
การปฏริปู

ภาษมีลูคา่เพิม่

ของสหภาพยโุรป มผีลใน

วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564

มผีลบังคับใชใ้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 มกีารเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญในกฎ

ภาษีมลูคา่เพิม่ (VAT) ของสหภาพยุโรปทีส่ง่ผลตอ่การน าเขา้ในสหภาพยโุรป

ซึง่มมีลูคา่สงูถงึ 150 ยูโร แมว้า่การปฏริูปเหลา่นีจ้ะก าหนดเป้าหมายการจัดสง่

อคีอมเมริซ์แบบ B2C เป็นหลัก แตก็่สง่ผลกระทบตอ่การจัดสง่แบบ B2B ดว้ย

เชน่กัน

กฎ VAT ใหมข่องสหภาพยุโรปมแีนวโนม้ทีจ่ะก าหนดใหม้กีารเปลีย่นแปลง

ระบบและขัน้ตอนการด าเนนิธรุกจิอคีอมเมริซ์

หากคุณขายสนิคา้ออนไลนใ์หก้บัผูบ้รโิภคในสหภาพยุโรป เราขอแนะน า

ใหคุ้ณเตรยีมธุรกจิของคุณตอนนี้



มาดูรายละเอยีดเพิม่เตมิวา่ส ิง่น ีเ้ปล ีย่นแปลงแนวทาง

ปฏบิตัใินการน าเขา้ในสหภาพยุโรปในปจัจบุนัอยา่งไร

แนวปฏบิตัดิา้นภาษมีลูคา่เพิม่กอ่น
วนัท ี่ 1 กรกฎาคม 2564

แนวปฏบิตัดิา้นภาษมีลูคา่เพิม่ ณ
วนัท ี่ 1 กรกฎาคม 2564

1. 

สนิคา้ทัง้หมดทีม่มีูลคา่แทจ้รงิสงูถงึ 22 
ยูโร ทีน่ าเขา้มาในสหภาพยุโรปจะไดรั้บ
การยกเวน้ภาษีมูลคา่เพิม่

สหภาพยุโรปจะยกเลกิ VAT de minimis 22 
ยูโร ซึง่หมายความว่าสนิคา้ทีม่มีูลค่าสงูถงึ
ระดบันีท้ีน่ าเขา้มาในสหภาพยุโรปจะไม่ไดรั้บ
การยกเวน้ภาษีมูลคา่เพิม่อกีตอ่ไป

2.

ธุรกจิอคีอมเมริซ์ทีข่ายสนิคา้ใหก้บั
ผูบ้รโิภคในสหภาพยุโรปโดยตรงจะตอ้ง
ลงทะเบยีนการช าระภาษีมูลคา่เพิม่ในแต่
ละประเทศในสหภาพยุโรปทีพ่วกเขาขาย
ใหโ้ดยขึน้อยู่กับขอ้บังคบัในทอ้งถ ิน่

ธุรกจิอคีอมเมริซ์ทีข่ายสนิคา้มูลคา่สูงถงึ 150 
ยูโร ใหก้ับผูบ้รโิภคในสหภาพยุโรปโดยตรง
สามารถลงทะเบยีน ส าแดง และช าระ
ภาษีมูลคา่เพิม่ในสหภาพยุโรปผ่าน
แพลตฟอรม์ IOSS ใหม่

ซึง่ก าหนดใหม้กีารลงทะเบยีนเพยีงครัง้เดยีว
ส าหรับการช าระภาษีมูลคา่เพิม่จากการขายทั่ว
สหภาพยุโรป

3.

