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ภาษีซื้อต้องห้าม
ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
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คำ�นำ�
ภาษีมลู ค่าเพิม่ คือ ภาษีทจ่ี ดั เก็บจากการขายสินค้า การให้บริการ และการนำ�เข้า
สินค้า ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขายสินค้าหรือให้บริการไม่ว่า
จะประกอบกิจการในรูปแบบใด หากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการ
เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นคำ�ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
มีหน้าที่ต้องออกใบกำ�กับภาษีขายทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการ และหาก
มีการซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรายอื่น
สามารถนำ�ภาษีซื้อตามใบกำ�กับภาษีมาหักออกจากภาษีขายในการคำ�นวณภาษี
มูลค่าเพิ่มหรือขอคืนภาษีซื้อได้ สำ�หรับภาษีซื้อที่ผู้ประกอบการต้องพึงระมัดระวัง
ในทางปฏิบัติคือ ภาษีซื้อต้องห้าม ที่กฎหมายไม่ให้นำ�มาหักออกจากภาษีขาย
หรือไม่สามารถนำ�มาขอคืนภาษีซื้อได้ ในการคำ�นวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
กรมสรรพากรจึงได้จัดทำ�เอกสารเผยแพร่ “ภาษีซื้อต้องห้าม” ขึ้น
เพือ่ เผยแพร่ให้ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้สนใจทั่วไป ได้รับความรู้ความเข้าใจ และ
ปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปและหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เสียภาษีทั่วไปได้เป็นอย่างดี

กรมสรรพากร
มิถุนายน 2555

6

7

สารบัญ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
นิยามภาษีขายและภาษีซื้อ
ภาษีซื้อต้องห้าม
เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
ภาษีซื้อต้องห้ามกับรายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
เอกสารสำ�คัญเกี่ยวกับภาษีซื้อ
- ใบกำ�กับภาษี (Tax Invoice)
- ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note)
- ใบลดหนี้ (Credit Note)
- ใบเสร็จรับเงินจากการรับชำ�ระภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากร
- ใบเสร็จรับเงินที่กรมศุลกากรหรือกรมสรรพสามิตเรียกเก็บภาษี
มูลค่าเพิ่มเพื่อกรมสรรพากร
- ใบเสร็จรับเงินของส่วนราชการ

หน้า
09
10
14
21
26
33
35
43
47
52
53
54

9

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax : VAT)
“ภาษีมูลค่าเพิ่ม” (Value Added Tax : VAT) เป็นภาษีที่จัดเก็บจากการขาย
สินค้า การให้บริการและการนำ�เข้า ปัจจุบันจัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 7 (รวมภาษีที่จัด
เก็บให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และอัตราร้อยละ 0 สำ�หรับการส่งออก
ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในบังคับภาษีมูลค่าเพิ่ม หากมี
รายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีหรือต่อรอบระยะเวลาบัญชี ต้องจดทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และเมื่อขายสินค้าหรือให้บริการต้องออกใบ
กำ�กับภาษี เพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ให้บริการ พร้อมทั้งส่งมอบ
ใบกำ�กับภาษีให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ใช้บริการ

การคำ�นวณภาษีมูลค่าเพิ่มให้คำ�นวณ
โดยการนำ�ภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี ดังนี้

ภาษีมูลค่าเพิ่มต้องชำ�ระ =

ภาษีขาย – ภาษีซื้อ

ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ ต้องยืน่ แบบแสดงรายการภาษีมลู ค่าเพิม่
(ภ.พ.30) เป็นรายเดือนภาษี โดยยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ของเดือนถัดไปทุกเดือน
ไม่ว่ากิจการจะมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการในเดือนภาษีนั้นหรือไม่ก็ตาม
กรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
มูลค่าเพิ่ม และผลจากการคำ�นวณภาษีพบว่า ภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ ผู้ประกอบการ
มีหน้าที่ต้องนำ�ส่งเงินภาษีต่อกรมสรรพากรเท่ากับส่วนต่างนั้น แต่หากภาษีขายน้อย
กว่าภาษีซื้อ ผู้ประกอบการมีสิทธิได้รับคืนภาษีซื้อ โดยผู้ประกอบการจะขอคืนภาษีซื้อ
เป็นเงินสดหรือให้นำ�เครดิตภาษีไปชำ�ระภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนถัดไปก็ได้ การแสดง
รายละเอียดการคำ�นวณภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งยอดภาษีขายและยอดภาษีซื้อที่แสดงใน
แบบ ภ.พ.30 จะต้องเป็นภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีสิทธินำ�มาใช้ในการคำ�นวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น
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นิยาม ภาษีขาย และภาษีซื้อ
ภาษีขาย (Output Tax)
ภาษีขาย (Output Tax) หมายถึง
• ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้เรียกเก็บหรือพึง
เรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ เมื่อมีการขายสินค้าหรือรับค่าบริการ รวมถึงภาษี
มูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่เสียภาษี ในกรณีที่เป็น
การขายสินค้า ทั้งนี้ ให้รวมถึง
		 - การนำ�สินค้าไปใช้ ไม่ว่าประการใด ๆ เว้นแต่ นำ�ไปใช้เพื่อการประกอบกิจการ
ของตนเองโดยตรง
		 - มีสินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
		 - มี สิ น ค้ า คงเหลื อ และหรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ผู้ ป ระกอบการมี ไ ว้ ใ นการประกอบ
กิจการจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ณ วันเลิกประกอบกิจการ หรือวันที่ได้รับแจ้ง
คำ�สั่งถอน หรือวันที่ได้รับแจ้งการเพิกถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าที่เสียภาษี
จากการให้บริการหรือใช้บริการของกิจการ ไม่รวมถึงเพื่อการประกอบกิจการของตนเอง
โดยตรง และการนำ�เงินไปหาประโยชน์โดยการฝากธนาคารหรือซื้อพันธบัตรหรือ
หลักทรัพย์

12

ภาษีซื้อ (Input Tax)
หมายถึง ภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ ถูกผูป้ ระกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอื่นเรียกเก็บจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการเพื่อใช้ในการ
ประกอบกิจการของตนเอง และให้หมายความรวมถึง
• ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้เสียเมื่อนำ�เข้า
สินค้า
• ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้เสียเมื่อรับโอน
สินค้านำ�เข้าที่จำ�แนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมาย
ว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร
• ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้นำ�ส่งกรมสรรพากร
		 - จากการขายทอดตลาดทรั พ ย์ สิ น ของผู้ ป ระกอบการจดทะเบี ย นภาษี
มูลค่าเพิ่ม
		 - จากการชำ�ระราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการให้กับผู้ประกอบการที่อยู่นอก
ราชอาณาจักร ซึ่งได้เข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวและไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราว
		 - จากการชำ � ระราคาค่ า บริ ก ารให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการที่ ไ ด้ ใ ห้ บ ริ ก ารใน
ต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร
		 - จากการรับโอนสินค้าหรือรับโอนสิทธิบริการในการขายสินค้าหรือการให้
บริการที่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0
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ประเภทภาษีซื้อ
ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มซื้อ
สินค้าหรือรับบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรายอื่น จะถูก
เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการนั้น ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูก
เรียกเก็บถือเป็นภาษีซื้อที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้จ่ายไปใน
การซื้อสินค้าหรือรับบริการ

