การตั้งราคาโอน : ดาบสองคมในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นายขจรเดช เจนวัฒนานนท์

1

บทนา

ทศ

วัตถุประสงค์
บทความนี้จะวางหลักความรู ้พ้นื ฐานระบบภาษีอากรระหว่างประเทศและวิเคราะห์

ระเ

ประเด็นปัญหาภาษีในกลุ่มประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับกลุ่มประเทศคู่คา้
ในยุคการเพิม่ ปริ มาณธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของบริ ษทั การค้าระหว่างประเทศซึ่งโดย
ลักษณะเฉพาะตัวมีท้ งั ข้อได้เปรี ยบและข้อเสี ยเปรี ยบ โดยข้อได้เปรี ยบหลักจะพิจารณาจากการ

่างป

จัดตั้งบริ ษทั ในประเทศเอื้อประโยชน์ในด้านการตลาดและด้านการแข่งขันไม่วา่ จะเป็ นธุรกิจ
การค้าขนาดเล็กกลางใหญ่ การตั้งราคาโอนจึงเป็ นกรรมวิธีการหนึ่งที่นามาใช้เท่าที่จาเป็ นซึ่ง

ารต

ขึ้นอยูก่ บั ความสมเหตุสมผลของการใช้จ่ายและการรับความเสี่ ยง
อาจกล่าวได้วา่ การตั้งราคาโอนเป็ นวิธีการหนึ่งของ
หลีกภาษี'

'การเลี่ยงภาษีอากร' หรื อ 'การหลบ

โดยองค์กรธุรกิจข้ามชาติซ่ ึงกาลังเป็ นที่พูดคุยในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคม

ักก

เศรษฐกิจอาเซียน โดยกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้รวมตัวก่อตั้งเมื่อวันที่

8

สิ งหาคม พ.ศ. 2510 โดยกลุ่มประเทศที่เริ่ มก่อตั้งได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย

สำน

ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ประเทศสิ งคโปร์ และประเทศไทย โดยมุ่งเน้นความร่ วมมือใน

3 ประเด็น

หลัก อันได้แก่ ด้านความมัน่ คง ด้านสังคมวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ ด้านเศรษฐกิจคาดหวัง
มุ่งรวมตัวเป็ นหนึ่งเดียวในการจัดตั้งเป็ นกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจภายในเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2558 วัตถุประสงค์หลักของกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจมุ่งก่อตั้งเขตการค้าเสรี เพื่อให้
เกิดความอิสระในการทาธุรกิจในกลุ่มประเทศสมาชิกโดยให้การสนับสนุนการค้าซึ่งสามารถ
นาเข้าส่ งออกสิ นค้าโดยปราศจากภาษีศุลกากร และประสงค์จะให้รวมเป็ นหนึ่งเดียวในด้าน
1

รองอธิบดีผ้ พู ิพากษาภาค ๙

เศรษฐกิจโดยให้อิสระทั้งในด้านการลงทุนและด้านให้การบริ การ ทั้งนี้มีผลกระทบด้านภาระ
ภาษีอากรระหว่างประเทศ กฎบัตรประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งได้ลงนามในเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2550 ผูน้ าในกลุ่มประเทศมีความพยายามที่จะสร้าง 'ตลาดเดี่ยว' ซึ่งมีท้ งั ศูนย์กลางการ
บริ หารกลางเทียบเคียงกับกลุ่มประชาคมยุโรป อีกทั้งมีการพัฒนากฎหมายและองค์กรระงับข้อ
พิพาทในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย

ทศ

การเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็วในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเป็ นเหตุที่องค์กรธุรกิจ

จาต้องนาวิธีการตั้งราคาโอนมาใช้ในการดาเนินธุรกิจหลัก หน่วยงานจัดเก็บภาษีบางกลุ่ม

ระเ

ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ออกกฎระเบียบและวิธีการบังคับโดยใช้ราคาตลาด

เป็ นเครื่ องมือในการเทียบเคียงกับราคาที่แท้จริ งของธุรกรรม เนื่องจากไม่มีวธิ ีการที่เหมาะสม

่างป

ที่สุดในการพิจารณาเปรี ยบเทียบราคากับวิธีการตั้งราคาโอนของกลุ่มบริ ษทั ในเครื อที่ใช้ในการ
ดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศในสิ นค้าที่มีรูปร่ างและไม่มีรูปร่ าง การบริ การ ธุรกิจการเงิน โดย
การตั้งราคาใช้จ่ายซึ่งเป็ นประเด็นหลักการที่เกิดความเห็นต่างในการกาหนดราคาที่แท้จริ งใน

ารต

การตั้งราคาโอนก่อให้เกิดการไร้ภาระภาษีในบางกลุ่มประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เนื่องจากประเทศนั้นได้ให้การผ่อนปรนภาระภาษีให้ซ่ ึงเป็ นที่มาของบทความนี้วา่ ใครจะได้หรื อ

