จีนประกาศนโยบายการปรับอัตราภาษีสงออกสําหรับผลิตภัณฑเหล็กบางชนิด
-----------------------------คณะกรรมการอัตราภาษีศุลกากร สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดมีประกาศเรื่อง “การปรับอัตราภาษีการ
สงออกผลิตภัณฑเหล็กเพิ่มเติม” (ประกาศคณะกรรมการอัตราภาษี ป 2564 ฉบับที่ 6) เพื่อสงเสริมการ
เปลี่ยนแปลงและยกระดับและการพัฒนาคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมเหล็ก มีผลตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2564
โดยปรับอัตราภาษีสงออกของเหล็กหมูที่มีความบริสุทธิ์สูง (high-purity pig iron) และเฟอรโรโครม
(ferrochrome) เพิ่ มขึ้ น เป น ร อยละ 20 และร อยละ 40 ตามลําดับ รวมทั้ งยกเลิกการคืน ภาษีสงออก
สําหรับผลิตภัณฑเหล็ก 23 รายการ
การปรับอัตราภาษีดังกลาวนับเปนครั้งที่ 2 ในปนี้ โดยครั้งแรกจีนไดประกาศปรับอัตราภาษีสงออก
เหล็กบางรายการ ไดแก เฟอรโรซิลิกอน (ferrosilicon) เฟอรโรโครม (ferrochrome) และเหล็กหมูที่มีความ
บริสุทธิ์สูง (high-purity pig iron) เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 25 รอยละ 20 และรอยละ 15 ตามลําดับ (จากเดิมอยู
ที่รอยละ 20 รอยละ 15 และรอยละ 10 ตามลําดับ) มีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งปรับลดอัตรา
ภาษีนําเขาสําหรั บผลิตภัณฑเหล็กบางรายการเพื่อลดตนทุนการนําเข าซึ่งเปนสวนหนึ่งของความพยายาม
ผลักดัน การยกระดั บและการเปลี่ ยนแปลงของอุตสาหกรรม โดยจีน จะใชอัตราภาษีนําเขาชั่ว คราวเปน 0
(provisional zero import tax rate) สําหรับเหล็กหมู (pig iron) เหล็กดิบ (crude steel) วัตถุดิบเหล็ก
รีไซเคิล (recycled steel raw materials) และเฟอรโรโครม (Ferrochrome) และยกเลิกการคืนภาษีสงออก
ผลิตภัณฑเหล็ก 146 รายการ (เชน ผงโลหะผสมเหล็ก วัสดุรีดเย็นไมมวน ลวดสแตนเลส และหมอนรองเหล็ก
และผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลา) การปรับเปลี่ยนดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อลดตนทุนการนําเขา ขยายการ
นําเขาเหล็กบางชนิด (โดยเฉพาะชนิดที่กอใหเกิดมลพิษมากจากกระบวนการผลิต) สนับสนุนผูผลิตในประเทศ
ใหลดการผลิตเหล็กดิบ ชี้นําภาคอุตสาหกรรมเพื่อลดการใชพลังงาน และผลักดันการยกระดับอุตสาหกรรม
และการพัฒนาคุณภาพสูงในภาคสวน
ทั้งนี้ สํานักงานศุลกากรแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ไดจัดทําสรุปการตีความนโยบายการ
ปรับภาษีสงออกสําหรับผลิตภัณฑเหล็กบางชนิด (รายละเอียดตามตารางแนบ) ดังนี้
1. เหล็กหมูที่มีความบริสุทธิ์สูง (ปริมาณแมงกานีสนอยกวารอยละ 0.08 ปริมาณฟอสฟอรัสนอยกวา
รอยละ 0.03 ปริมาณกํามะถันนอยกวารอยละ 0.02 ปริมาณไททาเนียมนอยกวารอยละ0.03 โดยน้ําหนัก)
จากเดิมอัตราภาษีสงออกชั่วคราวรอยละ 15 ปรับเปนอัตราภาษีสงออกรอยละ 20
ทั้งนี้ GACC ไดจัดทํา HS-Code 10 digit ของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับการปรับอัตราภาษีสงออก ไดแก
HS-Code 7201100010 และ HS-Code 7201100090 ใหอยูใน 7201100000 เพื่อใชสําหรับอางอิงในการจดแจง
2. เฟอรโรโครม จําแนกเปน HS-Code 72024100 (ที่มีคารบอนมากกวารอยละ 4 โดยน้ําหนัก)
และ HS-Code 72024900 (ที่มีคารบอนไมเกินรอยละ 4 โดยน้ําหนัก) จากเดิมอัตราภาษีสงออกชั่วคราวจาก
รอยละ 20 ปรับเปนอัตราภาษีสงออกรอยละ 40
ผูเชี่ยวชาญในจีนใหความเห็นวา การขยายขอบเขตสินคาเหล็กในการยกเลิกคืนภาษีสงออกในครั้งนี้
จะทําใหความสามารถในการแขงขันดานราคาของผลิตภัณฑเหล็กที่เกี่ยวของลดลง และเปนการจํากัดการสงออก
เหล็ก การปรับอัตราภาษีสงออกทั้ง 2 รอบ จะทําใหตนทุนการสงออกสูงขึ้น ซึ่งจะชวยลดการสงออกเหล็กของ
อุตสาหกรรมในประเทศของจีน และเปนการใหความสําคัญกับการตอบสนองความตองการภายในประเทศ ซึ่งเอื้อ
ตอการปรับปรุงการปกปองทรัพยากรเหล็กในประเทศจีนและการรักษาเสถียรภาพราคาเหล็ก
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เนื่องจากอุตสาหกรรมเหล็กเปนอุตสาหกรรมที่มีการปลอยกาซคารบอนมากที่สุดในภาคการผลิ ต
จํานวน 31 สาขา และเพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุดของการจํากัดการปลอยกาซคารบอน อุตสาหกรรมเหล็กใน
จีนจึงจําเปนตองดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงและการลดปริมาณการผลิต
ในชวงครึ่งหลังของป2564 อุตสาหกรรมเหล็กในจีนจะปรับปรุงความสามารถในการปรับตัวดานอุป
สงคและอุปทานของผลิตภัณฑเหล็กในประเทศอยางตอเนื่อง ปองกันการผันผวนของราคาเหล็ก และปองกัน
ความเสี่ยงของตนทุนที่เกิดจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและเชื้อเพลิง จีนจึงตองลดการผลิตเหล็กดิบและ
ปรับโครงสรางใหเหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพ ลดตนทุน เพิ่มความยืดหยุน และปองกันความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงของอุปสงคและตนทุนที่สูงขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมุงมั่นที่จะรักษาผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เสริมสราง
ความร ว มมื อ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั น ของห ว งโซ อุ ต สาหกรรม และร ว มกั น วางแผนสํ า หรั บ การเปลี่ ย นแปลงเป น
อุตสาหกรรมเหล็กในรูปแบบที่มีคารบอนต่ํา
ขอคิดเห็น
การปรับนโยบายขึ้นภาษีสงออกเหล็กและยกเลิกการคืนภาษีสงออกของจีน รวมถึงอัตราภาษีนําเขา
ชั่ ว คราวเป น 0 เป น มาตรการเพื่ อ ส ง เสริ ม การเปลี่ย นแปลงและยกระดับ และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพสู งของ
อุตสาหกรรมเหล็กของจีนทั้งระบบ โดยจีนจะลดการผลิตเหล็กดิบและเหล็กอื่นๆ ที่กอใหเกิดมลพิษสูง ซึ่งเปน
การตอบสนองนโยบายการพัฒนาการลดคารบอนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของอุตสาหกรรมเหล็กในจีน
ขณะเดียวกัน เพื่อปองกันความผันผวนของราคาวัตถุดิบเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กที่ใชวัตถุดิบเหล็กดิบหรือ
เหล็กชนิดอื่นที่ไมสนับสนุนใหผลิต การปรับขึ้นภาษีสงออกและยกเลิกการคืนภาษีเหล็กบางชนิดเพื่อชะลอการ
สงออก จะชวยรักษาระดับราคาวัตถุดิบเหล็กในประเทศ และยังใชอัตราภาษีนําเขาชั่วคราวเปน 0 เพื่อลด
ตนทุนการผลิต
แหลงที่มา http://www.ccpit.org/Contents/Channel_4115/2021/0803/1357982/content_1357982.htm
http://www.customs.gov.cn/customs/xwfb34/302425/3796473/index.html
http://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/202107/t20210729_3741558.htm
http://szs.mof.gov.cn/zhengcefabu/202107/t20210728_3741154.htm

