เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๙๐ ง

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๙๐/๒๕๖๒
เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๒๓
เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้
อาศัยอานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๘ (๔/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๒๓ เรื่อง ความไม่แน่นอน
เกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ ตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23
เรือ่ ง ความไม่แน่นอนเกีย่ วกับวิธีการทางภาษีเงินได้
คานา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ างประเทศ ฉบับที่ 23 เรื่อง ความไม่ แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทาง
ภาษีเงินได้ ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ส้ นิ สุดในวันที่ 31
ธันวาคม 2561 (IFRIC Interpretation 23: Uncertainty over Income Tax Treatments (Bound Volume
2019 Consolidated without early application))
**คำนำนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึง่ ของกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ **

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 90/2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562

1

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23
เรือ่ ง ความไม่แน่นอนเกีย่ วกับวิธีการทางภาษีเงินได้

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 90/2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562

2

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23

สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23
เรือ่ ง ควำมไม่แน่นอนเกีย่ วกับวิธีกำรทำงภำษีเงินได้
อ้างอิง
ความเป็ นมา
ขอบเขต
ประเด็น
มติ
กิจการควรพิจารณาวิธีการทางภาษีทีม่ ีความไม่แน่นอนแยกต่างหากหรือไม่
การตรวจสอบโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี
การกาหนดกาไร (ขาดทุน) ทางภาษี ฐานภาษี ขาดทุนทางภาษีที่ย งั ไม่ ไ ด้ใ ช้
เครดิตภาษีทีย่ งั ไม่ได้ใช้ และอัตราภาษี
การเปลีย่ นแปลงข้อเท็จจริงและสถานการณ์

1
4
5
6
6
8
9
13

ภาคผนวก
ก แนวทางในการปฏิบตั ิ
ข วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23 เรื่ อง ความไม่ แน่ นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษี
เงินได้ กาหนดไว้ในย่อหน้ าที่ 1 ถึง 14 และภาคผนวก ก และ ข

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23
เรือ่ ง ควำมไม่แน่นอนเกีย่ วกับวิธีกำรทำงภำษีเงินได้
อ้างอิง





มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาการรายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

ความเป็ นมา
1

2

3

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ให้ ข้อกาหนดเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
สินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี กิจการต้ องถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ โดยอ้ างอิงกับกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้
การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรสาหรับรายการใดรายการหนึ่งหรือสถานการณ์ใดสถานการณ์
หนึ่งอาจจะยังไม่ชัดเจน จึงยังไม่ทราบวิธกี ารทางภาษีวิธีใดวิธีหนึ่งที่เป็ นที่ยอมรับภายใต้ กฎหมาย
ภาษีอากรในอนาคตจนกว่ าหน่ วยงานจัดเก็บภาษี จะกาหนดวิธีการทางภาษี หรื อศาลจะทาการ
ตั ด สิน ดั ง นั้ น วิ ธีก ารทางภาษี วิ ธีใ ดวิ ธี ห นึ่ ง ที่ มี ข้ อ พิ พ าทหรื อ อยู่ ร ะหว่ า งการตรวจสอบโดย
หน่ ว ยงานจั ด เก็บ ภาษี อ าจกระทบต่ อ วิ ธี ก ารทางบั ญ ชี ของกิ จ การเกี่ ย วกั บ ภาษี เ งิ น ได้ ข อง
งวดปัจจุบัน หรือสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กล่าวถึง
3.1 “วิธีการทางภาษี” หมายถึง วิธีการที่กิจการใช้ หรือคาดว่าจะใช้ ในการนาส่งแบบแสดง
รายการเสียภาษีเงินได้
3.2 “หน่วยงานจัดเก็บภาษี” หมายถึง หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือหลายหน่วยงานที่จะ
ตั ด สิน ว่ า วิ ธีก ารทางภาษี ใ ดเป็ นที่ย อมรั บ ภายใต้ ก ฎหมายภาษี อ ากร ซึ่ ง อาจรวมถึ ง
คาตัดสินของศาล
3.3 “วิ ธีก ารทางภาษี ท่ี มี ค วามไม่ แ น่ น อน” คื อ วิ ธีก ารทางภาษี ท่ี มี ค วามไม่ แ น่ น อนว่ า
หน่ วยงานจัดเก็บภาษีท่เี กี่ยวข้ องจะยอมรั บว่าเป็ นวิธีการทางภาษีภายใต้ กฎหมายภาษี
อากร ตัวอย่างเช่น กิจการตัดสินใจว่าจะไม่นาส่งแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ ของ
ประเทศหนึ่ ง หรื อ ไม่ ร วมรายได้ ป ระเภทใดประเภทหนึ่ ง ในก าไรทางภาษี รายการ
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ดังกล่าวจัดเป็ นวิธีการทางภาษีท่มี ีความไม่แน่นอนหากการยอมรับในวิธีการดังกล่าวมี
ความไม่แน่นอนภายใต้ กฎหมายภาษีอากร

