การคืนภาษีมูลค่ าเพิม่ ให้ นักท่ องเทีย่ ว (VRT)

คุณลักษณะของผู้สมัคร

แบบฟอร์ มคาขอ

สิทธิพเิ ศษของผู้ประกอบการ VRT

คาแนะนาการจัดทาคาร้ องขอคืนภาษีมูลค่ าเพิม่ สาหรับนักท่ องเที่ยว

ผู้ประกอบการในระบบ VRT ต้ องปฏิบัติอย่างไร

คู่มือผู้ประกอบการขายสินค้ าให้ นักท่ องเที่ยว

เอกสารประกอบในการยืน่ ขออนุมัติ

คู่มือการใช้ ระบบงานคืนภาษีมูลค่ าเพิม่ ให้ นักท่ องเที่ยวด้ วยสมาร์ ทการ์ ด

การขอเป็ นผู้ประกอบการขายสินค้าในระบบคืนภาษีมูลค่ าเพิม่ ให้ นักท่ องเที่ยว (VRT)







ต้องเป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เป็ นบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิติบุคคล ซึ่งมีเงินทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
- ไม่ต่ากว่า 2 ล้านบาท สาหรับผูป้ ระกอบการในเขตกรุ งเทพมหานคร
- ไม่ต่ากว่า 500,000 บาท สาหรับผูป้ ระกอบการในเขตจังหวัดอื่น
มีความมัน่ คงต่อเนื่ องในการประกอบกิจการ และมีประวัติการเสี ยภาษีที่ดี
ผูป้ ระกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนข้างต้น สามารถยืน่ คาร้อง ( คท.1 ) ได้ ณ สานักงานสรรพากรพื้นที่ ท้องที่ที่สถานประกอบการซึ่ งเป็ นสานักงานใหญ่
ตั้งอยูพ่ ร้อม หรื อ ยืน่ ผ่าน Internet http://vrt.rd.go.th/INETVRT/jsp/VRTI0010.jsp

ผู้ประกอบการในระบบคืนภาษีมูลค่ าเพิม่ ให้ นักท่ องเที่ยวต้ องปฏิบัติอย่ างไร
• จะได้รับแผ่นป้ าย " VAT REFUND FOR TOURISTS " เพื่อแสดงสิ ทธิในการเป็ นผูป้ ระกอบการ และให้แสดงไว้ ณ ที่เปิ ดเผย
ให้นกั ท่องเที่ยวเห็นได้ชดั เจน เป็ นรายสถานประกอบการ
• ขอรับแบบคาร้องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับนักท่องเที่ยว (ภ.พ.10) จากสานักงานสรรพากรพื้นที่ ซึ่ งสถานประกอบการตั้งอยู่ เป็ นรายสถานประกอบการ
หรื อ ยืน่ ผ่าน Internet http://vrt.rd.go.th/INETVRT/jsp/VRTI0010.jsp
• เรี ยกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสิ นค้าให้แก่นกั ท่องเที่ยว ยืน่ แบบแสดงรายการและนาส่ งภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
• จัดทาใบกากับภาษีจากการขายสิ นค้า และให้ระบุเลขที่หนังสื อเดินทางของนักท่องเที่ยวลงในใบกากับภาษีทุกฉบับ
• กรณี นกั ท่องเที่ยวซื้ อสิ นค้าจากสถานประกอบการแห่ งเดียวกัน ในวันเดียวกัน มีมูลค่ารวมตาม ใบกากับภาษี ไม่นอ้ ยกว่า 2,000 บาท ให้จดั ทา
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แบบคาร้องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับนัก ท่องเที่ยว (ภ.พ.10)
และมอบให้นกั ท่องเที่ยวพร้อมกับใบกากับภาษี ( คาแนะนาการจัดทาคาร้ องฯ )
• ทารายงานการจัดทาคาร้ องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับนักท่องเที่ยว ( คท.9 ) และเก็บรักษาไว้ ณ สถานประกอบการเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
• กรณี ที่มีการเพิม่ ลด ย้าย สถานประกอบการ เปลี่ยนชื่ อผูป้ ระกอบการหรื อสถานประกอบการ หรื อไม่ประสงค์จะเป็ นผูป้ ระกอบการในระบบ VRT
ให้แจ้งต่อสานักงานสรรพากรพื้นที่ทอ้ งที่ที่สถานประกอบการซึ่งเป็ นสานักงานใหญ่ต้ งั อยู่ ภายใน 7 วัน นับแต่มีการเปลี่ยนแปลง