ธุรกจิทีข่ายสนิคา้ใหก้ับผูบ้รโิภคใน
สหภาพยุโรปผ่านตลาดออนไลนม์หีนา้ที่
ก าหนดมูลคา่แทจ้รงิของสนิคา้ที่ขาย
และส าแดง และช าระภาษีมูลคา่เพิม่หาก
มกีารเรยีกเก็บ ณ จุดขาย

ตลาดออนไลนจ์ะรับผดิชอบในการก าหนด
มูลคา่แทจ้รงิของสนิคา้ทีข่ายบนแพลตฟอรม์
ของตนและหากอยู่ในเกณฑ์ 150 ยูโร ใหเ้รยีก
เก็บอัตรา VAT ของประเทศปลายทางใหก้ับ
ผูบ้รโิภค ณ จุดขาย

จากนัน้ตลาดออนไลนจ์ะรับผดิชอบในการ
ส าแดงและช าระภาษีมูลคา่เพิม่จากสนิคา้
เหลา่นัน้ผ่านแพลตฟอรม์ IOSS ใหม่

มอีะไรเปลีย่นแปลงบา้ง

1.

ยกเลกิการยกเวน้

ภาษมีลูคา่เพิม่ส าหรบั

การน าเขา้ในสหภาพ

ยุโรปทีม่มีลูคา่แทจ้รงิ

สงูถงึ 22 ยูโร

2.

แพลตฟอรม์ Import 
One Stop Shop (IOSS) 
จะเปิดตวัส าหรบัธุรกจิ
B2C เพือ่ช าระ
ภาษมีลูคา่เพิม่ในสหภาพ
ยุโรปส าหรบัสนิคา้ท ีม่ ี
มลูคา่สงูถงึ 150 ยูโร

3.

ตลาดออนไลนจ์ะตอ้ง
รบัผดิชอบตอ่การปฏบิตั ิ
ตามกฎหมาย
ภาษมีลูคา่เพิม่ของสหภาพ
ยุโรปส าหรบัสนิคา้ท ีม่มีลูคา่
สงูถงึ 150 ยูโร ทีข่ายบน
แพลตฟอรม์ของตน



เปิดใหท้กุคนมโีอกาสเทา่กนัในธุรกจิในสหภาพยุโรปทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั

ภาษมีลูคา่เพิม่
ปัจจบุันการน าเขา้มาในสหภาพยโุรปทีม่มีลูคา่สงูถงึ 22 ยูโร จะไดร้บัการยกเวน้

ภาษีมูลคา่เพิม่ เนือ่งจากการไม่มกีารยกเวน้ดงักลา่วส าหรบัธรุกจิในสหภาพยุโรปทีจ่ดัสง่

ภายในสหภาพยุโรป ท าใหพ้วกเขาเสยีเปรยีบในการแขง่ขนั การยกเลกิขอ้ยกเวน้ส าหรบั

การน าเขา้นีจ้งึเป็นการเปิดใหท้กุคนมโีอกาสเทา่กนัในธรุกจิ

อ านวยความสะดวกอคีอมเมริซ์ขา้มพรมแดน
ดว้ยแพลตฟอรม์ IOSS สหภาพยุโรปตอ้งการปรบัปรงุและลดความซบัซอ้นในการปฏบิัติ

ตามกฎหมายภาษีมูลคา่เพิม่ส าหรบัธุรกจิอคีอมเมริซ์โดยไม่จ าเป็นตอ้งลงทะเบยีน

ภาษีมูลคา่เพิม่ในหลายประเทศ การยกเลกิการช าระภาษีมูลคา่เพิม่ออกจากกระบวนการ

พธิกีารทางศลุกากรยังมจีดุมุ่งหมายเพือ่เรง่การผ่านแดนใหเ้ร็วขึน้

แกไ้ขปญัหาการฉอ้โกงภาษมีูลคา่เพิม่ของอคีอมเมริซ์
จากการประมาณการลา่สดุสหภาพยุโรปสญูเสยีเงนิ 5 หมืน่ลา้นยูโร ตอ่ปีจากการฉอ้โกง

ภาษีมูลคา่เพิม่ขา้มพรมแดน ดว้ยการปฏริปูเหลา่นีส้หภาพยุโรปมเีป้าหมายเพือ่ใหง้า่ยตอ่