ักก

เสี ยประโยชน์จากการตั้งราคาโอนของธุรกิจข้ามชาติ
ภาษีอากรระหว่างประเทศ

สำน

ภาษีอากรระหว่างประเทศ คือ การศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับกฎหมายภาษีของแต่ละ

ประเทศที่มีความแตกต่างกันในการจัดเก็บภาษีกบั บุคคลหรื อองค์กรธุรกิจหรื อตัวแทนของรัฐ
โดยจะยึดแนวทางปฏิบตั ิตามองค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ

(UN) หรื อ

องค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)
หน่วยงานจัดเก็บภาษีในหลายประเทศจัดเก็บภาษีบุคคลและนิติบุคคลจากฐานรายได้ แต่
ด้วยมาตรการจัดเก็บที่แตกต่างกันจึงเป็ นเหตุให้เกิดภาษีซอ้ นจากรายได้จานวนเดียวกันแต่ถูก
เรี ยกเก็บภาษีซ้ าจากหน่วยงานจัดเก็บภาษีต่างรัฐกัน

กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศมีมาตรการหลัก

2 ประการ ดังนี้

 การจัดเก็บภาษีจากรายได้ต่างประเทศ (Taxation of Foreign Income) โดยเก็บจากบุคคล
ธรรมดาหรื อนิติบุคคลซึ่งมีรายได้จากต่างประเทศ เช่น เงินเดือนจากการทางานใน
ต่างประเทศ เงินได้จากการลงทุนต่างประเทศ ดอกเบี้ยเงินฝากจากต่างประเทศ รายได้
จากการให้เช่าทรัพย์ รายได้ต่างต่างที่ได้รับจากต่างประเทศ

ทศ

 การจัดเก็บภาษีจากบุคคลที่มีถิ่นที่อยูน่ อกประเทศ (Taxation of non-residents) โดยเก็บ
จากบุคคลที่มีถิ่นที่อยูน่ อกประเทศแต่มีเงินได้ภายในประเทศ เช่น รายได้ ค่าเช่า ดอกเบี้ย

ระเ

เงินเดือน ค่าจ้าง เป็ นต้น

ทั้งนี้ หากมีอนุสัญญาภาษีซอ้ นระหว่างประเทศระหว่างประเทศคู่สัญญาก็จะลดภาระ

่างป

ภาษีจากการถูกจัดเก็บภาษีซอ้ นจากรายได้จานวนเดียวกัน

ารต

วัตถุประสงค์ในเรื่ องภาษีอากรระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตามแผนงานจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ซึ่งแยกส่ วนจากการเคลื่อนย้าย
สิ นค้าอย่างเสรี (free Flow of Goods) ในส่ วนแผนงานภาษีแยกออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้

ักก

1. ปรับโครงสร้างภาษีหกั ณ ที่จ่าย เท่าที่เป็ นไปได้เพื่อช่วยส่ งเสริ มนักลงทุนตามแผนการ
จัดตั้ง

สำน

2. สมาชิกในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนควรบรรลุขอ้ ตกลงในสัญญาการ
หลบเลี่ยงภาษีซอ้ นในหมู่สมาชิกภายในปี พ.ศ. 2553

ปัจจุบนั (พ.ศ. 2558) ยังไม่ระบบหรื อกฎเกณฑ์ในส่ วนภาษีอากรตามแผนงานจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแต่อย่างใด การรวมตัวเข้าเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพียงเพื่อผลต้องการการเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้นไม่ใช่ในส่ วนด้านของภาษี รัฐบาลในแต่ละประเทศสมาชิกควร
ปรับปรุ งระบบภาษีเพื่อช่วยสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าในระหว่างประเทศสมาชิก

ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยและประเทศเวียดนามได้เข้าทาสัญญาภาษีซอ้ นกับกว่า 60 ประเทศ
และโดยส่ วนมากได้ทาข้อตกลงดาเนินการร่ วม (a Mutual Agreement Procedure, MPA) ใน
กรณี การเกิดภาษีซอ้ นจากผลกระทบของการตั้งราคาโอน ในขณะที่ประเทศสิ งคโปร์มีเครื อข่าย
อนุสัญญาที่ครอบคลุมที่สุดในภูมิภาค ส่ วนประเทศบรู ไน ประเทศกัมพูชา ประเทศพม่าและ
ประเทศลาวนั้นไม่มีกฎหรื อแนวทางปฏิบตั ิที่เกี่ยวเนื่องกับการตั้งราคาโอน ดังนี้ จึงพอสรุ ปได้วา่

ทศ

ระบบเครื อข่ายภาษีภายในระหว่างกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังห่างไกลหากจะ

เทียบเคียงกลุ่มประเทศประชาคมยุโรปถึงแม้วา่ จะมีการลงนามในสัญญาอนุสัญญาภาษีซอ้ นใน

ระเ

กลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยกเว้นประเทศกัมพูชาก็ตาม
ขอบเขตอานาจการจัดเก็บภาษี

่างป

หลักถิ่นที่อยู่

คานิยามของคาว่า "ถิ่นที่อยู"่ มีความหมายหลากหลายขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาตามขอบเขตการ

ารต

จัดเก็บภาษี สาหรับบุคคลธรรมดาการปรากฏกายแสดงตนเป็ นหลักพิจารณาการจัดเก็บภาษี แต่
ทั้งนี้บางกลุ่มประเทศจะกาหนดองค์ประกอบอื่นประกอบด้วย เช่น ความเป็ นเจ้าของของบ้าน
หรื อบ้านซึ่งมีสภาพพร้อมใช้ประโยชน์ ครอบครัว หรื อสิ ทธิประโยชน์ดา้ นการเงิน ข้อ

ักก

สันนิษฐานที่อาจนามาพิจารณากล่าวอ้างได้มีดงั นี้

 บุคคลธรรมดามีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศเกิน 183 วัน หรื อมากกว่าในปี ภาษีให้ถือว่าเป็ นผูม้ ี

สำน

ถิ่นที่อยูใ่ นปี ภาษีน้ นั ทั้งนี้บุคคลนั้นต้องไม่มีที่อยูอ่ าศัยหรื อเป็ นพลเมืองของประเทศนั้น

 บุคคลผูม้ ีที่อยูอ่ าศัยในประเทศนั้นให้ถือเป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศนั้น ทั้งนี้บุคคลนั้น
ต้องไม่มีที่อยูอ่ าศัยในประเทศอื่น

 พลเมืองของประเทศใดให้ถือเป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศนั้น ทั้งนี้บุคคลนั้นต้องไม่มีที่อยู่
อาศัยในต่างประเทศหรื อพักอาศัยในต่างประเทศเกินกว่า 183 วัน ในหนึ่งปี ปฎิทิน

 บุคคลธรรมดาที่แสดงให้เห็นว่าตนมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศหนึ่งแต่ยงั ไม่สามารถจะสละ
สถานะภาพการมีถิ่นที่ในอีกประเทศได้จนกว่าตนจะได้รับรองสถานะภาพการมีถิ่นที่อยู่
จากประเทศนั้น
 บุคคลธรรมดาซึ่งมีท้ งั สถานภาพการมีถิ่นที่อยูแ่ ละไม่มีสถานภาพการมีถิ่นที่อยูเ่ นื่องจาก
เพื่อการขออนุมตั ิเดินทางผ่านเข้าออกหรื อการย้ายถิ่นที่อยูเ่ ข้าประเทศนั้น ก็ตอ้ งพิจารณา

ทศ

ว่ามีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศนั้นจริ งเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษี ถึงแม้ขอ้ สันนิษฐาน
นั้นจะมีขอ้ โต้เถียงก็ตาม

ระเ

ส่ วนกรณี นิติบุคคล บางประเทศใช้สถานที่ที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลเป็ นถิ่นที่อยูข่ อง

นิติบุคคลนั้น แต่บางประเทศใช้สถานที่ที่เป็ นศูนย์กลางการบริ หารเป็ นถิ่นที่อยูข่ องนิติบุคคลนั้น

่างป

และมีบางประเทศใช้ท้ งั สถานที่ที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลและสถานที่ที่เป็ นศูนย์กลาง
การบริ หารประกอบกันเป็ นถิ่นที่อยูข่ องนิติบุคคลนั้น

ารต

การจัดเก็บภาษีของนิติบุคคลในบางประเทศพิจารณาการดาเนินธุรกรรมของธุรกิจของนิติบุคคล
ในประเทศนั้นโดยใช้หลักสถานประกอบการถาวร (PE) ซึ่งหน่วยงานจัดเก็บภาษีของประเทศ
นั้นจะจัดเก็บจากเงินได้ที่เกิดขึ้น สถานประกอบการถาวร (PE) มีลกั ษณะรู ปแบบของนิติบุคคล

ักก

เช่น สานักงานสาขา สานักงานตัวแทน สานักงานย่อย โดยรวมในรู ปแบบ 3 A (Asset, Activity,
Agent) ตามมาตรา 5 ในสนธิสัญญาภาษีอากรระหว่างประเทศทัว่ ไป ซึ่งได้แก่

สำน

 สถานประกอบการถาวร ประเภทเนื่องจากมีสถานที่มนั่ คง เช่น สานักงาน สานักงาน
สาขา สถานที่จดั ตั้ง เป็ นต้น

 สถานประกอบการถาวร ประเภทเนื่องจากมีการปรากฏตัวของลูกจ้าง หรื อการให้บริ การ
เป็ นต้น

 สถานประกอบการถาวร ประเภทเนื่องจากมีการดาเนินการของตัวแทนอิสระ หรื อ
ตัวแทนทัว่ ไป เป็ นต้น
หลักแหล่งเงินได้

