ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกีย่ วกับภาษีมูลค่ าเพิม่ (ฉบับที่ ๑๙๗)
เรื่อง กําหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการจัดทํารายงาน การลงรายการในรายงาน
การเก็บใบกํากับภาษีและเอกสารหลักฐานอืน่ ทีใ่ ช้ ประกอบการลงรายงานภาษีซื้อตามมาตรา 87
และมาตรา ๘๗/๓ วรรคสอง แห่ งประมวลรัษฎากร
----------------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๗/๓ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ อธิ บดีกรมสรรพากรกําหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทํารายงาน การลงรายการในรายงาน การเก็บใบกํากับภาษีและเอกสารหลักฐานอื่นที่ใช้ประกอบการ
ลงรายงานภาษีซ้ื อ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๘๙) เรื่ อง
กําหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทํารายงาน การลงรายการในรายงาน การเก็บใบกํากับภาษีและ
เอกสารหลักฐานอื่นที่ใช้ประกอบการลงรายงานภาษีซ้ื อตามมาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๗/๓ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๒ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็ นต้นไป
ข้ อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นข้อ ๒/๑ ข้อ ๒/๒ และข้อ ๒/๓ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๘๙) เรื่ อง กําหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทํารายงาน การลงรายการใน
รายงาน การเก็บใบกํากับภาษีและเอกสารหลักฐานอื่นที่ใช้ประกอบการลงรายงานภาษีซ้ื อตามมาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๗/
๓ วรรคสอง แห่ งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๑๒๔) เรื่ อง กําหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทํารายงาน การลง
รายการในรายงานการเก็บใบกํากับภาษีและเอกสารหลักฐานอื่นที่ใช้ประกอบการลงรายงานภาษีซ้ื อตามมาตรา ๘๗ และ
มาตรา ๘๗/๓ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕
“ข้อ ๒/๑ ให้ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนที่คาํ นวณเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๘๒/๓ แห่งประมวล
รัษฎากร จัดทํารายงานภาษีขายตามมาตรา ๘๗ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร และรายงานภาษีซ้ื อตามมาตรา ๘๗ (๒) แห่ง
ประมวลรัษฎากร โดยต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อยตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๗ เป็ นต้นไป
ข้อ ๒/๒ ให้ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียนที่ขายสิ นค้าหรื อให้บริ การลงรายการเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร
ของผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การ และรายการสถานประกอบการของผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การในรายงานภาษีขายตามข้อ
๒/๑ ดังนี้
(๑) รายการเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การ ให้ลงรายการดังกล่าวเฉพาะ
กรณี การลงรายการสําหรับใบกํากับภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรัษฎากร ใบเพิ่มหนี้ ตามมาตรา ๘๖/๙ แห่งประมวล
รัษฎากร หรื อใบลดหนี้ตามมาตรา ๘๖/๑๐ แห่งประมวลรัษฎากรซึ่ งออกให้แก่ผซู้ ้ื อสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การซึ่ งต้องมีและใช้
เลขประจําตัวในการปฏิบตั ิการตามประมวลรัษฎากรตามมาตรา ๓ เอกาทศ แห่งประมวลรัษฎากร แล้วแต่กรณี
(๒) รายการสถานประกอบการ ให้ลงรายการของสถานประกอบการซึ่ งเป็ นสํานักงานใหญ่ หรื อ

สาขาที่ .. ของผูซ้ ้ือสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียน และเป็ นสถานประกอบการที่

ปรากฏตามใบกํากับภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรัษฎากร ใบเพิ่มหนี้ ตามมาตรา ๘๖/๙ แห่งประมวลรัษฎากร หรื อ
ใบลดหนี้ ตามมาตรา ๘๖/๑๐ แห่งประมวลรัษฎากร ที่ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนได้ออกให้แก่ผซู้ ้ื อสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การนั้น
แล้วแต่กรณี
รายการเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรตาม (๑) และรายการสถานประกอบการตาม (๒) ให้ลงรายการ
ดังกล่าวสําหรับใบกํากับภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้จดั ทําขึ้นตั้งแต่วนั ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เป็ นต้นไป และสําหรับใบเพิม่ หนี้ตามมาตรา ๘๖/๙ แห่งประมวลรัษฎากร และใบลดหนี้ตามมาตรา ๘๖/๑๐ แห่งประมวล
รัษฎากร ที่อา้ งอิงใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่ งได้จดั ทําขึ้นตั้งแต่วนั ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เป็ นต้นไป
ข้อ ๒/๓ ให้ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียนที่ซ้ื อสิ นค้าหรื อรับบริ การลงรายการเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี
อากรและรายการสถานประกอบการของผูข้ ายสิ นค้าหรื อผูใ้ ห้บริ การซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนในรายงานภาษีซ้ื อ
ตามข้อ ๒/๑ ดังนี้
(๑) รายการเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูข้ ายสิ นค้าหรื อผูใ้ ห้บริ การ ให้ลงรายการดังกล่าวเฉพาะ
กรณี การลงรายการสําหรับใบกํากับภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรัษฎากร ใบเพิ่มหนี้ ตามมาตรา ๘๖/๙ แห่งประมวล
รัษฎากร หรื อใบลดหนี้ตามมาตรา ๘๖/๑๐ แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้รับจากผูข้ ายสิ นค้าหรื อผูใ้ ห้บริ การนั้น แล้วแต่กรณี
(๒) รายการสถานประกอบการ ให้ลงรายการของสถานประกอบการซึ่ งเป็ นสํานักงานใหญ่หรื อสาขา
ที่ .. ของผูข้ ายสิ นค้าหรื อผูใ้ ห้บริ การ ซึ่ งเป็ นสถานประกอบการตามที่ปรากฏในใบกํากับภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ แห่ง
ประมวลรัษฎากร ใบเพิม่ หนี้ ตามมาตรา ๘๖/๙ แห่งประมวลรัษฎากร หรื อใบลดหนี้ตามมาตรา ๘๖/๑๐ แห่งประมวล
รัษฎากร ที่ได้รับจากผูข้ ายสิ นค้าหรื อผูใ้ ห้บริ การนั้น แล้วแต่กรณี
รายการเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรตาม (๑) และรายการสถานประกอบการตาม (๒) ให้ลงรายการดังกล่าว
สําหรับใบกํากับภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ แห่ งประมวลรัษฎากร ที่ได้จดั ทําขึ้นตั้งแต่วนั ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็ นต้นไป
และสําหรับใบเพิ่มหนี้ตามมาตรา ๘๖/๙ แห่งประมวลรัษฎากร และใบลดหนี้ตามมาตรา ๘๖/๑๐ แห่งประมวลรัษฎากร ที่
อ้างอิงใบกํากับภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่ งได้จดั ทําขึ้นตั้งแต่วนั ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็ นต้น
ไป”
ข้ อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ประกาศเป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สาธิต รังคสิ ริ
(นายสาธิต รังคสิ ริ)
อธิบดีกรมสรรพากร

