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กฎหมายราคาโอนประเทศไทยได้รบั การอนุมตั ิ
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติมมี ติให้สมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) ว่าด้วยการกําหนดราคา
โอนเมื&อวันที& 27 กันยายน พ.ศ. 2561 ซึง& จะประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเร็วๆ นี4 โดยกรมสรรพากรจะ
ออกกฎกระทรวงเพือ& ให้แนวทางแก่ผเู้ สียภาษีในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายดังกล่าวต่อไป
สาระสําคัญของ พ.ร.บ ว่าด้วยการกําหนดราคาโอนมีดงั นี4
1. พ.ร.บ ว่าด้วยการกําหนดราคาโอนจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ&ี ริม& ในหรือหลัง
วันที& < มกราคม พ.ศ. 2562
2. ผูเ้ สียภาษีตอ้ งยืน& เอกสารทีเ& กีย& วข้องกับการกําหนดราคาโอนดังต่อไปนี4:
 รายงานราคาโอน (แบบแสดงข้อมูล) ให้ยน&ื พร้อมแบบแสดงรายการภาษีนิตบิ ุคคลประจําปี
โดยระบุขอ้ มูลเกีย& วกับความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลทีม& ี
ความสัมพันธ์กนั และมูลค่าของธุรกรรมระหว่างกันทีเ& กิดขึน4 กับบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิติ
บุคคลดังกล่าว
 เอกสารทีเ& กีย& วข้องกับการกําหนดราคาโอนแบบสามระดับ (Three-tiered transfer pricing
documentation)
ตามข้อเสนอโดยองค์การเพือ& ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(OECD) ประกอบด้วย:
 Country-by-Country Report หรือ CBC Report แสดงข้อมูลทางการเงินและกิจกรรมของ
กลุ่มบริษทั ข้ามชาติ แบ่งตามประเทศทีเ& สียภาษีเงินได้;
 Master File แสดงภาพรวมธุรกิจและนโยบายการกําหนดราคาโอนของกลุ่มบริษทั ทัง4 ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ
 Local File แสดงรายละเอียดการประกอบธุรกิจของผูเ้ สียภาษีในประเทศไทยและธุรกรรม
ระหว่างกันทีเ& กิดขึน4 กับบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลอืน&
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รายละเอียดเนื4อหาใน Master File และ Local File จะระบุไว้ในกฎกระทรวง นอกจากนี4 ทาง
สํานักงานฯ เข้าใจว่าทางกรมสรรพากรจะออกกฎหมายฉบับอื&นเพือ& ระบุขอ้ กําหนดในการ
จัดเตรียม CBC Report ต่อไป
3. เมือ& ได้รบั อนุมตั จิ ากอธิบดีกรมสรรพากร เจ้าพนักงานประเมินมีอาํ นาจขอเอกสารทีเ& กีย& วข้องกับ
การกําหนดราคาโอนข้างต้นจากผูเ้ สียภาษีภายใน d ปี นับจากวันทีย& น&ื รายงานราคาโอนประจําปี
4. ผูเ้ สียภาษีตอ้ งยืน& Master file และ Local file แก่เจ้าพนักงานตรวจสอบภายใน 180 วัน หลังจาก
ได้รบั การแจ้งเตือนจากกรมสรรพกรเป็ นครัง4 แรก ในการแจ้งเตือนครัง4 ถัดไปจะต้องนําส่งภายใน
60 วันซึง& อาจขยายเวลาได้ถงึ 120 วัน ทัง4 นี4 ยังไม่มกี ารกําหนดเวลายืน& CBC Report ทีช& ดั เจน
5. หากไม่สามารถยื&นเอกสารการกําหนดราคาโอนภายในเวลาทีก& ําหนดหรือยื&นโดยแสดงข้อมูลไม่
ถูกต้องครบถ้วนต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
6. ผู้เสียภาษีทม&ี รี ายได้รวมน้อยกว่า 200 ล้านบาทจะได้รบั การยกเว้นในการยื&นรายงานราคาโอน
และเอกสารทีเ& กีย& วข้องกับการกําหนดราคาโอน โดยทางกรมฯ อาจใช้เกณฑ์รายได้ทส&ี งู กว่า 200
ล้านบาทสําหรับการยื&น CBC Report และ Master File นอกจากนี4 กฎกระทรวงอาจมีการยกเว้น
อื&นๆ เพิม& เติมรวมถึง การยกเว้นกรณีผู้เสียภาษีดําเนินธุรกิจภายใต้อตั ราภาษีเงินได้นิตบิ ุ คคล
เดียวกัน (โดยผูเ้ สียภาษีดงั กล่าวต้องไม่มผี ลขาดทุนสะสมคงเหลือ)
7. ผูเ้ สียภาษีสามารถขอคืนภาษีทเ&ี กิดจากการปรับราคาโอนโดยเจ้าพนักงานฯ ภายใน k ปี นับจาก
วันทีค& รบกําหนดยื&นแบบแสดงรายการภาษีหรือภายใน lm วัน นับจากวันทีไ& ด้รบั หนังสือแจ้งการ
ปรับราคาโอนจากเจ้าพนักงานฯ
เนื&องด้วยพ.ร.บ ว่าด้วยการกําหนดราคาโอนกําลังจะมีผลบังคับใช้ ผูเ้ สียภาษีควรเริม& ศึกษาและเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดที&เกี&ยวข้องต่างๆ การเตรียมตัวจัดทําเอกสารการกําหนดราคา
โอนให้เหมาะสมในระหว่างปี ภาษีไม่เพียงแต่ช่วยให้รายงานราคาโอนทีย& &นื พร้อมแบบแสดงรายการภาษี
นิตบิ ุคคลปลายปี มคี วามถูกต้องครบถ้วนเท่านัน4 แต่ยงั ทําให้ผเู้ สียภาษีมขี อ้ มูลเพียงพอในการชีแ4 จงต่อเจ้า
พนักงานฯ หากมีการตรวจสอบเกีย& วกับประเด็นการกําหนดราคาโอน เป็ นการช่วยลดความเสีย& งทางภาษี
และเบีย4 ปรับทีอ& าจเกิดขึน4 ได้
ในการนี4 ทีมทีป& รึกษาด้านราคาโอนจากดีลอยท์ ประเทศไทยจะจัดสัมมนาเรือ& งกฎเกณฑ์การกําหนดราคา
โอนใหม่ในอนาคตอันใกล้ และจะแจ้งรายละเอียดเพิม& เติมให้ทา่ นทราบในไม่ชา้
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