โดยทฤษฎีแล้วประเทศที่เป็ นแหล่งเงินได้มีสิทธิที่จะจัดเก็บภาษีจากเงินได้ที่เกิดขึ้นในประเทศ
นั้น โดยกฎหมายภายในของประเทศนั้นหรื ออนุสัญญาภาษีจะกาหนดแหล่งเงินได้ของประเภท
เงินได้ การระบุนิยามถึงแหล่งเงินได้มีความจาเป็ นต่อระบบการกาหนดขอบเขตการจัดเก็บภาษี
ทั้งนี้แหล่งเงินได้กม็ ีความสาคัญต่อระบบของถิ่นที่อยูเ่ นื่องจากจะได้รับเครดิตภาษีจากอีก
ประเทศหนึ่ง ซึ่งเครดิตภาษีน้ นั จะถูกกาหนดโดยรัฐที่มีเขตอานาจหรื อจากภาษีทอ้ งถิ่นในเงินได้

ทศ

ทั้งหมดจากรัฐที่มีเขตอานาจอื่น

แหล่งเงินได้จะพิจารณาจากเงินได้ที่เกิดขึ้นตามระบบกฎหมายภาษีที่เกี่ยวเนื่องกัน การพิจารณา

ระเ

แหล่งเงินได้จะดูจากลักษณะสภาพที่แท้จริ งของเงินได้น้ นั เงินได้จากให้บริ การก็จะพิจารณาถึง
ผลสาเร็จของการให้บริ การนั้น เงินได้จากทางธุรกิจการเงินก็จะพิจารณาถึงสถานที่อยูพ่ กั อาศัย

่างป

ของผูท้ ี่ได้เงินได้จากธุรกิจการเงินนั้น เงินได้ที่เกี่ยวเนื่องจากทรัพย์สินที่มีรูปร่ างก็จะพิจารณา
จากสถานที่ที่มีการใช้ทรัพย์น้ นั เงินได้จากการขายที่ดิน โรงเรื อน หรื อหลักทรัพย์กจ็ ะพิจารณา
จากสถานที่ที่ทรัพย์น้ นั ตั้งอยู่

ารต

ประเทศโดยส่ วนใหญ่จะร่ างหลักคร่ าวๆ ระบุที่มาของแหล่งเงินได้โดยเฉพาะเงินได้ที่ได้รับจาก
การประกอบธุรกิจ อนุสัญญาภาษีหลายฉบับจะรวมเอาแหล่งเงินได้ซ่ ึงมีการจาแนกประเภทไว้

ักก

แต่กไ็ ม่รวมถึงการระบุชดั เจนถึงแหล่งเงินได้ที่นบั รวมถึงเงินได้จากธุรกิจด้วย
การบรรเทาภาระภาษีซอ้ น

สำน

ประเทศโดยส่ วนมากจะจัดเก็บภาษีจากทั้งผูม้ ีถิ่นที่อยูแ่ ละจากแหล่งที่มาของเงินได้ ดังนั้น แหล่ง
เงินได้จากต่างประเทศของผูท้ ี่มีถิ่นที่อยูใ่ นอีกประเทศหนึ่งก็จะถูกจัดเก็บภาษีท้ งั ประเทศที่เป็ น
แหล่งเงินได้และประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยูห่ ากประเทศดังกล่าวไม่มีกฎหมายที่จะบรรเทาภาระภาษี
เพื่อป้องกันมิให้ตอ้ งเสี ยภาษีซ้ า
ภาษีซอ้ นระหว่างประเทศเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ แต่มี 3 สาเหตุหลัก จากการจัดเก็บของ
ขอบเขตอานาจภาษีที่ซ้ าซ้อนกัน

 การขัดกันของแหล่งเงิน : สองประเทศหรื อมากกว่าต่างอ้างสิ ทธิจดั เก็บภาษีจากเงินได้
ของผูเ้ สี ยภาษีรายเดียวกัน โดยต่างอ้างว่าที่มาของเงินได้เกิดในประเทศของตน
 การขัดกันของถิ่นที่อยู่ : สองประเทศหรื อมากกว่าต่างอ้างสิ ทธิจดั เก็บภาษีจากเงินได้ของ
ผูเ้ สี ยภาษีจานวนเดียวกัน โดยต่างอ้างว่าผูเ้ สี ยภาษีมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศของตน ผูเ้ สี ยภาษี
ที่มีถิ่นที่อยูใ่ นสองประเทศจะเรี ยกว่า ผูเ้ สี ยภาษีที่มีถิ่นที่อยูซ่ ้ าซ้อน (a Dual Resident

ทศ

Taxpayer)

 การขัดกันของแหล่งเงินได้และถิ่นที่อยู่ : ประเทศหนึ่งอ้างสิ ทธิจดั เก็บภาษีเงินได้จาก

ระเ

ต่างประเทศโดยอ้างผูเ้ สี ยภาษีมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศของตน ในขณะที่อีกประเทศหนึ่งอ้าง
สิ ทธิจดั เก็บภาษีเงินได้จากเงินได้จานวนเดียวกันนั้นโดยอ้างว่าที่มาของเงินได้น้ นั เกิดใน

่างป

ประเทศของตน

หลักทั้งสามประการของสาเหตุการเกิดภาษีซอ้ นระหว่างประเทศนั้น ประการการขัดกันของ
แหล่งเงินได้และถิ่นที่อยูอ่ าจจะไม่ได้รับการลดภาระบรรเทาจากการถูกจัดเก็บภาษีซอ้ นและเป็ น