ภาษีซื้อ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. ภาษีซอ้ื ทีก่ ฎหมายให้น�ำ มาหักออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซอ้ื
ต้องเป็นภาษีซ้ือที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ถูกเรียกเก็บจากผู้ประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรายอื่น หรือภาษีซื้อที่เกิดจากการนำ�เข้าสินค้า การรับโอน
สินค้านำ�เข้า การขายทอดตลาดทรัพย์สนิ การชำ�ระราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการให้กบั
ผูป้ ระกอบการทีอ่ ยูน่ อกราชอาณาจักร และการรับโอนสินค้าหรือรับโอนสิทธิบริการในการ
ขายสินค้าหรือการให้บริการทีไ่ ด้เสียภาษีมลู ค่าเพิม่ ในอัตราร้อยละ 0 โดยสินค้าหรือบริการ
ดังกล่าวต้องนำ�มาใช้ในการประกอบกิจการของตน และไม่เป็นภาษีซอ้ื ทีก่ ฎหมายไม่ให้น�ำ
มาหักออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซอ้ื
2. ภาษีซอ้ื ต้องห้าม
ภาษี ซ้ือ ต้ อ งห้ า มเป็ น ภาษี ซ้ือ ที่ก ฎหมายไม่ ใ ห้ นำ� มาหั ก ออกจากภาษี ข ายหรื อ ขอคื น
ภาษีซอ้ื โดยได้ก�ำ หนดลักษณะภาษีซอ้ื ต้องห้ามไว้ตามมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร
และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับภาษีมลู ค่าเพิม่ (ฉบับที่ 17) และ (ฉบับที่ 42)
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ภาษีซื้อต้องห้าม
		 หมายถึง ภาษีซื้อที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่สามารถนำ�มาหัก
ออกจากภาษีขายในการคำ�นวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือนำ�มาขอคืนภาษีซื้อ ซึ่งกฎหมายได้
กำ�หนดลักษณะของภาษีซื้อต้องห้ามไว้ในมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร และ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 17) ดังนี้
ลักษณะภาษีซื้อต้องห้าม
1. ไม่มีใบกำ�กับภาษี หรือไม่อาจแสดงใบกำ�กับภาษีได้
		 (1) ไม่มีใบกำ�กับภาษี เนื่องจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการไม่ออกใบกำ�กับ
ภาษี หรือออกใบกำ�กับภาษีแต่ระบุชื่อบุคคลอื่น
		 (2) มี ใ บกำ � กั บ ภาษี แ ต่ ไ ม่ อ าจแสดงใบกำ � กั บ ภาษี ไ ด้ ว่ า มี ก ารชำ � ระภาษี ซื้ อ
เป็นกรณีที่ได้ซื้อสินค้าหรือรับบริการจริง แต่ไม่อาจแสดงต่อเจ้าพนักงานสรรพากรได้
2. กรณีใบกำ�กับภาษีซื้อมีข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระ
สำ�คัญตามที่กฎหมายกำ�หนด
ใบกำ�กับภาษีที่นำ�มาหักออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซื้อได้ ต้องเป็นใบกำ�กับ
ภาษีแบบเต็มรูปและต้องมีขอ้ ความตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร หากใบกำ�กับ
ภาษีมีข้อความไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำ�หนด ภาษีซื้อนั้นถือเป็นภาษีซื้อ
ต้องห้าม ดังนั้น ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มควรตรวจสอบใบกำ�กับภาษีว่า
มีรายการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำ�หนดหรือไม่ ก่อนที่จะรับมอบใบกำ�กับภาษีนั้น
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3. ภาษี ซื้ อ ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ การประกอบกิ จ การของผู้ ป ระกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีซื้อที่นำ�มาหักออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซื้อได้ ต้องเป็นภาษีซื้อที่เกิด
จากรายจ่ายเพื่อกิจการหรือเพื่อหากำ�ไรของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
หากภาษีซื้อนั้นไม่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือเพื่อหากำ�ไรของผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อนั้นเป็นภาษีซื้อต้องห้าม ถึงแม้ใบกำ�กับภาษีนั้นจะมีรายการครบ
ถ้วนตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากรก็ตาม
4. ภาษี ซื้ อ ที่ เ กิ ด จากรายจ่ า ยเพื่ อ การรั บ รองหรื อ เพื่ อ การอั น มี ลั ก ษณะ
ทำ�นองเดียวกัน
ภาษี ซื้ อ ที่ เ กิ ด จากรายจ่ า ยเพื่ อ การรั บ รองหรื อ เพื่ อ การอั น มี ลั ก ษณะทำ � นอง
เดียวกันที่ไม่ให้นำ�มาหักออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซื้อได้นั้น ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
		 (1) ค่ารับรองหรือค่าบริการไม่ว่าจะจ่ายเพื่อการรับรองหรือให้บริการแก่บุคคล
ใด ๆ และไม่ว่าจะอำ�นวยประโยชน์แก่กิจการหรือไม่ก็ตาม เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร
ค่าเครื่องดื่ม ค่ามหรสพ ค่าใช้จ่ายเพื่อการกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทำ�นองเดียวกัน
		 (2) ค่ า สิ่ ง ของหรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดที่ ใ ห้ แ ก่ บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ การรั บ รองหรื อ
รับบริการตาม (1) และบุคคลอื่น
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5. ภาษีซื้อตามใบกำ�กับภาษีที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออกใบกำ�กับภาษี
ภาษีซื้อตามใบกำ�กับภาษีที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออกใบกำ�กับภาษีเป็นภาษีซื้อที่ไม่ให้
นำ�มาหักออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซื้อ
ผู้ไม่มีสิทธิออกใบกำ�กับภาษีมีดังนี้
		 (1) บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
		 (2) ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่อยู่นอกราชอาณาจักร และมี
ตัวแทนทำ�การออกใบกำ�กับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
		 (3) ผู้ ป ระกอบการจดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ที่ ท รั พ ย์ สิ น ถู ก นำ � ออกขาย
ทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นหรือโดยบุคคลอื่น
6. ภาษีซอ้ื ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับภาษีมลู ค่าเพิม่ (ฉบับที่ 42)
ภาษีซื้อตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่กฎหมายไม่ให้นำ�มาหักออกจากภาษี
ขายหรือขอคืนภาษีซื้อ มีดังนี้
		 (1) ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่าซื้อ เช่า หรือรับโอนรถยนต์นั่งและรถยนต์
โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน และภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือการรับบริการที่
เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วย
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
		 กรณีดังกล่าวไม่ให้ใช้บังคับสำ�หรับการขายรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มี
ที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และการให้บริการ
เช่ารถยนต์ดังกล่าวของตนเองโดยตรง และการให้บริการรับประกันวินาศภัยสำ�หรับ
รถยนต์ดังกล่าว