การตดิตามการช าระภาษีมูลคา่เพิม่และท าใหธุ้รกจิและตลาดออนไลนม์คีวามรบัผดิชอบ

การยกเลกิ de minimis ยังชว่ยใหร้ฐัสมาชกิเพิม่รายไดจ้ากการขายอคีอมเมริซ์ทีก่ าลงั

เฟ่ืองฟู

เหตใุดสหภาพยโุรปจงึท าการเปลีย่นแปลงเหล่านี้

วัตถปุระสงคห์ลกัสามประการของการปฏรูิปภาษีมูลค่าเพิม่ของสหภาพยุโรป:



มคีวามหมายอยา่งไรส าหรบัธุรกจิของคณุ

การปฏรูิปภาษีมูลคา่เพิม่ใหม่ของสหภาพยุโรปสง่ผลกระทบตอ่ธุรกจิของคุณหรอืไม่นัน้ข ึน้อยู่
กับมูลคา่ของสนิคา้ทีค่ณุขาย ไม่ว่าคณุจะขายใหก้ับธุรกจิหรอืผูบ้รโิภคและคณุใชต้ลาด
ออนไลนห์รอืไม่

ส าหรบัสนิคา้ฝากขายสูงถงึ 22 ยูโร

สนิคา้ทีม่มีูลคา่สงูถงึ 22 ยูโร จะไม่ไดรั้บการยกเวน้ภาษีมูลคา่เพิม่อกีตอ่ไป ส ิง่นีส้ง่ผลกระทบ
ตอ่ธุรกจิทัง้หมดทีน่ าเขา้สูส่หภาพยุโรปไม่ว่าคณุจะจัดสง่ใหก้ับผูบ้รโิภคหรอืธุรกจิ สนิคา้มูลคา่
ต า่เหลา่นีจ้ะตอ้งมพีธิกีารศลุกากรอย่างเป็นทางการและตอ้งเสยีภาษีมูลค่าเพิม่ พจิารณาว่าส ิง่นี้
จะสง่ผลตอ่ราคาและสว่นตา่งของผลติภัณฑเ์หล่านีอ้ย่างไร

ส าหรบัสนิคา้ฝากขายสูงถงึ 150 ยูโร

ธุรกจิอคีอมเมริซ์ขายสนิคา้ใหก้บัผูบ้รโิภคในสหภาพยุโรปโดยตรง

ส าหรับสนิคา้ฝากขายทีม่มีูลคา่สูงถงึ 150 ยูโร ธุรกจิอคีอมเมริซ์นอกสหภาพ
ยุโรปทีข่ายโดยตรงใหก้ับผูบ้รโิภคในสหภาพยุโรปสามารถเลอืกหนึง่ในสอง
ตวัเลอืกดา้นลา่งเพือ่ช าระภาษีมูลคา่เพิม่

แมว้า่จะไม่บังคบั แตค่ณุสามารถใชแ้พลตฟอรม์ IOSS เพือ่ช าระภาษีมูลคา่เพิม่ของ

สหภาพยุโรปส าหรบัสนิคา้ทีข่ายไดถ้งึ 150 ยูโร ทัง้ธุรกจิในสหภาพยุโรปและนอก

สหภาพยุโรปสามารถลงทะเบยีน IOSS ได ้

หากคณุมสีถานประกอบการในสหภาพยุโรปคณุสามารถท าไดโ้ดยการลงทะเบยีนกบั

หน่วยงานดา้นภาษีของประเทศสมาชกิสหภาพยุโรปทีค่ณุเลอืก หากคณุไม่มสีถาน

ประกอบการในสหภาพยุโรปคณุจะตอ้งแตง่ตัง้คนกลาง (เชน่ ตวัแทนทางการเงนิ) 