ารต

การยากที่ผเู ้ สี ยภาษีจะหลบเลี่ยงภาษีโดยการวางแผนภาษี ความพยายามของกลุ่มประชาคมศึกษา
ภาษีซอ้ นมุ่งเน้นจะขจัดภาษีซอ้ นในประการการขัดกันของแหล่งเงินได้และถิ่นที่อยูเ่ ป็ นสาคัญ

ักก

วิธีการบรรเทาภาระภาษีซอ้ น

โดยทัว่ ไปข้อกาหนดการบรรเทาภาระภาษีซอ้ นจะอธิบายการลดภาระความรับผิดในภาษีโดยไม่

สำน

พิจารณาเฉพาะวิธีการใดวิธีการหนึ่งโดยเฉพาะ วิธีการพื้นฐาน 3 ประการ ที่จะกล่าวต่อไป บาง
ประเทศอาจจะใช้เพียงวิธีการเดียว บางประเทศอาจใช้หลายวิธีการผสมประสานกัน
 วิธีการหักลด : ประเทศถิ่นที่อยูอ่ นุญาตให้ผเู ้ สี ยภาษีขอหักลดภาษีเงินได้จากส่ วนที่จ่าย
ให้กบั หน่วยงานของรัฐในส่ วนของเงินได้ที่ได้จากแหล่งเงินได้จากต่างประเทศ
 วิธีการยกเว้น : ประเทศถิ่นที่อยูอ่ นุญาตให้ผเู ้ สี ยภาษียกเว้นภาษีเงินได้ที่ได้จากแหล่งเงิน
ได้จากต่างประเทศ

 วิธีการเครดิต : ประเทศถิ่นที่อยูอ่ นุญาตให้ผเู ้ สี ยภาษีเครดิตภาษีจากส่ วนที่ได้จากเงินได้ที่
จ่ายให้กบั ต่างประเทศ ในบางกรณี การเครดิตยังครอบคลุมถึงภาษีจากส่ วนที่ได้จากเงิน
ได้ที่จ่ายให้กบั หน่วยงานตัวแทนของต่างประเทศด้วย
การแบ่งส่ วนค่าใช้จ่าย

ทศ

การจัดสรรหรื อแบ่งส่ วนของรายได้หรื อค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการถาวรในหลายเขตการ
จัดเก็บภาษีกเ็ ป็ นวิธีการหนึ่งของการวางแผนภาษี ไม่วา่ ประเทศใดจะใช้วธิ ีการยกเว้นหรื อ

ระเ

วิธีการเครดิตเพื่อที่จะผ่อนปรนภาษีซอ้ น แต่กย็ งั ควรมีกฎเพื่อระบุการจัดสรรรายจ่ายที่เกิดขึ้น

โดยผูเ้ สี ยภาษีระหว่างเงินได้ที่เกิดจากต่างประเทศและจากเงินได้ที่เกิดภายในประเทศ ซึ่งความ
จริ งแล้วประเทศโดยส่ วนมากยังขาดกฎเฉพาะที่ระบุถึงรายจ่ายจากเงินได้ที่เกิดจากต่างประเทศ

่างป

ยังไรก็ดี วิธีการ 2 ประการ ที่นามาใช้ ได้แก่

 การติดตามเปรี ยบเทียบสอบสวนข้อเท็จจริ งความเชื่อมโยงระหว่างรายจ่ายกับเงินได้ที่

ารต

เกิดจากต่างประเทศ

 การติดตามเปรี ยบเทียบจัดสรรปันส่ วนของรายจ่ายโดยพิจารณาจากฐานของสิ นทรัพย์
ของผูเ้ สี ยภาษีในต่างประเทศกับสิ นทรัพย์ท้ งั หมดของผูเ้ สี ยภาษี หรื อความสัมพันธ์

ักก

ระหว่างสัดส่ วนของรายได้รวมที่เกิดจากประเทศกับรายได้รวมทั้งหมด ซึ่งต่างจากการ
เปรี ยบเทียบสอบสวนข้อเท็จจริ งความเชื่อมโยงบนข้อสันนิษฐานของรายจ่ายที่เกิดขึ้น

สำน

เพื่อสนับสนุนความความเหมาะสมระหว่างทรัพย์สินและรายได้ที่เกิดขึ้นของผูเ้ สี ยภาษี

วิธีการขจัดภาษีซอ้ นเพื่อการลงทุน (Tax Sparing)
วิธีการขจัดภาษีซอ้ นเพื่อการลงทุนเป็ นวิธีการที่ประเทศจะให้เครดิตภาษีในเงินได้จาก
ต่างประเทศซึ่งได้รับยกเว้นภาษีจากต่างประเทศแล้ว ซึ่งเงินได้จานวนดังกล่าวที่ได้เครดิตภาษี
นั้นซึ่งมักจะไม่ตอ้ งรับผิดภาษีในฐานหลักแหล่งเงินได้ แต่ตอ้ งรับผิดภายใต้กฎหมายภาษีภายใน

