เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๗๘/๒๕๖๑
เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๒๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
เรื่อง เงินที่นําส่งรัฐ
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 ๖๖/๒๕๖๐ เรื่อง การตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๒๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง เงินที่นําส่งรัฐ
ข้อ ๓ ให้ใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๒๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
เรื่อง เงินที่นําส่งรัฐ ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง เงินที่นาส่งรัฐ

คาแถลงการณ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนดขึ้นโดยการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 21 เรื่ อง เงินที่ นาส่งรัฐ ซึ่ งเป็ นฉบับปรับปรุงของ
คณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ร ะหว่ า งประเทศที่ สิ้ นสุ ด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 (IFRIC
Interpretation 21: Levies (Bound volume 2018 Consolidated without early application))
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ มีก ารปรั บ ปรุ งจากฉบั บ ปี 2560 โดย
ปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ น แต่ท้งั นี้ไม่ได้ มีการเปลี่ ยนแปลงถ้ อยคาหรือ
เนื้อหาใดๆ

1

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21

สารบัญ
จากย่อหน้าที่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ
อ้างอิง
ความเป็ นมา
ขอบเขต
ประเด็น
มติ
ภาคผนวก ก

1
2
7
8

วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง

2

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง เงินที่นาส่งรัฐ กาหนดไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 1 ถึง 14 และภาคผนวก ก

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ
อ้างอิง
•
•
•
•
•
•
•
•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ภาษีเงินได้ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 34 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง การรายงานทางการเงิ นระหว่า งกาล
(เมื่ อมีการประกาศใช้ )
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ท่ ีอาจเกิดขึ้น (เมื่ อมีการประกาศใช้ )
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่ อง หนี้สินที่เกิดจากการมีส่วนร่วมใน
ตลาดที่เฉพาะ – อุปกรณ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ ีเป็ นของเสีย (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

ความเป็ นมา
1

รั ฐบาลอาจก าหนดให้ มีก ารจั ดเก็บเงินที่ นาส่งรั ฐจากกิจการ จึงมีคาร้ องขอให้ คณะกรรมการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่ างประเทศจัดทาแนวปฏิบั ติทางการบัญ ชี
สาหรั บเงินที่ นาส่งรั ฐในงบการเงินของกิจการที่ กาลังจ่ ายเงินที่ นาส่งรั ฐ คาถามที่ เกี่ ยวข้ องคือ
จะรั บ รู้ หนี้ สิน จากการจ่ ายเงินที่ น าส่งรั ฐเมื่ อใดตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 37 (ปรั บปรุ ง
2561) เรื่ อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่ ีอาจเกิดขึ้น (เมื่ อมีการ
ประกาศใช้ )

3
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ขอบเขต
2

3

4

5
6

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กล่าวถึงการบัญชีสาหรับหนี้สนิ การจ่ายเงินที่ นาส่งรัฐ
หากหนี้สินนั้นอยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ประมาณ
การหนี้ สิน หนี้ สินที่ อาจเกิดขึ้น และสินทรั พย์ที่อาจเกิ ดขึ้น (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กล่าวเกี่ ยวกับการบัญชีสาหรับหนี้สินการจ่ายเงินที่ นาส่งรัฐ
ที่ จังหวะเวลาและจานวนเงินมีความแน่นอน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่ได้ กล่าวถึงการบัญชีสาหรับต้ นทุนที่ เกิด
จากการรับรู้หนี้สนิ ในการจ่ายเงินที่ นาส่งรัฐ กิจการควรใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
อื่ นตัดสินใจในการรับรู้หนี้สนิ การจ่ายเงินที่ นาส่งรัฐว่าทาให้ เกิดสินทรัพย์หรือค่าใช้ จ่าย
สาหรั บวั ตถุ ประสงค์ของการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบั บนี้ เงิ นที่ น าส่ งรั ฐ คื อ
การสู ญเสี ยทรั พยากรที่ มี ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จที่ รั ฐบาลจั ดเก็บจากกิ จการตามกฎระเบี ยบ
(เช่น กฎหมาย และ/หรือ ระเบียบต่างๆ) นอกจาก
4.1
การสูญเสียทรัพยากรเหล่านั้นที่ อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ อื่ น (เช่ น ภาษี เงิน ได้ ที่อยู่ ภายในขอบเขตของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 12
(ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ภาษีเงินได้ (เมื่ อมีการประกาศใช้ )) และ
4.2
เบี้ยปรับหรือบทลงโทษอื่ นที่ กาหนดไว้ สาหรับการละเมิดกฎระเบียบ
รัฐบาล หมายถึง รัฐบาล หน่วยงานของรัฐบาล และหน่วยงานอื่ นที่ คล้ ายกันในระดับท้ องถิ่ น ชาติ
หรือนานาชาติ
การจ่ายเงินที่ นาส่งรัฐโดยกิจการ สาหรับการได้ มาซึ่ งสินทรัพย์หรือสาหรับการให้ บริการภายใต้
ข้ อตกลงตามสัญญากับรัฐบาลไม่เป็ นไปตามคานิยามของเงินที่ นาส่งรัฐ
กิจการไม่ต้องใช้ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้กับหนี้สินที่ เกิดจากโครงการ
ค้ าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ประเด็น
7