เพือ่ช าระภาษีมูลคา่เพิม่ผา่นแพลตฟอรม์ IOSS 

การจดทะเบยีน IOSS ท าใหไ้ม่จ าเป็นตอ้งลงทะเบยีนส าหรบัการช าระภาษีมูลคา่เพิม่

ในรฐัสมาชกิสหภาพยุโรปทัง้หมดทีค่ณุขายให ้นอกจากนีแ้พลตฟอรม์ IOSS ยงัชว่ย

ใหค้ณุสามารถส าแดงและช าระภาษีมูลคา่เพิม่ส าหรบัสนิคา้เหลา่นัน้ในการคนื

ภาษีมูลคา่เพิม่เป็นงวด วธินีีจ้ะชว่ยใหก้ารขนสง่ของคณุเคลือ่นผ่านดา่นศลุกากรได ้

เร็วขึน้เนือ่งจากจะไม่มกีารเรยีกเก็บภาษีมลูคา่เพิม่ ณ จดุน าเขา้

หรอืคณุอาจเลอืกทีจ่ะไม่ลงทะเบยีนกบั IOSS อย่างไรก็ตาม การเลอืกเชน่นีอ้าจท า

ใหม้กีารเรยีกเก็บภาษีมูลคา่เพิม่ ณ จดุน าเขา้ ในกรณนีีค้ณุสามารถปฏบิตัติาม

หลกัเกณฑด์า้นลา่ง

คณุยังคงสามารถเลอืกทีจ่ะช าระภาษีมูลคา่เพิม่ของสหภาพยุโรป ณ จดุน าเขา้ผ่าน

การส าแดงตอ่ศลุกากรดงัทีท่ ากนัอยู่ในปัจจบุนั ในการด าเนนิการนีค้ณุใชต้วัเลอืกการ

เรยีกเก็บเงนิของ UPS แบบ "ภมูลิ าเนาทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษี (Free Domicile)" 

เพือ่สง่สนิคา้ไปยงัผูร้บัสนิคา้ UPS จะจา่ยภาษีมูลคา่เพิม่ส าหรบัการจดัสง่ของคณุ

ใหแ้กห่น่วยงานศลุกากรทีเ่กีย่วขอ้งเมือ่สนิคา้ตรวจผา่นศลุกากรแลว้ และจะเรยีกเก็บ

เงนิยอ้นหลงัจากธุรกจิของคณุในใบแจง้หนีป้กตขิอง UPS UPS จะเรยีกเก็บ

คา่ธรรมเนยีมเล็กนอ้ยจากธุรกจิของคณุตอ่การจดัสง่เพือ่จา่ยภาษีมลูคา่เพิม่ตาม คูม่อื

บรกิารและภาษีของ UPS

1.

เรยีกเก็บ

ภาษมีูลคา่เพิม่ของ

ผูบ้รโิภคณ จุดขาย

และส าแดงตอ่

สหภาพยุโรป

2.

UPS ส าแดง

ภาษมีูลคา่เพิม่ณ

จุดน าเขา้และเรยีก

เก็บเงนิจากธุรกจิ

ของคุณ

https://www.upscontentcentre.com/html/uk


ธุรกจิอคีอมเมริซ์ขายสนิคา้ใหก้บัผูบ้รโิภคในสหภาพยุโรปผา่นตลาด
ออนไลน์

การปฏริูปภาษีมูลคา่เพิม่ของสหภาพยุโรประบุเพือ่วัตถปุระสงคด์า้นภาษีมลูคา่เพิม่ว่า
ตลาดออนไลนจ์ะถอืว่าเป็นซัพพลายเออรส์ าหรับสนิคา้ทีข่ายบนแพลตฟอรม์ของตน
ในบางสถานการณ์ สหภาพยุโรปตอ้งการก าหนดความรับผดิส าหรับการปฏบิัตติาม
กฎหมายภาษีมูลคา่เพิม่ในตลาดออนไลนห์ากเป็นไปได ้