ทัว่ ไปของประเทศนั้น เหตุผลทัว่ ไปที่ประเทศแหล่งเงินได้ยกเว้นภาษีหรื อให้สิทธิประโยชน์
ภาษีแก่นกั ลงทุนต่างประเทศก็เพื่อส่ งเสริ มการลงทุนและดาเนินธุรกิจในประเทศ หากไม่มี
วิธีการขจัดภาษีซอ้ นเพื่อการลงทุนแล้วสิ ทธิประโยชน์ภาษีจากประเทศแหล่งเงินได้จะดึงดูดการ
ลงทุนต่างประเทศที่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศมากกว่าจะดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ ผลที่ตามมา
เมื่อมีการลดภาษีจากประเทศแหล่งเงินได้กจ็ ะเพิ่มภาษีจากประเทศถิ่นที่อยู่ ดังนั้นแล้ววิธีการ
เท่านั้น

ระเ

การตั้งราคาโอน

ทศ

ขจัดภาษีซอ้ นเพื่อการลงทุนเป็ นนโยบายของกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาเพื่อส่ งเสริ มการลงทุน

การตั้งราคาโอนเป็ นวิธีการกาหนดราคาขายของสิ นค้าหรื อราคาตอบแทนค่าบริ การระหว่างกลุ่ม

่างป

วิสาหกิจในเครื อ หลักโดยทัว่ ไปของการตั้งราคาโอนมุ่งเน้น

เดียว

ารต

 ประเมินการดาเนินงานด้านการเงินในหลายหน่วยธุรกิจในส่ วนกาไรให้รวมเป็ นหนึ่ง
 โยกย้ายรายได้จากประเทศที่มีอตั ราภาษีสูงกว่าไปยังประเทศที่มีอตั ราภาษีที่ต่ากว่า
โดยหลักของการตั้งราคาโอนควรมีความเหมาะสมระหว่างราคาที่ผขู ้ ายตั้งขายอย่างอิสระใน

ักก

ตลาดของผูข้ ายกับราคาที่ผซู ้ ้ือต้องการซื้ออย่างอิสระในตลาดของผูซ้ ้ือ ธรรมดาแล้วการตั้งราคา
โอนไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจนัก แต่ที่เป็ นปัญหาคือการตั้งผลกาไรน้อยในประเทศที่มี

สำน

อัตราภาษีสูงและกาหนดผลกาไรมากในประเทศที่มีอตั ราภาษีต่า การตั้งราคาโอนเป็ นเครื่ องมือ
หลักในการหลบเลี่ยงภาษีนิติบุคคลซึ่งจะอ้างอิงถึงกฎการโยกย้ายถ่ายโอนกาไร (Base Erosion
and Profit Shifting, BEPS)

ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมาหลายประเทศมุ่งหาวิธีที่จะหาข้อตกลงกับผูเ้ สี ยภาษีที่จะระงับปัญหาการ
ตั้งราคาโอนที่จะเกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายหมายที่จะลดความขัดแย้งระหว่างผูเ้ สี ยภาษีกบั
หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐเพื่อมิตอ้ งฟ้องร้องกันในศาล ผูเ้ สี ยภาษีตอ้ งการได้รับความยอมรับ
จากหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยใช้วธิ ีการของรัฐโดยการจัดทาข้อตกลงการกาหนดราคา

เป็ นการล่วงหน้า (Advance Pricing Arrangement, APA) ผูเ้ สี ยภาษีตอ้ งอธิบายวิธีการกาหนด
ราคาของตนสอดคล้องการจัดทาข้อตกลงการกาหนดราคาเป็ นการเป็ นการล่วงหน้า (APA) ใน
บางกลุ่มประเทศใช้วธิ ีการระงับข้อพิพาทซึ่งกาหนดไว้ในอนุสัญญาภาษีในกรณี เกี่ยวเนื่องกับ
วิธีการกาหนดราคาโดยผูเ้ สี ยภาษี
ขณะที่กลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต้องการขยายเศรษฐกิจไปทัว่ โลก แต่กย็ งั

ทศ

พิจารณารายได้จากภาษีและมีกฎระเบียบการใช้วธิ ีการที่มิชอบ กลุ่มประเทศประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนก็จะกาหนดข้อกาหนดทางภาษีบนความเชื่อมัน่ ของตน กลุ่มประเทศประชาคม
ปรับปรุ งให้ทนั กับการพัฒนาเศรษฐกิจของโลก

่างป

วิธีการตั้งราคาโอนแบบ UN และแบบ OECD

ระเ

เศรษฐกิจอาเซียนต่างสนับสนุนระบบภาษีของตน รวมทั้งการตั้งราคาโอน ซึ่งยังคงต้องพัฒนา

ทั้งOECDและUNต่างพัฒนาข้อเสนอแนะการตั้งราคาโอนให้แก่สมาชิกเพื่อป้องการจัดสรรหรื อ

