ก ำหนดเอกสำรหรื อ หลั ก ฐำนแสดงข้ อ มู ล ที่ จ ำเป็ นส ำหรั บ กำรวิ เ ครำะห์ข้ อ ก ำหนดของธุ ร กรรม
ระหว่ำงบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลทีม่ ีควำมสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing Documentation)
มาตรา 71 ทวิ และมาตรา 71 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร กาหนดให้ผูเ้ สียภาษี ท่ีมีบริษัทหรือห้างหุ้ นส่วนนิติ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน และมีรายได้ประจาปี ไม่ต่ากว่า 200 ล้านบาท จะต้องจัดทาและส่งเอกสาร แบบ
รายงานประจ าปี (Transfer Pricing Disclosure Form) ภายใน 150 วั น หลั ง จากรอบระยะเวลาบั ญ ชี
(กาหนดเวลาเดียวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 50) ตัง้ แต่รอบระยะเวลาบัญชีท่ี
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 นอกจากนี ้ เจ้าหน้าที่สรรพากรอาจร้องขอเอกสารราคาโอน ซึ่งผูเ้ สีย
ภาษี ตอ้ งยื่นภายใน 60-120 วัน ผูเ้ สียภาษี ท่ีไม่ปฏิบตั ิตามหรือส่งเอกสารที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องจะมีโทษ
ปรับไม่เกิน 200,000 บาท สาหรับแต่ละความผิดดังกล่าว ซึ่งค่าปรับนีค้ ิดแยกต่างหากไม่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงราคาโอน เบีย้ ปรับ และเงินเพิ่ม (ถ้ามี) จากการตรวจสอบราคาโอนโดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2564 กรมสรรพากรไทยได้เผยแพร่รายละเอียดเพิ่ม เติม บนเว็บไซต์ เกี่ยวกับเอกสารหรื อ
หลักฐานแสดงข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ กาหนดของธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนนิติ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ภายใต้ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ย วกับภาษี เงินได้ (ฉบับที่ 407) ลงวันที่ 30
กันยายน 2564 (“ประกาศฯ”) สาระสาคัญของประกาศฯมีดงั นี ้
ข้อมูลทีจ่ ะรวมอยู่ในเอกสำรกำรกำหนดรำคำโอน
• ข้อมูลเกี่ยวกับผูม้ ีหน้าที่ย่ืนเอกสาร เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ จานวน
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ห่วงโซ่มลู ค่า กลยุทธ์ทางธุรกิจ การปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ การโอนทรัพย์สินไม่มีตวั ตน ฯลฯ
• ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่ถูกควบคุมของผูม้ ีหน้าที่ย่ืนเอกสาร เช่น คาอธิบายเกี่ยวกับ แต่ละประเภทธุรกรรม
นโยบายการกาหนดราคาที่ใช้ รายการสัญญาที่เกี่ยวข้อง บทวิเคราะห์หน้าที่งาน สินทรัพย์ และความเสี่ยง
ข้อ มูล ทางการเงิ น วิ ธี ก ารก าหนดราคาโอน รายการและค าอธิ บ ายธุ ร กรรมที่ ไ ม่ ถูก ควบคุม ช่ ว งของ
ผลตอบแทนที่พงึ ได้รบั หากได้ดาเนินการโดยอิสระ ฯลฯ
• เอกสารหรือหลักฐานอื่น ตามที่เจ้าพนักงานประเมินมีหนังสือแจ้งความให้ย่นื เพิ่มเติม
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กำรยกเว้นจำกกำรนำส่งข้อมูลบำงรำยกำร
หากผูม้ ีหน้าที่ย่ืนเอกสารมีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์บางประการหรือได้ย่ืนขอจัดทาข้อตกลงการกาหนดราคา
เป็ นการล่วงหน้า (Advance Pricing Agreement (APA)) บริษัทอาจได้รบั การยกเว้นไม่ ตอ้ งนาส่งข้อมูลการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ภำษำ
การยื่นเอกสารหรือหลักฐานต้องจัดทาเป็ นภาษาไทย
วันทีม่ ีผลบังคับใช้
ประกาศนีใ้ ห้มีผลใช้บงั คับสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็ นต้นไป
ข้อสังเกตของ PKF Thailand
แนวทางเกี่ ย วกับ เอกสารการก าหนดราคาโอนในประกาศฯดัง กล่า ว เป็ น ไปตาม Local File ที่ ร ะบุไ ว้ใ น
ภาคผนวก 2 ของบทที่ 5 ของ OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax
Administrations อย่างไรก็ตาม มีขอ้ แตกต่างเล็กน้อยเนื่องจากกรมสรรพากรไทยต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
บางรายการ
เราแนะนาให้บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน อย่างมีนยั สาคัญจัดเตรียมเอกสารการกาหนดราคาโอน ไม่เพียงแต่
เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ ของไทยเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นประโยชน์สาหรับการประเมินและจัดการความ
เสี่ยงด้านราคาโอนในเชิงรุ กอีกด้วย กรุณาติดต่อเรา หากคุณมีคาถามหรือข้อสงสัย ทางทีม Transfer Pricing
ของเราที่ PKF ประเทศไทยยินดีให้ความช่วยเหลือ
Steve Wilson
International Tax Partner
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