คาแนะนาการจัดทาคาร้ องขอคืนภาษีมูลค่ าเพิม่ สาหรับนักท่ องเที่ยว (ภ.พ.10)
• ขอดูหนังสื อเดินทาง ( Passport ) จากนักท่องเที่ยวเพื่อบันทึกชื่อและเลขที่หนังสื อเดินทางลงในใบกากับภาษีให้ตรงกับข้อมูลของนักท่องเที่ยว
ในแบบ ภ.พ.10 ( หากใบกากับภาษีมีขอ้ ผิดพลาดที่ตอ้ งแก้ไข ให้ทาการยกเลิกใบกากับภาษีที่ผิดพลาดแล้วออกใบกากับภาษีฉบับใหม่ )
• เมื่อนักท่องเที่ยวซื้ อสิ นค้ามีมูลค่ารวมไม่นอ้ ยกว่า 2,000 บาท ( ราคาสิ นค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ) จากสถานประกอบการแห่ งเดียวกัน ในวันเดียวกัน
ให้จดั ทาคาร้องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับนักท่องเที่ยว ( ภ.พ.10 ) และมอบให้นกั ท่องเที่ยวพร้อมใบกากับภาษี
• กรณี การขายสิ นค้ามีส่วนลด ให้ระบุราคาที่หกั ส่ วนลดแล้ว และเป็ นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
• หากเนื้อที่สาหรับกรอกรายการสิ นค้าในแบบ ภ.พ.10 มีไม่เพียงพอ ให้ใช้ใบต่อ ภ.พ.10
• เลขที่ใบกากับภาษีที่ระบุในแบบ ภ.พ.10 ต้องตรงกับเลขที่ของใบกากับภาษีที่จดั ทาขึ้น
• ระบุรายการสิ นค้าให้ชดั เจนว่าเป็ นสิ นค้าประเภทใด โดยไม่ลงรายการเป็ นรหัสสิ นค้า
• ไม่นารายการสิ นค้าดังต่อไปนี้มาจัดทาหรื อระบุในแบบ ภ.พ.10
- สิ นค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น อาหารสด ฯลฯ
- สิ นค้าที่ตอ้ งห้ามนาออกนอกราชอาณาจักร ( อาวุธปื น วัตถุระเบิดหรื อสิ นค้าที่มีลกั ษณะเดียวกัน อัญมณี ที่ยงั ไม่ได้ประกอบขึ้นเป็ นตัวเรื อนหรื อรู ปพรรณ )
• กรณี นกั ท่องเที่ยวซื้ อสิ นค้าประเภท อัญมณี ที่ประกอบเป็ นตัวเรื อนหรื อของรู ปพรรณ ทองรู ปพรรณ นาฬิกา แว่นตา หรื อปากกา ให้ประทับตราข้อความสี แดง
( ตามตัวอย่างด้านล่าง ) เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวทราบว่าต้องนาสิ นค้าดังกล่าวที่มีราคาชิ้นละ 10,000 บาท ติดตัวไปแสดงต่อ เจ้าหน้าที่สรรพากร
ประจาท่าอากาศยานระหว่างประเทศ ในการขอคืนภาษีดว้ ย
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• ลงลายมือชื่อผูจ้ ดั ทาคาร้องในแบบ ภ.พ.10
• ลงวันที่การจัดทาคาร้องในแบบ ภ.พ.10 ซึ่ งเป็ นวันเดียวกับวันที่ในใบกากับภาษี
• ให้นกั ท่องเที่ยวกรอกข้อความในแบบ ภ.พ.10 ( ในส่ วนสาหรับนักท่องเที่ยว ) พร้อมลงลายมือชื่ อ ผูข้ อคืนในวันที่ซ้ือสิ นค้าโดยทันที
และให้ตรวจลายมือชื่อผูข้ อคืนให้ตรงกับลายมือชื่ อนักท่องเที่ยวในหนังสื อเดิ นทาง ( Passport )
ท่ าอากาศยานระหว่างประเทศที่สามารถยื่นแบบขอคืนเงินได้ : .
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานดอนเมือง | ท่าอากาศยานภูเก็ต | ท่าอากาศยานเชียงใหม่ |
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ | ท่าอากาศยานอู่ตะเภา | ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ | ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย
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สิ ทธิพเิ ศษของผู้ประกอบการในระบบคืนภาษีมูลค่ าเพิม่ ให้ นักท่ องเที่ยว

