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แนวทางการจำหน,ายสินค1าผ,านเว็บไซต9 Amazon ในยุโรป 

1. ภาพรวมการค,าออนไลน1ในประเทศเยอรมนี1 

ป;จจุบัน ชาวเยอรมันหันมาซื้อสินค.าผ(านช(องทางออนไลน9เพิ่มมากขึ้น ในปN ค.ศ. 2020 มูลค(าการค.าปลีก

และค.าส(งในประเทศ 2.19 ล.านล.านยูโร มาจากการจำหน(ายสินค.าผ(านทางออนไลน9ถึงร.อยละ 12.2 การใช.

มาตรการล็อกดาวน9ภายในประเทศได.ส(งผลดีต(อตลาดออนไลน9ประเภทค.าปลีกให.เติบโตข้ึนร.อยละ 14.6 ด.วยมูลค(า

การค.า 83.3 พันล.านยูโร (72.6 พันล.านยูโร, ค.ศ. 2019) สินค.าท่ีได.รับความนิยม มีดังน้ี 

- อุปกรณ9อิเล็กทรอนิกส9 คอมพิวเตอร9 e-book ส่ือบันเทิง 28.5 พันล.านยูโร (+10.5%) 

- เส้ือผ.าและรองเท.า 21.2 พันล.านยูโร (+13.2%) 

- ของใช.ในชีวิตประจำวัน 2.8 พันล.านยูโร (+35.4%) 

- อาหารและเคร่ืองด่ืม 2.7 พันล.านยูโร (+68%) 

- สินค.าสำหรับสัตว9เล้ียง 1.4 พันล.านยูโร (+15.8%) 

- ยาประเภทต(าง ๆ 1.2 พันล.านยูโร (+53.9%) 

- เฟอร9นิเจอร9และของตกแต(งบ.าน 5.4 พันล.านยูโร (+15%) 

แพลตฟอร1มออนไลน1ท่ีได,รับความนิยม 5 อันดับแรก 

ได.แก( www.amazon.de, www.otto.de, 

www.zalando.de, www.mediamarkt.de และ 

www.notebooksbilliger.de  

 แพลตฟอร1มออนไลน1สำหรับสินค,าเฟอร1นิเจอร1และ

ของตกแตIงบ,าน เช(น www.ikea.com/de/de/, 

www.bett1.de, www.wayfair.de, www.reuter.de, 

www.westwing.de 

แพลตฟอร1มออนไลน1สำหรับสินค,าเพ่ือสุขภาพ ยา 

และเคร่ืองสำอาง เช(น www.docmorris.de, www.shop-

apotheke.com, www.douglas.de, www.flaconi.de, 

www.medpex.de, www.medikamente-per-klick.de, 

www.dm.de, www.shop.apotal.de, www.apo-rot.de 

 
1 https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Grosshandel-Einzelhandel/_inhalt.html 

https://www.ehi.org/de/top-100-umsatzstaerkste-onlineshops-in-deutschland/ 

https://www.stores-shops.de/konzept/handelsstruktur/e-commerce-rekordumsatz-in-2020/ 

https://www.bevh.org/presse/pressemitteilungen/details/e-commerce-beschleunigt-wachstum-deutlich-auf-mehr-als-83-mrd-euro-warenumsatz-in-2020-bevh-forde.html 
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 จ า กก า รศ ึ กษ าตล าดขอ ง สม าคมก า รค . า อ อน ไ ลน 9  ( Bundesverband E-Commerce und 

Versandhandel Deutschland e.V) พบว(าผู.บริโภคอายุมากกว(า 60 ปN หันมาซื้อของทางออนไลน9มากขึ้น แม.ว(า

มูลค(าการซื้อของผู.บริโภคกลุ(มนี้จะมีสัดส(วนน.อยกว(าหนึ่งในสี่ของกลุ(มผู.ซื้อโดยรวม แต(หนึ่งในสามของผู.ซื้อทาง

ออนไลน9พบว(ามีอายุมากกว(า 60 ปN นอกจากนี้ พบว(าสัดส(วนสี่ในสิบของลูกค.าออนไลน9มีการซื้อสินค.ามากกว(าหน่ึง

