว

จํานวนเงินรวมทังสิน (ตัวอักษร)
(สองหมืนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
ลงชือ....................................................ผูร้ ับสินค้า

จํานวน
1,000 แผ่น
10 ถุง

6

ราคาต่อหน่วย
25.00
20.00

จํานวนเงิน
25,000.00
200.00

ราคารวมทังสิน
จํานวนภาษีมลู ค่าเพิม 7%

25,200.00
1,764.00

จํานวนเงินรวมทังสิน

26,964.00

ลงชือ................................................ผูข้ าย

อางอิง : ตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร

11. คําวา “ใบกํากับภาษี” ในที่ที่เห็นไดเดนชัด
2 ชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจดทะเบียน

ที่ออกใบกํากับภาษี และในกรณีที่ตัวแทนเปนผูออกใบกํากับภาษีในนาม
ของผูประกอบการจดทะเบียน ตามมาตรา 86 วรรคสี่ หรือมาตรา 86/2
หรือผูทอดตลาดเปนผูออกใบกํากับภาษีในนามของผูประกอบการจดทะเบียน
ตามมาตรา 86/3 ใหระบุชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
ของตัวแทนนั้นดวย
3 ชื่อ ที่อยู ของผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ
4 หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของเลม (ถามี)

5 ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาของสินคาหรือของบริการ
6 จํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบริการ

โดยใหแยกออกจากมูลคาของสินคาและหรือของบริการใหชัดแจง
7 วัน เดือน ป ที่ออกใบกํากับภาษี
8 ขอความอื่นที่อธิบดีกําหนด

รายการในใบกํากับภาษีใหทําเปนภาษาไทย เปนหนวยเงินตราไทย และใชตัวเลขไทยหรืออารบิค
เวนแตในกิจการบางประเภทที่มีความจําเปนตองทําเปนภาษาตางประเทศ หรือเปนหนวยเงินตราตางประเทศ
ใหกระทําไดเมื่อไดรับอนุมัติจากอธิบดี

สาระสําคัญของใบกํากับภาษีอยางยอ
ผูประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการคาปลีก
ตัวแทนของผูประกอบการจดทะเบียนจะออกใบกํากับภาษีอยางยอไมได
1 ใบกํากับภาษีอย่างย่อ
2
2

3

เล่มที 4 เลขที 24

บริษทั รํารวยยิง จํากัด
เลขที 3/107 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260
โทร. 0 2744 9077 0 2746 6808

6

เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี xxxxxxxxxx
ลําดับ
1
2

รายการ
กระดาษห่อพัสดุสนี าตาล
ํ
แผ่นพลาสติกลูกฟูก

5

4

จํานวน
2.00
2.00

วันที 14 มีนาคม 2562

ราคาต่อหน่วย
4.00
28.00

(ราคารวมภาษีมลู ค่าเพิม) รวมเงิน

ลงชือ...........................................................ผูร้ ับเงิน

อางอิง : ตามมาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากร

จํานวนเงิน
8.00
56.00
64.00

11. คําวา “ใบกํากับภาษีอยางยอ” ในที่ที่เห็นไดเดนชัด
2 ชื่อ หรือชื่อยอ และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการ
3
4
5
6
7

จดทะเบียนที่ออกใบกํากับภาษี
หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของเลม (ถามี)
ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาของสินคาหรือของบริการ
ราคาสินคาหรือราคาคาบริการ โดยตองมีขอความระบุชัดเจน
วาไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มไวแลว
วัน เดือน ป ที่ออกใบกํากับภาษี
ขอความอื่นที่อธิบดีกําหนด

รายการในใบกํากับภาษีอยางยอใหทําเปนภาษาไทยเปนหนวยเงินตราไทย และใชตัวเลขไทยหรืออารบิค
เวนแตในกิจการบางประเภทที่มีความจําเปนตองทําเปนภาษาตางประเทศ
ใหกระทําไดเมื่อไดรับอนุมัติจากอธิบดี

สาระสําคัญของใบกํากับภาษีอยางยอ
4 เลขที 001000100 2 บริษทั รํารวยยิง จํากัด วันที 14 มีนาคม 2562 3

1

2

สินค้า

5

1 นม รสจืด
1 นําส้ม 325 มล.
2 รายการ 2 ชิน
ภาษี
7%
มูลค่าสินค้า
รวม
เงินสด
ทอน
เครือง 001
แคชเชียร์ 002
P= สินค้าราคาพิเศษ V=สินค้าคิดภาษี
VAT INCLUDED

