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2 01 05 05 การประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม
ให้เจ้าพนักงานประเมินประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มโดยใช้ราคา CIF ของสินค้าบวกด้วยอากรขาเข้า บวก
ภาษีสรรพสามิต บวกภาษีเพื่อมหาดไทยบวกด้วยค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
บวกด้วยภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ตามที่จะได้กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
การนาเข้าสินค้าที่ผู้นาของเข้าได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การลงทุนหรือตามกฎหมายอืน่ ให้นาอากรขาเข้าซึ่งได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนดังกล่าวมารวมเป็นมูลค่าของฐาน
ภาษีด้วย

20105 06 การประเมินเงินเพิ่มของภาษีมูลค่าเพิ่ม
การประเมินเงินเพิ่มของภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) บุคคลใดไม่ชาระภาษีมูลค่าเพิ่มให้ครบถ้วน ภายในกาหนดเวลาตามประมวลรัษฎากรให้เสียเงิน
เพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชาระเพิ่มโดยไม่รวมเบี้ยปรับ
(2) การคานวณเงินเพิ่ม ให้เริ่มนับเมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีจนถึงวันชาระภาษี
(3) เงินเพิ่มที่คานวณได้ มิให้เกินจานวนภาษีที่ต้องชาระ
(4) เงินเพิม่ นี้ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม

20105 07

การประเมินเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม

ในกรณี ที่ เ จ้ า พนั ก งานประเมิ น ได้ ต รวจพบว่ า การจั ด เก็ บ อากรขาเข้ า ไม่ ถู ก ต้ อ งอั น เป็ น ผลให้
ภาษีมูลค่าเพิ่มผิดพลาดไปด้วยหรือปรากฏว่ายื่นแบบแสดงรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้อง หรือมีข้อผิดพลาดทาให้
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเสียคลาดเคลื่อนไป ให้ดาเนินการจัดเก็บภาษีอากรให้ถูกต้องและประเมินเบี้ยปรับพร้อม
เงินเพิ่ม โดยให้ดาเนินการในส่วนของเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่มดังต่อไปนี้
(1) ให้เจ้าพนักงานประเมินตามประมวลฯ ข้อ 2 01 05 04 พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับเบี้ย
ปรับให้เป็นไปตามประมวลรัษฎากรและคาสั่งกรมสรรพากร
(2) เมื่อกรมฯ ได้สั่งการเกี่ยวกับเบี้ยปรับประการใด ให้เจ้าพนักงานประเมินที่เกี่ยวข้องบันทึกผลการ
พิจารณาไว้ในต้นฉบับใบขนสินค้าฯ นั้น
(3) เบี้ยปรับนี้ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม

2 01 05 08 การแจ้งการประเมิน
เมื่อประเมินอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว หรือได้รับแจ้งเกี่ยวกับผลการพิจารณาเบี้ยปรับ
แล้วให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกแบบแจ้งการประเมินฯ แล้วส่งต้นฉบับแบบแจ้งการประเมินไปให้ผู้นาของเข้า
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2 01 05 09 หลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
ภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 22 มาตรา 26 มาตรา 67 ตรี มาตรา 89 และ
มาตรา 91/21(6) แห่งประมวลรัษฎากรตามคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.
81/2542
(1) บุคคลที่จะต้องเสียเบี้ยปรับตามมาตรา 22 มาตรา 26 มาตรา 89 หรือมาตรา 91/21(6) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ต้องทาคาร้องเป็นหนังสือยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมินแสดงเหตุที่ของดหรือลดเบี้ยปรับเว้นแต่
กรณีอธิบดีกรมสรรพากรพิจารณาเห็นสมควรจะสั่งให้งดหรือลดเบี้ยปรับโดยไม่ต้องมีคาร้องก็ได้
การยื่นคาร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินมีหนังสือแจ้งการประเมิน ถ้าได้รับ
หนังสือแจ้งการประเมินแล้วให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายต่อไป
ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชาระภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมกับ
การยื่นแบบแสดงรายการหรือกรณีผู้ประกอบกิ จการที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและ
ชาระภาษีธุรกิจเฉพาะพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการนั้นโดยไม่ได้รับคาเตือนหรือคาเรียกตรวจสอบไต่สวน
โดยตรงเป็นหนังสือ ให้ถือว่าแบบแสดงรายการดังกล่าวเป็นคาร้องตามวรรคหนึ่ง
คาเตือนหรือคาเรียกตรวจสอบไต่สวนโดยตรงเป็นหนังสือตามวรรคสาม หมายความถึงกรณีเจ้า
พนักงานประเมินได้ตรวจพบความผิดและได้มีการบันทึกความผิดไว้ในหนังสือหรือบันทึกข้อความแล้ว
(2) เจ้าพนักงานประเมินจะพิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับให้ได้เฉพาะกรณีเจ้าพนักงานประเมินเห็นว่า
บุคคลที่จะต้องเสียเบี้ยปรับไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีและได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบไต่สวนด้วยดี
(3) การลดเบี้ยปรับตามมาตรา 22 หรือมาตรา 26 แห่งประมวลรัษฎากรให้เจ้าพนักงานประเมินมี
อานาจพิจารณาสั่งลดได้แต่ต้องให้เสียไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ เบี้ยปรับ
(4) การลดเบี้ยปรับตามมาตรา 89(1) มาตรา 89(2) มาตรา 89(3) และมาตรา 89(4) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอานาจพิจารณาสั่งลดได้โดยให้ลดลงคงเสียตามอัตราและเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(4.1) ในกรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือผู้มีหน้าที่นาส่งภาษีตามมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร
ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือแบบนาส่งภาษีและชาระภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการ
หรือแบบนาส่งนั้นโดยไม่ได้รับคาเตือนหรือคาเรียกตรวจ สอบไต่สวนโดยตรงเป็นหนังสือให้เสียเบี้ยปรับดังนี้
(ก) ถ้าชาระภายใน 15 วัน นับแต่วันพ้นกาหนดเวลาชาระภาษีมูลค่าเพิ่มให้เสียร้อยละ
2 ของเบี้ยปรับ
(ข) ถ้าชาระภายหลัง 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วันนับแต่วันพ้นกาหนดเวลาช าระ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้เสียร้อยละ 5 ของเบี้ยปรับ
(ค) ถ้าชาระภายหลั ง 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันพ้นกาหนดเวลาชาระ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้เสียร้อยละ 10 ของเบี้ยปรับ
(ง) ถ้าชาระภายหลัง 60 วัน นับแต่วันพ้นกาหนดเวลาชาระภาษีมูลค่าเพิ่มให้เสียร้อยละ
20 ของเบี้ยปรับ
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(4.2) ในกรณีเจ้าพนักงานประเมินได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือผู้มีหน้าที่นาส่งภาษี
ตามมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากรยื่นแบบแสดงรายการภาษี มูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.71) หรือแบบนาส่งภาษี
และผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือผู้มีหน้าที่นาส่งภาษี ตามมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากรได้มายื่นแบบแสดง
รายการภาษีหรือแบบนาส่งภาษีและชาระภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการหรือแบบนาส่งนั้น
(ก) ภายในกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือดังกล่าวให้เสีย ร้อยละ 40 ของเบี้ยปรับ
(ข) พ้นกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือดังกล่าว ให้เสียร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับ
(4.3) ในกรณีเจ้าพนักงานประเมินตรวจพบการกระทาความผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้มี
หน้าที่เสียภาษีหรือผู้มีหน้าที่นาส่งภาษีตามมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากรและได้มีการบันทึ กความผิดไว้
ในหนังสือหรือบันทึกข้อความแล้วให้เสียเบี้ยปรับดังนี้
(ก) ถ้าการกระทาความผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบียน ให้เสียร้อยละ 40 ของเบี้ยปรับ
(ข) ถ้าการกระทาความผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่ อพ้นกาหนดหนึ่งปี นับแต่
วันที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ให้เสียร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับ
(4.4) ในกรณีที่มีการตรวจพบการกระทาความผิดตาม (4.3) แล้ว แต่เจ้าพนักงานประเมินยัง
ไม่ได้ดาเนินการประเมินภาษีให้เสร็จ Vสิ้นและผู้มีVหน้าที่เสียภาษีหรือ ผู้มีหน้าที่นาส่งภาษีต ามมาตรา 83/7
แห่งประมวลรัษฎากร ได้มายื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือแบบนาส่งภาษีและชาระภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมกับการ
ยื่นแบบแสดงรายการหรือแบบนาส่งนั้น ก่อนที่จะได้รับหนังสือแจ้งการประเมินให้ถือว่าเจ้าพนักงานประเมินได้
ตรวจพบการกระทาความผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ มีหน้าที่เสียภาษีหรือผู้มีหน้าที่นาส่งภาษี ให้เจ้า
พนักงาน ประเมินมีอานาจพิจารณาสั่งลดเบี้ยปรับได้ตามอัตราและเงื่อนไขตาม (4.3)
(5) การลดเบี้ยปรับตามมาตรา 89(5) และมาตรา 89(10) แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งไม่ใช่กรณีมี
สินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบให้เจ้าพนักงานประเมินมีอานาจพิจารณาสั่งลดได้โดยให้ลดลงคงเสีย
ตามอัตราและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(5.1) ถ้า การกระท าความผิ ดในการเสี ย ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม เกิ ด ขึ้ นภายในหนึ่ ง ปีนั บ แต่ วั น ที่ เ ป็ น
ผู้ประกอบการจดทะเบียน ให้เสียร้อยละ 40 ของเบี้ยปรับ