-----------------------------สพต. ณ กรุงปกกิ่ง
3 สิงหาคม 2564
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ตาราง 1 อัตราภาษีสงออกผลิตภัณฑเหล็กของจีน มีผลตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2564
กอนปรับ
HS-Code

รายชื่อสินคา

อัตรา อัตราภาษี
ภาษี
สงออก
HS-Code
สงออก ชั่วคราว
20% 15%
7201100000

7201100010 เหล็กหมูที่มีความ
บริสุทธิ์สูง
(แมงกานีส<0.08%,
ฟอสฟอรัส<0.03%,
กํามะถัน<0.02%,
ไททาเนียม<0.03%)
7202410000 เฟอรโรโครเมียม
40%
(ปริมาณคารบอน
มากกวา
4%)
7202490000 เฟอรโรโครเมียม
40%
(ปริมาณคารบอน
ไมเกิน 4%)

ที่มา www.customs.gov.cn

หลังปรับ
รายชื่อสินคา
เหล็กหมู
บริสุทธิ์
(ฟอสฟอรัสไม
เกิน 0.5%)

อัตรา
ภาษี หมายเหตุ
สงออก
20% รวมเหล็ก
หมูที่มี
ความ
บริสุทธิ์สูง

20%

ไมเปลี่ยนแปลง

ไมเปลี่ยนแปลง 40%

20%

ไมเปลี่ยนแปลง

ไมเปลี่ยนแปลง 40%
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ตาราง 2 รายการผลิตภัณฑเหล็กที่ยกเลิกการคืนภาษีสงออก 23 รายการ

ที่มา https://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-5076.aspx