ขอบเขต
4

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ อธิบายวิธีการถือปฏิบัติตามข้ อกาหนดการ
รับรู้รายการและการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ เมื่อมีความไม่
แน่ น อนเกี่ยวกับ วิ ธีก ารทางภาษี เ งิน ได้ ในสถานการณ์ ดังกล่ า ว กิจการต้ องรั บ รู้ รายการและ
วั ด มู ล ค่ า ภาษี เ งิ น ได้ ข องงวดปั จ จุ บั น หรื อ สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี
ตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ โดยอ้ างอิงจากกาไร (ขาดทุน)
ทางภาษี ฐานภาษี ขาดทุนทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ เครดิตภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ และอัตราภาษีท่ใี ช้ จาก
การถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

ประเด็น
5

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ จะกล่ าวถึงประเด็นต่อไปนี้ เมื่อมีความไม่
แน่นอนเกี่ยวกับวิธกี ารทางภาษีเงินได้
5.1 กิจการควรพิจารณาวิธกี ารทางภาษีท่มี ีความไม่แน่นอนแยกต่างหากหรือไม่
5.2 สมมติ ฐ านที่กิ จ การใช้ เ กี่ ย วกั บ วิ ธีก ารทางภาษี ก รณี ท่ีอ ยู่ ร ะหว่ า งการตรวจสอบโดย
หน่วยงานจัดเก็บภาษี
5.3 กิจการกาหนดกาไร (ขาดทุน) ทางภาษี ฐานภาษี ขาดทุนทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ เครดิต
ภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ และอัตราภาษีอย่างไร และ
5.4 กิจการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงข้ อเท็จจริงและสถานการณ์อย่างไร

มติ
กิจการควรพิจารณาวิธีการทางภาษีทีม่ ีความไม่แน่นอนแยกต่างหากหรือไม่
6

กิจการต้ องกาหนดว่าจะพิ จารณาวิธีการทางภาษี ท่ีมีความไม่แน่นอนแต่ละวิธีแยกจากกัน หรือ
รวมกันกับวิธีการทางภาษีท่มี ีความไม่แน่นอนอื่นวิธีใดวิธีหนึ่งหรือมากกว่า โดยเลือกจากวิธีการ
ที่คาดการณ์ผลลัพธ์ของความไม่แน่นอนได้ ดีกว่า ในการประเมินว่าวิธีการใดคาดการณ์ผลลัพธ์
ของความไม่แน่ นอนได้ ดีกว่า กิจการอาจพิจารณาจาก ตัวอย่างเช่น (ก) กิจการจัดทาแบบแสดง
รายการเสียภาษีเงินได้ และเอกสารประกอบวิธกี ารทางภาษีอย่างไร หรือ (ข) กิจการคาดการณ์ว่า
หน่วยงานจัดเก็บภาษีจะทาการตรวจสอบ และจะแก้ ไขประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากการตรวจสอบ
ดังกล่าวอย่างไร
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5

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23
7

หากกิจการถือปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 6 และกิจการพิจารณาว่าควรรวมวิธีการทางภาษีท่มี ีความไม่
แน่นอนมากกว่าหนึ่งวิธีรวมกัน กิจการต้ องอ่านคานิยามของคาว่า “วิธีการทางภาษีท่มี ีความไม่
แน่นอน” ในการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เพื่อนาไปพิจารณารวมกันเป็ น
กลุ่มของวิธกี ารทางภาษีท่มี ีความไม่แน่นอน
การตรวจสอบโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี

8

ในการประเมินว่ าวิธีการทางภาษี ท่ีมีความไม่ แน่ นอนจะกระทบต่อการกาหนดกาไร (ขาดทุน)
ทางภาษี ฐานภาษี ขาดทุนทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ เครดิตภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ และอัตราภาษีอย่างไร
กิจการต้ องสมมติว่าหน่วยงานจัดเก็บภาษี มีสิทธิตรวจสอบจานวนเงินของรายการดังกล่าว และ
มีความรู้เกี่ยวกับข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องทั้งหมดอย่างครบถ้ วน ขณะที่ทาการตรวจสอบ
การกาหนดกาไร (ขาดทุน) ทางภาษี ฐานภาษี ขาดทุนทางภาษีทีย่ งั ไม่ได้ใช้ เครดิตภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ และอัตราภาษี

9
10

11

12

กิจการต้ องพิจารณาความเป็ นไปได้ ท่หี น่วยงานจัดเก็บภาษีจะยอมรับวิธีการทางภาษีท่มี ีความไม่
แน่นอนนั้น
หากกิจการสรุปว่ามีความเป็ นไปได้ ท่หี น่วยงานจัดเก็บภาษีจะยอมรับวิธีการทางภาษีท่มี ีความไม่
แน่ นอน กิจการต้ องกาหนดกาไร (ขาดทุน) ทางภาษี ฐานภาษี ขาดทุ นทางภาษี ท่ียังไม่ ได้ ใช้
เครดิตภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ หรืออัตราภาษี ด้ วยวิธที ่สี อดคล้ องกันกับวิธกี ารทางภาษีท่กี จิ การใช้ หรือ
คาดว่าจะใช้ ในการนาส่งแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้
หากกิจการสรุปว่าไม่มีความเป็ นไปได้ ท่หี น่วยงานจัดเก็บภาษีจะยอมรับวิธีการทางภาษีท่มี ีความ
ไม่แน่นอน กิจการต้ องสะท้ อนผลกระทบของความไม่แน่นอนที่กาหนดกาไร (ขาดทุน) ทางภาษี
ฐานภาษี ขาดทุนทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ เครดิตภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ หรืออัตราภาษีท่เี กี่ยวข้ อง กิจการ
ต้ องสะท้ อนผลกระทบของความไม่แน่นอนสาหรับวิธีการทางภาษี ท่ีมีความไม่แน่ นอนแต่ ละวิธี
ด้ วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับว่าวิธีการที่กิจการคาดว่าจะคาดการณ์ผลลัพธ์ของความไม่
แน่นอนได้ ดีกว่า
11.1 วิธีจานวนเงินที่มีความเป็ นไปได้ สูงสุด คือจานวนเงินที่มีความเป็ นได้ สูงสุดเพียงจานวน
เงิ น เดี ย วในช่ ว งของผลลั พ ธ์ ท่ีเ ป็ นไปได้ วิ ธี จ านวนเงิ น ที่มี ค วามเป็ นไปได้ สู ง สุ ด จะ
คาดการณ์ผลลัพธ์ของความไม่แน่นอนได้ ดีกว่าหากผลลัพธ์ท่เี ป็ นไปได้ มีเพียงสองกรณี
หรือมูลค่ารวมเป็ นมูลค่าเดียว
11.2 วิธีมูลค่าที่คาดหวัง คือผลรวมของจานวนเงินที่ถ่วงนา้ หนักด้ วยความน่าจะเป็ นในช่ วง
ของผลลัพธ์ท่เี ป็ นไปได้ วิธีมูลค่าที่คาดหวังจะคาดการณ์ผลลัพธ์ของความไม่แน่นอนได้
ดีกว่า หากผลลัพธ์ท่เี ป็ นไปได้ ไม่ได้ มีเพียงสองกรณีหรือไม่ได้ มีมูลค่ารวมเป็ นมูลค่าเดียว
หากวิธีการทางภาษีท่มี ีความไม่แน่นอนกระทบต่อภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้ รอ
การตัดบัญชี (ตัวอย่างเช่น หากวิธกี ารดังกล่าวกระทบกับกาไรทางภาษีท่ใี ช้ กาหนดภาษีเงินได้ ของ
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งวดปั จจุ บัน และฐานภาษีท่ีใช้ กาหนดภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี) กิจการต้ องใช้ ดุลยพิ นิจ และ
ประมาณการสาหรับภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีให้ สอดคล้ องกัน
การเปลีย่ นแปลงข้อเท็จจริงและสถานการณ์
13