ครั้งต(อสัปดาห9 และสัดส(วนสามในสี่มีความเห็นว(าจะสั่งของออนไลน9มากขึ้นในอนาคต ในขณะที่ ข.อมูลจาก 

Eurostat รายงานว(ากลุ(มอายุที่ใช.บริการร.านค.าออนไลน9มากที่สุด คือ กลุ(มอายุระหว(าง 25-34 ปN และกลุ(มอายุ

ระหว(าง 33-44 ปN  

 

2. ภาพรวมการค,าออนไลน1ประเทศสวิตเซอร1แลนด12 

ในปN ค.ศ. 2020 ผู.บริโภคชาวสวิสซื้อสินค.าและบริการทางออนไลน9 มูลค(ารวม 13.1 พันล.านฟรังก9สวิส 

เพิ่มขึ ้นร.อยละ 27.2 จากปN ค.ศ. 2019 (2.8 พันล.านฟรังก9สวิส) โดยอัตราการซื้อสินค.าผ(านร.านค.าออนไลน9

ภายในประเทศเพิ่มขึ้นร.อยละ 32 (11 พันล.านฟรังก9สวิส) ในขณะที่การซื้อสินค.าผ(านร.านค.าในต(างประเทศเพิ่มข้ึน

ร.อยละ 5 (2.1 พันล.านฟรังก9สวิส) จากข.อมูลสถิติของสมาคมการสวิส รายงานว(าการซื้อของออนไลน9ประเภท

สินค.าอาหารเพิ่มขึ้นร.อยละ 3.5 สินค.าอื่น ๆ นอกจากอาหารเพิ่มขึ้นร.อยละ 18.9 สินค.าที่มีการซื้อผ(านช(องทาง

ออนไลน9 ได.แก( 

- อุปกรณ9อิเล็กทรอนิกส9 คอมพิวเตอร9 3.04 พันล.านฟรังก9สวิส 

- เส้ือผ.าและรองเท.า 2.49 พันล.านฟรังก9สวิส 

- อาหาร 1.49 พันล.านฟรังก9สวิส 

- เฟอร9นิเจอร9และของตกแต(งบ.าน 1.17 พันล.านฟรังก9สวิส 

- กีฬา 0.57 พันล.านฟรังก9สวิส 

- หนังสือและส่ือบันเทิง 0.35 พันล.านฟรังก9สวิส 

ร,านค,าออนไลน1ท่ีได,รับความนิยมมากท่ีสุด 5 อันดับ ได.แก( www.zalando.ch, www.digitec.ch, 

www.amazon.de, www.nespresso.com/ch และ www.brack.ch 

แพลตฟอร1มออนไลน1สำหรับสินค,าเฟอร1นิเจอร1และของตกแตIงบ,าน เช(น www.ikea.com/ch/de/, 

www.conforama.ch, www.home24.ch, www.bettybossi.ch, www.angela-bruderer.ch 

แพลตฟอร1มออนไลน1สำหรับสินค,าเพ่ือสุขภาพ ยา และเคร่ืองสำอาง เช(น shop.zurrose.ch, 

www.douglas.ch, www.parfumdreams.ch 

 
2 https://handelsverband.swiss/facts/facts-zur-schweiz/ 

https://handelsverband.swiss/wp-content/uploads/2021/03/DE-2021.03.10-Medienmitteilung_HANDELSVERBAND-VSV-GfK_Onlinehandel-2020_FINAL-1.pdf 

https://handelsverband.swiss/wp-content/uploads/2021/03/Onlinehandelsmarkt-Schweiz-2020_Version-Medien.pdf 
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3. การจำหนIายสินค,าผIานทางเว็บไซต1ออนไลน1 Amazon 

Amazon.de นับเป�นส(วนหนึ่งของบริษัท Amazon EU S.à.r.l. ซึ่งตั้งอยู( ณ ประเทศลักเซมเบิร9ก ป;จจุบัน 

มีร.านค.าจำหน(ายสินค.าบนแพลตฟอร9มมากกว(า 240,000 ราย มีสินค.าจำนวนมากกว(า 586 ล.านชนิด และมีผู.

