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ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น  
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2559) 

เรือ่ง เงินทีน่าํส่งรฐั 

 

 

คําแถลงการณ ์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดข้ึนโดยการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 21 เร่ือง เงินที่นาํส่งรัฐ ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุง

ของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (IFRIC 

Interpretation 21: Levies (Bound Volume 2016 Consolidated without early application)) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีการปรับปรุงจากฉบับปี 2558 โดยปรับปรุง 

การอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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สารบญั 

จากย่อหนา้ที ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2559)  

เรือ่ง เงินทีน่าํส่งรฐั 

 

อา้งอิง  

ความเป็นมา 1 

ขอบเขต  2 

ประเด็น 7 

มติ 8 

ภาคผนวก ก  

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง  
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินทีน่ําส่งรัฐ กาํหนดไว้ใน 

ย่อหน้าที่ 1 ถึง 14 และภาคผนวก ก 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2559) 

เรือ่ง เงินทีน่าํส่งรฐั 

 

อา้งอิง 
 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณ

การทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได ้(เม่ือมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

และการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัความช่วยเหลือจากรฐับาล (เม่ือมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ

กิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (เม่ือมีการประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล (เม่ือมี

การประกาศใช้) 

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดข้ึน

และสินทรพัยที์อ่าจเกิดข้ึน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

• การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เร่ือง หน้ีสินทีเ่กิดจากการมีส่วนร่วมใน

ตลาดทีเ่ฉพาะ – อุปกรณไ์ฟฟ้าและอิเลก็โทรนิกสที์เ่ป็นของเสีย (เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

ความเป็นมา 
 

1 รัฐบาลอาจกาํหนดให้มีการจัดเก็บเงินที่นําส่งรัฐจากกิจการ จึงมีคําร้องขอให้คณะกรรมการ  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศจัดทาํแนวปฏบัิติทางการบัญชีสาํหรับ 

เงินที่นาํส่งรัฐในงบการเงินของกจิการที่กาํลังจ่ายเงินที่นาํส่งรัฐ คาํถามที่เกี่ยวข้องคือ จะรับรู้หน้ีสิน

จากการจ่ายเงินที่นําส่งรัฐเม่ือใดตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดข้ึน และสินทรพัยที์อ่าจเกิดข้ึน (เม่ือมีการประกาศใช้) 
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ขอบเขต 
 

2 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กล่าวถึงการบัญชีสาํหรับหน้ีสินการจ่ายเงินที่นาํส่งรัฐ 

หากหน้ีสนิน้ันอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ประมาณการ

หน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน (เม่ือมีการประกาศใช้) การตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีกล่าวเกี่ยวกบัการบัญชีสาํหรับหน้ีสินการจ่ายเงินที่นาํส่งรัฐที่จังหวะเวลา

และจาํนวนเงินมีความแน่นอน 

3 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ไม่ได้กล่าวถึงการบัญชีสาํหรับต้นทุนที่เกิดจาก 

การรับรู้หน้ีสินในการจ่ายเงินที่นาํส่งรัฐ กิจการควรใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

ตัดสนิใจในการรับรู้หน้ีสนิการจ่ายเงินที่นาํส่งรัฐว่าทาํให้เกดิสนิทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย 

4 สาํหรับวัตถุประสงค์ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี เงินที่นาํส่งรัฐ คือ การสญูเสีย

ทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกจิที่รัฐบาลจัดเกบ็จากกจิการตามกฎระเบียบ (เช่น กฎหมาย และ/หรือ 

ระเบียบต่างๆ) นอกจาก 

4.1 การสญูเสยีทรัพยากรเหล่าน้ันที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 

(เช่น ภาษีเงินได้ที่อยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ภาษีเงินได ้(เม่ือมีการประกาศใช้) และ 

4.2 เบ้ียปรับหรือบทลงโทษอื่นที่กาํหนดไว้สาํหรับการละเมิดกฎระเบียบ  

รัฐบาล หมายถึง รัฐบาล หน่วยงานของรัฐบาล และหน่วยงานอื่นที่คล้ายกันในระดับท้องถิ่น ชาติ 

หรือนานาชาต ิ

5 การจ่ายเงินที่นาํส่งรัฐโดยกิจการ สาํหรับการได้มาซ่ึงสินทรัพย์หรือสาํหรับการให้บริการภายใต้

ข้อตกลงตามสญัญากบัรัฐบาลไม่เป็นไปตามคาํนิยามของเงินที่นาํส่งรัฐ 

6 กจิการไม่ต้องใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกบัหน้ีสนิที่เกดิจากโครงการค้า

การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

 

ประเด็น 
 

7 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กล่าวถึงประเดน็ต่อไปน้ีเพ่ือช้ีแจงการบัญชี

สาํหรับหน้ีสนิที่จ่ายเงินที่นาํส่งรัฐ 

7.1 เหตุการณ์ใดเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันที่ทาํให้เกิดการรับรู้หน้ีสินการจ่ายเงิน           

ที่นาํส่งรัฐ 

7.2 การบังคับเชิงเศรษฐกจิเพ่ือให้การดาํเนินงานยังคงอยู่ต่อในงวดอนาคต ก่อให้เกิดภาระผูกพัน

จากการอนุมานต่อการจ่ายเงินที่นาํส่งรัฐที่จะเป็นสาเหตุจากการดาํเนินงานในงวดอนาคต 

7.3 ข้อสมมติการดําเนินงานต่อเน่ืองมีความหมายโดยนัยหรือไม่ว่า กิจการมีภาระผูกพัน               

ในปัจจุบันที่จะจ่ายเงินที่นาํส่งรัฐที่เป็นสาเหตุจากการดาํเนินงานในงวดอนาคต 
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7.4 การรับรู้รายการหน้ีสินการจ่ายเงินที่นําส่งรัฐเกิดข้ึน ณ เวลาหน่ึงหรือในบางสถานการณ์

