กำหนดให้ย่นื รำยกำรแจ้งข้อควำมตำมรำยงำนข้อมูลรำยประเทศ (Country-by-Country Report)
มาตรา 71 ทวิ และมาตรา 71 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร กาหนดให้ผูเ้ สียภาษี ท่ีมีบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนนิติ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน และมีรายได้ประจาปี ไม่ต่ากว่า 200 ล้านบาท จะต้องจัดทาและส่งเอกสารแบบ
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 สาหรับแต่ละความผิดดัง กล่าว ซึ่งค่าปรับนีค้ ิดแยกต่างหากไม่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงราคาโอน เบีย้ ปรับ และเงินเพิ่ม (ถ้ามี) จากการตรวจสอบราคาโอนโดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2564 กรมสรรพากรไทย ได้เผยแพร่รายละเอียดเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ เรื่อง กาหนดให้ผู้ย่ืน
รายการแจ้งข้อความตามรายงานข้อมูลรายประเทศ (Country-by-Country Report หรือ “CbCR”) ภายใต้
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษี เงินได้ (ฉบับที่ 408) ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 (“ประกาศฯ”) โดย
สาระสาคัญของประกาศฯมีดงั นี ้
กลุ่ ม บริ ษั ท หรื อ ห้ ำ งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลข้ ำ มชำติ (Multinational Enterprises (“MNE”)) ที่ อ ยู่ ภ ำยใต้
ข้อกำหนด CbCR
• กลุ่มใด ๆ ที่ดาเนินธุรกิจมากกว่าหนึ่งประเทศโดยมีความสัมพันธ์ดา้ นการควบคุมตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองทั่วไปในการจัดทางบการเงินรวม และ/หรือได้ดาเนินธุ รกิจ ผ่านสถานประกอบการถาวรใน
ต่างประเทศหรือเขตเศรษฐกิจอื่นด้วย
• รายได้รวมทัง้ หมด (Consolidated Group Revenue) สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ไม่นอ้ ยกว่า 28,000
ล้านบาท
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บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลลำดับสูงสุด (Ultimate Parent Entity (“UPE”))
UPE เป็ นนิติบคุ คลที่:
• มีการควบคุมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในองค์กรอื่น ๆ ของกลุม่ MNE เป็ นผลให้มีหน้าที่ตอ้ งจัดทางบ
การเงินรวมตามหลักการทางบัญชีท่ีรบั รองทั่วไปของประเทศหรือเขตเศรษฐกิจที่เป็ นผูม้ ีถ่ินที่อยู่ทาง
ภาษี หรือมีหน้าที่ตอ้ งจัดทางบการรวมหากหลักทรัพย์ของบริษัทนัน้ มีการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
ของประเทศหรือเขตเศรษฐกิจที่เป็ นผูม้ ีถ่ินที่อยู่ทางภาษี และไม่ถกู ควบคุมในลักษณะเช่นว่านัน้ โดยนิติ
บุคคลอื่นในกลุม่ MNE หรือ
• ไม่มีความสัมพันธ์ในการควบคุมตามหลักการทางบัญชีท่ีรบั รองทั่วไปข้างต้น แต่ได้ ประกอบกิจการ
ผ่านสถานประกอบการถาวรในต่างประเทศหรือเขตเศรษฐกิจอื่น
ตัวแทนของบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลลำดับสูงสุด (Surrogate Parent Entity (“SPE”))
คือบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลรายหนึ่งของกลุม่ MNE ที่ได้รบั การแต่งตัง้ จาก UPE เพื่อยื่น CbCR ในนาม
ของ UPE ในประเทศที่ตวั แทนนัน้ เป็ นผูม้ ีถ่นิ ที่อยู่ทางภาษี
หำก UPE ถูกจัดตั้งขึน้ ในประเทศไทย
UPE ต้องนาส่ง CbCR ให้กบั กรมสรรพากรไทย ภายใน 150 วันหลังจากรอบระยะเวลาบัญชี
หำก UPE หรือ SPE จัดตั้งขึน้ นอกประเทศไทย