ซึง่หมายความว่าพวกเขาจะตอ้งรับผดิชอบในการก าหนดมูลคา่แทจ้รงิของสนิคา้ทีข่ายบน
แพลตฟอรม์ของตนและหากอยู่ในเกณฑข์ัน้ต า่ 150 ยูโร ใหเ้รยีกเก็บอัตราภาษีมูลคา่เพิม่ของประเทศ
ปลายทางใหก้ับผูบ้รโิภค ณ จุดขายและส าแดงใหส้หภาพยุโรปทราบ ผ่านแพลตฟอรม์ IOSS 
นอกจากนี้ พวกเขาจะตอ้งรับผดิชอบในการเก็บรักษาบันทกึทีจ่ าเป็นดว้ย

ในฐานะธุรกจิทีข่ายสนิคา้ใหก้ับผูบ้รโิภคในสหภาพยุโรปผ่านตลาดออนไลน์ คณุควรตรวจสอบสญัญา
ตลาดกลางของคณุเนือ่งจากเกีย่วขอ้งกับภาษีมูลค่าเพิม่และหารอืกับพวกเขาว่าพวกเขาก าลังปรับใช ้

การปฏริูปภาษีมูลคา่เพิม่ของสหภาพยุโรปอย่างไร

 หากตลาดออนไลนท์ีค่ณุเขา้ไปขาย ก าลงัเก็บภาษีมูลคา่เพิม่ ณ จุด

ขายสิง่ทีค่ณุตอ้งท าคอืตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามหีมายเลข IOSS ของ

ตลาดกลางนัน้รวมอยู่ในเอกสารการจัดส่ง

x หากตลาดออนไลนไ์ม่ไดเ้ก็บภาษีมูลคา่เพิม่ คณุควรด าเนนิการตาม

หนึง่ในสามตวัเลอืกทีร่ะบุไวใ้นสว่นก่อนหนา้ "ธุรกจิอคีอมเมริซ์ขาย

สนิคา้ใหก้ับผูบ้รโิภคในสหภาพยุโรปโดยตรง"

ตลาดกลางเก็บ

ภาษมีลูคา่เพิม่

หรอืไม่

ดแูหลง่ขอ้มูลตอ่ไปนีส้ าหรับขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับความรับผดิชอบเมือ่การปฏรูิปภาษีมูลคา่เพิม่
ของสหภาพยุโรปบังคบัใชก้ับตลาดออนไลน:์

เว็บไซตค์ณะกรรมาธกิารยุโรป

ค าอธบิายของคณะกรรมาธกิารยุโรปเกีย่วกับกฎภาษีมูลคา่เพิม่ใหม่ส าหรับอคีอมเมริซ์

เอกสารการปรับใชข้อ้บังคบัของคณะมนตรแีห่งสหภาพยุโรป

ส าหรบัการสง่สนิคา้เกนิ 150 ยูโร

การปฏรูิปภาษีมูลคา่เพิม่ของสหภาพยุโรปสง่ผลกระทบตอ่สนิคา้ที่ขายไดถ้งึมูลคา่ 150 ยูโร เท่านัน้

ส าหรับสนิคา้ทีม่มีูลคา่สงูกว่าเกณฑ์นีค้ณุสามารถเรียกเก็บเงนิ ส าแดง และช าระภาษีมูลคา่เพิม่ของ

สหภาพยุโรปตอ่ไปไดเ้หมอืนทีค่ณุท าในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการช าระภาษีมูลคา่เพิม่ ณ จุดน าเขา้ผ่าน

การส าแดงตอ่ศลุกากรของคณุ หรอืใหล้กูคา้ของคณุรับผดิชอบในการช าระภาษีมูลคา่เพิม่

ส าหรบัการสง่สนิคา้สูงถงึ 150 ยูโร (ตอ่)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/online-electronic-interfaces_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vatecommerceexplanatory_28102020_en.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/10c25ab9-1662-11ea-8c1f-01aa75ed71a1:~:text=Skip%20to%20Content-,Council%20Implementing%20Regulation%20(EU)%202019%2F2026%20of%2021%20November,distance%20sales%20of%20goods%20and


