เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๖๕/๒๕๖๑
เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๕ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบั ญ ชี นั้ น ต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๓ (๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๔๙/๒๕๖๐ เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๒๕ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ของผู้ถือหุ้น
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๕ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง ภาษีเงินได้ การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถ้ อื หุน้

คาแถลงการณ์
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นโดยการตีความมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 25 เรื่ อง ภาษีเงินได้ – การเปลี่ ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผู้ถื อ หุ้ น ซึ่ งเป็ นฉบับ ปรั บปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญ ชี ระหว่ างประเทศที่ สิ้น สุด
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (SIC Interpretation 25: Income Taxes - Changes in the Tax Status of an
Entity or its Shareholders (Bound volume 2018 Consolidated without early application))
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2560 โดยปรับปรุงการอ้ างอิง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ น แต่ท้งั นี้ไม่ได้ มีการเปลี่ ยนแปลงถ้ อยคาหรือเนื้อหาใดๆ
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 25 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง ภาษี เ งิ น ได้ - การเปลี่ยนแปลง
สถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถ้ ือหุน้ กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 4

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถ้ อื หุน้
อ้างอิง






มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง การน าเสนองบการเงิ น (เมื่ อมี ก าร
ประกาศใช้ )
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ภาษีเงินได้ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

ประเด็น
1

2

3

การเปลี่ ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้นอาจมีผลต่อการเพิ่ มขึ้นหรือลดลง
ของหนี้สินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ ยนแปลงนี้อาจเกิดจากการนาตราสารทุน
เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือการปรั บโครงสร้ างทุนของกิจการ หรื ออาจเกิดจากการที่
ผู้ถือหุ้นที่ มีการควบคุมย้ ายไปยังต่างประเทศ เหตุการณ์ดังกล่าวทาให้ กิจการอาจเสียภาษีแตกต่าง
ไปจากเดิ ม เช่ น อาจได้ รั บ หรื อสู ญเสียสิ่ งจู งใจทางภาษี หรื อในอนาคตอาจเสียภาษี ในอั ตรา
ที่ แตกต่างไปจากเดิม
การเปลี่ ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้นอาจมีผลกระทบทันทีต่อ หนี้สิน
หรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน การเปลี่ ยนแปลงนั้นยังอาจมีผลทาให้ หนี้สินและสินทรัพย์ภาษี
เงินได้ รอการตัดบัญชีทกิี่ จการรับรู้เพิ่ มขึ้นหรือลดลงอีกด้ วย ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กับว่าการเปลี่ ยนแปลง
สถานภาพทางภาษีน้ัน ส่งผลกระทบต่อภาษีทจะเกิ
ี่ ดจากการได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือ
การจ่ายชาระหนี้สนิ ตามที่ บันทึกอยู่ในบัญชีอย่างไร
ประเด็นปัญหาที่ เกิดขึ้นคือ กิจการควรรับรู้ผลทางภาษีจากการเปลี่ ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้นอย่างไร

มติ
4

การเปลี่ ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้นจะไม่ทาให้ เกิดการเพิ่ มขึ้นหรือ
ลดลงในจานวนที่ รั บรู้นอกกาไรหรือขาดทุน ผลกระทบต่อภาษีเงินได้ ปัจจุ บันและภาษีเงินได้
รอการตั ดบั ญ ชี จ ากการเปลี่ ยนแปลงสถานภาพทางภาษี ต้ องถู กรวมอยู่ ในก าไรหรื อขาดทุ น
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
สาหรับงวด เว้ นแต่ผลทางภาษีดังกล่าวเกี่ ยวเนื่ องกับรายการและเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้นนั้นเกี่ ยวข้ อง
โดยตรงกับ การเปลี่ ยนแปลงไปยังจานวนที่ รั บรู้ในส่วนของเจ้ าของหรื อในจานวนที่ รั บรู้ในกาไร
ขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่ น ในงวดบั ญชีเดียวกันหรื อ ในงวดบัญชี ที่ต่ างกัน หากผลทางภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ ยวข้ องกับการเปลี่ ยนแปลงจานวนที่ รับรู้ในส่วนของเจ้ าของในงวดบัญชีเดียวกันหรือในงวด
บั ญ ชี ที่ ต่ า งกั น (ไม่ ร วมในก าไรหรื อ ขาดทุ น ) ต้ อ งบั น ทึ ก โดยตรงไปยั ง ส่ ว นของเจ้ าของ
หากผลทางภาษี ที่เกิดขึ้น นั้ น สัมพั น ธ์กับ จานวนที่ รั บ รู้ ใ นกาไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จอื่ น ต้ อ งรั บ รู้
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น

วันถือปฏิบตั ิ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเริ่ี่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป การเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี ต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้ อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
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