1. ใช้ป้ายสัญลักษณ์ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิม่ ให้นกั ท่องเที่ยว เพื่อแสดงสิ ทธิพิเศษ โดยติดต่อ ขอรับสติ๊กเกอร์และป้ ายตั้งโต๊ะรู ปสัญลักษณ์ได้ที่สานักงาน
สรรพากรพื้นที่ ซึ่ งเป็ นที่ต้งั สถานประกอบการ และผูป้ ระกอบการสามารถจัดทาสัญลักษณ์รูปแบบที่กรมสรรพากรกาหนด ตามขนาดที่เหมาะสมกับ
สภาพสถานประกอบการได้ สาหรับรู ปแบบสัญลักษณ์ สามารถ พิมพ์ หรื อ บันทึก ได้จาก www.rd.go.th/vrt เมนู แบบฟอร์ม เลือกรายการ
โลโก้ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นกั ท่องเที่ยว
2. ได้รับสิ ทธิให้ใช้สญ
ั ลักษณ์ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นกั ท่องเที่ยว เผยแพร่ ในเอกสาร หรื อ Web Site ของทางบริ ษทั เพื่อประโยชน์ในการ
ส่งเสริ มการขายสิ นค้า
3. ได้รับการส่งเสริ มการขายโดยกรมสรรพากรจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานประกอบการ เช่นภาพถ่ายสถานประกอบการ ภาพถ่ายสิ นค้า หรื อแผนที่
ที่ต้งั เป็ นต้น ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th/vrt) โดยจัดส่ งภาพถ่ายได้ที่ กลุ่มงานบริ หารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นกั ท่องเที่ยว
หรื อ E-mail : vrefund@rd.go.th
4. ขอรับคู่มือการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการขายสิ นค้าให้นกั ท่องเที่ยวและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่สานักงานสรรพากรพื้นที่ ซึ่ งเป็ นที่ต้งั สถาน
ประกอบการ
5. ได้รับแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ ( Buochure ) เพื่อการสื่ อสารทาความเข้าใจกับลูกค้าชาวต่างชาติ หรื อติดต่อขอรับได้ที่
สานักงานสรรพากรพื้นที่ ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั สถานประกอบการ
6. ขอรับแผ่นปลิวภาษาอังกฤษ ( Hand Bill ) แสดงขั้นตอนการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับ นักท่องเที่ยว เพื่อการสื่ อสารทาความเข้าใจกับลูกค้า
ชาวต่างชาติ โดยติดต่อขอรับได้ที่ กลุ่มงานบริ หารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นกั ท่องเที่ยว หรื อ E-mail : vrefund@rd.go.th
7. ขอรับโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นกั ท่องเที่ยว ได้ที่ กลุ่มงานบริ หารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นกั ท่องเที่ยว
หรื อ E-mail : vrefund@rd.go.th
8. ขอรับสติ๊กเกอร์คาเตือนนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการขอคืนภาษี ได้ที่กลุ่มงานบริ หารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นกั ท่องเที่ยว
หรื อ E-mail : vrefund@rd.go.th
9. ขอให้เจ้าหน้าที่ไปแนะนาการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิม่ ให้นกั ท่องเที่ยว ณ สถานประกอบการได้ โดยมีหนังสื อแจ้งความจานงได้ที่
สานักงานสรรพากรพื้นที่ หรื อ เว็บไซต์ กรมสรรพากร (www.rd.go.th/vrt)

