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เมือช่วงปลายเดือนมิถน
ุ ายนทีผ่านมา EU ได ้เห็นชอบกฎระเบียบ 2 ฉบับ คือ 1. กฎระเบียบ Autonomous Tariff Quota และ 2. กฎระเบียบ
Autonomous Tariff Suspension เพือยกเว ้นภาษี สําหรับ “สินค้าประเภทว ัตถุดบ
ิ ” ทีจําเป็ นต่อภาคการผลิตของ EU เป็ นการชัวคราว โดยกฎ
ระเบียบทัง 2 ฉบับครอบคลุมสินค ้าถึง 159 รายการ และมีผลบังคับใช ้ตังแต่วน
ั ที 1 กรกฎาคม 2561 เป็ นต ้นไป
1. กฎระเบียบ Council Regulation 2018/913 ปรับปรุงการบริหารโควตาภาษี (Autonomous Tariff Quota) ตามกฎระเบียบ Council
Regulation 1388/2013 เพือลดภาษี สําหรับสินค ้าทีมีการผลิตใน EU ไม่เพียงพอต่อความต ้องการของอุตสาหกรรมภายใน โดยเป็ นการ
เพิมสินค ้าใหม่ทจะทํ
ี
าการลดภาษี 7 รายการ และสินค ้าทีมีการแก ้ไขรายละเอียดการลดภาษี เช่น ช่วงเวลาทีลดภาษี และอัตราภาษี ทลด
ี 7
รายการ รวมเป็ นสินค ้าทีจะได ้รับประโยชน์จากกฎระเบียบฉบับใหม่ 18 รายการ ประกอบด ้วยกลุม
่ สินค ้าดังต่อไปนี
เคมีภัณฑ์อินทรีย์ (พิ กัดศุลกากรตอนที 29)

สารสกัดทีใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี (ตอนที 32)

เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด (ตอนที 38)

ผ้าสิงทอ (ตอนที 59)

ทองแดงและของทีทําด้วยทองแดง (ตอนที 74)

อะลูมิเนียมและของทีทําด้วยอะลูมิเนียม (ตอนที 76)

เครืองจักรไฟฟา เครืองอุปกรณ์ไฟฟา และส่วนประกอบ (ตอนที 85)

ภายใต ้กฎระเบียบฉบับใหม่ EU จะยกเว ้นภาษี นําเข ้าเหลือ 0% สําหรับสินค ้าทีนํ าเข ้าในปริมาณและช่วงเวลาทีกําหนด (สินค ้าบางรายการได ้รับ
การยกเว ้นภาษี ตลอดทังปี ในขณะทีบางรายการได ้รับการยกเว ้นภาษี เฉพาะช่วงครึงหลังของแต่ละปี หรือเฉพาะครึงหลังของปี 2561) โดยมีผล
้ ังแต่ว ันที 1 กรกฎาคม 2561 ทังนี ผู ้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายการสินค ้าและช่วงเวลาทีจะได ้รับยกเว ้นภาษี ได ้ที
บ ังค ับใชต
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0913&from=EN
2. กฎระเบียบ Council Regulation 2018/914 ปรับปรุงรายการสินค ้าทีได ้รับยกเว ้นภาษี เป็ นการชัวคราว (Autonomous Tariff Suspension)
สําหรับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ตามกฎระเบียบ Council Regulation 1387/2013 โดยแก ้ไขรายละเอียดเกียวกับการยกเว ้นภาษี เพิมเติม
อีก 141 รายการ ประกอบด ้วยกลุม
่ สินค ้าดังต่อไปนี
เชือเพลิงทีได้จากแร่ นํามันแร่ และผลิตภัณฑ์
ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดทีบริโภคได้ (ตอนที 21)

ทีได้จากการกลันสิงดังกล่าว สารบิทูมินัส ไขที
ได้จากแร่ (ตอนที 27)

เคมีภัณฑ์อินทรีย์ (ตอนที 29)
เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด (ตอนที 38)

สิงสกัดทีใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี (ตอนที 32)
พลาสติกและของทีทําด้วยพลาสติก (ตอนที
39)
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ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมทางเคมีหรือ
อุตสาหกรรมทีเกียวเนืองกัน (ตอนที 28)
ของทีใช้ถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ (ตอนที
37)
ยางและของทําด้วยยาง (ตอนที 40)
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เส้นใยสิงทอจากพื ชอืนๆ ด้ายกระดาษ และผ้า

แวดดิง สักหลาดและผ้าไม่ทอ เชือกชนิดทไวน์

ผ้าสิงทอ ทีอาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเปนชัน

ทอจากด้ายกระดาษ (ตอนที 53)

ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรปและเคเบิล และของทํา

ของทําด้วยสิงทอชนิดทีเหมาะสําหรับใช้ใน

ด้วยสิงดังกล่าว (ตอนที 56)

อุตสาหกรรม (ตอนที 59)

แก้วและเครืองแก้ว (ตอนที 70)

ของทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกลํา (ตอนที 73)

ทองแดงและของทําด้วยทองแดง (ตอนที 74)

อะลูมิเนียมและของทําด้วยอะลูมิเนียม (ตอนที

โลหะสามัญชนิดอืน เซอร์เมต และของทําด้วย

76)

ของดังกล่าว (ตอนที 81)

เครืองอุปกรณ์ไฟฟา และส่วนประกอบ (ตอน
ที 85)

ยานบกและส่วนประกอบ (ตอนที 87)

เครืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์บอยเลอร์
เครืองจักร เครืองใช้กล และส่วนประกอบ
(ตอนที 84)
อุปกรณ์และเครืองอุปกรณ์ทีใช้ในทาง
ทัศนศาสตร์ (ตอนที 90)

ภายใต ้กฎระเบียบดังกล่าว EU จะยกเว ้นการเก็บภาษี นําเข ้าสินค ้าเหล่านีเป็ นการชัวคราวจนกว่าจะมีการประเมินความจําเป็ นครังใหม่ โดยมีผล
้ ังแต่ว ันที 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ทังนี ผู ้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายการสินค ้าและกําหนดการประเมินความจําเป็ นครัง
บ ังค ับใชต
ต่อไปสําหรับแต่ละรายการสินค ้าได ้ที https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0914&from=EN
ทังนี คณะกรรมาธิการยุโรปจะพิจารณาปรับรายการสินค ้าประเภทวัตถุดบ
ิ ปี ละ 2 รอบ ในวันที 1 ของเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม ของทุกๆ ปี
ตามความต ้องการของประเทศสมาชิก ซึงผู ้ประกอบการสามารถอ่านรายละเอียดเพิมเติมได ้ที
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/suspensions_en
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