(5.2) ถ้าการกระทาความผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่
เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ให้เสียร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับ
(6) การลดเบี้ยปรับตามมาตรา 89(10) แห่งประมวลรัษฎากรกรณีมีสินค้าขาดจากรายงานสินค้า
และวัตถุดิ บ ให้ เจ้ า พนั กงานประเมิน มีอานาจพิจารณาสั่ งลดได้ โดยให้ ล ดลงคงเสี ยตามอัตราและเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(6.1) ในกรณีผู้ มีหน้ าที่เสี ยภาษีได้นาฐานภาษีซึ่งมีการกระทาความผิ ดกรณีมีสิ นค้าขาดจาก
รายงานสินค้าและวัตถุดิบไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชาระภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมกับการยื่นแบบแสดง
รายการแล้วไม่ว่าการยื่นแบบแสดงรายการภาษีนั้นจะ ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ให้เสียเบี้ยปรับดังนี้
(ก) ถ้าการกระทาความผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นภายในสองปีนับแต่วันที่เป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบียน ให้เสียร้อยละ 10 ของเบี้ยปรับ
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(ข) ถ้าการกระทาความผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อพ้นกาหนดสองปี นับแต่
วันที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ให้เสียร้อยละ 20 ของเบี้ยปรับ
(6.2) ในกรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ได้นาฐานภาษีซึ่งมีการกระทาความผิดกรณีมีสินค้าขาดจาก
รายงานสินค้าและวัตถุดิบไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ เสียร้อยละ 30 ของเบี้ยปรับ
(7) การลดเบี้ยปรับตามมาตรา 89(8) แห่งประมวลรัษฎากร ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอานาจ
พิจารณาสั่งลดได้โดยให้ลดลงคงเสียตามอัตราและเงื่อนไขดัง ต่อไปนี้
(7.1) ในกรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้นาฐานภาษีซึ่งมีการกระทาความผิดตาม มาตรา 89(8) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชาระภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการแล้ว
ไม่ว่าการยื่นแบบแสดงรายการภาษีนั้นจะถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ให้เสียเบี้ยปรับดังนี้
(ก) ถ้าการกระทาความผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นภายในสองปีนับแต่วันที่เป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบียน ให้เสียร้อยละ 0.5 ของเบี้ยปรับ
(ข) ถ้าการกระทาความผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อพ้นกาหนดสองปี นับแต่
วันที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ให้เสียร้อยละ 1 ของเบี้ยปรับ
(7.2) ในกรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ได้นาฐานภาษีซึ่งมีการกระทาความผิดตามมาตรา 89(8) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้เสียร้อยละ 10 ของเบี้ยปรับ
(8) การลดเบี้ยปรั บตามมาตรา 89(9) แห่ งประมวลรัษฎากร ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอานาจ
พิจารณาสั่งลดได้ แต่ต้องให้เสียไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับ
(9) การงดหรือลดเบี้ยปรับตามมาตรา 89(6) และมาตรา 89(7) แห่งประมวลรัษฎากรเจ้าพนักงาน
ประเมินไม่มีอานาจพิจารณาสั่งงดหรือลดได้ เว้นแต่อธิบดีกรมสรรพากรจะสั่งเป็นอย่างอื่น
(10) การงดหรือลดเบี้ยปรับนอกเหนือไปจากที่กาหนดไว้ในคาสั่งนี้ ให้กระทาได้เมื่ อได้รับอนุมัติจาก
อธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้ที่อธิบดีกรมสรรพากรมอบหมาย
(11) กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องเสียเบี้ยปรับหลายกรณีตามมาตรา 89 แห่งประมวลรัษฎากรให้
เจ้าพนักงานประเมินสั่งเรียกเก็บเบี้ยปรับได้เพียงกรณีเดียว ซึ่งเป็นกรณีที่จะทาให้เรียกเก็บได้เงินเป็น จานวน
มากและอาจพิจารณาสั่งลดให้อีกตาม (4),(5),(6),(7), (8) หรือ (11)สาหรับกรณีที่เรียกเก็บนั้น ส่วนกรณีอื่น
ให้งด
(12) ให้นาความใน (4), (5), (6), (7), (8), (10) และ (12) มาใช้บังคับสาหรับการงดหรือลดเบี้ย
ปรับตามมาตรา 91/21(6) แห่งประมวลรัษฎากรโดย อนุโลม
(13) ให้บุคคลที่จะต้องเสียเงินเพิ่ม ตามมาตรา 67 ตรี ทาคาร้องเป็นหนังสือยื่นต่อเจ้าพนักงาน
ประเมินแสดงเหตุที่ของดหรือลดเงินเพิ่มนั้นเว้นแต่กรณีอธิบดีกรมสรรพากรพิจารณาเห็นสมควรจะสั่งให้งด
หรือลดเงินเพิ่มโดยไม่ต้องมีคาร้องก็ได้
การยื่นคาร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นก่อนที่ เจ้าพนักงานประเมินมีหนังสือแจ้งการประเมิน ถ้า
ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินแล้วให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ตามกฎหมายต่อไป
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ในกรณีบุคคลตามวรรคหนึ่งได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชาระภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี
โดยไม่ได้รับคาเตือนหรือคาเรียกตรวจสอบไต่สวนโดยตรงเป็นหนังสือให้ถือว่าแบบแสดงรายการดังกล่าวเป็นคา
ร้องตามวรรคหนึ่ง
คาเตือนหรือคาเรียกตรวจสอบไต่สวนโดยตรงเป็นหนังสือตามวรรคสามหมายความถึงกรณีเจ้า
พนักงานประเมินได้ตรวจพบความผิดและได้มีการบันทึกความผิดไว้ในหนังสือหรือบันทึกข้อความแล้ว
(14) เจ้าพนักงานประเมินจะพิจารณางดหรือลดเงินเพิ่มให้ได้เฉพาะกรณีเจ้าพนักงานประเมินเห็นว่า
บุคคลที่จะต้องเสียเงินเพิ่มไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีและได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบไต่สวนด้วยดี
(15) การลดเงินเพิ่มตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอานาจ
พิจารณาสั่งลดได้ ดังต่อไปนี้
(15.1) กรณีบุคคลที่จะต้องเสียเงินเพิ่มได้ยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีพร้อมกับการยื่น
แบบแสดงรายการโดยไม่ได้รับคาเตือนหรือคาเรียกตรวจสอบไต่สวนโดยตรงเป็นหนังสือให้ลดเงินเพิ่มได้แต่ต้อง
เสียในอัตราและตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก) ถ้าชาระภายใน 2 วัน นับแต่วันพ้นกาหนดเวลายื่นรายการ ให้เสียร้อยละ 0.10
ของเงินภาษีที่ต้องชาระ
(ข) ถ้าชาระภายหลัง 2 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกาหนดเวลายื่นรายการ ให้
เสียร้อยละ 0.50 ของเงินภาษีที่ต้องชาระ
(15.2) กรณีอื่นนอกจาก (15.1) ให้เสียร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่
ต้องชาระแต่ไม่เกินเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกาหนด
(16) การงดหรือลดเงินเพิ่มนอกเหนือไปจากที่กาหนดไว้ในคาสั่งนี้ให้กระทาได้เมื่อได้รับอนุมัติจาก
อธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้ที่อธิบดีกรมสรรพากรมอบหมาย
(17) คาสั่งกรมสรรพากรที่ถูกยกเลิกโดยคาสั่งนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีการค้าให้ยังคงใช้บังคับต่อไป
สาหรับการจัดเก็บภาษีการค้าที่ต้องชาระอยู่ก่อนหรือในและหลังวันที่คาสั่งฉบับนี้ใช้บังคับ