ท่ าอากาศยานระหว่างประเทศที่สามารถยืน่ แบบขอคืนเงินได้ : .
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ | ท่าอากาศยานดอนเมือง | ท่าอากาศยานภูเก็ต | ท่าอากาศยานเชี ยงใหม่ |
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ | ท่าอากาศยานอู่ตะเภา | ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ | ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย
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ผู้ประกอบการในระบบคืนภาษีมูลค่ าเพิม่ ให้ นักท่ องเที่ยวต้ องปฏิบัติอย่ างไร
• จะได้รับแผ่นป้ าย " VAT REFUND FOR TOURISTS " เพื่อแสดงสิ ทธิในการเป็ นผูป้ ระกอบการ และให้แสดงไว้ ณ
ที่เปิ ดเผยให้นกั ท่องเที่ยวเห็นได้ชดั เจน เป็ นรายสถานประกอบการ
• ขอรับแบบคาร้องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับนักท่องเที่ยว (ภ.พ.10) จากสานักงานสรรพากรพื้นที่ ซึ่ งสถานประกอบการตั้งอยู่
เป็ นรายสถานประกอบการ หรื อ ยืน่ ผ่าน Internet http://vrt.rd.go.th/INETVRT/jsp/VRTI0010.jsp
• เรี ยกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสิ นค้าให้แก่นกั ท่องเที่ยว ยืน่ แบบแสดงรายการและนาส่ งภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
• จัดทาใบกากับภาษีจากการขายสิ นค้า และให้ระบุเลขที่หนังสื อเดินทางของนักท่องเที่ยวลงในใบกากับภาษีทุกฉบับ
• กรณี นกั ท่องเที่ยวซื้ อสิ นค้าจากสถานประกอบการแห่ งเดียวกัน ในวันเดียวกัน มีมูลค่ารวมตาม ใบกากับภาษี ไม่นอ้ ยกว่า 2,000 บาท
ให้จดั ทาแบบคาร้องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับนัก ท่องเที่ยว (ภ.พ.10) และมอบให้นกั ท่องเที่ยวพร้อมกับใบกากับภาษี ( คาแนะนาการจัดทาคาร้ องฯ )
• ทารายงานการจัดทาคาร้ องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับนักท่องเที่ยว ( คท.9 ) และเก็บรักษาไว้ ณ สถานประกอบการเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
• กรณี ที่มีการเพิ่ม ลด ย้าย สถานประกอบการ เปลี่ยนชื่ อผูป้ ระกอบการหรื อสถานประกอบการ หรื อไม่ประสงค์จะเป็ นผูป้ ระกอบการ
ในระบบ VRT ให้แจ้งต่อสานักงานสรรพากรพื้นที่ทอ้ งที่ที่สถานประกอบการซึ่ งเป็ นสานักงานใหญ่ต้ งั อยู่ ภายใน 7 วัน นับแต่มีการเปลี่ยนแปลง
ท่ าอากาศยานระหว่างประเทศที่สามารถยื่นแบบขอคืนเงินได้ : .
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานดอนเมือง | ท่าอากาศยานภูเก็ต | ท่าอากาศยานเชียงใหม่ |
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ | ท่าอากาศยานอู่ตะเภา | ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ | ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย
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การขอเป็ นผู้ประกอบการขายสินค้าในระบบคืนภาษีมูลค่ าเพิม่ ให้ นักท่ องเที่ยว (VRT)







• ต้องเป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• เป็ นบริ ษทั หรื อห้างหุ้นส่ วนนิ ติบุคคล ซึ่งมีเงินทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
- ไม่ต่ากว่า 2 ล้านบาท สาหรับผูป้ ระกอบการในเขตกรุ งเทพมหานคร
- ไม่ต่ากว่า 500,000 บาท สาหรับผูป้ ระกอบการในเขตจังหวัดอื่น
• มีความมัน่ คงต่อเนื่ องในการประกอบกิจการ และมีประวัติการเสี ยภาษีที่ดี
• ผูป้ ระกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนข้างต้น สามารถยืน่ คาร้อง ( คท.1 ) ได้ ณ สานักงานสรรพากรพื้นที่ ท้องที่ที่สถานประกอบการ
ซึ่งเป็ นสานักงานใหญ่ต้ งั อยูพ่ ร้อม หรื อ ยืน่ ผ่าน Internet http://vrt.rd.go.th/INETVRT/jsp/VRTI0010.jsp

