
  

 

จีนจะยกเว้นภาษีนำเข้าอาหารทะเลของสหรัฐฯ มูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 จีนจะยกเว้นภาษีนำเข้าอาหารทะเลของสหรัฐฯ มูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึงสินค้าประเภท
ปูและกุ ้งล็อบสเตอร์ที ่มีชีวิต ในส่วนของภาษีที ่เป็น Additional tariffs ซึ ่งการผ่อนผันภาษี ครั ้งนี ้เป็นการ
ผ่อนผันสูงสุดเท่าท่ีจีนเคยให้ 

 โดยตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทต่างๆ ของจีน สามารถยื่นขอการยกเว้นภาษีสินค้า
สำหรับสินค้าของสหรัฐฯ รวม 696 รายการ รวมถึงอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ จำนวน 44 รายการ โดยให้
อัตราภาษีในลักษณะพิเศษ (ต่ำกว่าภาษีที่รัฐบาลจีนคิดกับประเทศคู่ค้าอื่นที่ค้าขายกับประเทศจีน  : ผู้แปล) 
หรือ ภาษีในลักษณะที่เรียกว่า “Most favored nation’ tariff rate” 

 ทั้งนี้ จีนและสหรัฐฯ ได้ทำข้อตกลงระยะที่ 1 และเริ ่มลดภาษีนำเข้ากับสินค้าประเภทอาหารทะเล 
จำนวน 170 รายการ ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา รายละเอียด 

 โดยจีนตกลงที่จะซื้อสินค้าและบริการจากสหรัฐฯ เป็นมูลค่ารวม 200 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วง
ระยะเวลา 2 ปี และจากการประกาศล่าสุดจะมีสินค้าเกษตรและสินค้าพลังงานที่สำคัญ อาทิ เนื้อสุกร เนื้อวัว 
ถั ่วเหลือง ก๊าซธรรมชาติเหลว และน้ำมันดิบ ที ่จะได้รับการผ่อนปรนจากมาตรการการรีดภาษีขาเข้าเพ่ือ
ลงโทษ (punitive tariff) 

 ซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลตามรายการเหล่านี้  จะได้รับภาษีที่ลดลงจากอัตราภาษี ร้อย
ละ 37 เป็น อัตราภาษ ีร้อยละ 7 แทนในบางรายการสินค้า รายละเอียดรายการสินค้าได้ที่นี่ 

 การลดภาษีน ี ้จะทำให ้การนำเข ้าอาหารทะเลในหมวด  HS (Harmonized System หร ือ พ ิกัด
ศุลกากร) CODE 0306 สำหรับสินค้าประเภทสัตว์ทะเลที่มีเปลือก รวมถึงกุ้งล็อบสเตอร์ที่มีชีวิต สด หรือแช่
เย็น (HS CODE 03063290) และปูท่ีมีชีวิต (HS CODE 03063399) ได้รับการลดภาษีลง 

  โดย เมื่อปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา จีนมีการนำเข้ากุ้งล็อบสเตอร์ที ่มีชีวิต และปูที่มีชีวิต ภายใต้ HS 
CODE ดังกล่าว เป็นมูลค่า 121 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 108 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลำดับ ตามข้อมูลของศูนย์ 
International Trade Center (ITC) 

 สำหรับการยกเว้นภาษีการนำเข้ารายการอื ่นๆ อาทิ ปูชนิดอื ่นๆ  (HS CODE 03061490)  คิดเป็น
มูลค่า 20 ล ้านเหร ียญสหรัฐ และกุ ้งประเภท rock lobster สด หร ือแช ่เย ็น และ crawfish (HS CODE 
03063190) เป็นมูลค่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามข้อมูลของศูนย์ ITC 