ลงทะเบียนซื้อสินค.าออนไลน9ในเยอรมนีมากกว(า 44 ล.านรายชื่อ โดยในปN ค.ศ. 2019 Amazon.de สามารถสร.าง

มูลค(าการค.าสูงเป�นอันดับหนึ่งถึง 10.49 พันล.านยูโร เมื่อเทียบกับแพลตฟอร9มร.านค.าออนไลน9อื่น ๆ ในประเทศ 

ทั้งนี้ ร.านค.าที่ได.รับความนิยม 100 อันดับแรกใน Amazon.de ประกอบด.วยบริษัทในเยอรมนี 73 ราย ตามมา

ด.วย บริษัทจากประเทศจีน 9 ราย จากประเทศสวิตเซอร9แลนด9 4 ราย และจากประเทศอังกฤษ 4 ราย ประเภท

สินค.าท่ีขายดีบนแพลตฟอร9มของ Amazon เยอรมัน ได.แก( อุปกรณ9อิเล็กทรอนิกส9 e-book เกม และส่ือบันเทิง 

ข้ันตอนการจำหน(ายสินค.าบนเว็บไซต9 Amazon.de ในสหภาพยุโรปและเยอรมนี มีดังน้ี 

1) เลือกตลาดท่ีต,องการ  

Amazon มีคลังสินค.าในทวีปยุโรป 7 ประเทศ ได.แก( อังกฤษ เยอรมนี อิตาลี สเปน ฝรั่งเศส โปแลนด9 

และสาธารณรัฐเช็ก ผู.ใช.บริการสามารถใช.บัญชีผู.ขายหนึ่งบัญชีสำหรับตลาด 6 แห(ง ยกเว.นอังกฤษ (ตั้งแต(วันท่ี 1 

มกราคม ค.ศ. 2021) แต(ต.องกำหนดว(าจะกระจายสินค.าส(วนใหญ(จากที่ใด ทั้งนี้ สามารถเลือกได.ว(าจะจัดจำหน(าย

ในประเทศเดียวหรือหลายประเทศในยุโรป และในปN ค.ศ. 2020 Amazon ได.เป:ดตัวเว็บไซต9 Amazon.se 

ให.บริการร.านค.าออนไลน9เพิ ่มในประเทศสวีเดน ป;จจุบัน Amazon ให.บริการร.านค.าออนไลน9ในทวีปยุโรป            

8 ประเทศ ได.แก( อังกฤษ เยอรมนี อิตาลี สเปน ฝร่ังเศส เนเธอแลนด9 สวีเดน และตุรกี 

Food 
 

Multiple 
products 

Clothes/ 
fashion 

Shoes Sports Furnitures/ 
Home deco 

Multimedia/ 
Electronics 

Garden/DIY 
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2) เลือกวิธีการจำหนIายและจัดสIงสินค,า   

2.1) Fulfillment by Merchant (FBM) การจัดส(งสินค.าจากผู.จำหน(ายโดยตรง ในกรณีน้ี ผู.จำหน(าย

สินค.าสามารถส(งสินค.าจากต(างประเทศได. แต(จะต.องเสียค(าจัดส(งเป�นรายคร้ังและใช.เวลานาน อีกท้ังเส่ียงต(อการ

ดำเนินเร่ืองภาษีขาเข.า หรืออีกทางเลือกหน่ึง คือ การให.บุคคลท่ีสามหรือผู.กระจายสินค.าในประเทศเป�าหมายเป�น

คลังสินค.าและจัดส(งของ  

2.2) Fulfillment by Amazon (FBA) การจัดส(งสินค.าโดยอเมซอน มีทางเลือก 3 แบบ ดังน้ี 

1) European Fulfillment Network (EFN) ผู.จำหน(ายสามารถจัดเก็บและจัดส(งสินค.าจากศูนย9

กระจายสินค.า Amazon EU ที่เลือกและจัดส(งไปยังประเทศอื่น ๆ เมื่อมีการสั่งซื้อ อีกทั้ง ยังมีสิทธ์ิได.รับตรา 

Amazon Prime ซ่ึงช(วยให.ผู.ซ้ือเห็นสินค.าและตัดสินใจซ้ือง(ายข้ึน 

2) Multi-country Inventory (MCI) ผู.จำหน(ายสามารถจัดเก็บสินค.าในศูนย9กระจายสินค.าของ 