ท่ าอากาศยานระหว่างประเทศที่สามารถยื่นแบบขอคืนเงินได้ : .
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานดอนเมือง | ท่าอากาศยานภูเก็ต | ท่าอากาศยานเชียงใหม่ |
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ | ท่าอากาศยานอู่ตะเภา | ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ | ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย
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คาแนะนาการจัดทาคาร้ องขอคืนภาษีมูลค่ าเพิม่ สาหรับนักท่ องเที่ยว (ภ.พ.10)
• ขอดูหนังสื อเดินทาง ( Passport ) จากนักท่องเที่ยวเพื่อบันทึกชื่อและเลขที่หนังสื อเดินทางลงในใบกากับภาษีให้ตรงกับข้อมูลของนักท่องเที่ยว
ในแบบ ภ.พ.10 ( หากใบกากับภาษีมีขอ้ ผิดพลาดที่ตอ้ งแก้ไข ให้ทาการยกเลิกใบกากับภาษีที่ผิดพลาดแล้วออกใบกากับภาษีฉบับใหม่ )
• เมื่อนักท่องเที่ยวซื้ อสิ นค้ามีมูลค่ารวมไม่นอ้ ยกว่า 2,000 บาท ( ราคาสิ นค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ) จากสถานประกอบการแห่ งเดียวกัน ในวันเดียวกัน
ให้จดั ทาคาร้องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับนักท่องเที่ยว ( ภ.พ.10 ) และมอบให้นกั ท่องเที่ยวพร้ อมใบกากับภาษี
• กรณี การขายสิ นค้ามีส่วนลด ให้ระบุราคาที่หกั ส่วนลดแล้ว และเป็ นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
• หากเนื้อที่สาหรับกรอกรายการสิ นค้าในแบบ ภ.พ.10 มีไม่เพียงพอ ให้ใช้ใบต่อ ภ.พ.10
• เลขที่ใบกากับภาษีที่ระบุในแบบ ภ.พ.10 ต้องตรงกับเลขที่ของใบกากับภาษีที่จดั ทาขึ้น
• ระบุรายการสิ นค้าให้ชดั เจนว่าเป็ นสิ นค้าประเภทใด โดยไม่ลงรายการเป็ นรหัสสิ นค้า
• ไม่นารายการสิ นค้าดังต่อไปนี้มาจัดทาหรื อระบุในแบบ ภ.พ.10
- สิ นค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น อาหารสด ฯลฯ
- สิ นค้าที่ตอ้ งห้ามนาออกนอกราชอาณาจักร ( อาวุธปื น วัตถุระเบิดหรื อสิ นค้าที่มีลกั ษณะเดียวกัน อัญมณี ที่ยงั ไม่ได้ประกอบขึ้นเป็ นตัวเรื อนหรื อรู ปพรรณ)
• กรณี นกั ท่องเที่ยวซื้ อสิ นค้าประเภท อัญมณี ที่ประกอบเป็ นตัวเรื อนหรื อของรู ปพรรณ ทองรู ปพรรณ นาฬิกา แว่นตา หรื อปากกา ให้ประทับตรา

ข้อความสี แดง ( ตามตัวอย่างด้านล่าง ) เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวทราบว่าต้องนาสิ นค้าดังกล่าวที่มีราคาชิ้นละ 10,000 บาท ติดตัวไปแสดงต่อ เจ้าหน้าที่สรรพากรประจาท่าอ
ยานระหว่างประเทศ ในการขอคืนภาษีดว้ ย

