
 

สงวนลิขสิทธิ โดย อ.พฒันา ผู้ ริเร่ิมห้อง KING CPA  ผลงานเรียนสดปกต ิ2/2560 ผ่านเกือบ 100% ( ไมผ่่านเพียงคนเดียว ) 

อัตนัย VAT  3/2560 

ข้อ 1. กิจการเป็นนิติบคุคลตามกฏหมายไทย จดทะเบียนภาษีมลูคา่เพ่ิม ประกอบกิจการขายผ้าไหมปลกี และในฐานะ

ทา่นเป็นผู้สอบบญัชี  ให้พิจารณาเหตกุารณ์ตอ่ไปนีว้า่ผิดหลกัการทางภาษีหรือไม ่    อยา่งไร  

1.1 เมื่อกิจการขายเช่ือ กิจการออกใบกํากบัภาษีทนัที โดยสง่มอบสาํเนาใบกํากบัภาษี/ใบสง่ของให้ลกูค้า เมื่อรับชําระ

เรียบร้อยแล้วจึงให้ใบกํากบัภาษีต้นฉบบั/ใบเสร็จรับเงินกบัลกูค้า (4 คะแนน ) 

1.2 บริษทเรียกเก็บดอกเบีย้จากการผิดนดัชําระเงินคา่สนิค้า ในอตัรา ร้อยละ1ตอ่เดือน กิจการไมนํ่าไปรวมคาํนวณ

ภาษีมลูคา่เพ่ิม แตนํ่าไปรวมคํานวณในภาษีธุรกิจเฉพาะ (4 คะแนน ) 

 1.3 กิจการตกลงกบัลกูค้าเป็นการทัว่ไปวา่ หากไมพ่อใจในสนิค้ายินดีเปลีย่นให้ภายใน 7 วนั เมื่อมีลกูค้ามาขอเปลีย่น

กิจการไมไ่ด้ออกเอกสารใดๆให้แก่ลกูค้า   (4 คะแนน ) 

1.4 กิจการขายสนิค้าให้แก่นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเข้ามาในประเทศไทยโดยนกัทอ่งเท่ียวนําสนิค้ากลบัเอง กิจการออก

ใบกํากบัภาษีในอตัราร้อยละ 0 เน่ืองจากสง่ออก (4 คะแนน ) 

2. กิจการมีใบกํากบัภาษีซือ้คา่นํา้มนัรถบรรทกุของกิจการเป็นใบกํากบัภาษีเต็มรูปแบบ เกินระยะเวลา 6 เดือน และ 

ใบกํากบัภาษีซือ้คา่อปุกรณ์ตกแตง่สาํนกังานเป็นใบกํากบัภาษีอยา่งยอ่ แตไ่มเ่กิน 6 เดือน ทัง้สองรายการนี ้กิจการบนัทกึ

เป็น ลกูหนีก้รมสรรพากร (4 คะแนน ) 

……………………………………………………………………………………… 

แนวคาํตอบ  

ข้อ 1 

1.1 เมื่อกิจการขายเช่ือ กิจการออกใบกํากบัภาษีทนัที โดยสง่มอบสาํเนาใบกํากบัภาษี/ใบสง่ของให้ลกูค้า เมื่อรับชําระ

เรียบร้อยแล้วจึงให้ใบกํากบัภาษีต้นฉบบั/ใบเสร็จรับเงินกบัลกูค้า  

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจดัทําใบกํากบัภาษีและสาํเนาใบกํากบัภาษีสาํหรับการขาย

สนิค้าทกุครัง้ และต้องจดัทําในทนัทีท่ีความรับผิดในการเสยีภาษีมลูคา่เพ่ิมเกิดขึน้ พร้อมทัง้ให้สง่มอบใบกํากบัภาษี

ต้นฉบบันัน้แก่ผู้ซือ้สนิค้า สว่นสาํเนาใบกํากบัภาษีให้เก็บรักษาไว้ ( ตามม. 86 วรรค 1) 

ตามกรณีดงักล่าว ทําไมถ่กูต้องเน่ืองจากกิจการไมไ่ด้ออกใบกํากบัภาษีต้นฉบบัให้กบัลกูค้าทนัทีท่ีความรับผิดในการเสยี

ภาษีมลูคา่เพ่ิมเกิดขึน้ ณ วนัท่ีสง่มอบสนิค้า แตส่ง่มอบใบกํากบัภาษีต้นฉบบัให้กบัลกูค้าเมื่อรับชําระราคา 

สรุป กิจการทําไมถ่กูต้อง  
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1.2 กิจการเรียกเก็บดอกเบีย้จากการผิดนดัชําระเงินคา่สนิค้า ในอตัรา ร้อยละ1ตอ่เดือน กิจการไมนํ่าไปรวมคาํนวณ