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กล่าวถึงประเด็นต่อไปนี้เพื่ อชี้แจงการบัญชี
สาหรับหนี้สนิ ที่ จ่ายเงินที่ นาส่งรัฐ
7.1
เหตุ ก ารณ์ ใ ดเป็ นเหตุ ก ารณ์ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ภาระผู ก พั น ที่ ท าให้ เ กิ ด การรั บ รู้ หนี้ สิ น
การจ่ายเงินที่ นาส่งรัฐ
7.2
การบังคับเชิงเศรษฐกิจเพื่ อให้ การดาเนินงานยังคงอยู่ต่อในงวดอนาคต ก่อให้ เกิดภาระ
ผูกพันจากการอนุ มานต่อการจ่ายเงินที่ นาส่งรัฐที่ จะเป็ นสาเหตุจากการดาเนินงานใน
งวดอนาคต
7.3
ข้ อสมมติการดาเนินงานต่อเนื่ องมีความหมายโดยนัยหรือไม่ ว่า กิจการมีภาระผูกพัน
ในปัจจุบันที่ จะจ่ายเงินที่ นาส่งรัฐที่ เป็ นสาเหตุจากการดาเนินงานในงวดอนาคต
4
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7.4
7.5
7.6

การรั บ รู้ รายการหนี้ สิ น การจ่ า ยเงิ น ที่ นาส่ ง รั ฐ เกิ ด ขึ้ น ณ เวลาหนึ่ งหรื อ ใน
บางสถานการณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องตามเวลา
เหตุก ารณ์ใดเป็ นเหตุการณ์ที่ก่อให้ เกิดภาระผู กพั น ที่ เป็ นสาเหตุทาให้ เกิดการรั บ รู้
รายการหนี้สนิ การจ่ายเงินที่ นาส่งรัฐ หากเป็ นไปตามเกณฑ์ข้นั ตา่ ที่ สดุ
หลักการสาหรับการรับรู้รายการหนี้สนิ การจ่ายเงินที่ นาส่งรัฐในงบการเงินประจาปี และ
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลเหมือนกันหรือไม่

มติ
8

9
10
11

12

13

เหตุการณ์ที่ก่อให้ เกิดภาระผูกพัน ที่ ก่อให้ เกิดหนี้สินการจ่ายเงินที่ นาส่งรั ฐ คือ กิจกรรมที่ เป็ น
สาเหตุการจ่ายเงินที่ นาส่งรัฐดังที่ ระเบียบระบุไว้ เช่น หากกิจกรรมที่ เป็ นสาเหตุการจ่ายเงินที่ นาส่งรัฐ
คือ การก่อให้ เกิดรายได้ ในงวดปั จจุ บันและการคานวณเงินที่ นาส่งรัฐอิงกับรายได้ น้ันที่ เกิดขึ้น
ในงวดก่อน เหตุการณ์ทกี่ ่อให้ เกิดภาระผูกพัน สาหรับเงินที่ นาส่งรัฐ คือ การก่อให้ เกิดรายได้ ใน
งวดปัจจุบัน การเกิดรายได้ ในงวดก่อนจาเป็ นแต่ไม่เพียงพอจะก่อให้ เกิดภาระผูกพันในปัจจุบัน
กิจการไม่ มีภาระผูก พั น จากการอนุ มานให้ จ่ ายเงิน ที่ น าส่งรั ฐที่ เกิดจากการดาเนินงานในงวด
อนาคตซึ่ งเป็ นผลของกิจการที่ ถูกบังคับเชิงเศรษฐกิจให้ ดาเนินงานในงวดอนาคต
การจัดทางบการเงินภายใต้ ข้ อสมมติการดาเนินงานต่ อเนื่ องไม่ ได้ หมายความว่ า กิจการมีภาระ
ผูกพันในปัจจุบันในการจ่ายเงินที่ นาส่งรัฐที่ เกิดจากการดาเนินงานในงวดอนาคต
หนี้สินการจ่ายเงินที่ นาส่งรัฐรับรู้อย่างต่อเนื่ องตามเวลาหากเหตุการณ์ทก่ี่ อให้ เกิดภาระผูกพั น
เกิดขึ้นตลอดงวดเวลาหนึ่ ง (กล่าวคือ หากกิจกรรมที่ เป็ นสาเหตุการจ่ายเงินที่ นาส่งรัฐที่ กฎหมาย
ระบุเกิดขึ้นตลอดงวดเวลาหนึ่ ง) ตัวอย่างเช่น หากเหตุการณ์ทกี่ ่อให้ เกิดภาระผูกพัน คือการเกิด
รายได้ ตลอดงวดเวลาหนึ่ ง หนี้สนิ ที่ เกี่ ยวข้ องโดยตรงรับรู้เนื่ องจากกิจการเกิดรายได้ น้ัน
หากภาระผูกพั นการจ่ายเงินที่ นาส่งรั ฐเกิดขึ้นเมื่ อเป็ นไปตามเกณฑ์ข้ันต่าสุด การบัญชีสาหรั บ
หนี้ สินที่ เกิดจากภาระผูกพั นต้ องสอดคล้ องกับหลั กการที่ กาหนดในย่ อหน้ าที่ 8 ถึง 14 ของการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ (โดยเฉพาะตามย่อหน้ าที่ 8 และ 11) เช่น หาก
เหตุ การณ์ ที่ก่ อให้ เกิดภาระผูก พั น คือ การบรรลุเกณฑ์กิจกรรมขั้น ต่า สุด (ได้ แก่ จานวนเงิน
รายได้ หรือค่าขายขั้นตา่ สุดที่ เกิดขึ้นหรือผลผลิตที่ ผลิตได้ ) หนี้สินที่ เกี่ ยวข้ องรับรู้เมื่ อเป็ นไปตาม
เกณฑ์กจิ กรรมขั้นตา่ สุด
กิจการต้ องใช้ หลักการรับรู้รายการในการรายงานทางการเงินระหว่างกาลเหมือนกับหลักการที่ ใช้
ในงบการเงินประจาปี ผลคือ ในการรายงานทางการเงินระหว่างกาล หนี้สนิ การจ่ายเงินที่ นาส่งรัฐ
13.1 ต้ องไม่รับรู้หากภาระผูกพันในปั จจุ บันการจ่ายเงินที่ นาส่งรัฐไม่เกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลาการรายงานระหว่างกาล และ
13.2 ต้ อ งรั บ รู้ ห ากภาระผู ก พั น ในปั จ จุ บั น การจ่ า ยเงิ น ที่ น าส่ ง รั ฐ เกิด ขึ้ น ณ วั น สิ้น รอบ
ระยะเวลาการรายงานระหว่างกาล
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21
14

กิจการต้ องรั บรู้ เป็ นสินทรั พย์หากกิจการจ่ ายเงินที่ น าส่งรั ฐล่ วงหน้ าแต่ ยังไม่ มีภาระผู กพั นใน
ปัจจุบันจากการจ่ายเงินที่ นาส่งรัฐนั้น

ภาคผนวก ก
วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้และมี ฐานะเทียบเท่า
กับส่วนอื่นของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ก1

ก2

กิจการต้ องปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับงบการเงินสาหรับ
รอบระยะเวลาที่ เริ่ มในหรื อ หลังวั น ที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ น ไป ทั้งนี้ อนุ ญ าตให้ น าไปใช้
ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ สาหรับงวดก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
การเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่เกิดจากการปฏิบัติต ามการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ครั้งแรกต้ องใช้ วิธีป รับย้ อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง
2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมี
การประกาศใช้ )
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