• ลงลายมือชื่อผูจ้ ดั ทาคาร้องในแบบ ภ.พ.10
• ลงวันที่การจัดทาคาร้องในแบบ ภ.พ.10 ซึ่ งเป็ นวันเดียวกับวันที่ในใบกากับภาษี
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• ให้นกั ท่องเที่ยวกรอกข้อความในแบบ ภ.พ.10 ( ในส่วนสาหรับนักท่องเที่ยว ) พร้อมลงลายมือชื่ อ ผูข้ อคืนในวันที่ซ้ื อสิ นค้าโดยทันที และ
ให้ตรวจลายมือชื่อผูข้ อคืนให้ตรงกับลายมือชื่ อนักท่องเที่ยว
ในหนังสื อเดินทาง ( Passport )
ท่ าอากาศยานระหว่างประเทศที่สามารถยืน่ แบบขอคืนเงินได้ : .
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ | ท่าอากาศยานดอนเมือง | ท่าอากาศยานภูเก็ต | ท่าอากาศยานเชี ยงใหม่ |
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ | ท่าอากาศยานอู่ตะเภา | ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ | ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย
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คำถำมที่พบบ่ อย
คาถาม นักท่ องเที่ยวกรอกข้ อมูลในคาร้ อง ภ.พ.10 ส่ วนของนักท่ องเที่ยวไม่ ครบถ้ วน เช่ น เลขที่หนังสือเดินทาง วัน เดือน ปี
ที่เดินทางออกจากประเทศไทย เป็ นต้ น นักท่ องเที่ยวสามารถกรอกข้ อมูลเพิม่ เติมในแบบ ภ.พ.10 ภายหลังที่ได้รับมอบ
แบบ ภ.พ.10 จากสถานประกอบการแล้ ว ไดัหรือไม่
คาตอบ การจัดทาคาร้อง ภ.พ.10 จาเป็ นต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งในส่ วนของผูป้ ระกอบการและส่ วนของนักท่องเที่ยว ณ
สถานประกอบการ เนื่ องจากผูป้ ระกอบการต้องจัดเก็บคู่ฉบับไว้ประกอบการลงรายงานด้วย
คาถาม สินค้าทุกชิ้นที่นักท่ องเที่ยวซื้อต้ องแสดงให้ สรรพากรดูหรือไม่ นอกเหนือจากสิ นค้ า 5 ประเภท (LUXURY GOODS)
คาตอบ สิ นค้าทุกชิ้นที่นกั ท่องเที่ยวซื้อต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร และถ้าสิ นค้าที่เป็ นชิ้นเล็กราคาแพง 5 ประเภท(LUXURY GOODS)
คือ อัญมณี ที่ประกอบขึ้นเป็ นตัวเรื อนหรื อของรู ปพรรณ ทองรู ปพรรณ แว่นตา นาฬิกาและปากกา ที่มีมูลค่าชิ้นละตั้งแต่
10,000.- บาทขึ้นไป นักท่องเที่ยวต้องแสดงสิ นค้านั้นต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรอีกครั้ง
คาถาม หากนักท่ องเที่ยวนาสินค้าที่ซื้อไปนานแล้วมาขอคืนบริษทั ฯ จะทราบได้อย่างไรว่านักท่ องเที่ยวได้นาคาร้ อง ภ.พ.10
ไปขอคืนที่ท่าอากาศยานแล้วหรือยัง
คาตอบ กรณี นกั ท่องเที่ยวได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วคาร้อง ภ.พ.10 และต้นฉบับใบกากับภาษีเจ้าหน้าที่สรรพากรที่ท่าอากาศยานฯ
จะเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
คาถาม บริษทั ฯ มีหลายสาขา อยู่ในพืน้ ที่สรรพากรฯ เดียวกัน จะใช้ แบบ ภ.พ.10 ร่ วมกันได้หรือไม่
คาตอบ ไม่ได้ เพราะฐานข้อมูลการจ่ายคาร้อง ภ.พ.10 จะระบุเป็ นสาขา ของแต่ละบริ ษทั ฯ
คาถาม ถ้ าเขียน ภ.พ.10 ผิดสามารถแก้ข้อความได้หรือไม่
คาตอบ สามารถขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช้หรื อเขียนผิดบนคาร้อง ภ.พ.10 ได้ พร้อมเซ็นชี่ อกากับตรงที่มีการแก้ไขด้วย
คาถาม ถ้ าลูกค้ าซื้อสินค้ าเสร็จ ได้มอบให้ คนอื่นมาจัดทาคาร้ องภ.พ.10 แทน รวมถึงเซ็นต์ ชื่อเอกสารในคาร้ อง ภ.พ.10 แทนด้วย ทาได้หรือไม่
คาตอบ ไม่ได้ เพราะชื่ อผูข้ อคืนภาษีมูลค่าเพิม่ ต้องตรงกับชื่ อผูซ้ ้ื อ เลขที่หนังสื อเดินทางในใบกากับภาษี และการลงลายมือชื่ อต้องถูกต้องตรงกับ
ลายมือชื่อในหนังสื อเดินทาง(ถ้ามี)