ภาษีมลูคา่เพ่ิม แตนํ่าไปรวมคํานวณในภาษีธุรกิจเฉพาะ  

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดอกเบีค้า่ปรับผิดชําระราคาสนิค้า หรือทํานองเดียวกนั ไมถื่อป็นฐานภาษีมลูคา่เพ่ิม และไม่

ถือเป็นฐานภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ตามกรณีดงักล่าว กิจการเรียกเก็บดอกเบีย้จากการผิดนดัชําระเงินคา่สนิค้า ในอตัราร้อยละ1ตอ่เดือน กิจการไมนํ่าไป

รวมคาํนวณภาษีมลูคา่เพ่ิม ถือวา่ทําถกูต้องแล้วเน่ืองจากภาษีมลูคา่เพ่ิมไมถื่อวา่เป็นรายได้จากการขายสนิค้า หรือ

ให้บริการ  สาํหรับกรณีท่ีกิจการนําดอกเบีย้จากการผิดนดัชําระเงินคา่สนิค้าไปรวมคํานวณในภาษีธุรกิจเฉพาะนัน้ไม่

ถกูต้องเน่ืองจากดอกเบีย้ดงักลา่วไมใ่ช่ดอกเบีย้ท่ีเกิดจากการให้กู้ยืมจากการประกอบธุรกิจเยี่ยงธนาคาร 

สรุป ดอกเบีย้จากการผิดนดัชําระเงินคา่สนิค้า กิจการไมนํ่าไปรวมคํานวณภาษีมลูคา่เพ่ิม ถือวา่ทําถกูต้องแล้ว แตก่ารนํา

ดอกเบีย้จากการผิดนดัชําระเงินคา่สนิค้า ไปรวมคํานวณในภาษีธุรกิจเฉพาะถือวา่ไมถ่กูต้อง 

 1.3 กิจการตกลงกบัลกูค้าเป็นการทัว่ไปวา่ หากไมพ่อใจในสนิค้ายินดีเปลีย่นให้ภายใน 7 วนั เมื่อมีลกูค้ามาขอเปลีย่น

กิจการไมไ่ด้ออกเอกสารใดๆให้แก่ลกูค้า    

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีการคืนสนิค้า หรือแลกเปลีย่นสนิค้าตามข้อตกลงระหวา่งผู้ประกอบการจดทะเบียนและผู้

ซือ้สนิค้าภายในเวลาอนัสมควร ผู้ประกอบการจดทะเบียนสามารถออกใบลดหนีไ้ด้ ตาม ม. 82/10 และ ป.80/2542 

ตามกรณีดงักล่าว กิจการตกลงกบัลกูค้าเป็นการทัว่ไปวา่ หากไมพ่อใจในสนิค้ายินดีเปลีย่นให้ภายใน 7 วนั แตกิ่จการ

ไมไ่ด้ออกเอกสารใดๆใหีแก่ลกูค้า ถือวา่ไมถ่กูต้อง เน่ืองจากประมวลรัษฎากรกําหนดให้กิจการต้องออกใบลดหนีใ้ห้กบั

ลกูค้า 

สรุป  กรณีลกูค้าเอาสนิค้ามาเปลีย่น การท่ีกิจการไมไ่ด้ออกใบลดหนีใ้ห้แก่ลกูค้า  ถือวา่ไมถ่กูต้อง  

1.4 กิจการขายสนิค้าให้แก่นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเข้ามาในประเทศไทยโดยนกัทอ่งเท่ียวนําสนิค้ากลบัเอง กิจการออก

ใบกํากบัภาษีในอตัราร้อยละ 0 เน่ืองจากสง่ออก  

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การขายสนิค้าโดยมกีารสง่มอบสนิค้ากนัในราชอาณาจกัร ถือเป็นการขายสนิค้าใน

ราชอาณาจกัร ตาม ป.89/2542 ความรับผิดเกิดเมื่อมีการสง่มอบสนิค้า ตาม ม.78 ด้วยอตัราภาษีมลูคา่เพ่ิมร้อยละ 7 (ปี 

2559 )  สาํหรับการสง่ออกสนิค้าท่ีจะต้องเสยีอตัราภาษีมลูคา่เพ่ิมร้อยละ 0 นัน้จะต้องผา่นพิธีการทางศลุกากร ตาม ป.