Amazon ในหลายประเทศและมีสิทธ์ิได.รับตรา Amazon Prime ในแต(ละประเทศท่ีมีการจัดเก็บสินค.า 

3) Pan-European FBA ผู.จำหน(ายมีสิทธ์ิได.รับตรา Amazon Prime ทั้งนี้ ผู.จำหน(ายสามารถ

จัดเก็บของในคลังกระจายสินค.าท่ีเดียวในยุโรป โดย Amazon จะเป�นผู.กระจายผลิตภัณฑ9ต(อไปยังคลังสินค.าของ

ประเทศอ่ืน ๆ อีกคร้ัง ด.วยการพิจารณาว(าท่ีใดมีความต.องการสินค.าน้ัน ๆ สูง 

 **ด.วยข.อตกลงเรื่องด(านศุลกากรที่เปลี่ยนไประหว(างสหภาพฯ และอังกฤษ ตั้งแต(วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 

2021 อเมซอนงดบริการจัดส(งสินค.าผ(านระบบ FBA ระว(างคลังสินค.าในสหภาพฯ และอังกฤษ หากผู.จำหน(าย

ต.องการใช.บริการ FBA ในสหภาพฯ และอังกฤษ จะต.องส(งสินค.าแยกไปยังคลังสินค.าของอเมซอนท้ังสองแห(ง 

3) การศึกษาข,อมูลกฎหมายระหวIางประเทศรายสินค,าหรือจ,างหนIวยงานทนาย  

ผู.จำหน(ายสามารถศึกษากฎระเบียบข.อบังคับรายสินค.าได.ด.วยตนเอง หรือจัดจ.างหน(วยงานทนายที่มี

ความรู.เกี่ยวกับกฎระเบียบแต(ละสินค.าในประเทศที่ต.องการขาย เพื่อพัฒนาสินค.าให.ได.ตามมาตรฐานของสหภาพฯ 

ทั้งนี้ การขายสินค.าในสหภาพยุโรปมีกฎระเบียบที่เข.มงวด โดยเฉพาะการติดฉลาก การรับประกัน และการเสีย

ภาษี เป�นต.น ผู.จำหน(ายสินค.าในสหภาพฯ จำเป�นต.องปฏิบัติตามอย(างเคร(งครัด 

- กฎระเบียบข.อบังคับรายสินค.า: https://sellercentral.amazon.de/gp/help/external/help-

page.html?itemID=201743940&language=en_DE&ref=efph_201743940_bred_201743980 

- รายการสินค.าท่ีต.องมีการตรวจสอบก(อนจำหน(าย: 

https://sellercentral.amazon.de/gp/help/external/G200333160?language=en_DE&ref=efph_G200

333160_cont_G200140860 

- รายการสินค.าต.องห.ามและควบคุม: https://sellercentral.amazon.de/gp/help/external/help-

page.html?itemID=201743940&language=en_DE&ref=efph_201743940_bred_201743980 
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https://sellercentral.amazon.de/gp/help/external/help.html?itemID=6GFTJ2TEFCTKN6Q&l

anguage=en_DE&ref=efph_6GFTJ2TEFCTKN6Q_cont_201743940 

4) การจดทะเบ ียนภาษ ีม ูลค I า เพ ิ ่ ม  (VAT) และหมายเลข EORI (Economic Operators' 

Registration and Identification number) 

4.1) การจดทะเบียนภาษีมูลคIาเพ่ิม (VAT) 

ผู.จำหน(ายสินค.าที่มีถิ ่นพำนักและจดทะเบียนบริษัทในประเทศเยอรมนี จะได.รับสิทธิ ์ยกเว.นการจด

ทะเบียนภาษีมูลค(าเพิ่ม หากมียอดการขายต่ำกว(า 22,000 ยูโรต(อไป หากมียอดการขายสูงกว(าจำนวนดังกล(าว

จะต.องจดทะเบียนผู.เสียภาษีและส(งรายงานการเสียภาษีมูลค(าเพ่ิมแก(สรรพากรเป�นรายเดือน 

บริษัทต(างชาติที่ไม(ได.มีการจดทะเบียนบริษัทในประเทศปลายทาง แต(มีการจำหน(ายสินค.าในประเทศ    

