รายงานการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเขารวมเปนภาคีความตกลงพหุภาคีระหวาง

เจาหนาทีผ่ ูมีอํานาจในการแลกเปลี่ยนขอมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ (Multilateral Competent
Authority Agreement on Automatic Exchange of Information: MCAA CRS)
_______________

ความตกลงพหุ ภ าคี ร ะหว า งเจ า หน า ที่ ผู มี อํ า นาจในการแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ทางการเงิ น แบบอั ต โนมั ติ
( Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information:
MCAA CRS) (ความตกลงฯ)
 ความตกลงใหม
 แกไข / ปรับปรุง
 ยกเลิก
หนวยงานของรัฐผูเสนอการเขารวมเปนภาคีความตกลงฯ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ในด านการสรา งความสามารถในการแขงขัน
ดวยการเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค พั ฒนานโยบายใหสอดคลองกับแนวโน มการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณโลกและการดําเนินธุรกิจในอนาคต รักษาความยั่งยืนทางการคลังเพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ
อยางมั่นคงและยั่งยืน ดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดภ าครัฐ ขยายฐานภาษี และดําเนินการจัด เก็บ
ภาษีรายการใหมใหครอบคลุมบริบททางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
 สอดคลองกับแผนการปฏิรูป ประเทศในด านเศรษฐกิจ ในการเพิ่ มขีดความสามารถในการแขงขั น
การสร า งความเท า เที ย มและเป น ธรรมในการบริ ห ารจั ด เก็ บ ภาษี และการขยายฐานการจั ด เก็ บ ภาษี ผ า น
การแลกเปลี่ย นข อมู ลระหวางประเทศตามมาตรฐานสากล ซึ่งเปน ไปตามกรอบความรวมมื อระหวางประเทศ
ที่นานาประเทศเขารวมดําเนินการ
เหตุผลความจําเปนที่ตองรวมเปนภาคีความตกลงฯ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
_______________
๑. สภาพปญหา สาเหตุของปญหา และผลกระทบของปญหา
๑.๑ ปญหาคืออะไร สาเหตุของปญหาคืออะไร และผลกระทบของปญหาคืออะไร
โดยที่ ป ระเท ศไท ยเข า เป น สมาชิ ก Global Forum on Transparency and Exchange of
Information for Tax Purposes (Global Forum) เพื่อสงเสริมบทบาทของประเทศไทยในกรอบความรวมมือ
ขององคการเพื่อความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and
Development : OECD) และเป น การยื น ยัน เจตนารมณ ของประเทศไทยที่ พรอมจะรวมมื อกั บ OECD ในการ
ป อ งกั น การหลบหลี ก หรื อ หลี ก เลี่ ย งภาษี แ ละมี ก ารแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ทางภาษี เป น ไปตามมาตรฐานสากล
เช น เดี ยวกับ ประเทศอื่ น ๆ ในส วนของการแลกเปลี่ย นข อมู ล ทางการเงิน แบบอั ตโนมั ติตามที่ Global Forum
กําหนดใหประเทศไทยตองดําเนินการภายในป 2566 ซึ่งจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและความโปรงใสในการ
บริหารจัดเก็บภาษีของประเทศในอีกทางหนึ่ง

2
ในการดําเนินการแลกเปลี่ยนขอมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติตามที่ Global Forum กําหนด ประเทศไทย
จะตองเขารวมเปนภาคีความตกลงพหุภาคีระหวางเจาหนาที่ผูมีอํานาจในการแลกเปลี่ยนขอมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ
(Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information: MCAA CRS)
ซึ่งเปนความตกลงภายใตความตกลง MAC ที่เจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศภาคีตกลงกันเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
ทางการเงินแบบอัตโนมัติตามมาตรฐานตามมาตรฐานที่ OECD กําหนด เรียกวา Common Reporting Standard
(CRS) โดยจะตองดําเนินการอยางเรงดวนเพื่อใหสามารถเสนอกฎหมายรองรับและบังคับใชความตกลงฯ ใหไดภายใน
เดือนธันวาคม 2564 เพื่อใหสถาบันการเงินที่เขาขายผูมีหนาที่รายงานไดเริ่มรวบรวมขอมูลระหวางป 2565
และเริ่มนําสงขอมูลใหกรมสรรพากรไดในป 2566 ซึ่งหากประเทศไทยไมเขารวมภาคีความตกลง MCAA CRS และ
ไม ส ามารถแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ทางการเงิ น แบบอั ตโนมัติได ภ ายในกําหนด อาจส งผลถึ งการผิด พัน ธกรณีข อง
ประเทศไทยตามความตกลงระหวา งประเทศ และอาจมีผ ลกระทบตอ ภาพลัก ษณดานความไมโปรงใสและ
ความไมเปนธรรมในการบริหารจัดเก็บภาษีของประเทศ
๑.๒ เหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซงในเรื่องนี้
เพื่ อใหประเทศไทยสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลทางการเงิน แบบอัตโนมัติไดตามที่ Global Forum
กําหนด จึงจําเปนตองเขารวมเปนภาคีความตกลงฯ
๒. วัตถุประสงคและเปาหมายของการแทรกแซง
วัตถุประสงคและเปาหมายของการแทรกแซงคืออะไร
วัตถุ ประสงคในการเขารวมเปนภาคีความตกลงฯ เพื่ อให สามารถดําเนินการแลกเปลี่ยนขอมูลทางการเงิน
แบบอัตโนมัตริ ะหวางประเทศตามมาตรฐาน Common Reporting Standard (CRS)
เปาหมายของการเขารวมเปนภาคีความตกลงฯ ในครั้งนี้ เพื่อยกระดับการดําเนินการดานความโปรงใส
ทางภาษีของประเทศไทย ซึ่งจะชวยสงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางประเทศเพื่อการตรวจสอบภาษี และเพื่อ
แกไขปญหาการหลบหลีกหรือหลีกเลี่ยงภาษีระหวางประเทศ
๓. การแกปญหาในปจจุบัน
๓.๑ วิธีการแกปญหาที่ดําเนินการอยูใ นปจจุบันคืออะไร
ไมมี
๓.๒ ตางประเทศแกปญหานี้อยางไร (ถามี) และการดําเนินการดังกลาวเหมาะสมกับสังคมไทยหรือไม
อยางไร
เพื่อประโยชนในการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษีและการแลกเปลี่ยนขอมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติระหวาง
ประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล นานาประเทศไดมีการเขารวมเปนภาคีความตกลงฯ และ
ปรั บใชมาตรฐาน CRS ภายในประเทศ ซึ่ งในป จจุ บั นมี ประเทศที่ เขารวมเป นภาคีความตกลงฯ แลว 110 ประเทศ
จากประเทศที่เปนภาคีความตกลง MAC ทั้งหมด 137 ประเทศ (ขอมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2564)
ดังนั้ น เพื่อใหป ระเทศไทยสามารถแลกเปลี่ยนข อมูลทางการเงิน แบบอัต โนมัติ ไดอยางมีประสิทธิภ าพ
ตามมาตรฐานสากล จึ งเป น การเหมาะสมที่ ป ระเทศไทยจะเข ารวมเป นภาคี ความตกลงฯ อัน จะเป น การทําให
ประเทศไทยไดรับขอมูลที่เปนประโยชนตอการตรวจสอบภาษีมากขึ้นอีกดวย
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๔. การรับฟงความคิดเห็น
 ไดรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของแลว
 ไดนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการวิเคราะหผลกระทบแลว
การเขารวมเปนภาคีความตกลงฯ นี้ มีความสัมพันธหรือใกลเคียงกับความตกลงอื่นหรือไม อยางไร
ความตกลงฯ เปนความตกลงยอยภายใตความตกลงพหุภาคีวาดวยการใหความชวยเหลือดานการบริหารภาษี
(Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters: MAC) ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมี
มติเห็นชอบใหประเทศไทยเขารวมเปนภาคีแลวในป 2560
5. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเขารวมเปนภาคีฯ
5.๑ ความตกลงนี้จํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือกอใหเกิดหนาที่หรือภาระอะไรแกใครบาง
1) กําหนดใหเจ าหน าที่ ผูมีอํานาจมี หน าที่แลกเปลี่ยนขอมูลแบบอัตโนมัติ รายปกับคูสัญญาตามมาตรฐาน
Common Reporting Standard (CRS)
2) ขอมูลที่จะแลกเปลี่ยนตาม 1) คือ ขอมูลบัญชีทางการเงินของผูที่มีถิ่นที่อยูทางภาษีในประเทศคูสัญญา
ตามความตกลงฯ อันไดแก
(๒.๑) ขอมูลที่ตองรายงานสําหรับบัญชีทุกประเภท ไดแก
- ขอมูลเจาของบัญชี ไดแก ชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษี วันที่และสถานที่เกิด (กรณีบุคคลธรรมดา)
- เลขที่บัญชี
- ขอมูลผูมีหนาที่รายงาน ไดแก ชื่อ และเลขที่ระบุตัวตน
- ยอดคงเหลือหรือมูลคาในบัญชี ณ วันสิ้นปปฏิทินหรือวันที่ปดบัญชี
(๒.๒) ขอมูลที่ตองรายงานสําหรับบัญชีรับฝากเงิน ไดแก จํานวนดอกเบี้ยรับระหวางปทั้งหมด
(๒.๓) ขอมูลที่ตองรายงานสําหรับบัญชีรับฝากสินทรัพยทางการเงิน ไดแก ยอดรวมดอกเบี้ยรับและ
เงินปนผลรับระหวางปทั้งหมด รวมถึงเงินไดจากการขายหรือไถถอนสินทรัพย
(๒.๔) ขอมูลที่ตองรายงานสําหรับบัญชีทางการเงินประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจาก (๒.๒) และ (๒.๓) ไดแก
ยอดรวมรายรับตลอดทั้งป และเงินไดจากการไถถอนบัญชี
5.๒ มีมาตรการปองกัน แกไข คุมครอง หรือเยียวยาใหแกผูไดรับผลกระทบตาม 5.๑ อยางไร
การแลกเปลี่ยนขอมูลจะอยูภายใตการรักษาความลับของความตกลงฯ ประกอบกับการรักษาความลับของ
ขอมูลของผูเสียภาษีอากรและผูที่เกี่ยวของ
5.๓ การเขารวมเปนภาคีความตกลงฯ จะกอใหเกิดประโยชนแกประเทศ สังคม หรือประชาชนอยางไร
1) กอใหเกิดความเปนธรรมและโปรงใสในระบบภาษี ซึ่งหากการจัดเก็บภาษีเงินไดมีความเปนธรรมและ
โปรงใส จะชวยสงเสริมใหเกิดความเต็มใจในการเสียภาษีเงินไดมากขึ้น นอกจากนี้ รัฐจะสามารถจัดเก็บภาษีเงินได
จากผูมีเงินไดที่โยกยายไปในตางประเทศ ซึ่งภาษีเงินไดเปนรายไดหลักของรัฐบาลที่จะตองนําไปใชพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ การเขารวมเปนภาคีความตกลงฯ ดังกลาวจึงเปนผลดีตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ในภาพรวม
2) กรมสรรพากรสามารถนําขอมูล ที่ไดรับ จากการแลกเปลี่ย นไปพัฒ นาเปน ฐานขอมูล เพื่อปรับ ปรุง
การจัดเก็บภาษีในอนาคต
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6. ความพรอมและตนทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการใหเปนไปตามความตกลงฯ
6.๑ หนวยงานผูรับผิดชอบ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
6.๒ มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการใหเปนไปความตกลงฯ อยางไร
- กรมสรรพากรไดเสนอรางพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อปฏิบัติตามการภาษีอากรระหวาง
ประเทศ พ.ศ. .... ซึ่งจะรองรับการดําเนินการแลกเปลี่ยนขอมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติระหวางประเทศตาม
ความตกลงฯ ทั้งนี้ ในการจัดทํารางพระราชบัญญัติดังกลาว ไดมีการหารือผูที่มีสวนเกี่ยวของมาโดยตลอด ดังนั้น
ผู ที่ เกี่ ย วข อ งจึ งรั บ ทราบบทบั ญ ญั ติ ต ามร างพระราชบั ญ ญั ติ แ ละได มี เตรี ย มการในส ว นที่ เกี่ ย วข อ งเพื่ อ พร อ ม
ดําเนินการหลังจากวันที่กฎหมายมีผลใชบังคับ
และมี การนํ าเทคโนโลยีมาใช เพื่ ออํานวยความสะดวกหรือลดขั้น ตอนและคาใชจายในการดําเนิน การ
หรือไม
- การดํ าเนิ น การในส ว นของการแลกเปลี่ ย นขอ มู ล ทางการเงิน แบบอัต โนมัติ จํ าเป น จะต องมี การนํ า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช เนื่องจากเปนกระบวนการรายงานขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกสขนาดใหญ (Bulk Data)
และเปนไปตามมาตรฐานสากลในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของขอมูล เพื่อจัดเก็บขอมูลที่ไดรับจากผูมีหนาที่
รายงาน นําสงขอมูลที่เกี่ยวของใหประเทศคูสัญญาผานระบบกลางที่กําหนด เชื่อมโยงขอมูลที่ไดรับจากประเทศ
คูสัญญากับฐานขอมูลของกรมสรรพากร และประมวลผลขอมูลทั้งหมดเพื่อประโยชนในการบริหารการจัดเก็บภาษี
ทั้งนี้ กรมสรรพากรสามารถใชเทคโนโลยีและระบบที่มีอยูในการพัฒนาการดําเนินงานดังกลาวได
6.๓ มีแนวทางและระยะเวลาในการสรางความเขาใจใหแกประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
ตามและการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอยางไร
เจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่สามารถอธิบายเพื่อใหประชาชนเขาใจถึงหลักการของความตกลงฯ รวมถึงการ
เปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซต เอกสารเผยแพร และขาว และมีการประสานผานสมาคมของภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
เปนระยะ ๆ เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ
6.๔ ตนทุนหรือคาใชจายที่คาดวาตองใชในการปฏิบัติตามและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายในระยะ ๓ ปแรก
ตนทุนบุคลากร
เปนจํานวน 75,000 บาท ตอเดือน อัตรากําลังที่ตองใช 5 อัตรา
อัตรากําลังที่มีอยูแลว - อัตรา อัตรากําลังที่ตองเพิ่มขึ้น 5 อัตรา
ตนทุนอื่น
ไมมี เนื่องจากสามารถใชทรัพยากรตามที่กรมสรรพากรมีอยูรองรับการดําเนินการได
ภาษีสูญเสีย
ไมมี
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7. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
7.๑ ผลกระทบตอเศรษฐกิจ
รักษาและสงเสริมขีด ความสามารถในการแขงขันของประเทศในดานการลงทุน ระหวางประเทศและ
การเคลื่อนยายเงินทุ นของสถาบัน การเงินไทยและตางประเทศ เนื่ องจากระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลทางภาษี
เปนไปตามมาตรฐานสากลเชนเดียวกับประเทศอื่น ๆ
7.๒ ผลกระทบตอสังคม
7.๓ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือสุขภาวะ
7.๔ ผลกระทบอื่นที่สําคัญ
ขาพเจ าขอรั บ รองว าขอมู ล ที่ ป รากฏในรายงานนี้เปน ขอมูล ที่ไดจากการตรวจสอบและวิเคราะห
อยางถี่ถวนแลว