นิติบุคคลไทยภายใต้กลุ่ม MNE จะได้รับการยกเว้น หน้าที่ในการยื่น CbCR ในประเทศไทย หากตรงตาม
เงื่อนไขทัง้ หมดต่อไปนี ้
• ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี ของ UPE หรือ SPE มีขอ้ กาหนดในการยื่น CbCR

PKF Audit (Thailand) Ltd., PKF Holdings (Thailand) Ltd. PKF Tax and Consulting Services (Thailand) Ltd., PKF Business Solutions (Thailand) and PKF Legal
(Thailand) Ltd. are member firms of the PKF International Limited family of legally independent firms and do not accept any responsibility or liability for the
actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms

• ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี ของ UPE หรือ SPE มีความตกลงระหว่างเจ้าหน้าที่ผูม้ ีอานาจว่าด้วยการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล (Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA)) กับประเทศไทยสาหรับ
ปี ท่เี กี่ยวข้อง และ
• เจ้าหน้าที่ผูม้ ีอานาจในประเทศที่ UPE หรือ SPE เป็ นผูม้ ีถ่ินที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้แจ้งเหตุของระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลล้มเหลว ต่อเจ้าหน้าที่ผมู้ ีอานาจของประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม นิติบคุ คลไทยต้องแจ้งกรมสรรพากรไทย เกี่ยวกับการแต่งตัง้ SPE ดังกล่าวด้วย
นอกจากนี ้ นิติบุคคลไทยสามารถถูกเลือกเป็ น SPE และยื่น CbCR กับกรมสรรพากรไทย หากตรงตามเกณฑ์
ต่อไปนี:้
• ในประเทศที่ UPE เป็ นผูม้ ีถ่นิ ที่อยู่ทางภาษี ไม่มีขอ้ กาหนดให้ UPE ดังกล่าวมีหน้าที่ย่นื CbCR
• UPE แต่งตัง้ นิติบคุ คลไทยเป็ น SPE และแจ้งการแต่งตัง้ ต่อกรมสรรพากรไทย และ
• รอบระยะเวลาบัญชีของ UPE ตรงกับรอบระยะเวลาบัญชีของ SPE
ข้อกำหนดของ CbCR
• CbCR เป็ น ไปตามแบบฟอร์ม CbCR ที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นในภาคผนวก 3 ของบทที่ 5 (Transfer Pricing
Documentation) ของ OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax
Administrations
• CbCR ต้องนาส่งเป็ นภาษาอังกฤษและส่งในรูปแบบ XML Schema ตามที่ OECD กาหนด
• ต้องยื่น CbCR พร้อมกับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50)
วันทีม่ ีผลบังคับใช้
ประกาศนีใ้ ห้มีผลใช้บงั คับสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็ นต้นไป
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ข้อสังเกตของ PKF Thailand
ในประเทศส่วนใหญ่ โดยทั่วไปแล้ว CbCR จะกาหนดส่งภายใน 12 เดือนหลังจากสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี
อย่างไรก็ตาม วันครบกาหนดของการยื่น CbCR ในประเทศไทยคือภายใน 5 เดือนหลังจากสิน้ รอบระยะเวลา
บัญชีเท่านั้น เราขอแนะนาว่ากลุ่มบริษัทที่ จัดเป็ น กลุ่มบรรษัทข้ามชาติและมีรายได้ถึงเกณฑ์ท่ีกาหนดควร
ตรวจสอบและจัดการการจัดเตรียมและการนาส่ง CbCR เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศฯฉบับนี ้ อย่างไรก็ตาม
กรมสรรพากรไทยยังจาเป็ นที่จะต้องชีแ้ จงเพิ่มเติม เพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้ง SPE แก่ผเู้ สียภาษี เช่น
รายการที่ตอ้ งแจ้ง รูปแบบ กาหนดเวลา เป็ นต้น
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