นั้น ๆ เช(น บริษัทต(างชาติที่ดำเนินธุรกิจผ(านระบบ FBA ซึ่งมีการเก็บและจำหน(ายสินค.าผ(านคลังสินค.าของ 

Amazon เยอรมัน จำเป�นต.องจดทะเบียนภาษีมูลค(าเพิ่มในประเทศเยอรมนีและชำระภาษีตามระเบียบเยอรมัน 

หรือหากเก็บและจำหน(ายสินค.าผ(านคลังสินค.าในประเทศฝรั่งเศส จะต.องจดทะเบียนภาษีมูลค(าเพิ่มในประเทศ

ฝร่ังเศสเช(นกัน 

สำหรับกรณีที่ผู.จำหน(ายมีของอยู(ที่คลังสินค.าในฝรั่งเศส แต(ต.องการส(งให.ลูกค.าในเยอรมนี ผ(านระบบ FBA 

หรือเรียกว(าการจำหน(ายสินค.าทางไกล (Distance selling of goods) หากยอดการจำหน(ายสินค.ามายังเยอรมนี

ไม(เกิน 100,000 ยูโรต(อปN ไม(จำเป�นต.องจดทะเบียนภาษีมูลค(าเพิ ่มในประเทศเยอรมนี โดยสามารถคำนวณ

ภาษีมูลค(าเพิ่มตามประเทศต.นทาง หากภายหลังมียอดส(งสินค.ามาเยอรมนีเกิน 100,000 ยูโรต(อปN จะต.องจด

ทะเบียนภาษีมูลค(าเพิ่มในประเทศเยอรมนี พร.อมคำนวนภาษีสำหรับราคาสินค.าและชำระภาษีตามระเบียบ

เยอรมัน ท้ังน้ี แต(ละประเทศในสหภาพยุโรปมีอัตรายกเว.นภาษีการจำหน(ายสินค.าทางไกลท่ีแตกต(างกัน (Distance 

Selling Thresholds) 

ทั้งนี้ ระบบการคิดภาษีมูลค(าเพิ่ม (VAT) ของสหภาพฯ จะรวมภาษีกับราคาขายปลีกแต(ละชิ้นตั้งแต(ต.น 

อัตราภาษีมูลค(าเพิ่มในประเทศเยอรมนีโดยทั่วไปอยู(ที ่ร.อยละ 19 และสินค.าบางประเภทอยู(ที ่ร.อยละ 7 เช(น 

หนังสือพิมพ9 อาหาร และสินค.าเกษตร สามารถศึกษาข.อมูลอัตราภาษี (VAT) ของประเทศเยอรมนีได.ท่ี: 

https://sellercentral.amazon.de/gp/help/external/help.html?itemID=GYND54PM5WB84UM&langu

age=en_DE&ref=efph_GYND54PM5WB84UM_relt_UMBCNJPHD3UV47Q  

ในป;จจุบัน Amazon EU ได.ให.บริการจดทะเบียนผู.เสียภาษี และจัดทำเอกสารการแจ.งภาษีในแต(ละ

ประเทศ รวมถึงในประเทศอังกฤษ ซึ่งมีการคิดค(าบริการแตกต(างกันไป สามารถศึกษาข.อมูลเพิ่มเติมได.ที่เว็บไซต9: 

https://services.amazon.de/programme/umsatzsteuer-services-bei-

amazon.html?ref=DE_footer_VATAMZN 
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สำหรับบริษัทต(างชาติที่ต.องการจดทะเบียนผู.เสียภาษีด.วยตนเอง ในประเภทธุรกิจค.าปลีกออนไลน9 แต(มี

ที่ตั้งบริษัทนอกประเทศเยอรมนี สามารถติดต(อสำนักงานสรรพากรที่รับผิดชอบ สำหรับบริษัทสัญชาติไทยสามารถ

ติดต(อได.ที่สำนักงานสรรพากร สาขา Berlin Neukölln (Finanzamt Neukölln)3 เพื่อยื่นเรื่องขอจดทะเบียนเสีย

ภาษี (Umsatzsteuer - Registrierung von Unternehmern (z. B. Online-Händler) mit Sitz im Drittland) 

