เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๙ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๕๕/๒๕๕๙
เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๕ (ปรับปรุง ๒๕๕๙)
เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุ ม ครั้ง ที่ ๔๔ (๒/๒๕๕๙) เมื่ อ วัน ที่ ๑ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึง ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๔๓/๒๕๕๘ การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๒๕ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผู้ถือหุ้น
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๕ (ปรับปรุง ๒๕๕๙) เรื่อง ภาษีเงินได้ การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง ภาษีเงินได้ – การเปลีย่ นแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถ้ อื หุน้

คําแถลงการณ์
การตี ความมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํ หนดขึ้น โดยการตีความมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 25 เรื่อง ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผู้ถือ หุ้ น ซึ่ งเป็ นฉบั บ ปรั บปรุ งของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ระหว่ างประเทศที่ส้ ิน สุด
ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 (SIC Interpretation 25 : Income Taxes - Changes in the Tax Status of
an Entity or its Shareholders (Bound volume 2016 Consolidated without early application))
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2558 โดยปรั บปรุ งการอ้ างอิง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

1

การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 25 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง ภาษี เ งิ น ได้ - การเปลีย่ นแปลง
สถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถ้ ือหุน้ กําหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 4

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง ภาษีเงินได้ – การเปลีย่ นแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถ้ อื หุน้
อ้างอิง
•
•

•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ )

ประเด็น
1

2

3

การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผู้ถือหุ้นอาจมีผลต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
หนี้ สินหรื อสินทรั พย์ภาษีเงินได้ ตัวอย่างเช่ น การเปลี่ ยนแปลงนี้อาจเกิดจากการนําตราสารทุ นเข้ า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือการปรับโครงสร้ างทุนของกิจการ หรืออาจเกิดจากการที่ผ้ ูถือหุ้นที่
มีการควบคุมย้ ายไปยังต่างประเทศ เหตุการณ์ดังกล่ าวทําให้ กิจการอาจเสียภาษีแตกต่ างไปจากเดิม
เช่น อาจได้ รับหรือสูญเสียสิ่งจู งใจทางภาษีหรือในอนาคตอาจเสียภาษี ในอัตราที่แตกต่างไปจากเดิม
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้นอาจมีผลกระทบทันทีต่อหนี้สินหรือ
สินทรั พย์ภาษีเงินได้ ปัจจุ บัน การเปลี่ยนแปลงนั้นยังอาจมีผลทําให้ หนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีท่ีกิจการรับรู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงอีกด้ วย ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กับว่าการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีน้ัน ส่งผลกระทบต่อภาษีท่ีจะเกิดจากการได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือ การจ่ายชําระ
หนี้สนิ ตามที่บันทึกอยู่ในบัญชีอย่างไร
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นคือ กิจการควรรับรู้ผลทางภาษีจากการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรือของผู้ถือหุ้นอย่างไร

มติ
4

การเปลี่ ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผู้ถือหุ้ น จะไม่ทาํ ให้ เกิดการเพิ่ มขึ้นหรื อ
ลดลงในจํา นวนที่รั บ รู้ น อกกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ผลกระทบต่ อ ภาษี เ งิ น ได้ ปั จ จุ บั น และภาษี เ งิ น ได้
รอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีต้องถูกรวมอยู่ในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับ
งวดเว้ นแต่ผลทางภาษีดังกล่ าวเกี่ยวเนื่องกับรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นนั้น เกี่ยวข้ องโดยตรง
2

กั บ การเปลี่ ยนแปลงไปยั งจํา นวนที่รั บรู้ ในส่ วนของเจ้ าของหรื อ ในจํานวนที่รั บรู้ ในกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น ในงวดบั ญ ชี เ ดี ย วกั น หรื อ งวดบั ญ ชี ต่ า งกัน หากผลทางภาษี ท่ีเ กิด ขึ้น เกี่ ยวข้ อ งกับ
การเปลี่ ยนแปลงจํานวนที่รับรู้ ในส่วนของเจ้ าของในงวดบัญชีเดียวกันหรื อ ในงวดบัญชีท่ีต่างกัน
(ไม่รวมในกําไรหรือขาดทุน) ต้ องบันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ าของ หากผลทางภาษีท่เี กิดขึ้นนั้น
สัมพันธ์กบั จํานวนที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ต้ องรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

วันถือปฏิบตั ิ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบั ญชีต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบั บที่ 8 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง นโยบายการบั ญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบั ญชี
และข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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