97/2543 

ตามกรณีดงักล่าว กิจการขายสนิค้าให้แก่นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเข้ามาในประเทศไทยโดยนกัทอ่งเท่ียวนําสนิค้ากลบั

เอง กิจการออกใบกํากบัภาษีในอตัราร้อยละ 0  ถือวา่ไมถ่กูต้อง  เน่ืองจากการขายสนิค้าโดยมกีารสง่มอบสนิค้าให้กบั
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นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเข้ามาในประเทศไทย ถือเป็นการขายสนิค้าในราชอาณาจกัร กิจการต้องออกใบกํากบัภาษีใน

อตัราร้อยละ 7  ไมใ่ช่อตัราร้อยละ 0  

สรุป  กิจการขายสนิค้าให้แก่นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเข้ามาในประเทศไทยโดยนกัทอ่งเท่ียวนําสนิค้ากลบัเอง กิจการ

ออกใบกํากบัภาษีในอตัราร้อยละ 0 ถือวา่ไมถ่กูต้อง    

2. กิจการมีใบกํากบัภาษีซือ้คา่นํา้มนัรถบรรทกุของกิจการเป็นใบกํากบัภาษีเต็มรูปแบบ เกินระยะเวลา 6 เดือน และ 

ใบกํากบัภาษีซือ้คา่อปุกรณ์ตกแตง่สาํนกังานเป็นใบกํากบัภาษีอยา่งยอ่ แตไ่มเ่กิน 6 เดือน ทัง้สองรายการนี ้กิจการบนัทกึ

เป็นลกูหนีก้รมสรรพากร  

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

- ภาษีซือ้คา่นํา้มนัรถบรรทกุสามารถนําไปคาํนวณภาษีในเดือนภาษีได้ ( ขอคืนภาษีซือ้ได้ )  กรณีภาษีซือ้ท่ีมิได้นําไปหกัใน

การคาํนวณภาษีในเดือนภาษีเพราะมีเหตจํุาเป็น ให้มีสทิธินําไปหกัในการคํานวณภาษีในเดือนภาษีหลงัจากนัน้ได้ แตต้่อง

ไมเ่กินหกเดือนนบัแตเ่ดือนถดัจากเดือนท่ีออกใบกํากบัภาษี ตามม.82/3 และประกาศฯเก่ียวกบัภาษีมลูคา่เพ่ิม( ฉบบัท่ี4 ) 

หากเกินระยะเวลา 6 เดือน มีสทิธิขอคืนเป็นเงินสดภายใน 3 ปีนบัจากวนัท่ีได้มีการออกใบกํากบัภาษี (มาตรา 84 และ 

84/1) 

 -  ภาษีซือ้ตามใบกํากบัภาษีอยา่งยอ่ไมส่ามารถนํามาขอคืนภาษีซือ้ได้ ตามม.82/5 แตส่ามารถนําไปเป็นรายจา่ยในการ

คํานวณกําไรสทุธิได้ ตามม.65 ตรี (6 ทวิ ) และม.82/5(6) 

ตามกรณีดงักล่าว กิจการนําภาษีซือ้คา่นํา้มนัรถบรรทกุท่ีเกินระยะเวลา 6 เดือน และนําใบกํากบัภาษีซือ้คา่อปุกรณ์

ตกแตง่สาํนกังาน ซึง่เป็นใบกํากบัภาษีอยา่งยอ่บนัทกึเป็นลกูหนีก้รมสรรพากร ถือวา่ไมถ่กูต้อง แยกพิจารณาดงันี ้

- กิจการนําภาษีซือ้คา่นํา้มนัรถบรรทกุท่ีเกินระยะเวลา 6 เดือน บนัทกึเป็นลกูหนีก้รมสรรพากร ถือวา่ถกูต้องแล้วเน่ืองจาก

ภาษีซือ้คา่นํา้มนัรถบรรทกุสามารถขอคืนภาษีซือ้ได้   และแม้วา่เกินระยะเวลา 6 เดือน กิจการก็มสีทิธิขอคืนเป็นเงินสด

ภายใน 3 ปีนบัจากวนัท่ีได้มีการออกใบกํากบัภาษี ดงันัน้จึงสามารถบนัทกึเป็นลกูหนีก้รมสรรพากรได้ 

- ใบกํากบัภาษีซือ้คา่อปุกรณ์ตกแตง่สาํนกังานเป็นใบกํากบัภาษีอยา่งยอ่ ไมส่ามารถขอคืนภาษีซือ้ได้   แม้ไมเ่กิน 6 เดือน 

ถือเป็นภาษีซือ้ต้องห้าม ตามม.82/5(6) แตส่ามารถนําไปเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสทุธิได้ ตามม.65 ตรี (6 ทวิ )

ดงันัน้จงึไมส่ามารถบนัทกึเป็นลกูหนีก้รมสรรพากรได้ 

สรุป กิจการสามารถนําภาษีซือ้คา่นํา้มนัรถบรรทกุท่ีเกินระยะเวลา 6 เดือน บนัทกึเป็นลกูหนีก้รมสรรพากรได้ แตกิ่จการไม่

สามารถนําภาษีซือ้คา่อปุกรณ์ตกแตง่สาํนกังานท่ีเป็นใบกํากบัภาษีอยา่งยอ่ บนัทกึเป็นลกูหนีก้รมสรรพากรได้ 

.....................................................................     จบ    .......................................................................... 