เอกสารท่ีจำเป�นในการย่ืนเร่ืองขอจดทะเบียนภาษี เช(น 

o สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และสำเนาหนังสือ

เดินทางที่มีเลขประจำตัวตามกฎหมายของตัวแทนทางกฎหมายและเจ.าของธุรกิจหลัก (เอกสาร

แปลภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน โดยสำนักงานแปลท่ีได.รับการรับรองจากทางการเยอรมัน)  

o สำเนาประวัติบริษัทจาก Amazon (ชื่อบริษัทในบัญชี Amazon ควรเป�นชื่อเดียวกับชื่อบริษัท ท่ี

ย่ืนขอหมายเลขภาษีมูลค(าเพ่ิมของเยอรมัน) 

o หากมีการขายสินค.าจากคลังสินค.า Amazon FBA ในเยอรมนีอยู(แล.ว หรือยอดจำหน(ายสินค.า

แบบทางไกลมายังประเทศเยอรมนีเกินเกณฑ9ที่กำหนด (เกิน 100,000 ยูโรต(อปN) บริษัทจะต.อง

ย่ืนรายงานธุรกรรมภาษี (VAT) ท้ังหมด นับต้ังแต(วันท่ีควรจะจดทะเบียนในเยอรมนี และอาจต.อง

ชำระภาษีมูลค(าเพ่ิมย.อนหลังท้ังหมดก(อนท่ีจะได.รับหมายเลขภาษี (VAT) ของเยอรมัน 

o หากมีการใช.คลังสินค.าอื่น ๆ ในเยอรมนี นอกเหนือจากคลังสินค.า Amazon FBA บริษัทผู.ขอจด

ทะเบียนจะต.องแนบสำเนาสัญญาและรายละเอียดของท่ีต้ังคลังสินค.าน้ัน ๆ 

o แบบฟอร9มย่ืนเร่ือง หนังสือมอบอำนาจ (หากให.ผู.อ่ืนดำเนินการแทน)  

ทั้งนี้ รายการเอกสารสำหรับขอจดทะเบียนภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได. ผู.ที่ประสงค9ขอจดทะเบียนภาษี

ควรติดต(อสำนักงานสรรพากร สาขา Berlin Neukölln โดยตรงได.ที่อีเมล9 poststelle@fa-neukoelln.verwalt-

berlin.de หรือหมายเลขโทรศัพท9 +49 30 9024 16-0 

โดยทั่วไปเมื่อยืนเอกสารครบถ.วนแล.ว จะใช.เวลาดำเนินการประมาณ 2-4 สัปดาห9 หลังจากนั้นหน(วยงาน

เยอรมันจะส(งจดหมายสองฉบับไปยังตัวแทนของบริษัท เช(น ทนาย ที่ปรึกษาภาษี หรือที่อยู(ของผู.ยื ่นเรื่องใน

ประเทศเยอรมนี โดยจดหมายฉบับแรกจะได.รับหมายเลขประจำตัวผู.เสียภาษีเงินได.นิติบุคคล (Steuernummer 

St.-Nr.) และฉบับที่สองคือ หมายเลขประจำตัวผู.เสียภาษีมูลค(าเพิ่มจากการค.าหรือบริการ (Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer (USt-ID) / DE number) 

บริษัทจำเป�นต.องระบุหมายเลขประจำตัวผู.เสียภาษีมูลค(าเพ่ิมน้ีในฐานประวัติบนเว็บไซต9 Amazon เพ่ือให.

เป�นไปตามกฎหมายภาษีมูลค(าเพ่ิมของเยอรมัน และต.องคำนวณอัตราภาษีมูลค(าเพ่ิมตามระบบเยอรมันสำหรับการ

จำหน(ายสินค.าทั้งหมดให.กับลูกค.าในเยอรมนี และการขายสินค.าที่ส(งจาก Amazon FBA ในเยอรมนีไปยังลูกค.าใน

 
3 https://www.berlin.de/sen/finanzen/steuern/finanzaemter/neukoelln/ 

https://service.berlin.de/dienstleistung/328260/ 
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ประเทศอ่ืน ๆ ในสหภาพยุโรป ท่ีบริษัทไม(ได.ลงทะเบียนสำหรับภาษีมูลค(าเพิ่มในประเทศนั้น ๆ นอกจากนี้ บริษัท