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หมายเหตุ :
“รถยนต์นั่ง” คือ รถเก๋งหรือรถยนต์ที่ออกแบบเพื่อใช้สำ�หรับนั่งเป็นปกติวิสัย และให้
หมายความรวมถึงรถยนต์ในลักษณะทำ�นองเดียวกัน เช่น รถยนต์ที่มีหลังคาติดต่อเป็น
เนื้อเดียวกันในลักษณะถาวรด้านข้าง หรือด้านหลังคนขับมีประตูหรือหน้าต่างและมีที่นั่ง
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีที่นั่งเท่าใด
“รถยนต์โดยสาร” คือ รถตู้หรือรถยนต์ที่ออกแบบเพื่อใช้ขนส่งคนโดยสารจำ�นวนมาก
รวมทั้งรถยนต์ในลักษณะทำ�นองเดียวกัน
		 (2) ภาษีซื้อตามใบกำ�กับภาษีอย่างย่อ
		 (3) ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้ หรือจะใช้ในกิจการประเภทที่ไม่
ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายของกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
		 (4) ภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารหรืออสังหาริมทรัพย์อื่น เพื่อนำ�มาใช้
ในกิจการของตนเอง ซึ่งเป็นกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อดังกล่าวให้
มีสิทธินำ�มาหักออกจากภาษีขายในการคำ�นวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อมาผู้ประกอบการได้
ขายหรือให้เช่าอาคารหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นหรือนำ�ไปใช้ในกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 3 ปีนับแต่เดือนภาษีที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ภาษีซื้อนั้นเป็นภาษี
ซื้อต้องห้ามตั้งแต่ต้น
		 (5) ภาษีซื้อตามใบกำ�กับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวล
รัษฎากร ซึ่งรายการในใบกำ�กับภาษีไม่ได้พิมพ์ หรือไม่ได้จัดทำ�ขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์
ในกรณีจัดทำ�ใบกำ�กับภาษีด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ
		 (6) ภาษีซื้อตามใบกำ�กับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวล
รัษฎากร ซึ่งมีข้อความอื่นที่อธิบดีกำ�หนดในใบกำ�กับภาษีที่ไม่ได้จัดทำ�ขึ้นด้วยวิธีการ
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
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		 (7) ภาษีซื้อตามใบกำ�กับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวล
รัษฎากร ซึ่งมีรายการในใบกำ�กับภาษีเป็นสำ�เนา (Copy) เป็นภาษีซื้อต้องห้าม
แต่ไม่รวมถึงใบกำ�กับภาษีท่ไี ด้จัดทำ�รวมกับเอกสารทางการค้าอื่นซึ่งมีจำ�นวนหลายฉบับ
และใบกำ�กับภาษีมรี ายการในใบกำ�กับภาษีเป็นสำ�เนามีขอ้ ความว่า “เอกสารออกเป็นชุด”
ปรากฏอยู่ด้วย
		 (8) ภาษีซื้อส่วนที่เฉลี่ยเป็นของกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ซึ่งได้คำ�นวณตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
		 (9) ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม นำ�ไปใช้หรือจะใช้ในการประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษี
มูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มใช้สิทธิเลือกไม่นำ�ภาษีซื้อทั้งหมดไปหักในการคำ�นวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
เนื่องจากกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
รายได้ของกิจการทั้งหมด
		 (10) ภาษี ซื้ อ ตามใบกำ � กั บ ภาษี แ บบเต็ ม รู ป ซึ่ ง รายการได้ ถู ก แก้ ไ ขหรื อ ถู ก
เปลี่ยนแปลง เป็นภาษีซื้อต้องห้าม เว้นแต่รายการซึ่งได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำ�หนด
หมายเหตุ : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำ�หนด
		 - การแก้ไขที่อยู่ของผู้ออกใบกำ�กับภาษี พร้อมกับลงลายมือชื่อผู้ออกใบกำ�กับ
ภาษีกำ�กับการแก้ไข ทั้งนี้ เฉพาะใบกำ�กับภาษีที่ได้ออกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีนับ
แต่วันที่ทางราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ชื่อถนน หมู่บ้าน ตำ�บลหรือแขวง
อำ�เภอหรือเขต หรือจังหวัด หรือได้ทำ�การแบ่งเขตถนน หมู่บ้าน ตำ�บล หรือแขวง อำ�เภอ
หรือเขต หรือจังหวัดใหม่
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		 - การแก้ ไ ขที่ อ ยู่ ข องผู้ อ อกใบกำ � กั บ ภาษี ด้ ว ยวิ ธี ก ารประทั บ ตรายางที่ อ ยู่
ที่ถูกต้องเพิ่มเติม ทั้งนี้ เฉพาะใบกำ�กับภาษีที่ได้ออกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีนับแต่
วันที่ทางราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ชื่อถนน หมู่บ้าน ตำ�บลหรือแขวง
อำ�เภอหรือเขต หรือจังหวัด หรือได้ทำ�การแบ่งเขตถนน หมู่บ้าน ตำ�บลหรือแขวง อำ�เภอ
หรือเขต หรือจังหวัดใหม่
		 (11) ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่าซื้อ หรือรับโอนรถยนต์ที่ไม่ใช่รถยนต์นั่งและ
รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
เพือ่ ใช้หรือจะใช้ในกิจการประเภททีต่ อ้ งเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ และต่อมาภายใน 3 ปีนบั แต่
เดือนภาษีที่ได้รถยนต์ไว้ในครอบครองได้มีการดัดแปลงรถยนต์ดังกล่าวเป็นรถยนต์
นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต
		 กรณีดังกล่าวไม่ให้ใช้บังคับสำ�หรับการขายรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มี
ที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และการให้บริการ
เช่ารถยนต์ดังกล่าวของตนเองโดยตรง
		 (12) ภาษีซื้อตามใบกำ�กับภาษีแบบเต็มรูปซึ่งมีรายการ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำ�ตัว
ผู้เสียภาษีอากรตามมาตรา 86/4 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ได้พิมพ์ขึ้น หรือไม่ได้จัด
ทำ�ขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในกรณีจัดทำ�ใบกำ�กับภาษีขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ทั้งฉบับเป็นภาษีซื้อต้องห้าม
		 กรณี ดั ง กล่ า วไม่ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ สำ � หรั บ ใบกำ � กั บ ภาษี ที่ อ อกโดยผู้ ป ระกอบการ
จดทะเบี ย นซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท จำ � กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจำ � กั ด ที่ ไ ด้ เ ปลี่ ย นสถานะจาก
รัฐวิสาหกิจประเภทองค์การของรัฐตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง ทั้งนี้ เฉพาะใบกำ�กับภาษีที่ได้
ออกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำ�กัดหรือบริษัท
มหาชนจำ�กัด
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เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่นำ�ภาษีซื้อต้องห้ามมาหักออกจาก
ภาษีขายในการคำ�นวณภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องชำ�ระภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบกำ�กับภาษี
รวมทั้งต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ดังนี้