14

กิจการต้ องประเมินการใช้ ดุลยพิ นิจหรือประมาณการตามข้ อกาหนดของการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ ใหม่ เมื่อ ข้ อเท็จจริ ง และสถานการณ์ ท่ีเ คยใช้ อ้า งอิง ในการใช้
ดุลยพินิจหรือประมาณการมีการเปลี่ยนแปลงไป หรื อข้ อมูลใหม่ท่ไี ด้ รับส่งผลกระทบต่อการใช้
ดุ ล ยพิ นิ จ หรื อ ประมาณการ ตั ว อย่ า งเช่ น การเปลี่ ย นแปลงของข้ อ เท็จ จริ ง และสถานการณ์
อาจเปลี่ ยนแปลงข้ อสรุ ปของกิจการเกี่ยวกับการยอมรับ วิธีการทางภาษี หรื อประมาณการของ
กิจการได้ รับผลกระทบจากความไม่แน่นอน หรือทั้งคู่ ย่อหน้ าที่ ก1 ถึง ก3 ระบุแนวทางปฏิบัติ
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้ อเท็จจริงและสถานการณ์
กิจการต้ องสะท้ อนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในข้ อเท็จจริงและสถานการณ์ หรือ จากข้ อมูล
ใหม่ ท่ี ไ ด้ รั บ เป็ นการเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด กิจการต้ องถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ในการ
พิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงานเป็ นเหตุการณ์ท่ตี ้ องปรับปรุง
หรือไม่ต้องปรับปรุง
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ภาคผนวก ก
แนวทางในการนามาปฏิบตั ิ
ภาคผนวกนี้ เ ป็ นส่ ว นหนึ ่ง ของการตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี้ และมี ผ ลบัง คั บ
เช่นเดียวกับส่วนอื่น ของการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 23 เรื่อง ความไม่แน่นอน
เกี่ยวกับวิธกี ารทางภาษีเงินได้

การเปลีย่ นแปลงข้อเท็จจริงและสถานการณ์ (ย่อหน้าที่ 13)
ก1

ก2

ก3

การถือปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 13 ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการ
ต้ องประเมินความเกี่ยวข้ องและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้ อเท็จจริงและสถานการณ์หรือ
ข้ อมูลใหม่ภายใต้ กฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้ ตัวอย่างเช่น บางเหตุการณ์อาจส่งผลให้ มี
การประเมินการใช้ ดุลยพิ นิจหรือประมาณการเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีวิธีหนึ่งใหม่ แต่อาจไม่ มี
ผลกระทบสาหรับวิธีการทางภาษีอกี วิธีหนึ่ง หากวิธกี ารทางภาษีดังกล่าวเป็ นไปตามกฎหมายภาษี
อากรที่แตกต่างกัน
ตัวอย่างต่อไปนี้เป็ นการเปลี่ยนแปลงข้ อเท็จจริงและสถานการณ์หรือข้ อมูลใหม่ท่สี ่งผลให้ เกิดการ
ประเมินการใช้ ดุลยพินิจหรือประมาณการตามข้ อกาหนดของการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ใหม่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงสถานการณ์ต่อไปนี้
ก2.1 การตรวจสอบ หรือการดาเนินการของหน่วยงานจัดเก็บภาษี ตัวอย่างเช่น
ก2.1.1 ความเห็น ชอบหรื อ ความไม่ เ ห็น ชอบจากหน่ ว ยงานจั ด เก็บ ภาษี กับ วิ ธี ก าร
ทางภาษี หรือวิธกี ารทางภาษีท่มี ีความคล้ ายคลึงกันที่ใช้ โดยกิจการ
ก2.1.2 ข้ อมูลที่หน่ วยงานจั ดเก็บ ภาษี เห็น ชอบหรื อไม่ เห็น ชอบกับ วิธีการทางภาษี ท่ี
คล้ ายคลึงกันที่ใช้ โดยกิจการอื่น
ก2.1.3 ข้ อมูลเกี่ยวกับจานวนเงินรับชาระหรือจ่ายชาระของวิธกี ารทางภาษีท่คี ล้ ายคลึงกัน
ก2.2 การเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี
ก2.3 การสิ้นสุดระยะเวลาในการตรวจสอบหรือการตรวจสอบซา้ ของหน่วยงานจัดเก็บภาษี
หากพิจารณาโดยแยกออกจากปั จจัยอื่น การไม่ได้ รับความเห็นชอบหรื อความไม่เห็นชอบจาก
หน่ ว ยงานจั ด เก็บ ภาษี กั บ วิ ธี ก ารทางภาษี มี ค วามเป็ นไปได้ ย ากที่ ถื อ เป็ นการเปลี่ ย นแปลง
ข้ อ เท็จ จริ ง และสถานการณ์ ห รื อ ข้ อ มู ล ใหม่ ที่จ ะส่ ง ผลต่ อ การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และประมาณการ
ตามข้ อกาหนดของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
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การเปิ ดเผยข้อมูล
ก4