 นอกจากนี้ สิทธิ ์ดังกล่าวยังรวมถึงสินค้า กุ ้งจากการเพาะเลี ้ยง (HS CODE 03063610) ที ่มีมูลค่า
นำเข้า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ และกุ้งไม่ปอกเปลือกแบบแช่แข็งอ่ืนๆ ที่มีมูลค่า 3 ล้านเหรียญสหรัฐ  

 สินค้าทั้งหมดที่กล่าวมา ที่จะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้ามีมูลค่าการนำเข้าคิดเป็นมูลค่า  317 ล้าน
เหร ียญสหร ัฐ  ในปี  พ.ศ. 2561 จากข ้อม ูลของศ ูนย์  ITC และจากการรวบรวมข ้อม ูลโดยสำน ักข ่าว 
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 นอกจากนี้ ยังมีสินค้าอาหารสัตว์ประเภทป่น (flours, meals) และอาหารเม็ดที่ผลิตจากปลา สัตว์น้ำ 
ที่มีเปลือก/และสัตว์น้ำที ่ไม่มีกระดูกสันหลัง ภายใต้รหัสภาษี (HS CODE 23012090) ก็จะได้รับสิทธิ ์การ
ลดหย่อนเช่นกัน ร่วมกับมาตรการยกเลิกการเก็บภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารปลาอื ่นๆ  ของสหรัฐฯ ที่
นำเข้ามายังจีน ที่ได้ประกาศใช้ไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนของปีที่ผ่านมา โดยบริษัทของจีนสามารถยื่นเรื ่อง
เพ่ือขอลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม ตามประกาศในเว็บไซต์ของ Ministry of Finance 

 และสำหรับสินค้าที่ไม่อยู่ในรายชื่อสินค้าที่ได้รับการลดหย่อนภาษีและถูกนำเข้ามาพร้อมกับสินค้าที่
ได้รับการลดหย่อน จำเป็นต้องมีการกรอกคำอธิบายเพิ่มเติม อาทิ การระบุว่าสินค้าส่วนนี้ ไม่ได้รับลดหย่อน
ภาษ ี

Coronavirus ยับยั้งผลดีของการลดภาษี 

 ขณะที่ภาษีนำเข้า ร้อยละ 42 สำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์กุ ้งล็อบสเตอร์ของสหรัฐฯ (ซึ ่งจะลดลง
เหลือ ร้อยละ 37 ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์) มีผลอย่างมากในการระงับการส่งออกจากผู้ผลิตกุ้งล็อบสเตอร์
ของสหรัฐฯ และผู้แปรรูป ไปยังประเทศจีนโดยตรง 

 จากการส่งออกมูลค่า 147 ล้านเหรียญสหรัฐ ของสัตว์น้ำที่มีเปลือกไปยังจีนในปี พ.ศ. 2562 โดยมี
มูลค่าลดลงเหลือ 86 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2563 (ข้อมูลจากศูนย์ ITC โดยอ้างศุลกากรสหรัฐฯ) 

 แม้ว ่าจะมีการส ่งเสริมด้านการค้า  (การลดภาษี : ผ ู ้แปล) จะมีผลเชิงบวก แต่การระบาดของ 
Coronavirus กระทบต่ออุตสาหกรรมของสหรัฐฯ และแคนาดา ทำให้สหรัฐฯ และแคนาดา ยังไม่สามารถเพ่ิม
การส่งออกล็อบสเตอร์ไปยังประเทศจีนได้ และเมื่อเร็วๆ นี้ แหล่งข่าวแจ้งกับสำนักข่าว Undercurrent News 
ว่า ผู้ส่งออกชาวแคนาดาได้ส่งกุ้งล็อบสเตอร์มายังตลาดสหรัฐฯ ในราคาถูกแทน ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อราคา
กุ้งล็อบสเตอร ์ณ ท่าขายและบริษัทขายส่งของสหรัฐฯ เป็นอย่างมาก 
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https://www.undercurrentnews.com/2020/02/24/china-to-exempt-300m-worth-of-us-seafood-
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