ภาษี

รวม

V
V

10.00
13.00

รวม

23.00
1.50
21.50
23.00
100.00
77.00
เวลา 16:30:25

6

อางอิง : ตามมาตรา 86/6 แหงประมวลรัษฎากร
และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 46)
กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

กิจการที่มีสิทธิออกใบกํากับภาษีอยางยอ

กิจการที่เปนการขายสินคาในลักษณะขายปลีก
เปนการขายใหแกผูบริโภคโดยตรงเพื่อนําไปบริโภคหรือใชสอย โดยมิไดมีวัตถุประสงคนําไปขายตอ
เชน ขายยา ขายของชํา หางสรรพสินคา
กิจการใหบริการรายยอยแกบุคคลจํานวนมาก
เชน กิจการภัตตาคาร กิจการโรงแรม ซอมแซมทุกชนิด ซึ่งประสงคจะใชเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
เพื่อการออกใบกํากับภาษีอยางยอ ใหยื่นคําขออนุมัติตออธิบดี

เลขที 3/107 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260
โทร. 0 2744 9077 0 2746 6808
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี : xxxxxxxxxx
เลขทีเครือง : 3011921982
TAX INVOICE (ABB)

7

ออกโดยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน

1 คําวา “ใบกํากับภาษีอยางยอ” หรือคําวา “TAX INV (ABB)”

หรือคําวา “TAX INVOICE (ABB)”
2 ชื่อ หรือชื่อยอ และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจดทะเบียน

3
4
5
6

วัน เดือน ป ที่ออกใบกํากับภาษี
หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี
ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาของสินคาหรือบริการ
ราคาสินคาหรือคาบริการ โดยระบุขอความชัดเจน “รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว”
หรือ VAT INCLUDED
7 เลขรหัสประจําเครื่องบันทึกการเก็บเงิน

การออกใบเพิม่ หนี้และใบลดหนี้
กรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบริการ และไดนําภาษีขาย
ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ตอมามีเหตุใหภาษีขายที่คํานวณจาก
มู ล ค า ของสิ น ค า หรื อ บริ ก ารมี จํ า นวนเพิ่ ม ขึ้ น ไม ว า ทั้ ง หมดหรื อ บางส ว น
ใหผูประกอบการจดทะเบียนนําภาษีขายที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือ
บริการที่เพิ่มขึ้นนั้น มารวมในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม โดยถือเปนภาษีขาย
ของผูประกอบการจดทะเบียนในเดือนภาษีที่ไดออก “ใบเพิ่มหนี”้

มูลเหตุในการออกใบเพิ่มหนี้
1. มีการเพิ่มราคาสินคาที่ขาย เนื่องจากสินคาเกินกวาจํานวนที่ตกลงซื้อขายกัน
คํานวณราคาสินคาผิดพลาดต่ํากวาที่เปนจริง หรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกําหนด
2. มีการเพิ่มราคาคาบริการ เนื่องจากใหบริการเกินกวาขอกําหนดที่ตกลงกัน
คํานวณราคาคาบริการผิดพลาดต่ํากวาที่เปนจริง หรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกําหนด

กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

กรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนขายสินคาหรือใหบริการ และไดนําภาษีขาย
ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ตอมามีเหตุใหภาษีขายที่คํานวณจาก
มู ล ค า ของสิ น ค า หรื อ บริ ก ารมี จํ า นวนลดลงไม ว า ทั้ ง หมดหรื อ บางส ว น
ใหผูประกอบการจดทะเบียนนําภาษีขายที่คํานวณจากมูลคา ของสินคา หรือ
บริ ก ารที่ล ดลงนั้น มาหั กออกจากภาษี ข ายของผูป ระกอบการจดทะเบี ย น
ในเดือนภาษีที่ไดออก “ใบลดหนี”้

มูลเหตุในการออกใบลดหนี้
1. มีการลดราคาสินคาที่ขาย เนื่องจากสินคาผิดขอกําหนดที่ตกลงกัน สินคาชํารุดเสียหาย
หรือขาดจํานวน คํานวณราคาสินคาผิดพลาดสูงกวาที่เปนจริง หรือเนื่องจากเหตุอื่น
ตามที่อธิบดีกําหนด
2. มีการลดราคาคาบริการ เนื่องจากการใหบริการผิดขอกําหนดที่ตกลงกัน บริการขาดจํานวน
คํานวณราคาคาบริการผิดพลาดสูงกวาที่เปนจริง หรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกําหนด
3. ไดรับสินคาที่ขายกลับคืนมา เนื่องจากสินคาชํารุดบกพรอง ไมตรงตามตัวอยาง
ไมตรงตามคําพรรณนา หรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกําหนด
4. มีการบอกเลิกสัญญาบริการ เนื่องจากเหตุและตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด

สาระสําคัญของใบเพิ่มหนี้
1

ใบเพิมหนี

2 บริษทั รํารวยยิง จํากัด

เล่มที 4 เลขที 24

เลขที 3/107 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260
โทร. 0 2744 9077 0 2746 6808
วันที 14 มีนาคม 2562
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี xxxxxxxxxx

4

2

3
5

ชือผูซ้ ือ บริษทั ทํามาค้าขึน จํากัด
ทีอยู่ 12/65 ถนนสุขมุ วิท 64 แขวงบางจากเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
อ้างถึงใบกํากับภาษีเลขที 061/012
ลําดับ
1
2

5

11. คําวา “ใบเพิม่ หนี”้ ในที่ที่เห็นไดเดนชัด
2 ชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจดทะเบียน

จํานวน
1,000 แผ่น
10 ถุง

ราคาต่อหน่วย
27.00
22.00

จํานวนเงิน
27,000.00
220.00

3
4
5

รวมมูลค่าสินค้าตามใบกํากับภาษีเดิม
มูลค่าทีถูกต้อง
ผลต่าง(1)-(2)
ภาษีมลู ค่าเพิม 7%
รวม(3)+(4)

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

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

6
7

รายการ
กระเบืองปูพืน
ปูนยาแนว

ุผลในการเพิมหนี
6 เหต
ราคาสินค้าสูงกว่าทีตกลงชือขายกัน

=
=
=

..................................................................
ผูร้ ับมอบอํานาจ

กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

ที่ออกใบเพิ่มหนี้ และในกรณีที่ตัวแทนไดรับมอบใหเปนผูออกใบเพิ่มหนี้
ในนามของผูประกอบการจดทะเบียน ตามมาตรา 86 วรรคสี่ หรือมาตรา 86/2
ใหระบุชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นดวย
ชื่อ ที่อยู ของผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ
วัน เดือน ป ที่ออกใบเพิ่มหนี้
หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขลําดับของเลม (ถามี)
มูลคาของสินคาหรือบริการที่แสดงไวในใบกํากับภาษีดังกลาว
มูลคาที่ถูกตองของสินคาหรือบริการ ผลตางของจํานวนมูลคาทั้งสอง
และจํานวนภาษีที่เรียกเก็บเพิ่มสําหรับสวนตางนั้น
คําอธิบายถึงสาเหตุในการออกใบเพิ่มหนี้
ขอความอื่นที่อธิบดีกําหนด
อางอิง : ตามมาตรา 86/9 แหงประมวลรัษฎากร

สาระสําคัญของใบลดหนี้
1

2 บริษทั รํารวยยิง จํากัด
3
5

เล่มที 4 เลขที 24

เลขที 3/107 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260
โทร. 0 2744 9077 0 2746 6808
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี xxxxxxxxxx
วันที 14 มีนาคม 2562
ชือผูซ้ ือ บริษทั ทํามาค้าขึน จํากัด
ทีอยู่ 12/65 ถนนสุขมุ วิท 64 แขวงบางจากเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
อ้างถึงใบกํากับภาษีเลขที 061/012

2

ลําดับ
1
2

5

6

ใบลดหนี

รายการ
กระเบืองปูพืน
ปูนยาแนว

4

จํานวน
950 แผ่น
10 ถุง

ราคาต่อหน่วย
25.00
10.00

จํานวนเงิน
23,750.00
100.00

รวมมูลค่าสินค้าตามใบกํากับภาษีเดิม
มูลค่าทีถูกต้อง
ผลต่าง(1)-(2)
ภาษีมลู ค่าเพิม 7%
รวม(3)+(4)

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

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

เหต ุผลในการลดหนี
ลดราคาสินค้า

=
=
=

11. คําวา “ใบลดหนี้” ในที่ที่เห็นไดเดนชัด
2 ชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจดทะเบียน

ที่ออกใบลดหนี้ และในกรณีตัวแทนเปนผูไดรับมอบใหเปนผูออกใบลดหนี้
ในนามของผูประกอบการจดทะเบียน ตามมาตรา 86 วรรคสี่ หรือมาตรา 86/2
ใหระบุชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นดวย