1. เบี้ยปรับ 1 เท่า
- ไม่มีใบกำ�กับภาษี หรือไม่อาจแสดงใบกำ�กับภาษีได้
- ใบกำ�กับภาษีมีข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระสำ�คัญ
ตามที่กฎหมายกำ�หนด
- ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการของผู้ประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรองหรือเพื่อการอันมีลักษณะทำ�นอง
เดียวกัน
- ภาษีซื้อตามใบกำ�กับภาษีที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออกใบกำ�กับภาษี
- ภาษีซื้อตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42)

หากผู้ประกอบการจดทะเบียนได้นำ�ภาษีซื้อตามใบกำ�กับภาษีข้างต้นไปคำ�นวณ
หักออกจากภาษีขายในการคำ�นวณภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
มูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากรแล้ว ถือว่าผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ยื่น
แบบแสดงรายการไว้ไม่ถูกต้อง หรือมีข้อผิดพลาดอันเป็นเหตุให้คำ�นวณภาษีซื้อในเดือน
ภาษีที่แสดงไว้คลาดเคลื่อนไป ให้เสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของจำ�นวนภาษีซื้อที่แสดงไว้
เกินไป ตามมาตรา 89(4) แห่งประมวลรัษฎากร
2. เบี้ยปรับ 2 เท่า
กรณีนำ�ใบกำ�กับภาษีปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ในการคำ�นวณภาษี
มูลค่าเพิ่ม
หมายเหตุ :
(1) ใบกำ�กับภาษีที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า บุคคลใดเป็นผู้ออกใบกำ�กับภาษีให้
ถือว่าเป็นใบกำ�กับภาษีปลอม
(2) ผู้ประกอบการที่นำ�ใบกำ�กับภาษีปลอมมาใช้ในการเครดิตภาษี นอกจาก
ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแล้ว หากเจตนานำ�ใบกำ�กับภาษีปลอม หรือใบกำ�กับภาษีที่
ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาใช้ในการเครดิตภาษีต้องระวางโทษจำ�คุกตั้งแต่ 3 เดือน
ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาท
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นับเมื่อพ้นกำ�หนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ เงินเพิ่มที่
คำ�นวณได้ไม่ให้เกินจำ�นวนภาษีที่ต้องชำ�ระหรือนำ�ส่ง

การขอลดเบี้ยปรับ
ผู้ ป ระกอบการจดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ที่ นำ � ภาษี ซื้ อ ต้ อ งห้ า มมาใช้ ใ นการ
คำ�นวณภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีต้องเสียเบี้ยปรับ 1 เท่า เบี้ยปรับ 1 เท่าที่ต้องเสียสามารถ
ขอลดลงได้ ถ้าหากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กรมสรรพากรกำ�หนด โดยไม่ได้ถูก
เจ้าพนักงานสรรพากรตรวจพบและได้บันทึกความผิดไว้ในหนังสือหรือบันทึกข้อความ
โดยเจ้าพนักงานสรรพากร สรุปได้ดังนี้
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1. ชำ�ระภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 15 วันนับแต่วันพ้นกำ�หนดเวลาชำ�ระภาษี
มูลค่าเพิ่มให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 2 ของเบี้ยปรับ
2. ชำ�ระภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันพ้นกำ�หนด
เวลาชำ�ระภาษีมูลค่าเพิ่มให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 5 ของเบี้ยปรับ
3. ชำ�ระภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันพ้นกำ�หนด
เวลาชำ�ระภาษีมูลค่าเพิ่มให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของเบี้ยปรับ
4. ชำ�ระภาษีมูลค่าเพิ่มภายหลัง 60 วันนับแต่วันพ้นกำ�หนดเวลาชำ�ระภาษี
มูลค่าเพิ่มให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 20 ของเบี้ยปรับ
หมายเหตุ : เบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการนำ�ใบกำ�กับภาษีปลอมมาใช้
ไม่สามารถขอลดเบี้ยปรับได้
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ภาษีซื้อต้องห้ามกับรายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในระบบภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีซอ้ื ต้องห้ามเป็นภาษีซอ้ื ทีก่ ฎหมายไม่ให้ผปู้ ระกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนำ�มาหักออกจากภาษีขายในการคำ�นวณภาษีหรือขอคืน
ภาษีซื้อ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
สามารถนำ�ภาษีซอ้ื ต้องห้ามมาหักเป็นรายจ่ายในการคำ�นวณกำ�ไรสุทธิเพือ่ เสียภาษีเงินได้
นิติบุคคล ดังนี้

