เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๘๖ ง

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๗๑/๒๕๕๘
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๒๑
เรื่อง เงินที่นําส่งรัฐ
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
ในการประชุมครั้ งที่ ๔๒ (๓/๒๕๕๘) เมื่ อ วั นที่ ๗ กั นยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึ งออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง เงินที่นําส่งรัฐ
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21
เรือ่ ง เงินทีน่ าํ ส่งรัฐ

คําแถลงการณ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่นาํ ส่งรัฐ ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของ
คณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศที่ ส้ ิ นสุ ด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 (IFRIC
Interpretation 21: Levies (Bound Volume 2015 Consolidated without early application))
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สารบัญ
จากย่อหน้าที ่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เรือ่ ง เงินทีน่ าํ ส่งรัฐ
อ้างอิง
ความเป็ นมา
ขอบเขต
ประเด็น
มติ
ภาคผนวก ก
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
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2

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่นาํ ส่งรัฐ ได้ กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 1 ถึง 14
และภาคผนวก ก
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21
เรือ่ ง เงินทีน่ าํ ส่งรัฐ

อ้างอิง









มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
และการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรั บปรุง 2558) เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง หนี้สินที่เกิดจากการมีส่วนร่ วมใน
ตลาดที่เฉพาะ – อุปกรณ์ไฟฟ้ าและอิเล็กโทรนิกส์ท่เี ป็ นของเสีย

ความเป็ นมา
1

รั ฐ บาลอาจกํา หนดให้ มี ก ารจั ด เก็บ เงิ น ที่นํา ส่ ง รั ฐจากกิ จ การ จึ ง มี คํา ร้ อ งขอให้ ค ณะกรรมการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศจัดทําแนวปฏิบัติทางการบัญชีสาํ หรับ
เงินที่นาํ ส่งรัฐในงบการเงินของกิจการที่กาํ ลังจ่ายเงินที่นาํ ส่งรัฐ คําถามที่เกี่ยวข้ องคือ จะรับรู้หนี้สนิ
จากการจ่ า ยเงิ น ที่นํา ส่ ง รั ฐ เมื่ อ ใดตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 37 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง
ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น

ขอบเขต
2

3

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กล่ าวถึงการบัญชีสาํ หรับหนี้สินการจ่ ายเงิน
ที่นาํ ส่งรัฐ หากหนี้สนิ นั้นอยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึ้น การตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้กล่ าวเกี่ยวกับการบัญชีสาํ หรับหนี้สินการจ่ายเงินที่นาํ ส่งรัฐที่จังหวะ
เวลาและจํานวนเงินมีความแน่นอน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่ได้ กล่าวถึงการบัญชีสาํ หรับต้ นทุนที่เกิดจาก
การรับรู้หนี้สินในการจ่ ายเงินที่นาํ ส่งรัฐ กิจการควรใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

3

4

5
6

ตัดสินใจในการรับรู้หนี้สนิ การจ่ายเงินที่นาํ ส่งรัฐว่าทําให้ เกิดสินทรัพย์หรือค่าใช้ จ่าย
สําหรั บวัตถุ ประสงค์ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เงินที่นําส่งรั ฐคือ
การสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่รัฐบาลจัดเก็บจากกิจการตามกฎระเบียบ (เช่ น
กฎหมาย และ/หรือ ระเบียบต่าง ๆ) นอกจาก
4.1 การสูญเสียทรัพยากรเหล่านั้นที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
(เช่น ภาษีเงินได้ ท่อี ยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ภาษีเงินได้ และ
4.2 เบี้ยปรับหรือบทลงโทษอื่นที่กาํ หนดไว้ สาํ หรับการละเมิดกฎระเบียบ
รัฐบาล หมายถึง รัฐบาล หน่วยงานของรัฐบาล และหน่วยงานอื่นที่คล้ ายกันในระดับท้ องถิ่น
ชาติ หรือนานาชาติ
การจ่ ายเงินที่นาํ ส่งรัฐโดยกิจการ สําหรั บการได้ มาซึ่งสินทรัพย์หรือสําหรับการให้ บริการภายใต้
ข้ อตกลงตามสัญญากับรัฐบาลไม่เป็ นไปตามคํานิยามของเงินที่นาํ ส่งรัฐ
กิ จ การไม่ ต้ องใช้ การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ กั บ หนี้ สิ น ที่ เ กิ ด จาก
โครงการค้ าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ประเด็น
7