3 ชื่อ ทีอ่ ยู ของผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ
4 วัน เดือน ป ที่ออกใบลดหนี้
5 หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขลําดับของเลม (ถามี)
มูลคาของสินคาหรือบริการที่แสดงไวในใบกํากับภาษีดังกลาว
มูลคาที่ถูกตองของสินคาหรือบริการ ผลตางของจํานวนมูลคาทั้งสอง
และจํานวนภาษีที่ใชคืนสําหรับสวนตางนั้น
6 คําอธิบายถึงสาเหตุในการออกใบลดหนี้
7 ขอความอื่นที่อธิบดีกําหนด
อางอิง : ตามมาตรา 86/10 แหงประมวลรัษฎากร

กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

การจัดทํารายงานเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม

ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม มีหนาที่ตอ งจัดทํารายงานประเภทตาง ๆ ดังนี้

จัดทํารายงานภาษีขาย
เพื่อประโยชนในการบันทึกจํานวนภาษีขาย
ของกิจการที่เรียกเก็บจากลูกคาในแตละเดือนภาษี
ภาษีขายที่เกิดขึ้นในเดือนใดก็เปนภาษีขายของเดือนนั้น

กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

จัดทํารายงานภาษีซือ
เพื่อประโยชนในการบันทึกจํานวนภาษีซื้อ
ของกิจการที่ถกู ผูประกอบการจดทะเบียนรายอื่น
เรียกเก็บในแตละเดือนภาษี
ภาษีซื้อเกิดขึ้นในเดือนใดก็เปนภาษีซื้อของเดือนนั้น

จัดทํารายงานสินค้าและวัตถ ุดิบ
ผูประกอบกิจการขายสินคามีหนาที่จัดทํารายงานนี้
เพื่อแสดงปริมาณสินคาและวัตถุดิบ
ที่ผูประกอบการจดทะเบียนมีอยู ไดมาและจําหนายไป
เนื่องจากการขายสินคาหรือการผลิต
*ผูประกอบกิจการใหบริการไมตองจัดทํารายงานนี้

รายงานภาษีขาย
เป็ นแบบรายงานทีกําหนดให้ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนจัดทําขึนมา เพือประโยชน์ในการบันทึกจํานวนภาษีขายของกิจการ
ทีได้เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากลูกค้าในแต่ละเดือนภาษี ภาษีขายทีเกิดขึนในเดือนใด ก็เป็ นภาษีขายของเดือนนัน
โดยพิจารณาได้จากวันทีทีปรากฏในสําเนาใบกํากับภาษีทผูี ป้ ระกอบการจดทะเบียนออกให้แก่ลูกค้า

กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

รายงานภาษีซื้อ
เป็ นแบบรายงานทีกําหนดให้ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียนจัดทําขึนมา เพือประโยชน์ในการบันทึกจํานวนภาษีซอของกิ
ื
จการทีถูกผูป้ ระกอบการจ
ระกอบการจดทะเบียนรายอืนเรียกเก็บ
หรือพึงถูกเรียกเก็บในแต่ละเดือนภาษี ภาษีซอเกิ
ื ดขึนในเดือนใด ก็เป็ นภาษีซอของเดื
ื
อนนัน โดยพิจารณาได้จากวันทีทีปรากฏในใบกํากับภาษีทได้
ี รบั จากผูป้ ระกอบการจดทะเบียนรายอืน
ภาษีซอที
ื เกิดขึนในเดือนใด แต่มิได้นาํ ไปลงรายการในรายงานภาษีซอของเดื
ื
อนนัน เพราะมีเหตุจาํ เป็ นตามทีอธิบดีกาํ หนดให้มีสทิ ธินาํ ไไปลงรายงานภาษีซอของเดื
ื
อนหลังจากนันได้
แต่ตอ้ งไม่เกิน 6 เดือน นับแต่เดือนถัดจากเดือนทีออกใบกํากับภาษี

กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

รายงานสินคาและวัตถุดิบ
เปนแบบรายงานที่กําหนดใหผูประกอบการจดทะเบียนจัดทําขึ้น เพื่อแสดงปริมาณสินคาและวัตถุดิบที่ผูประกอบการจดทะเบียนมีอยู
ไดมาและจําหนายไป เนื่องจากการขายสินคาหรือการผลิต ผูมีหนาที่จัดทํารายงานประเภทนี้ ไดแก
ผูประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายสินคาเทานั้น สําหรับผูประกอบกิจการใหบริการไมตองจัดทํารายงานประเภทนี้แตอยางใด

กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

การจัดเก็บและการรักษารายงานเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม

ผูประกอบการจดทะเบียนจัดเก็บและรักษารายงาน
ใบกํากับภาษี สําเนาใบกํากับภาษี หรือเอกสารอื่นที่อธิบดีกําหนดไว
ณ สถานประกอบการที่จัดทํารายงานนั้น
หรือสถานที่อื่นตามที่อธิบดีกําหนด
เป็ นเวลาไม่
ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
นับแต่วนั ทีได้ยนแบบแสดงรายการภาษี
ื
หรือวันทํารายงานแล้วแต่กรณี
กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

ผูประกอบการจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ
ใหผูประกอบการจดทะเบียน
ตองจัดทํารายงาน เก็บและรักษารายงาน

ในวันเลิกประกอบกิจการ
ต่อไปอีก 2 ปี

การคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.30)
1. กรณีเสียภาษีมูลคาเพิ่มอัตรารอยละ 7

ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม มีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.30) พรอมกับชําระภาษี (ถามี)
เปนรายเดือนภาษีทุกเดือน ไมวาจะไดขายสินคาหรือใหบริการในเดือนภาษีนั้นหรือไมก็ตาม

การคํานวณภาษีที่ตอ งชําระในแตละเดือน (ภาษีขาย > ภาษีซื้อ)
ภาษีขาย

ภาษีซื้อ

= มูลคาสินคาหรือบริการ X อัตราภาษี (รอยละ 7)

การคํานวณภาษีที่ตอ งชําระในแตละเดือน (ภาษีขาย < ภาษีซื้อ)
ภาษีขาย

= มูลคาสินคาหรือบริการ X อัตราภาษี (รอยละ 7)

= 200,000 X 7/100

= 40,000 X 7/100

= 14,000 บาท

= 2,800 บาท

= มูลคาสินคาหรือบริการ X อัตราภาษี (รอยละ 7)

ภาษีซื้อ

= มูลคาสินคาหรือบริการ X อัตราภาษี (รอยละ 7)

= 50,000 X 7/100

= 100,000 X 7/100

= 3,500 บาท

= 7,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มที่ตองชําระ = ภาษีขาย - ภาษีซื้อ

ภาษีมูลคาเพิ่มที่ตองชําระ = ภาษีขาย – ภาษีซื้อ

= 14,000 - 3,500

= 2,800 - 7,000

= 10,500 บาท

= -4,200 บาท

ผลการคํานวณภาษีในเดือนนี้ ปรากฏวา ภาษีขาย มากกวา ภาษีซื้อ
ชําระภาษีมลู คาเพิ่ม จํานวน 10,500 บาท
กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

ผลการคํานวณภาษีในเดือนนี้ ปรากฏวา ภาษีขาย นอยกวา ภาษีซื้อ
ขอคืนภาษีมูลคาเพิม่ จํานวน 4,200 บาท

เปนเงินสดหรือเครดิตนําไปหักออกจากภาษีมูลคาเพิ่มที่จะตองชําระในเดือนถัดไป

การคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.30)
2. กรณีเสียภาษีมูลคาเพิ่มอัตรารอยละ 0

ผูประกอบการสงออกสินคาเสียภาษีอัตรารอยละ 0 จากมูลคาสงออก ภาษีขายจึงมีคาเปน 0 เสมอ ภาษีซื้อเกิดขึ้นตลอดเวลา
ดังนั้น ผลการคํานวณเปนลบ (-) อันเกิดจากภาษีซื้อมากกวาภาษีขาย ทําใหมีการคืนภาษีใหแกผูประกอบการจดทะเบียนที่เปนผูสงออก
เทาจํานวนภาษีซื้อที่เกิดขึ้นจริงในแตละเดือน

การคํานวณภาษีที่ตอ งชําระในแตละเดือน
ภาษีขาย

= มูลคาสินคาหรือบริการ X อัตราภาษี (รอยละ 0)
= 100,000 X 0
= 0 บาท

ภาษีซื้อ

= มูลคาสินคาหรือบริการ X อัตราภาษี (รอยละ 7)
= 50,000 X 7/100
100
= 3,500 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มที่ตองชําระ = ภาษีขาย - ภาษีซื้อ
= 0 - 3,500
= -3,500 บาท