จะต.องแจ.งรายการภาษีมูลค(าเพิ่มรายเดือนไปยังสำนักงานสรรพากรของเยอรมัน ผ(านทางระบบ ELSTER และ

ชำระภาษีมูลค(าเพิ่มแก(ทางการภายในวันที่ 10 สำหรับยอดของเดือนที่ผ(านมา อีกทั้ง ต.องแจ.งยอดภาษีมูลค(าเพ่ิม

ประจำปNสำหรับปNก(อนหน.า ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคมของปNป;จจุบันอีกคร้ัง 

4.2) และหมายเลข EORI (Economic Operators' Registration and Identification number) 

ผู.นำเข.าสินค.าจำเป�นต.องมีหมายเลข EORI เพื่อแจ.งศุลกากรในการเสียภาษีนำเข.าสินค.ามายังประเทศใน

สหภาพฯ โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อขอหมายเลข EORI กับหน(วยงานศุลกากรของประเทศท่ีมีการนำเข.าสินค.า

นั้น ๆ เช(น กรณีบริษัทไทย ต.องการส(งของไปยังคลังสินค.าของ Amazon ในเยอรมนี เพื่อเข.าสู(ระบบ FBA บริษัท

ไทยต.องลงทะเบียนขอหมายเลข EORI กับศุลกากรเยอรมัน และแจ.งหมายเลข EORI ของตนเมื่อมีการเรียกจาก

ศุลกากรเพ่ือดำเนินการชำระภาษีขาเข.าประเทศต(อไป 

ผู.ส(งออกสามารถตรวจสอบอัตราภาษีนำเข.าสินค.าในเยอรมนี (หมายเลข customs tariff 11 หลัก) ได.ท่ี 

https://www.zoll.de/EN/Businesses/Movement-of-goods/Import/Duties-and-taxes/Normal-

customs-clearance/Customs-Tariff/customs-tariff_node.html 

ผู.ประกอบการท่ีสนใจเร่ืองภาษีและการนำเข.าผ(าน Amazon สามารถศึกษาข.อมูลเพ่ิมเติมได.ท่ี 

https://sellercentral.amazon.de/gp/help/external/201468410?language=en_DE&ref=efph_201468

410_cont_201074400 

4. ข,อคิดเห็น/ข,อเสนอแนะ 

1. ตลาดการค.าออนไลน9ในยุโรปเติบโตขึ้นอย(างต(อเนื่อง โดยเฉพาะในปNที่ผ(านมาที่การแพร(ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนานำมาสู(การใช.มาตรการล็อกดาวน9ประเทศ ทำให.ผู.บริโภคไม(สามารถซื้อของในร.านค.าได.ตามปกติ จึงมี

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหันมาการจับจ(ายสินค.าบนช(องทางออนไลน9มากขึ้น และคาดว(าพฤติกรรมเหล(านี้จะ

ดำเนินต(อไปแม.วิกฤตการณ9โควิด-19 สิ้นสุดลง ดังนั้น ผู.ส(งออกไทยควรพิจารณาปรับตัวพัฒนาร.านค.าออนไลน9หรือ

เข.าร(วมแพลตฟอร9มร.านค.าออนไลน9ต(าง ๆ ท้ังในประเทศและต(างประเทศ เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจมากข้ึน 

2. แม.ว(า Amazon จะไม(มีการบังคับให.ใช.ภาษาของแต(ละประเทศในการขายสินค.าบนแพลตฟอร9ม เว.น

แต(ชื่อรายการสินค.าหรือคีย9เวิร9ด (ระบบ Copy Listing) ที่จำเป�นต.องมีการใช.ภาษาท.องที่ เพื่อให.สามารถจัด

หมวดหมู(สินค.าในระบบกลางได. อย(างไรก็ตาม การลงข.อมูลสินค.าด.วยภาษาของประเทศนั้น ๆ จะช(วยให.ลูกค.า

เข.าใจผลิตภัณฑ9และอาจเพ่ิมการขายได. และช(วยให.ผู.ซ้ือสามารถค.นหาสินค.าได.เจอ 

3. การปรับสินค.าให.เข.ากับท.องถิ ่น นอกจากการแปลภาษาสำหรับลงข.อมูลสินค.าบนออนไลน9แล.ว 