2 01 05 10 กรมสรรพากรมอบหมายการสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวล
รัษฎากร กรณีการนาเข้า ตามคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 120/2545
การสั่งงดหรือหรือลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามระเบียบการงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ออก
ตามความในมาตรา 89 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรมีคาสั่งมอบหมายให้เจ้าพนักงาน
ประเมินสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยไม่ต้องมีคาร้องของผู้นาเข้า ดังนี้
(1) ในกรณี ที่ ผู้ น าเข้ า ได้ รั บ การงดค่ า ปรั บ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยศุ ล กากร ให้ ง ดเบี้ ย ปรั บ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(2) ในกรณีที่มีการเรียกค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรน้อยกว่าหนึ่งเท่าของเงินอากรที่
ขาด ให้ลดเบี้ยปรับลงคงเสียตามอัตราส่วนของค่าปรับที่เรียกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
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(3) ในกรณีที่ไม่มีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร แต่เจ้าพนักงานตรวจพบว่าผู้นาเข้ายื่น
แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ไม่ถูกต้อง หรือมีข้อผิดพลาดทาให้จานวนภาษีที่ต้องเสียคลาดเคลื่อนไป ให้
ลดเบี้ยปรับลง คงให้เสียร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับ
(4) ในกรณีที่ผู้นาเข้าไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีและเบี้ยปรับที่ต้องเสียเต็มอัตราตามกฎหมายมี
จานวนไม่เกิน 1,000 บาท ให้งดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม

2 01 05 11 การจัดส่งข้อมูลจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มไปให้กรมสรรพากร
ให้สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดส่งข้อมูลการนาสินค้าเข้าให้กระทรวงการคลังเพื่อ
นาไปใช้ในส่วนราชการของกระทรวงการคลัง ซึ่งกรมสรรพากรจะสามารถดึงข้อมูลจากกระทรวงการคลังไปใช้
ในการบริ หารการจัดเก็บภาษี วางประมาณการจัดเก็บภาษีได้ แต่กระทรวงการคลังและกรมสรรพากรไม่
สามารถนาไปเผยแพร่ได้

2 01 05 12 การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มปากระวาง
ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บอากรขาเข้าปากระวางดาเนินการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มปาก
ระวางด้วยในทานองเดียวกันกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรของใบขนสินค้าปกติ

2 01 05 13 การนาเงินภาษีมูลค่าเพิ่มส่งคลัง
ภาษีมูล ค่าเพิ่มซึ่งกรมศุล กากรดาเนินการจัดเก็บเพื่อกรมสรรพากรนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ศุล กากรได้
ดาเนินการตามประมวลฯ บทที่ 12 ว่าด้วยการรับเงินและการบัญชี และลงบัญชีตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว ให้
นาเงินส่งคลังผ่านระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง

2 01 05 14 ระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้นาของเข้าและผู้
ส่งของออก พ.ศ. 2550
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้นาเข้าและผู้
ส่งออกให้เหมาะสมยิ่งขึ้นกรมสรรพากรจึงกาหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้นาเข้าและผู้
ส่งออก พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
3.1 ระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้นาเข้าและผู้ส่งออก พ.ศ. 2539
3.2 ระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้นาเข้าและผู้ส่งออก (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2541บรรดาระเบียบ คาสั่งหรือหนังสืออื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