คณุสามารถท าอะไรไดบ้า้งเพือ่เตรยีมธุรกจิของคณุ
ระบุพืน้ทีใ่นธุรกจิของคณุทีไ่ดรั้บผลกระทบจากกฎหมายภาษีมูลค่าเพิม่ใหม่ของสหภาพ

ยุโรป

ประเมนิความตอ้งการดา้นบัญชภีาษีมูลคา่เพิม่ของคณุส าหรับสหภาพยุโรป: 

การอัปเดตระบบและขอ้มูลหลกัมแีนวโนม้ทีจ่ะตอ้งระบุและใชอ้ัตราภาษีมูลค่าเพิม่ที่

เหมาะสมในหลายเขตอ านาจศาล

คณุอาจพจิารณาการลงทะเบยีนในแพลตฟอร์ม IOSS หากคณุตอ้งการใชก้าร

ลงทะเบยีนเดยีวเพือ่ช าระภาษีมูลคา่เพิม่ทั่วสหภาพยุโรปส าหรับการจัดส่งแบบ B2C ที่

สงูถงึ 150 ยูโร

หากคณุลงทะเบยีน IOSS ใหแ้ตง่ตัง้คนกลางเพือ่จัดการการปฏบิัตติามกฎหมายภาษีใน

นามของคณุในสหภาพยุโรปในกรณีที่คณุไม่มสีถานประกอบการในสหภาพยุโรป

ตรวจสอบและอาจยกเลกิการจดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่ของสหภาพยุโรปในตา่งประเทศ

ทีม่อียู่ หากคณุตอ้งการแทนทีส่ ิง่เหลา่นีด้ว้ยการจดทะเบยีน IOSS ครัง้เดยีวหากท าได ้

หากคณุเลอืกทีจ่ะไม่ลงทะเบยีนในแพลตฟอรม์ IOSS ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคณุมบีัญชี

UPS ทีถ่กูตอ้งเพือ่เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการน าเขา้

หากคณุขายผ่านตลาดกลาง โปรดตดิตอ่พวกเขาเพือ่ท าความเขา้ใจว่าใครจะเป็น

ผูรั้บผดิชอบในการท าบัญชภีาษีมูลคา่เพิม่ส าหรับการจัดสง่แบบ B2C ของคณุทีส่งูถงึ

150 ยูโร

หากคณุใช ้UPS Worldship® หรอื H2H เป็นระบบการจัดสง่ของคณุ โปรดตรวจสอบให ้

แน่ใจว่าคณุไดท้ าการอัปเดตระบบทีจ่ าเป็นเมือ่พรอ้มใชง้าน

UPS ก าลงัเตรยีมอะไรบา้ง

UPS ก าลงัท างานในระดบัสหภาพยุโรปและรัฐสมาชกิ

เพือ่ใหแ้น่ใจว่าระบบของเราเองตลอดจนหน่วยงาน

ศลุกากรของประเทศพรอ้มทีจ่ะด าเนนิการเปลีย่นแปลง

ดว้ยประสบการณ์เกอืบ 50 ปีในฐานะผูใ้หบ้รกิาร

ระดบัพรเีมยีมทีเ่ช ือ่ถอืไดใ้นตลาดยุโรป UPS พรอ้มที่

จะอ านวยความสะดวกทางการคา้กับภูมภิาคและชว่ย

ใหธุ้รกจิตา่ง ๆ สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้รโิภคได ้ เราจะอัปเดตหนา้นีใ้หท้ันสมัยอยู่เสมอเมือ่

การเปลีย่นแปลงเหลา่นีม้ผีลบังคบัใช ้

ตอ้งการทราบตน้ทนุน าเขา้ท ัง้หมดกอ่นทีคุ่ณจะจดัสง่หรอืไม่

UPS TradeAbility® ชว่ยใหค้ณุเขา้ใจกฎระเบยีบการคา้ระหว่างประเทศและตน้ทุนการ

จัดสง่ของคณุก่อนทีจ่ะด าเนนิการ ศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิ
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