ประเทศในสหภาพยุโรปยังมีการบังคับให.ใช.ภาษาท.องถิ่นบนฉลากสินค.าบางประเภท รวมไปถึงการใช.มาตรวัด
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ระบบเมตริก ผู.จำหน(ายควรศึกษาตลาดในเชิงลึก รวมไปถึงการตั้งราคา การจัดหมวดหมู(สินค.า และความคาดหวัง

ต(อสินค.าของผู.บริโภคในแต(ละประเทศ ป;จจัยเหล(าน้ีจะช(วยผลักดันสินค.าให.เข.าสู(ตลาดเป�าหมายได.มากข้ึน 

4. ในยุค New Normal กิจกรรมท่ีเป�นท่ีนิยมในช(วงเวลาน้ี ได.แก( 

4.1 การตกแต(งสวน ตกแต(งบ.าน และงานอดิเรก DIY ต(าง ๆ การตอกตะปูบนกําแพง ทาสีห.องใหม( หรือ

การปลูกดอกไม. เป�นกิจกรรมที่ชาวเยอรมันนิยมชมชอบอยู(ก(อนแล.ว แต(การใช.เวลาอยู(ในบ.านมากขึ้นได.ส(งผลให.

กิจกรรมดังกล(าวเป�นที่นิยมมากขึ้นด.วย ยอดจำหน(ายสินค.า DIY ในประเทศเยอรมนีในครึ่งแรกของปN ค.ศ. 2020 

เติบโตข้ึนโดยเฉล่ียร.อยละ 15 โดยเฉพาะสินค.าตกแต(งสวนและอุปกรณ9ก(อสร.าง 

4.2 แม.ว(ารัฐบาลจะประกาศขอความร(วมมือให.ประชาชนอยู(ในบ.าน แต(ชาวเยอรมันยังคงนิยมออกมาเดิน

เล(น และเล(นกีฬากลางแจ.ง เช(น วิ่ง ขี่จักรยาน ปNนเขา เดินปµา เหมือนที่ผ(านมา อย(างไรก็ตาม เนื่องจากการขอให.

โรงแรมงดให.บริการสำหรับการท(องเท่ียว ส(งผลให.มีจำนวนคนในแหล(งท(องเท่ียวเชิงธรรมชาติน.อยลง  

4.3 การงดเที่ยวบินระหว(างประเทศบางส(วน และโรงแรมป:ดทำการ ทำให.ชาวเยอรมันหันมาเดินทางด.วย

รถยนต9มากขึ้น แม.ว(าหน่ึงในภาคอุตสาหกรรมท่ีได.รับผลกระทบอย(างหนักจากวิกฤตการณ9การแพร(ระบาดเช้ือไวรัส

โควิด-19 คือ อุตสาหกรรมการท(องเที่ยว อย(างไรก็ตาม สินค.าประเภทแคมป:¶งและรถคาราวานกลับสวนกระแส

ดังกล(าว ตั้งแต(ต.นเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2020 มีการจำหน(ายรถบ.านมากกว(าช(วง 10 เดือนแรกของปN ค.ศ. 2019  

ร.อยละ 39.9 เช(นเดียวกับยอดจำหน(ายรถคาราวานที่ขยายตัวร.อยละ 6 ตามรายงานของสมาคมอุตสาหกรรมรถ

คาราวาน 

4.4 การจัดงานรื่นเริงต(าง ๆ ถูกสั่งระงับ ทำให.เทศกาลดนตรีและคอนเสิร9ตต(าง ๆ ต.องเลื่อนออกไป บาง

รายการได.ปรับมาใช.ช(องทางออนไลน9ในการเผยแพร(การแสดง ทำให.เกิดผู.ให.บริการสื่อออนไลน9เพิ่มมากขึ้นอย(าง

เห็นได.ชัด เช(น การสร.างแพลตฟอร9มออนไลน9สำหรับดูคอนเสิร9ต งานแสดงสินค.าออนไลน9 การประชุมออนไลน9 

เกมออนไลน9ท่ีสามารถเล(นร(วมกันได.หลายคน เป�นต.น 

 

**************************** 

สำนักงานส(งเสริมการค.าในต(างประเทศ ณ นครแฟรงก9เฟ:ร9ต 

มีนาคม 2564 

 