คาถาม อยากให้ ช่วยอธิบายวีธีคดิ VAT ด้วยว่ าทาไมต้ องคูณด้ วย 7 หารด้วย 107 เพราะอธิบายแล้ วลูกค้ าไม่ เข้ าใจ
คาตอบ ในการจัดทาคาร้อง ภ.พ.10 ช่องมูลค่าสิ นค้าจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไว้ดว้ ย ซึ่งในใบกากับภาษีจะระบุวา่ "ภาษีรวมใน"(Vat Included)
ต้องการทราบ จานวนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างเดียวว่ามีจานวนเท่าใด จึงต้องคานวนโดยนามูลค่าสิ นค้าคูณด้วย 7 หารด้วย 107
คาถาม จาเป็ นต้ องระบุเลขที่หนังสื อเดินทางลงในใบกากับภาษีหรื อไม่
คาตอบ จาเป็ นอย่างยิง่ ไม่ว่าจะใบกากับภาษีเต็มรู ป หรื อใบกากับภาษีอย่างย่อ ตามที่กฎหมายกาหนด
คาถาม ต้ องพิมพ์เลขที่หนังสือเดินทาง ลงในใบกากับภาษีอย่างย่ อหรือเปล่ า
คาตอบ จะพิมพ์หรื อเขียนก็ได้
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คาถาม นักท่ องเที่ยวไม่ มีหนังสือเดินทางและ ID CARD ควรจะทาอย่างไร
คาตอบ หากเป็ นไปได้ให้นกั ท่องเที่ยวโทรสอบถามเลขที่หนังสื อเดินทางกับทางโรงแรม
คาถาม กรณีขอแจ้ งเลิกเป็ นผู้ประกอบการขายสิ นค้ าในระบบ VRT สานักงานใหญ่ ต้องนาคาร้ อง ภ.พ.10 ที่เหลืออยู่ที่บริษทั ฯ
คืนกรมสรรพากรได้อย่ างไร
คาตอบ ส่ งคืนที่สานักงานสรรพากรพื้นที่ที่สานักงานใหญ่ต้ งั อยูด่ ว้ ยแบบ คท.8 โดยให้แนบสาเนาแบบ คท.9 ฉบับสุดท้าย,
บัตร VRT CARD (ถ้ามี) แล้วปลดป้ าย "VAT Refund for Tourists"
คาถาม อยากทราบว่ าทาไมถึงขอคืนภาษีผ่านบัตรเครดิตประเภท AMEX ไม่ ได้
คาตอบ บัตรเครดิต AMEX ไม่มีการตกลงร่ วมกันกับกรมสรรพากร
คาถาม นักท่ องเที่ยวขอคืนภาษีไม่ เกิน 30,000.-บาท หรือไม่ ประสงค์ขอคืนเป็ นดราฟต์ /เครดิต จาเป็ นต้ องกรอกชื่อและที่อยู่หรือไม่
คาตอบ การกรอกข้อมูลในคาร้อง ภ.พ.10 ส่วนของนักท่องเที่ยวจาเป็ นต้องกรอกชื่อ ที่อยูใ่ ห้ครบถ้วนทุกฉบับ เพราะนักท่องเที่ยวบางรายอาจ
ไม่สามารถคืนเป็ นเงินสดได้แล้วขอคืนภาษีไม่เกิน 30,000.- บาท เนื่ องจากพบประเด็นปั ญหาที่ตอ้ งตรวจก่อนคืน ต้องขอคืนภาษี
เป็ นเครดิต/ดราฟต์ นักท่องเที่ยวจึงต้องระบุที่อยูใ่ ห้ชดั เจน เพื่อการแจ้งคืนภาษีฯ
คาถาม นักท่ องเที่ยวมักสอบถามว่า เขาซื้อเสื้อผ้ าและใส่ อยู่จะตรวจเช็คอย่ างไร
คาตอบ ถ้านักท่องเที่ยวสามารถแสดงสิ นค้าและพิสูจน์ได้วา่ เสื้ อที่ใส่ เป็ นสิ นค้ารายการเดียวกับที่ระบุในคาร้อง ภ.พ.10 และใบกากับภาษี
ซึ่งเป็ นหน้าที่ของเจ้าพนักงานศุลกากรในการตรวจ
คาถาม นักท่ องเที่ยวชาวต่ างชาติ ทางานในประเทศไทย เมื่อซื้อสินค้ากลับไปต่ างประเทศ จะขอคืนภาษีได้หรือไม่
คาตอบ นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิ ขอคืนภาษีฯ ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ที่กฏหมายกาหนดตามประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นกั ท่องเที่ยว (ฉบับที่ 91)
ท่ าอากาศยานระหว่างประเทศที่สามารถยื่นแบบขอคืนเงินได้ : .
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานดอนเมือง | ท่าอากาศยานภูเก็ต | ท่าอากาศยานเชียงใหม่ |
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ | ท่าอากาศยานอู่ตะเภา | ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ | ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย
กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิม่ ให้ แก่ นักท่ องเที่ยว
กรมสรรพากร 90 ซอบพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
โทร : (662) 272-8195-8 โทรสาร : (662) 617-3559
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