ก5

เมื่อ มี ความไม่ แ น่ น อนเกี่ยวกับวิ ธีการทางภาษี เงิน ได้ กิจการต้ องกาหนดว่ า จะเปิ ดเผยข้ อมูล
ต่อไปนี้หรือไม่
ก4.1 ดุ ลยพิ นิจที่ใช้ ในการกาหนดกาไร (ขาดทุน) ทางภาษี ฐานภาษี ขาดทุ นทางภาษี ท่ียัง
ไม่ได้ ใช้ เครดิตภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ และอัตราภาษี ตามการถือปฏิบัติย่อหน้ าที่ 122 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน และ
ก4.2 ข้ อมูลเกี่ยวกับสมมติฐานและประมาณการที่ใช้ ในการกาหนดกาไร (ขาดทุน) ทางภาษี
ฐานภาษี ขาดทุนทางภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ เครดิตภาษีท่ยี ังไม่ได้ ใช้ และอัตราภาษี ตามการ
ถือปฏิบัติย่อหน้ าที่ 125 ถึง 129 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนอ
งบการเงิน
หากกิจการสรุปว่ามีความเป็ นไปได้ ท่หี น่วยงานจัดเก็บภาษีจะยอมรับวิธีการทางภาษีท่มี ีความไม่
แน่ น อน กิจ การต้ อ งก าหนดว่ า จะเปิ ดเผยผลกระทบที่อ าจเกิ ด ขึ้ นจากความไม่ แ น่ น อนเป็ น
สินทรัพย์หรือหนี้สิน ที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ตามย่อหน้ าที่ 88 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
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ภาคผนวก ข
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
ภาคผนวกนี้ เ ป็ นส่ ว นหนึ ่ง ของการตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี้ และมี ผ ลบัง คั บ
เช่นเดียวกับส่วนอื่นของการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 23 เรื่อง ความไม่แน่นอน
เกี่ยวกับวิธกี ารทางภาษีเงินได้

วันถือปฏิบตั ิ
ข1

กิจการต้ องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับงบการเงินสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ นาไปใช้
ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
สาหรับงวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย

การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
ข2

ณ วั น ที่น ามาปฏิบั ติ ใช้ ครั้ งแรก กิจการต้ องถือปฏิบั ติตามการตี ค วามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ ตามวิธใี ดวิธหี นึ่งต่อไปนี้
ข2.1 ปรั บ ปรุ ง ย้ อนหลั ง ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบั ญ ชี
การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบั ญชี และข้ อผิ ดพลาด หากสามารถทาได้ โดยไม่ ใช้
ข้ อมูลที่ทราบในภายหลัง หรือ
ข2.2 ปรั บ ปรุ ง ย้ อ นหลั ง โดยการรั บ รู้ ผลกระทบสะสมจากการน าการตี ค วามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ มาปฏิบั ติ ใช้ ครั้ งแรก ณ วั น ที่น ามาปฏิบั ติ ใช้ ครั้ งแรก
หากกิจการเลือกวิธีน้ ี กิจการต้ องไม่ปรับข้ อมูลเปรียบเทียบใหม่ แต่ต้องรับรู้ผลกระทบ
สะสมจากการนาการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก
โดยการปรับปรุงยอดยกมาของกาไรสะสม (หรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของตาม
ความเหมาะสม) วั นที่นามาปฏิบัติใช้ ครั้ งแรก คือวั นที่เริ่ มต้ นของรอบระยะเวลารายงาน
ประจาปี ซึ่งมีการนาการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรก
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