• ภาษีซื้อต้องห้ามที่สามารถนำ�มาหักเป็นรายจ่ายในการคำ�นวณกำ�ไรสุทธิ

1. ภาษีซื้อค่ารับรองที่มีลักษณะ ดังนี้
		 (1) ค่ารับรอง หรือค่าบริการไม่ว่าจะจ่ายเพื่อการรับรองหรือให้บริการแก่
บุคคลใด ๆ และไม่ว่าจะอำ�นวยประโยชน์แก่กิจการหรือไม่ก็ตาม เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร
ค่าเครื่องดื่ม ค่ามหรสพ ค่าใช้จ่ายเพื่อการกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทำ�นองเดียวกัน
		 (2) ค่าสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลซึ่งได้รับการรับรองหรือรับ
บริการหรือที่ให้บุคคลอื่น
2. ภาษีซื้อต้องห้ามตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ฉบับที่ 42) ภาษีซื้อต้องห้ามตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่สามารถนำ�มาหักเป็น
รายจ่ายในการคำ�นวณกำ�ไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล มีดังนี้
		 (1) ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่าซื้อ เช่า หรือรับโอนรถยนต์นั่งและรถยนต์
โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน และภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือการรับบริการที่
เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่ง และรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วย
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
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กรณีดังกล่าวไม่ให้ใช้บังคับสำ�หรับการขายรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มี
ที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และการให้บริการเช่า
รถยนต์ดังกล่าวของตนเองโดยตรง และการให้บริการรับประกันวินาศภัยสำ�หรับรถยนต์
ดังกล่าว
หมายเหตุ :
“รถยนต์นั่ง” คือ รถเก๋งหรือรถยนต์ที่ออกแบบเพื่อใช้สำ�หรับนั่งเป็นปกติวิสัย และ
ให้หมายความรวมถึงรถยนต์ในลักษณะทำ�นองเดียวกัน เช่น รถยนต์ที่มีหลังคาติดต่อ
เป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะถาวรด้านข้าง หรือด้านหลังคนขับมีประตูหรือหน้าต่างและมี
ที่นั่ง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีที่นั่งเท่าใด
“รถยนต์โดยสาร” คือ รถตูห้ รือรถยนต์ทอ่ี อกแบบเพือ่ ใช้ขนส่งคนโดยสารจำ�นวนมาก
รวมทัง้ รถยนต์ในลักษณะทำ�นองเดียวกัน
		 (2) ภาษีซื้อตามใบกำ�กับภาษีอย่างย่อ
		 (3) ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้ หรือจะใช้ในกิจการประเภท
ที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายของกิจการประเภทที่ไม่ต้อง
เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
		 (4) ภาษี ซื้ อ ที่ เ กิ ด จากการก่ อ สร้ า งอาคารหรื อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ อื่ น
เพื่อนำ�มาใช้ในกิจการของตนเอง ซึ่งเป็นกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ต่อมาผู้ประกอบการได้ขายหรือให้เช่าอาคารหรืออสังหาริมทรัพย์นั้น หรือนำ�ไปใช้ใน
กิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 3 ปีนับแต่เดือนภาษีที่ก่อสร้างเสร็จ
สมบูรณ์
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		 (5) ภาษีซื้อตามใบกำ�กับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวล
รัษฎากร ซึ่งมีรายการในใบกำ�กับภาษีไม่ได้พิมพ์ หรือไม่ได้จัดทำ�ขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์
ในกรณีจัดทำ�ใบกำ�กับภาษีด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ
		 (6) ภาษีซื้อตามใบกำ�กับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวล
รัษฎากร ซึ่งมีข้อความอื่นที่อธิบดีกำ�หนดในใบกำ�กับภาษีที่ไม่ได้จัดทำ�ขึ้นด้วยวิธีการ
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
		 (7) ภาษีซื้อตามใบกำ�กับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวล
รัษฎากร ซึ่งมีรายการในใบกำ�กับภาษีเป็นสำ�เนา (Copy) แต่ไม่รวมถึงใบกำ�กับภาษีที่
จัดทำ�รวมกับเอกสารทางการค้าอื่นซึ่งมีจำ�นวนหลายฉบับ และใบกำ�กับภาษีมีรายการ
ในใบกำ�กับภาษีเป็นสำ�เนามีข้อความว่า “เอกสารออกเป็นชุด” ปรากฏอยู่ด้วย
		 (8) ภาษีซ้อื ส่วนที่เฉลี่ยเป็นของกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ซึ่งได้คำ�นวณตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
		 (9) ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการ ซึ่งผู้ประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนำ�ไปใช้หรือจะใช้ในการประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มใช้สิทธิเลือกไม่นำ�ภาษีซื้อทั้งหมดไปหักในการคำ�นวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
เนื่องจากกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
รายได้ของกิจการทั้งหมด
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(10) ภาษีซื้อตามใบกำ�กับภาษีแบบเต็มรูป ซึ่งรายการได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เป็นภาษีซื้อต้องห้าม เว้นแต่รายการซึ่งได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่อธิบดีกำ�หนด
หมายเหตุ : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำ�หนด
- การแก้ไขที่อยู่ของผู้ออกใบกำ�กับภาษี พร้อมกับลงลายมือชื่อผู้ออกใบกำ�กับ
ภาษีกำ�กับการแก้ไข ทั้งนี้ เฉพาะใบกำ�กับภาษีที่ได้ออกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
นับแต่วันที่ทางราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ชื่อถนน หมู่บ้าน ตำ�บลหรือ
แขวง อำ�เภอหรือเขต หรือจังหวัด หรือได้ทำ�การแบ่งเขตถนน หมู่บ้าน ตำ�บลหรือแขวง
อำ�เภอหรือเขต หรือจังหวัดใหม่
- การแก้ไขที่อยู่ของผู้ออกใบกำ�กับภาษีด้วยวิธีการประทับตรายางที่อยู่ที่ถูกต้อง
เพิ่มเติม ทั้งนี้ เฉพาะใบกำ�กับภาษีที่ได้ออกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ทาง
ราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ชื่อถนน หมู่บ้าน ตำ�บลหรือแขวง อำ�เภอหรือ
เขต หรือจังหวัด หรือได้ทำ�การแบ่งเขตถนน หมู่บ้าน ตำ�บลหรือแขวง อำ�เภอหรือเขต
หรือจังหวัดใหม่
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		 (11) ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่าซื้อ หรือรับโอนรถยนต์ที่ไม่ใช่รถยนต์
นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต เพื่อใช้หรือจะใช้ในกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และต่อมา
ภายใน 3 ปีนับแต่เดือนภาษีที่ได้รถยนต์ไว้ในครอบครอง ได้มีการดัดแปลงรถยนต์
ดังกล่าวเป็นรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วย
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
		 กรณีดังกล่าวไม่ให้ใช้บังคับสำ�หรับการขายรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่
มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และการให้บริการ
เช่ารถยนต์ดังกล่าวของตนเองโดยตรง
		 (12) ภาษีซื้อตามใบกำ�กับภาษีเต็มรูป ซึ่งมีรายการ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำ�ตัว
ผู้เสียภาษีอากรตามมาตรา 86/4 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ได้พิมพ์ขึ้น หรือไม่ได้จัด
ทำ�ขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในกรณีจัดทำ�ใบกำ�กับภาษีขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง
ฉบับเป็นภาษีซื้อต้องห้าม
		 กรณีดังกล่าวไม่ให้ใช้บังคับสำ�หรับใบกำ�กับภาษีท่ีออกโดยผู้ประกอบการ
จดทะเบี ย นซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท จำ � กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจำ � กั ด ที่ ไ ด้ เ ปลี่ ย นสถานะจาก
รัฐวิสาหกิจประเภทองค์การของรัฐตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง ทั้งนี้ เฉพาะใบกำ�กับภาษีที่ได้
ออกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำ�กัดหรือบริษัท
มหาชนจำ�กัด
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• ภาษีซื้อต้องห้ามที่ไม่ให้นำ�มาหักเป็นรายจ่ายในการคำ�นวณกำ�ไรสุทธิ