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กล่ าวถึงประเด็นต่ อไปนี้เพื่อชี้แจงการบัญชี
สําหรับหนี้สนิ ที่จ่ายเงินที่นาํ ส่งรัฐ
7.1 เหตุการณ์ใดเป็ นเหตุการณ์ท่เี ป็ นภาระผูกพันที่ทาํ ให้ เกิดการรับรู้หนี้สนิ การจ่ายเงินที่นาํ ส่งรัฐ
7.2 การบังคับเชิงเศรษฐกิจเพื่อให้ การดําเนินงานยังคงอยู่ ต่อในงวดอนาคต ก่อให้ เกิดภาระ
ผูกพันจากการอนุ มานต่ อการจ่ ายเงินที่นาํ ส่งรัฐที่จะเป็ นสาเหตุจากการดําเนินงานในงวด
อนาคต
7.3 ข้ อ สมมติ ก ารดํา เนิ น งานต่ อ เนื่ อ งมี ค วามหมายโดยนั ย หรื อ ไม่ ว่ า กิจ การมี ภ าระผู ก พั น
ในปัจจุบันที่จะจ่ายเงินที่นาํ ส่งรัฐที่เป็ นสาเหตุจากการดําเนินงานในงวดอนาคต
7.4 การรั บรู้รายการหนี้ สินการจ่ ายเงินที่นําส่งรั ฐเกิดขึ้น ณ เวลาหนึ่งหรื อในบางสถานการณ์
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามเวลา
7.5 เหตุการณ์ใดเป็ นเหตุการณ์ท่เี ป็ นภาระผูกพันที่เป็ นสาเหตุทาํ ให้ เกิดการรับรู้รายการหนี้สิน
การจ่ายเงินที่นาํ ส่งรัฐ หากเป็ นไปตามเกณฑ์ข้นั ตํ่าที่สดุ
7.6 หลั กการสํา หรั บการรั บรู้รายการหนี้ สิน การจ่ ายเงินที่นํา ส่ งรั ฐในงบการเงิ นประจํา ปี และ
งบการเงินระหว่างกาลเหมือนกันหรือไม่