เกดิข้ึนอย่างต่อเน่ืองตามเวลา 

7.5 เหตุการณ์ใดเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันที่เป็นสาเหตุทาํให้เกิดการรับรู้รายการ

หน้ีสนิการจ่ายเงินที่นาํส่งรัฐ หากเป็นไปตามเกณฑข้ั์นตํ่าที่สดุ 

7.6 หลักการสาํหรับการรับรู้รายการหน้ีสินการจ่ายเงินที่นําส่งรัฐในงบการเงินประจําปีและ 

การรายงานทางการเงินระหว่างกาลเหมือนกนัหรือไม่ 

 

มติ 
 

8 เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันที่ก่อให้เกิดหน้ีสินการจ่ายเงินที่นําส่งรัฐ คือ กิจกรรมที่เป็น

สาเหตุการจ่ายเงินที่นาํส่งรัฐดังที่ระเบียบระบุไว้ เช่น หากกจิกรรมที่เป็นสาเหตุการจ่ายเงินที่นาํส่งรัฐ  

คือ การก่อให้เกิดรายได้ในงวดปัจจุบันและการคํานวณเงินที่นําส่งรัฐอิงกับรายได้น้ันที่เกิดข้ึน               

ในงวดก่อน เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันสาํหรับเงินที่นาํส่งรัฐ คือ การก่อให้เกิดรายได้ใน 

งวดปัจจุบัน การเกดิรายได้ในงวดก่อนจาํเป็นแต่ไม่เพียงพอจะก่อให้เกดิภาระผูกพันในปัจจุบัน 

9 กจิการไม่มีภาระผูกพันจากการอนุมานให้จ่ายเงินที่นาํส่งรัฐที่เกิดจากการดาํเนินงานในงวดอนาคต

ซ่ึงเป็นผลของกจิการที่ถูกบังคับเชิงเศรษฐกจิให้ดาํเนินงานในงวดอนาคต 

10 การจัดทาํงบการเงินภายใต้ข้อสมมติการดาํเนินงานต่อเน่ืองไม่ได้หมายความว่า กิจการมีภาระผูกพัน

ในปัจจุบันในการจ่ายเงินที่นาํส่งรัฐที่เกดิจากการดาํเนินงานในงวดอนาคต 

11 หน้ีสินการจ่ายเงินที่นําส่งรัฐรับรู้อย่างต่อเน่ืองตามเวลาหากเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน

เกิดข้ึนตลอดงวดเวลาหน่ึง (กล่าวคือ หากกิจกรรมที่เป็นสาเหตุการจ่ายเงินที่นาํส่งรัฐที่กฎหมาย

ระบุเกิดข้ึนตลอดงวดเวลาหน่ึง) ตัวอย่างเช่น หากเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันคือการเกิด

รายได้ตลอดงวดเวลาหน่ึง หน้ีสนิที่เกี่ยวข้องโดยตรงรับรู้เน่ืองจากกจิการเกดิรายได้น้ัน 

12 หากภาระผูกพันการจ่ายเงินที่นาํส่งรัฐเกดิข้ึนเม่ือเป็นไปตามเกณฑข้ั์นตํ่าสดุ การบัญชีสาํหรับหน้ีสิน

ที่เกิดจากภาระผูกพันต้องสอดคล้องกับหลักการที่กาํหนดในย่อหน้าที่ 8 ถึง 14 ของการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี (โดยเฉพาะตามย่อหน้าที่ 8 และ 11) เช่น หากเหตุการณ ์

ที่ก่อให้เกดิภาระผูกพันคือ การบรรลุเกณฑก์จิกรรมข้ันตํ่าสุด (ได้แก่ จาํนวนเงินรายได้หรือค่าขาย 

ข้ันตํ่าสุดที่เกิดข้ึนหรือผลผลิตที่ผลิตได้) หน้ีสินที่เกี่ยวข้องรับรู้เม่ือเป็นไปตามเกณฑ์กิจกรรม 

ข้ันตํ่าสดุ 

13 กจิการต้องใช้หลักการรับรู้รายการในการรายงานทางการเงินระหว่างกาลเหมือนกับหลักการที่ใช้ใน 

งบการเงินประจาํปี ผลคือ ในการรายงานทางการเงินระหว่างกาล หน้ีสนิการจ่ายเงินที่นาํส่งรัฐ 

13.1 ต้องไม่รับรู้หากภาระผูกพันในปัจจุบันการจ่ายเงินที่นําส่งรัฐไม่เกิดข้ึน ณ วันสิ้ นรอบ

ระยะเวลาการรายงานระหว่างกาล และ 

13.2 ต้องรับรู้หากภาระผูกพันในปัจจุบันการจ่ายเงินที่นําส่งรัฐเกิดข้ึน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา              

การรายงานระหว่างกาล 
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14 กจิการต้องรับรู้เป็นสนิทรัพย์หากกิจการจ่ายเงินที่นาํส่งรัฐล่วงหน้าแต่ยังไม่มีภาระผูกพันในปัจจุบัน

จากการจ่ายเงินที่นาํส่งรัฐน้ัน 
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ภาคผนวก ก 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีและมีผลบังคับ

เหมือนกบัเป็นส่วนหน่ึงของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ก1 กิจการต้องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินสาํหรับ  

รอบระยะเวลาที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้นาํไปใช้ก่อน              

วันถือปฏบัิติ หากกจิการถือปฏบัิติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี สาํหรับ

งวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

ก2 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่เกิดจากการปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีคร้ังแรกต้องใช้วิธีปรับย้อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 

 

 

 