ารต

โยกย้ายรายได้ผา่ นบริ ษทั ข้ามชาติ

วิธีกาหนดราคาซื้อขายโดยสุ จริ ต (Arm's Length Method)

ักก

วิธีกาหนดราคาซื้อขายโดยสุ จริ ตเริ่ มมีการใช้โดยกฎที่ออกใช้สหรัฐอเมริ กาและได้ปรับปรุ ง
พัฒนาต่อมาโดยองค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และพัฒนาเป็ น

สำน

แบบมาตรฐานโดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ข้อเสนอแนะของ องค์การเพื่อความร่ วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ในส่ วนการตั้งราคาโอนจะให้การรับรองราคาซื่อขายโดย
สุ จริ ตและที่สาคัญของปัญหาการตั้งการควบคุมราคาเปรี ยบเทียบและการดาเนินการที่ไม่ถูก
ควบคุมเพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆ
ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่ าง
ราคาซื้อขายโดยสุ จริ ตในการกาหนดทรัพย์สินที่มีรูปร่ างมี 5 วิธีดว้ ยกัน โดยสามวิธีแรกเป็ นที่
รู ้จกั กันในแบบวิธีประเพณี ด้ งั เดิม

แบบวิธีประเพณี ด้ งั เดิม
 วิธีเปรี ยบเทียบกับราคาที่มิได้มีการควบคุม (Comparable Uncontrolled Price, CUP) เป็ น
วิธีการตั้งราคาโอนโดยสุ จริ ตเมื่อเทียบเคียงกับราคาขายในสิ นค้าที่คล้ายคลึงกันกับบุคคล
อื่นในสถานการณ์เดียวกัน วิธีน้ ีจะอ้างถึงราคาขายเปรี ยบเทียบ วิธีการนี้จะใช้ได้กบั ราคา
ขายสิ นค้าในตลาดทัว่ ไป แต่จะไม่ได้ราคาที่แท้จริ งในค่าสิ ทธิหรื อชื่อทางการค้า

ทศ

 วิธีราคาขายต่อหน่วย (Resale Price Method) วิธีราคาขายโดยสุ จริ ตในกลุ่มผูค้ า้ ซึ่งมี

ความสัมพันธ์กนั โดยหักออกจากราคาขายที่เพิ่มขึ้นจากราคาขายครั้งท้ายสุ ดให้แก่ผคู ้ า้ ซึ่ง

ระเ

ไม่มีความสัมพันธ์กนั

 วิธีราคาทุนบวกกาไรส่ วนเพิ่ม (Cost Plus Method) เป็ นราคาที่ใช้ในอุตสาหกรรมชั้น

่างป

ผลิตกับราคาอื่นของผูข้ ายซึ่งมีความสัมพันธ์กนั ซึ่งเป็ นที่มาของราคาซื้อขายโดยสุ จริ ต
การจัดสรรราคาทุนที่รวมกาไรโดยการแบ่งจากราคาผูข้ ายซึ่งคานวณเป็ นร้อยละของ
กาไร อัตราร้อยละถูกกาหนดโดยการอ้างอิงจากผลกาไรรวมที่ได้รับโดยผูข้ ายในการ

ารต

โอนในคู่คา้ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์หรื อโดยเทียบเคียงจากคู่คา้ ในการโอนระหว่างคู่คา้ ที่ไม่
มีความสัมพันธ์

ักก

แบบเพิ่มเติม (Additional Methods)

 วิธีแบ่งกาไร (Profit-Split Methods) ภายใต้วธิ ีแบ่งกาไรภาษีเงินได้ทวั่ โลกของคู่คา้ ที่

สำน

ได้มาจากดาเนินธุรกิจก็มีการคานวณทัว่ ไป การคานวณภาษีกพ็ ิจารณาจากส่ วนแบ่งผล
กาไรเงินได้ที่ได้รับวิธีน้ ีเป็ นแบบอย่างที่ใช้เมื่อสามวิธีในแบบประเพณี ด้ งั เดิมไม่สามารถ
ปรับใช้ได้หากบริ ษทั ในเครื อมีสินค้าหลายจาพวก วิธีจะใช้แยกประเภทสิ นค้าโดยเฉพาะ
อย่างไป



วิธีแบ่งกาไรสุ ทธิเป็ นรายธุรกรรม (Transaction Net Margin Method) เป็ นวิธีการใช้
ค้นหาการตั้งราคาโอนในการซื้อขายทรัพย์สินที่มีรูปร่ างและที่ไม่มีรูปร่ าง ภายใต้วธิ ีแบ่ง
กาไรสุ ทธิเป็ นรายธุรกรรมผูจ้ ่ายต้องพิสูจน์ถึงราคาซื้อขายโดยสุ จริ ตในกาไรของการ

ดาเนินธุรกิจของตนเองและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ถ้าบททดสอบของบริ ษทั ในเครื อ
ทั้งหมดในการดาเนินธุรกิจอยูใ่ นขอบเขตก็จะเป็ นที่ยอมรับของหน่วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐ ถ้าผลกาไรไม่อยูใ่ นขอบเขตหน่วยงานจัดเก็บภาษีกจ็ ะปรับปรุ งราคาโอนให้ผล
กาไรอยูใ่ นขอบเขตซึ่งเป็ นจุดกึ่งกลางระหว่างผูเ้ สี ยภาษีและหน่วยงานจัดเก็บภาษี

ทศ

ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่ าง
ถ้ากลุ่มบริ ษทั ตั้งใจที่จะปรับมูลค่าในทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่ างและแบ่งปันผลกาไรในกลุ่มสมาชิก

ระเ

วิธีการนี้เป็ นการเลี่ยงไม่ใช้การตั้งราคาโอนโดยผูใ้ ช้มุ่งหวังไปตามแบบปรับมูลค่าตามราคาที่ตก

ลงร่ วมกัน ในกรณี น้ ีผใู ้ ช้เป็ นเจ้าของทรัพย์จากตั้งแต่เริ่ มและไม่โอนทรัพย์สินระหว่างสมาชิกใน

่างป

กลุ่มบริ ษทั ที่ถูกกาหนด

ในปี พ.ศ. 2539 รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ออกกฎควบคุมการจัดการส่ วนมูลค่า

(Cost

Contribution arrangements) และองค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)

ารต

ได้ออกข้อเสนอแนะให้สมาชิกใช้ในปี พ.ศ. 2541 โดยทัว่ ไปทั้งสองกฎถูกออกแบบให้พิจารณา
โดยสุ จริ ตในการจัดการส่ วนมูลค่าที่ตอ้ งเสี ยภาษีและมีวตั ถุประสงค์กาหนดประเด็นในการ

ักก

ดาเนินการจัดการกับการหลบเลี่ยงภาษี

เพื่อการจัดการส่ วนมูลค่าให้สอดคล้องกับราคาซื้อขายโดยสุ จริ ตให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ

สำน

ซื้อขายโดยสุ จริ ตควรมีลกั ษณะดังนี้

 การจัดการเตรี ยมการควรเป็ นรู ปแบบสัญญามีผลบังคับตามกฎหมาย การจัดการ
เตรี ยมการต้องเริ่ มจากศูนย์กลางและเริ่ มเป็ นไปตามปกติธุระ มีการกาหนดระยะเวลา มี
ภาคบังคับและมีภาคให้แก้ไขเพิ่มเติมได้

 มีคณะบุคคลด้วยคาดหวังจะทากาไรภายใต้การจัดเตรี ยมการซึ่งมีความร่ วมมือโดยได้รับ
อนุญาต

 ในสัญญาควรมีขอ้ บังคับในการมีส่วนร่ วมในการจัดเตรี ยมในการรับผิดชอบในการ
ปรับปรุ งมูลค่าของทรัพย์สินไม่มีรูปร่ างในสัดส่ วนของผลกาไรรวมถึงเหตุผลในการ
คาดหวังจากการได้ประโยชน์ในการใช้ทรัพย์สิน
 ผูม้ ีส่วนร่ วมในการเตรี ยมการควรต้องเก็บเอกสารการบันทึกมูลค่าและอธิบายถึงเหตุผล
ในการส่ วนร่ วมในการคานวณผลกาไร

ทศ

ข้อตกลงในการควบคุมการเตรี ยมการจัดการส่ วนมูลค่าควรให้ผมู ้ ีส่วนร่ วมได้ปรับปรุ งพัฒนา

ตามผลกระทบตามสภาวะเศรษฐกิจ เพื่อยืนยันมาตรฐานราคาซื่อขายโดยสุ จริ ตให้ผมู ้ ีส่วนร่ วม

ระเ

ได้รับชาระที่เท่าเทียมกันกับราคาตลาดที่เป็ นธรรมที่ยอมให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยชาระราคาตลาดที่เป็ น

ธรรมตามสิ ทธิใหม่ที่ได้รับ ถ้าผูม้ ีส่วนได้เสี ยรายใหม่ถูกนามาสู่ การเตรี ยมการมีส่วนร่ วมมูลค่า ผู ้

่างป

มีส่วนได้เสี ยควรเรี ยกค่าชดเชยจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยรายอื่นสาหรับมูลค่าราคาตลาดของความ
สนใจน้อยลงจากการเตรี ยมการ การปรับปรุ งคุณสมบัติการเตรี ยมการส่ วนร่ วมมูลค่าควรทาเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรและควรจะสอดคล้องกับการเตรี ยมการในเบื้องต้น ความจริ งแล้วการป้องกัน

ารต

การหลีกเลี่ยงภาษีรัฐผูจ้ ดั เก็บภาษีมีอานาจที่จะปฏิบตั ิต่อบุคคลที่มีความสัมพันธ์ถา้ บุคคลนั้นได้
เข้าสู่ ระบบ วิธีการเตรี ยมมีส่วนร่ วมมูลค่าเมื่อพฤติกรรมในด้านเศรษฐกิจกิจนั้นสอดคล้องกับ

สำน

ักก

การเตรี ยมการ