1. ไม่มีใบกำ�กับภาษี ใบกำ�กับภาษีสูญหาย หรือไม่อาจแสดงใบกำ�กับภาษีได้ว่า
มีการชำ�ระภาษีซื้อ
2. ใบกำ�กับภาษีมีข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระสำ�คัญ
3. ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ
4. ภาษีซื้อตามใบกำ�กับภาษีที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออกใบกำ�กับภาษี

หมายเหตุ :
บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีไ่ ม่ได้เป็นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่
สามารถนำ�ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
มาหักเป็นรายจ่ายในการคำ�นวณกำ�ไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ เว้นแต่เป็น
รายจ่ายทีก่ ฎหมายไม่ให้น�ำ มาหักเป็นรายจ่ายในการคำ�นวณกำ�ไรสุทธิเพือ่ เสียภาษีเงินได้
นิติบุคคล
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เอกสารสำ�คัญเกี่ยวกับภาษีซื้อ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี
มูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เป็นรายเดือนภาษี โดยสามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ของ
เดือนถัดไปทุกเดือน ไม่ว่ากิจการจะมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการในเดือน
ภาษีนั้นหรือไม่ก็ตาม
ภาษีซื้อที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนำ�มาหักออกจากภาษีขาย
ในการคำ�นวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือขอคืนภาษีซื้อ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
ที่กฎหมายกำ�หนด ซึ่งในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหลักฐานหรือเอกสารสำ�คัญประกอบ
ภาษีซื้อ มีดังนี้
1. ใบกำ�กับภาษี
2. ใบเพิ่มหนี้
3. ใบลดหนี้
4. ใบเสร็จรับเงินที่กรมสรรพากรออกให้สำ�หรับการรับชำ�ระภาษีมูลค่าเพิ่มจาก
การนำ�ส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. ใบเสร็จรับเงินที่กรมศุลกากรหรือกรมสรรพสามิตออกให้ในการเรียกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อกรมสรรพากร
6. ใบเสร็จรับเงินของส่วนราชการที่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายทอด
ตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือการขายโดยวิธีอื่น
นอกจากการขายทอดตลาด
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ใบกำ�กับภาษี (Tax Invoice)
“ใบกำ�กับภาษี” (Tax Invoice) เป็นเอกสารสำ�คัญทีผ่ ปู้ ระกอบการจดทะเบียนภาษี
มูลค่าเพิม่ ออกให้แก่ผซู้ อ้ื สินค้าหรือผูใ้ ช้บริการเมือ่ ขายสินค้าหรือให้บริการ และต้องส่งมอบ
ใบกำ�กับภาษีให้แก่ผซู้ อ้ื สินค้าหรือผูใ้ ช้บริการทันที
ใบกำ�กับภาษีแบ่งออกเป็นใบกำ�กับภาษีแบบเต็มรูป มีขอ้ ความตามนัยมาตรา 86/4
แห่งประมวลรัษฎากร และใบกำ�กับภาษีอย่างย่อ มีขอ้ ความตามนัยมาตรา 86/6 แห่ง
ประมวลรัษฎากร
1. ใบกำ�กับภาษีแบบเต็มรูป
ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีไ่ ด้รบั ใบกำ�กับภาษีแบบเต็มรูป จากการ
ซือ้ สินค้าหรือรับบริการสามารถนำ�ภาษีซอ้ื ทีเ่ กิดขึน้ มาหักออกจากภาษีขายในการคำ�นวณ
ภาษีมลู ค่าเพิม่ หรือขอคืนภาษีซอ้ื เว้นแต่เป็นภาษีซอ้ื ต้องห้ามตามทีก่ ฎหมายกำ�หนดจะไม่
สามารถนำ�มาหักออกจากภาษีขายในการคำ�นวณภาษีมลู ค่าเพิม่ หรือขอคืนภาษีซอ้ื ได้
ลักษณะใบกำ�กับภาษีแบบเต็มรูป ต้องมีขอ้ ความตามนัยมาตรา 86/4 แห่งประมวล
รัษฎากร ดังนี้
		 (1) คำ�ว่า “ใบกำ�กับภาษี” ในทีท่ เ่ี ห็นได้เด่นชัด
		 (2) ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีอ่ อกใบกำ�กับภาษี
		 (3) ชือ่ ทีอ่ ยู่ ของผูซ้ อ้ื สินค้าหรือผูร้ บั บริการ
		 (4) หมายเลขลำ�ดับของใบกำ�กับภาษี และหมายเลขลำ�ดับของเล่ม (ถ้ามี)
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		 (5) ชือ่ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ
		 (6) จำ�นวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำ�นวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ
โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าและหรือของบริการได้ชดั แจ้ง
		 (7) วัน เดือน ปี ทีอ่ อกใบกำ�กับภาษี
		 (8) ข้อความอืน่ ทีอ่ ธิบดีก�ำ หนด บังคับใช้กบั ผูป้ ระกอบการ ดังนี้

•

		
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ออกใบกำ�กับภาษีรวมกับ
เอกสารทางการค้าอื่นและใบกำ�กับภาษีไม่ใช่เอกสารฉบับแรกของเอกสารชุดดังกล่าว
(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับภาษีมลู ค่าเพิม่ (ฉบับที่ 39))

•

		
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีสถานประกอบการหลาย
แห่งและสถานประกอบการที่ไม่ใช่สำ�นักงานใหญ่นำ�ใบกำ�กับภาษีของสำ�นักงานใหญ่ไป
ส่งมอบให้แก่ผซู้ อ้ื สินค้าหรือผูใ้ ช้บริการจะต้องมีค�ำ ว่า “สาขาทีอ่ อกใบกำ�กับภาษีคอื ” ไว้ใน
ใบกำ�กับภาษี (ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับภาษีมลู ค่าเพิม่ (ฉบับที่ 39))

•

		
กิจการสถานบริการนำ�้ มันขายนำ�้ มันเชื้อเพลิงหรือสินค้าหรือให้บริการ
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรถยนต์ที่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ให้ระบุ
เลขทะเบียนรถยนต์ไว้ในใบกำ�กับภาษี (ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษี
มูลค่าเพิม่ (ฉบับที่ 39))
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•

		
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรม
สรรพากรให้ออกใบกำ�กับภาษีเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศตามมาตรา 86/4 วรรคสอง
แห่งประมวลรัษฎากร ต้องระบุอตั ราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยไว้ใน
ใบกำ�กับภาษีดว้ ย (ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับภาษีมลู ค่าเพิม่ (ฉบับที่ 39))
กิ จ การขายทองรู ป พรรณที่ไ ด้ คำ� นวณภาษี มูล ค่ า เพิ่ม จากส่ ว นต่ า ง
		
