ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแบบรายงานประจาปี (Transfer Pricing Disclosure Form)
เพื่อให้เกิดการบังคับใช้รายงานข้อมูลรายประเทศ (Country-by-Country Reporting: “CbCR”) ในประเทศไทย ในช่วง
เดื อ นที่ ผ่า นมาจึ ง มี ก ารพัฒ นากฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ราคาโอนในประเทศไทยหลายประการ รวมถึ ง การพัฒ นาการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและรายงานประจําปี สาํ หรับบริษัทหรือ ห้า งหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ กัน ตามมาตรา 71 แห่ง
ประมวลรัษฎากร (Transfer Pricing Disclosure Form) ฉบับใหม่

การแลกเปลี่ยนข้อมูล
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เว็บไซต์กรมสรรพากรไทยได้ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่
54) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 (“พระราชบัญญัติ ฯ”) โดยเพิ่มมาตรา 10 ตรีในประมวลรัษฎากร ให้อาํ นาจ

เจ้าหน้าที่ผมู้ ีอาํ นาจของประเทศไทยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ผมู้ ีอาํ นาจของประเทศอื่น ๆ ที่ประเทศไทยมีสญ
ั ญา
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีผลบังคับใช้แล้ว

การเปลี่ยนแปลงแบบรายงาน Transfer Pricing Disclosure Form (“TPDF”)
กรมสรรพากรไทยได้ประกาศแบบรายงาน TPDF ฉบับใหม่ทางเว็บไซต์ โดยแบบรายงานฉบับใหม่นีป้ ระกอบไปด้วยภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และมีการเปลี่ยนแปลงส่วน ค. – รายละเอียดอื่น ๆ โดยเพิ่มคําถามที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ในการยื่น CbCR
ของกลุ่มบริษัทข้ามชาติท่ีผเู้ สียภาษี ไทยเป็ นส่ว นหนึ่งของกลุ่มดังกล่าว ผูเ้ สียภาษี ไทยจะต้องเปิ ดเผยว่าบริษัทใดในกลุ่มได้รบั
มอบหมายให้เป็ นผูย้ ่ืน CbCR และยื่นในประเทศใด
สําหรับกําหนดเวลาการยื่น CbCR ในประเทศไทยนั้น กรมสรรพากรไทยได้แจ้งอย่างไม่เป็ นทางการว่าอาจมีการประกาศ
เพิ่มเติมเพื่อขยายกําหนดเวลาจากภายใน 150 วันหลังจากวันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี เป็ นภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิน้ รอบ
ระยะเวลาบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
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ข้อสังเกตของ PKF Thailand
พระราชบัญญัติฯนีเ้ ป็ นก้าวสําคัญทางกฎหมายที่ทาํ ให้กรมสรรพากรไทยสามารถดําเนินการตามความตกลงพหุภาคีระหว่าง
เจ้าหน้าที่ผมู้ ีอาํ นาจ (Multilateral Competent Authority Agreement: “MCAA”) ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นปี
2565 โดย MCAA เป็ น กรอบความตกลงพหุ ภ าคี ท่ี อ าํ นวยความสะดวกในการแลกเปลี่ ย นข้อ มูล แบบอัต โนมัติ ร ะหว่ า ง

หน่วยงานด้านภาษีท่วั โลก เมื่อ MCAA มีผลบังคับใช้ ข้อมูลที่ใช้สาํ หรับวัตถุประสงค์ทางด้างภาษี (เช่น CbCR) ที่กรมสรรพากร
ไทยได้รบั จากผูเ้ สียภาษี ในประเทศไทยจะสามารถแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานด้านภาษีท่ีเกี่ยวข้องในประเทศหรือเขตเศรษฐกิจ
อื่น ๆ โดยอัตโนมัติ และในทางกลับกันกรมสรรพากรไทยก็สามารถได้รบั ข้อมูลจากหน่วยงานภาษี ท่เี กี่ยวข้องในประเทศอื่นด้วย
เช่นกัน
การปรับปรุ งแบบรายงาน TPDF เป็ นอีกหนึ่งกลไกในการแจ้งกรมสรรพากรไทยเกี่ยวกับการยื่น CbCR ของแต่ละกลุ่มบริษัท
ข้ามชาติ ด้วยเหตุนี ้ แนวโน้มดังกล่าวได้แสดงให้เราเห็นว่าในอนาคตอันใกล้ กรมสรรพากรไทยจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับผูเ้ สียภาษี ในประเทศไทยได้มากขึน้ ซึ่งอาจส่งผลต่อการประเมินความเสี่ยงและการตรวจสอบราคาโอนที่มากขึน้
ดังนั้นบริษัทควรทบทวนและตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการยื่นเอกสารดังกล่าว และบริหารจัดการการเปิ ดเผยข้อมูลทัง้ หมด
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดและเพื่อความโปร่งใส อีกทัง้ ธุรกรรมระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันทัง้ หมดควร
ได้รบั การตรวจสอบและจัดทําเอกสารอย่างครบถ้วนและเป็ นปั จจุบนั
ทัง้ นี ้ กรมสรรพากรไทยยังมีความจําเป็ นที่จะต้องออกแนวทางเพิ่มเติม เพื่อให้ผเู้ สียภาษีได้รบั รายละเอียดในทางปฎิบตั ิมากขึน้
สําหรับการยื่น CbCR ซึ่งทาง PKF จะคอยติดตามประกาศและความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับราคาโอนอย่างใกล้ชิด กรุ ณา
ติดต่อเรา หากมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ ยวกับการกําหนดราคาโอน ทีม Transfer Pricing ที่ PKF Thailand ยินดีให้
ความช่วยเหลือ
Steve Wilson
International Tax Partner
+66 (0) 88 784 8680
steve.wilson@pkf.com

ฐิ ตยากร ถิ ราติ
Associate Director, Transfer Pricing
+66 (0) 86 545 2990
thitayakorn.t@pkf.com

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