4

มติ
8

9
10
11

12

13

14

เหตุการณ์ท่ีเป็ นภาระผูกพันที่ก่อให้ เกิดหนี้สินการจ่ ายเงินที่นําส่งรัฐ คือ กิจกรรมที่เป็ นสาเหตุ
การจ่ ายเงินที่นําส่ งรัฐดังที่ระเบียบระบุไว้ เช่ น หากกิจกรรมที่เป็ นสาเหตุการจ่ ายเงินที่นําส่งรั ฐ
คือ การก่อให้ เกิดรายได้ ในงวดปั จจุ บันและการคํานวณเงินที่นําส่งรั ฐอิงกับรายได้ น้ั นที่เกิดขึ้น
ในงวดก่ อน เหตุการณ์ท่ีเป็ นภาระผู กพันสําหรั บเงินที่นําส่งรั ฐ คือ การก่อให้ เกิดรายได้ ในงวด
ปัจจุบัน การเกิดรายได้ ในงวดก่อนจําเป็ นแต่ไม่เพียงพอจะก่อให้ เกิดภาระผูกพันในปัจจุบัน
กิจการไม่มีภาระผูกพันจากการอนุมานให้ จ่ายเงินที่นาํ ส่งรัฐที่เกิดจากการดําเนินงานในงวดอนาคต
ซึ่งเป็ นผลของกิจการที่ถูกบังคับเชิงเศรษฐกิจให้ ดาํ เนินงานในงวดอนาคต
การจัดทํางบการเงินภายใต้ ข้อสมมติการดําเนินงานต่ อเนื่องไม่ ได้ หมายความว่ า กิจการมีภาระ
ผูกพันในปัจจุบันในการจ่ายเงินที่นาํ ส่งรัฐที่เกิดจากการดําเนินงานในงวดอนาคต
หนี้สินการจ่ ายเงินที่นาํ ส่งรัฐรับรู้อย่ างต่ อเนื่องตามเวลาหากเหตุการณ์ท่ีเป็ นภาระผูกพันเกิดขึ้น
ตลอดงวดเวลาหนึ่ง (กล่ าวคือ หากกิจกรรมที่เป็ นสาเหตุการจ่ ายเงินที่นําส่ งรั ฐที่กฎหมายระบุ
เกิดขึ้นตลอดงวดเวลาหนึ่ง) ตัวอย่างเช่น หากเหตุการณ์ท่เี ป็ นภาระผูกพันคือการเกิดรายได้ ตลอด
งวดเวลาหนึ่ง หนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องโดยตรงรับรู้เนื่องจากกิจการเกิดรายได้ น้ัน
หากภาระผูกพันการจ่ายเงินที่นาํ ส่งรัฐเกิดขึ้นเมื่อเป็ นไปตามเกณฑ์ข้นั ตํ่าสุด การบัญชีสาํ หรับหนี้สนิ
ที่เกิดจากภาระผูกพั นต้ องสอดคล้ องกับหลักการที่กาํ หนดในย่ อหน้ าที่ 8 – 14 ของการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ (โดยเฉพาะตามย่อหน้ าที่ 8 และ 11) เช่น หากเหตุการณ์
ที่เป็ นภาระผู กพั นคื อ การบรรลุ เกณฑ์กิจกรรมขั้นตํ่าสุด (ได้ แก่ จํานวนเงิ นรายได้ หรื อค่ าขาย
ขั้นตํ่าสุดที่เกิดขึ้นหรื อผลผลิตที่ผลิ ตได้ ) หนี้ สินที่เกี่ยวข้ องรั บรู้เมื่อเป็ นไปตามเกณฑ์กิจกรรม
ขั้นตํ่าสุด
กิจการต้ องใช้ หลักการรับรู้รายการในงบการเงินระหว่างกาลเหมือนกับหลักการที่ใช้ ในงบการเงิน
ประจําปี ผลคือ ในงบการเงินระหว่างกาล หนี้สนิ การจ่ายเงินที่นาํ ส่งรัฐ
13.1 ต้ อ งไม่ รั บ รู้ ห ากภาระผู ก พั น ในปั จ จุ บั น การจ่ า ยเงิ น ที่นํา ส่ ง รั ฐ ไม่ เ กิด ขึ้ น ณ วั น สิ้น รอบ
ระยะเวลาการรายงานระหว่างกาล และ
13.2 ต้ องรับรู้หากภาระผูกพันในปั จจุ บันการจ่ ายเงินที่นาํ ส่งรัฐเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
การรายงานระหว่างกาล
กิจการต้ องรับรู้เป็ นสินทรัพย์หากกิจการจ่ายเงินที่นาํ ส่งรัฐล่วงหน้ าแต่ยังไม่มีภาระผูกพันในปัจจุบัน
จากการจ่ายเงินที่นาํ ส่งรัฐนั้น
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ภาคผนวก ก
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้และมีผลบังคับเหมือนกับ
เป็ นส่วนหนึง่ ของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ก1

ก2

กิจการต้ องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้อนุญาตให้ นาํ ไปใช้ ก่อนวัน
ถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ สําหรับ
งวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
การเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบั ญ ชี ท่ีเกิดจากการปฏิบัติ ต ามการตีค วามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ครั้งแรกต้ องใช้ วิธีปรั บย้ อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรั บปรุง
2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
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