ผลการคํานวณภาษีในเดือนนี้ ปรากฏวา ภาษีขาย นอยกวา ภาษีซื้อ
ขอคืนภาษีมูลคาเพิม่ จํานวน 3,500 บาท

เปนเงินสดหรือเครดิตนําไปหักออกจากภาษีมูลคาเพิ่มที่จะตองชําระในเดือนถัดไป
กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

แบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่ม

(ภ.พ.30)

กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

สถานทีย่ ื่นแบบแสดงรายการภาษีมลู คาเพิ่ม (ภ.พ.30)
ยื่นแบบไดที่สํานักงานสรรพากรพืน้ ที่สาขา
ทุกแหงทั่วประเทศ

ยื่นแบบผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

www.rd.go.th

ยื่น ภ.พ.30 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
ไมวาจะมีภาษีมูลคาเพิ่มตองนําสงหรือไมก็ตาม

ยื่น ภ.พ.30 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
ไมวาจะมีภาษีมูลคาเพิ่มตองนําสงหรือไมก็ตาม
ไดรับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบและชําระภาษีออกไปเปน

ภายในวันที่ 23 ของเดือนถัดไป

หากวันสุดทายตรงกับวันหยุดราชการ ใหขยายเวลายื่นแบบและชําระภาษีออกไปอีก 1 วัน
กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

การชําระภาษีมูลคาเพิ่ม
การชําระภาษีสําหรับแบบที่ยื่น
ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

3

1

เงินสด

2

เช็คหรือแคชเชียรเช็ค

เช็คทุกประเภทสั่งจายแก “กรมสรรพากร”
และขีดฆาคําวา “ผูถือ” ออก

บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตร Tax Smart Card

(เฉพาะสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่มีเครื่องรูดบัตร)

กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

การชําระภาษีสําหรับแบบที่ยื่นผานอินเทอรเน็ต

1 ชําระแบบเชื่อมตอไปยังระบบชําระเงินของธนาคารโดยตรง
- E – Payment
- ATM Internet (ATM บนอินเทอรเน็ต)
- Internet Credit Card (บัตรเครดิตบนอินเทอรเน็ต)
ชําระเงิน (Pay in Slip) หรือดวย QR Code & Barcode
2 ชํ-าระดCounterวยชุดService
(ธนาคารที่เขารวมโครงการยื่นแบบ , ไปรษณีย
-

7 – Eleven , Tesco Lotus , Big C และ TrueMoney)
ATM
Internet Banking
Tele Banking
Phone Banking
Mobile Banking
Tax Smart Card

เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และบทกําหนดโทษ
เบี้ยปรับ
- มิไดยื่นแบบแสดงรายการภาษี หรือแบบนําสงภาษี ภายในกําหนดเวลา
เสียเบี้ยปรับอีก 2 เทาของเงินภาษีที่ตองเสีย

หรือนําสงในเดือนภาษี

- ยื่นแบบแสดงรายการภาษี หรือแบบนําสงภาษีไวไมถูกตอง
หรือมีขอผิดพลาด อันเปนเหตุใหจํานวนภาษีที่ตองเสีย
หรือนําสงในเดือนภาษีคลาดเคลื่อนไป เสียเบี้ยปรับอีก 1 เทา

.ของเงินภาษีที่เสียคลาดเคลื่อน หรือทีน่ ําสงคลาดเคลื่อน

เงินเพิ่ม

บทกําหนดโทษ

ผูประกอบการไมชําระภาษีมูลคาเพิ่ม
หรือชําระภาษีมูลคาเพิ่มเกินกําหนดเวลา
ตองชําระเงินเพิ่มอีกรอยละ 1.5 ตอเดือน

ผูมีหนาทีย่ ื่นแบบแสดงรายการภาษีไมยื่น
แบบแสดงรายการภาษี ปรับไมเกิน 2,000 บาท

.หรื
หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ตองชําระ
หรือนําสงโดยไมรวมเบี้ยปรับ

- ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไวไมถูกตอง

หรือมีขอผิดพลาดอันเปนเหตุใหจํานวนภาษีขาย
หรือจํานวนภาษีซื้อในเดือนภาษีที่แสดงไวคลาดเคลื่อนไป
เสียคาปรับอีก 1 เทาของจํานวนภาษีขายที่แสดงไวขาดไป

.หรือจํานวนภาษีซื้อที่แสดงไวเกินไป

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก :
ประมวลรัษฎากร มาตรา 89 , 89/1 , 90 , 90/1 , 90/2 , 90/3 และ 90/4
กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