ซึง่ คำ�นวณจากราคาขายรวมกำ�เหน็จหักด้วยราคารับซือ้ คืน ใบกำ�กับภาษีตอ้ งมีขอ้ ความ
ตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด (ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับภาษีมลู ค่าเพิม่ (ฉบับที่ 39))
ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ใบกำ�กับภาษีแบบเต็มรูปต้องมีขอ้ ความ
อย่างน้อยตามข้อ (1) – (7) ส่วนข้อความอืน่ ทีอ่ ธิบดีก�ำ หนดให้บงั คับใช้กบั ผูป้ ระกอบการ
จดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีก่ ล่าวมาข้างต้น ดังนัน้ หากใบกำ�กับภาษีมลี กั ษณะข้อความที่
ไม่ตรงกับลักษณะของใบกำ�กับภาษีแบบเต็มรูปดังทีก่ ล่าวมา จะไม่สามารถนำ�ภาษีซอ้ื มา
หักออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซอ้ื ได้

•

หมายเหตุ : กฎหมายกำ�หนดรายการในใบกำ�กับภาษีของสินค้าหรือบริการบางกรณีตาม
มาตรา 86/5(1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ซึง่ แตกต่างจากใบกำ�กับภาษีแบบเต็มรูป
โดยได้กำ�หนดรายการในใบกำ�กับภาษีจากการขายสินค้าหรือให้บริการโดยการส่งออก
และการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยานและเรือเดินทะเล ให้มีรายการที่
ผู้ขนส่งหรือตัวแทนรับขนส่งได้ออกเป็นปกติตามประเพณีทางการค้าระหว่างประเทศ
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับภาษีมลู ค่าเพิม่ (ฉบับที่ 21)
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ใบกำ�กับภาษีอย่างย่อ
ใบกำ�กับภาษีอย่างย่อที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับจากการ
ซื้อสินค้าหรือรับบริการ ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นเป็นภาษีซื้อต้องห้าม ไม่สามารถนำ�มาหักออก
จากภาษีขายในการคำ�นวณภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือขอคืนภาษีซื้อ แต่สามารถนำ�มาถือเป็น
รายจ่ายในการคำ�นวณกำ�ไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ลักษณะใบกำ�กับภาษีอย่างย่อ ต้องมีข้อความตามนัยมาตรา 86/6 แห่งประมวล
รัษฎากร ดังนี้
(1) คำ�ว่า “ใบกำ�กับภาษี” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
(2) ชื่อ หรือชื่อย่อ และเลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ออกใบกำ�กับภาษี
(3) หมายเลขลำ�ดับของใบกำ�กับภาษี และหมายเลขลำ�ดับของเล่ม (ถ้ามี)
(4) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
(5) วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำ�กับภาษี
(6) ราคาของสินค้าหรือราคาค่าบริการ โดยต้องมีข้อความระบุชัดเจนว่าได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว
(7) ข้อความอื่นที่อธิบดีกำ�หนด
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ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note)
ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) เป็นเอกสารสำ�คัญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม กฎหมายให้
ถือว่าเป็นใบกำ�กับภาษี ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้ขายสินค้าหรือ
ให้บริการไปแล้ว แต่ต้องคำ�นวณภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่ เนื่องจากมูลค่าสินค้าหรือบริการมี
จำ�นวนเพิ่มขึ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยมีสาเหตุเนื่องมาจาก
1. มีการเพิ่มราคาสินค้าที่ขายเนื่องจากสินค้าเกินกว่าจำ�นวนที่ตกลงซื้อขายกัน
คำ�นวณราคาสินค้าผิดพลาดต่ำ�กว่าความเป็นจริง
2. มีการเพิ่มราคาค่าบริการเนื่องจากให้บริการเกินกว่าข้อกำ�หนดที่ตกลงกัน
คำ�นวณราคาค่าบริการผิดพลาดต่ำ�กว่าความเป็นจริง
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ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องออกใบเพิ่มหนี้ให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือ
ผู้รับบริการในเดือนภาษีที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น เว้นแต่มีเหตุจำ�เป็นที่ไม่สามารถ
ออกใบเพิ่มหนี้ได้ทันในเดือนภาษีที่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ให้ออกใบเพิ่มหนี้ให้กับ
ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในเดือนภาษีถัดจากเดือนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้ออกใบเพิ่มหนี้ต้องนำ�ภาษีขาย
ที่ คำ � นวณจากมู ล ค่ า ของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ เ พิ่ ม ขึ้ น นั้ น มารวมในการคำ � นวณภาษี
มูลค่าเพิม่ โดยให้ถอื เป็นภาษีขายของตนในเดือนทีไ่ ด้ออกใบเพิม่ หนี้ และให้ผปู้ ระกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับใบเพิ่มหนี้ นำ�ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ปรากฏตามใบเพิ่มหนี้
ดังกล่าวมาหักออกจากการคำ�นวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้ถือเป็นภาษีซื้อของตนใน
เดือนภาษีที่ได้รับใบเพิ่มหนี้นั้น
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ใบเพิ่มหนี้ ต้องมีรายการอย่างน้อย ตามมาตรา 86/9 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้
(1) คำ�ว่า “ใบเพิ่มหนี้” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
(2) ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ออกใบเพิ่มหนี้ และในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ออกใบเพิ่มหนี้ในนามของ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษี
อากรของตัวแทนนั้นด้วย
(3) ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
(4) วัน เดือน ปี ที่ออกใบเพิ่มหนี้
(5) หมายเลขลำ�ดับของใบกำ�กับภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขลำ�ดับของเล่ม
(ถ้ามี) มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่แสดงไว้ในใบกำ�กับภาษีดังกล่าว มูลค่าที่ถูกต้อง
ของสินค้าหรือบริการ ผลต่างของจำ�นวนมูลค่าทั้งสอง และจำ�นวนภาษีที่เรียกเก็บ
เพิ่มเติมสำ�หรับส่วนต่างนั้น
(6) คำ�อธิบายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบเพิ่มหนี้
(7) ข้อความอื่นที่อธิบดีกำ�หนด
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ใบลดหนี้ (Credit Note)
ใบลดหนี้ (Credit Note) เป็นเอกสารสำ�คัญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม กฎหมายให้
ถือว่าเป็นใบกำ�กับภาษี ผู้ประกอบการที่มีสิทธิออกใบลดหนี้ต้องเป็นผู้ประกอบการ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้ออกใบกำ�กับภาษีจากการขายสินค้าหรือให้บริการแล้ว
ต่อมาภายหลังได้เกิดเหตุการณ์ท�ำ ให้มลู ค่าสินค้าหรือบริการมีจ�ำ นวนลดลง ไม่วา่ ทัง้ หมด
หรือบางส่วน เนื่องมาจากเหตุการณ์ดังนี้
1. มีการลดราคาสินค้าที่ขายเนื่องจากสินค้าผิดข้อกำ�หนดที่ตกลงกัน สินค้า
ชำ�รุดเสียหาย หรือขาดจำ�นวน คำ�นวณราคาสินค้าผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง
หรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกำ�หนด
2. มีการลดราคาค่าบริการเนื่องจากการให้บริการผิดข้อกำ�หนดที่ตกลงกัน
บริการขาดจำ�นวน คำ�นวณราคาค่าบริการผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง หรือเนื่องจากเหตุ
อื่นตามที่อธิบดีกำ�หนด
3. ได้รับสินค้าที่ขายกลับคืนมาเนื่องจากสินค้าชำ�รุดบกพร่อง ไม่ตรงตาม
ตัวอย่าง ไม่ตรงตามคำ�พรรณนา หรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกำ�หนด
4. ผู้ ป ระกอบการจดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม มี ห น้ า ที่ ต้ อ งจ่ า ยเงิ น ชดเชย
หรือเงินอื่นในลักษณะทำ�นองเดียวกันให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการตามข้อผูกพันใน
กฎหมาย
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5. ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้มีการจ่ายคืนเงินจ่ายล่วงหน้า
เงินประกัน เงินมัดจำ� เงินจอง หรือเงินอื่นที่เรียกเก็บในลักษณะทำ�นองเดียวกันให้แก่
ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการตามข้อตกลงทางการค้า
6. มีการคืนสินค้า หรือแลกเปลี่ยนสินค้าตามข้อตกลงทางการค้าระหว่าง
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยกัน
7. มีการคืนสินค้า หรือแลกเปลี่ยนสินค้าตามข้อตกลงทางการค้าระหว่าง
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและผู้ซื้อสินค้า ทั้งนี้ เฉพาะที่กระทำ�ภายใน
เวลาอันสมควร
8. มีการบอกเลิกสัญญาบริการ เนื่องจากการให้บริการบกพร่อง หรือให้บริการ
ผิดข้อกำ�หนดที่ตกลงกันหรือไม่มีการให้บริการตามสัญญา
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ใบลดหนี้ต้องมีรายการอย่างน้อย ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้
(1) คำ�ว่า “ใบลดหนี้” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
(2) ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ออกใบลดหนี้ และในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ออกใบลดหนี้ในนามของ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษี
อากรของตัวแทนนั้นด้วย
(3) ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
(4) วัน เดือน ปี ที่ออกใบลดหนี้
(5) หมายเลขลำ�ดับของใบกำ�กับภาษีเดิม รวมทัง้ หมายเลขลำ�ดับของเล่ม (ถ้ามี)
มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่แสดงไว้ในใบกำ�กับภาษีดังกล่าว มูลค่าที่ถูกต้องของสินค้า
หรือบริการ ผลต่างของจำ�นวนมูลค่าทั้งสองและจำ�นวนภาษีที่ใช้คืนสำ�หรับส่วนต่างนั้น
(6) คำ�อธิบายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบลดหนี้
(7) ข้อความอื่นที่อธิบดีกำ�หนด
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ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องออกใบลดหนี้ให้กับผู้ซื้อสินค้า
หรือผู้รับบริการในเดือนภาษีที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำ�เป็น
ไม่สามารถออกใบลดหนี้ได้ทันในเดือนภาษีที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ก็ให้ออกใบ
ลดหนี้ให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในเดือนภาษีถัดจากเดือนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้ออกใบลดหนี้ต้องนำ�ภาษีขายที่
คำ�นวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ลดลงนั้นมาหักออกจากภาษีขายของตนใน
เดือนภาษีที่ได้ออกใบลดหนี้และให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับใบลดหนี้นำ�ภาษี
มูลค่าเพิ่มที่ปรากฏตามใบลดหนี้ดังกล่าวมาหักออกจากภาษีซื้อของตนในเดือนภาษีที่
ได้รับใบลดหนี้นั้น
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ใบเสร็จรับเงินจากการรับชำ�ระภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากร
ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากรต้องเป็นใบเสร็จรับเงินที่ออกให้จากการรับชำ�ระ
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการมีหน้าที่นำ�ส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36) เมื่อมีการชำ�ระ
ราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการ ดังนี้
1. เมื่ อ ชำ�ระราคาสิ น ค้ าหรื อ ราคาค่ าบริ ก ารให้ กั บ ผู้ ประกอบการที่ อ ยู่น อก
ราชอาณาจักร ซึ่งได้เข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราว และไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราว
2. เมื่อชำ�ระราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการให้ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการต่าง
ประเทศ และได้มีการนำ�บริการนั้นมาใช้ในราชอาณาจักร
3. เมื่อรับโอนสินค้าหรือรับโอนสิทธิในบริการ สำ�หรับสินค้าหรือบริการที่ได้
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0
ใบเสร็จรับเงินที่กล่าวมาข้างต้นถือเป็นใบกำ�กับภาษี ผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถนำ�ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นมาหักออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซื้อได้
เว้นแต่จะเป็นภาษีซื้อต้องห้ามตามที่กฎหมายกำ�หนด
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ใบเสร็จรับเงินที่กรมศุลกากรหรือกรมสรรพสามิต
เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อกรมสรรพากร
ใบเสร็จรับเงินที่กรมศุลกากร หรือกรมสรรพสามิต เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อ
กรมสรรพากรถือเป็นใบกำ�กับภาษี มีลักษณะดังนี้
1. ใบเสร็จรับเงินที่กรมศุลกากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม อันเนื่องมาจาก
การนำ�เข้าสินค้าหรือการนำ�เข้าสินค้าของตกค้างตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือการ
รับโอนสินค้านำ�เข้าที่จำ�แนกไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมาย
ว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร
2. ใบเสร็จรับเงินที่กรมสรรพสามิตเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม สำ�หรับการขาย
สินค้าหรือการให้บริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต
ใบเสร็จรับเงินที่กล่าวมาข้างต้นถือเป็นใบกำ�กับภาษี ผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถนำ�ภาษีซ้อื ที่เกิดขึ้นมาหักออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซ้อื ได้
เว้นแต่จะเป็นภาษีซื้อต้องห้ามตามที่กฎหมายกำ�หนด
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ใบเสร็จรับเงินของส่วนราชการ
ใบเสร็จรับเงินของส่วนราชการที่ได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายทอด
ตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือการขายโดยวิธีอื่น
ถือเป็นใบกำ�กับภาษี
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