Clear Data

คำขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามประมวลรัษฎากร

ยื่นต่อ

ภ.พ.08

สรรพากรพื้นที.่ ..........................................................................
สรรพากรพื้นทีส่ าขา...............................................................
ผู้อำนวยการสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่

1. ชื่อผู้ประกอบการ.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)*
ชื่อและที่อยู่สำนักงานใหญ่ :
ชื่อสถานประกอบการ ............................................................................................................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ : อาคาร..........................................................................ห้องเลขที.่ ...........................ชั้นที.่ ......................หมู่บ้าน......................................................................เลขที.่ ..................................
หมูท่ .ี่ ..............ตรอก/ซอย........................................................................ถนน............................................................................ตำบล/แขวง...................................................................................
อำเภอ/เขต..................................................................................................จังหวัด...............................................................................................รหัสไปรษณีย์ 		
โทรศัพท์..............................................................................................................................................................
2. วันที่เปนผู้ประกอบการจดทะเบียน :
วันที.่ ................เดือน..............................................................พ.ศ. ...........................
3. ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ เนื่องจาก
		 (1) เปนผู้ประกอบการทีอ่ ยู่ในข่ายต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
สำหรับบันทึกข้อมูลจากระบบ TCL
		 (2) เปนผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่ และได้แจ้งต่ออธิบดีเพือ่
เสียภาษีมลู ค่าเพิม่
			
(2.1) เปนกิจการขายสินค้าตามทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 81(1) (ก) ถึง (ฉ)			
(2.2) เปนกิจการขนาดย่อมตามมาตรา 81/1
			
(2.3) เปนกิจการอื่น ตามทีก่ ำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 			
(2.4) ใช้สิทธิฯ โดยเข้าใจผิดในข้อกฎหมาย
				 (ระบุ).........................................................................................
4. มีความประสงค์จะขอให้อธิบดีสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจาก
		 (1) เปนผู้ประกอบการทีก่ ่อนขอถอนทะเบียนกิจการมีมูลค่าของฐานภาษี (รายรับ) ต่ำกว่า 1,800,000 บาท เปนเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ป
		 (2) เปนผู้ประกอบการทีไ่ ด้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและใช้สิทธิแจ้งต่ออธิบดีเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ก่อนขอถอนทะเบียนกิจการมีมูลค่าของฐานภาษี
			 (รายรับ) ต่ำกว่า 1,800,000 บาท เปนเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ป
		 (3) เปนผู้ประกอบการทีจ่ ดทะเบียนโดยเข้าใจผิดในข้อกฎหมาย คือ (ระบุ).......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. ในวันยื่นคำขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มี
(1) รายรับทีย่ ังมิได้ชำระภาษี
.............................................................. บาท
(2) สินค้าคงเหลือตามราคาตลาด
.............................................................. บาท
(3) เครื่องจักรตามราคาตลาด
.............................................................. บาท

(4) ทรัพย์สินอื่นตามราคาตลาด ..................................................................... บาท
(5) ลูกหนี้ (เฉพาะทีต่ ้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม) ............................................. บาท
(6) เจ้าหนี้ ................................................................................................................ บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการทีแ่ จ้งไว้ข้างต้นเปนรายการทีถ่ ูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ
ลงชื่อ...................................................................................ผู้ประกอบการ
บตรา
(...................................................................................) ประทั
นิติบุคคล
วันที.่ ..................................................................................... (ถ้ามี)
หมายเหตุ : ให้ยื่น ภ.พ.08 พร้อมกัน 3 ฉบับ ณ สถานที่ดังนี้
		 1. ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือจะยื่นผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
			 ทีส่ ถานประกอบการตั้งอยู่ก็ได้
		 2. นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่
		 3. สำหรับผู้ประกอบการทีอ่ ยู่ในความดูแลของสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ให้ยื่น ณ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ หรือจะยื่นผ่าน
			 สำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่ก็ได้
		 4. *เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) หมายถึง
			 (1) กรณีบุคคลธรรมดา ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนที่กรมการปกครองออกให้
			 (2) กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้
			 (3) กรณีอื่นๆ นอกจาก (1) และ (2) ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ทีก่ รมสรรพากรออกให้

สำหรับเจ้าหน้าที่

บันทึกผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
1. ได้ตรวจสอบผู้ประกอบการจดทะเบียนรายนีแ้ ล้ว ปรากฏว่า
1.1 ในวันยื่นคำขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มี
		 (1) รายรับทีย่ ังมิได้ชำระภาษี			
.................................................................. บาท
		 (2) สินค้าคงเหลือตามราคาตลาด 		
.................................................................. บาท
		 (3) เครื่องจักรตามราคาตลาด			
.................................................................. บาท
		 (4) ทรัพย์สินอื่นตามราคาตลาด 		
.................................................................. บาท
		 (5) ลูกหนี้ (เฉพาะทีต่ ้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม)
.................................................................. บาท
		 (6) เจ้าหนี้ 				
.................................................................. บาท
1.2 อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................................................................................................................................................................................
			

...............................................................................................................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................................................................................................

2. ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการนำเงินภาษีไปชำระแล้วตามหนังสือที่ .................................................................. ลงวันที.่ .............................................................................ปรากฏว่า
2.1 ผู้ประกอบการได้ชำระภาษีครบถ้วนแล้วตามใบเสร็จรับเงินเลขที.่ .................................................................ลงวันที.่ ................................................................
2.2 ผู้ประกอบการยังไม่ชำระภาษีให้ครบถ้วน
3. พิจารณาแล้วเห็นว่า ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...........................................................................................ผู้บันทึก
(...........................................................................................)
ตำแหน่ง......................................................................................
วันที.่ .............................................................................................

คำสั่ง

ความเห็นเจ้าหน้าที่
		

		

อนุมัติ			

ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....................................................................................
(.....................................................................................)
ตำแหน่ง..............................................................................
วันที.่ .....................................................................................

		

อนุมัติ			

ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ......................................................................................
(.....................................................................................)
		
อธิบดีกรมสรรพากร
วันที.่ ..........................................................................................

คำเตือน : ท่านยังคงมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีต่อไปจนกว่าอธิบดีกรมสรรพากรจะสั่งขีดชื่อออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

