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บทนํา

บทนํา 1. บทนํานี้ไมใช

บทนํา 2.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เปนวิธีหนี้สินตามงบแสดงฐานะทางการเงินใหความสําคัญกับ        
ผลแตกตางชั่วคราว ผลแตกตางชั่วคราว หมายถึง ผลแตกตางระหวางฐานภาษีของสินทรัพย
หรือหนี้สินกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย และหนี้สินเหลานั้นในงบแสดงฐานะทางการเงิน 
ทั้งนี้ฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สิน หมายถึง มูลคาของสินทรัพย หรือหนี้สินที่วัดมูลคาตาม
กฎหมายภาษีอากร ผลแตกตางชั่วคราวเกิดขึ้นไดในกรณีดังตอไปนี้
ก. บริษัทยอย บริษัทรวม หรือการรวมคา ไมไดจัดสรรกําไรทั้งหมดใหกับบริษัทใหญหรือ       

ผูลงทุน
ข. การตีราคาสินทรัพยใหม และไมมีรายการปรับปรุงทางภาษีเกิดขึ้น
ค. สินทรัพยหรือหนี้สินที่ระบุไดซึ่งไดมาจากการรวมธุรกิจโดยทั่วไปรับรูตามมูลคายุติธรรม 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ  
(เมื่อมีการประกาศใช) แตไมมีรายการปรับปรุงทางภาษี

นอกจากนี้ยังมีผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นเมื่อ
ก. มีการวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินของกิจการ โดยใชสกุลเงินที่ใชในการ

ดําเนินงาน  แตกําไรหรือขาดทุนทางภาษี (และฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่ไม
เปนตัวเงิน) ใชสกุลเงินที่แตกตาง

ข. มีการปรับมูลคาสินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงิน ภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง หรือ

ค. มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนี้สินที่รับรูเมื่อเริ่มแรกแตกตางจากฐานภาษีเมื่อ
เริ่มแรก

บทนํา 3. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขบางประการ) เมื่อมีผลแตกตางชั่วคราวเกิดขึ้น
ทุกครั้ง โดยมีขอยกเวนดังที่กลาวตอไป

บทนํา 4.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เมื่อมี
ความเปนไปไดคอนขางแนวา กิจการจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินได 
รอการตัดบัญชีมาใชประโยชนได  หากกิจการเคยมีขาดทุนทางภาษีในอดีต กิจการจะรับรู
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีไดเพียงเทาที่มีผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีมากพอ 
หรือมีหลักฐานที่นาเชื่อถือวากิจการจะมีกําไรที่ตองเสียภาษีมากพอ

บทนํา 5. ขอยกเวนที่กลาวถึงในบทนํา 3 คือ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมอนุญาตใหรับรูสินทรัพยและ
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากสินทรัพยหรือหนี้สินที่มูลคาตามบัญชีที่รับรูเมื่อ
เริ่มแรกแตกตางจากฐานภาษีเมื่อเริ่มแรก เพราะสถานการณดังกลาวไมกอใหเกิดผลแตกตาง
ทางระยะเวลา จึงไมทําใหเกิดสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
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บทนํา 6. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมอนุญาตใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจาก
กําไรที่ยังไมไดจัดสรรของบริษัทยอยและบริษัทรวม (รวมถึงท่ีเกิดจากผลสะสมของการแปลงคา
งบการเงินที่เกี่ยวของ) หรือการจัดสรรกําไรที่ไมทําใหเกิดหนี้สินภาษีเงินได ในกรณีตอไปนี้ 
6.1 บริษัทใหญ ผูลงทุน หรือผูรวมคาสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผล

แตกตางชั่วคราว และ
6.2 มีความเปนไปไดคอนขางแนวาผลแตกตางชั่วคราวจะไมกลับรายการในอนาคตอันใกล

ขอหามดังกลาวทําใหกิจการมิไดรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองเปดเผยผลรวมของผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของ

บทนํา 7. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ขึ้นอยูกับ
หลักเกณฑความเปนไปไดในการรับรู) หรือสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี โดยผลกระทบ        
ที่เกิดขึ้นจากการกําหนดมูลคาของคาความนิยม หรือการรับรูผลกําไรจากการตอรองราคาซื้อ
ธุรกิจ อยางไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมอนุญาตใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินได           
รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรูคาความนิยมเมื่อเริ่มแรก

บทนํา 8. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่
เกี่ยวของกับการตีราคาสินทรัพยใหม

บทนํา 9.  ผลกระทบทางภาษีที่เกิดขึ้นภายหลังจากการไดประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
หรือหนี้สินบางรายการอาจขึ้นอยูกับลักษณะของการไดประโยชนหรือการจายชําระ เชน 
9.1 ในบางประเทศ อัตราภาษีที่คิดจากผลกําไรจากการขายสินทรัพยเสียภาษีตางจากกําไร

ทางภาษี
9.2 ในบางประเทศ จํานวนที่ใชหักภาษีไดจากขายสินทรัพยมีจํานวนมากกวาจํานวนที่อาจใช

หักภาษีในรูปคาเสื่อมราคา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหวัดมูลคาของสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีตามผลกระทบทางภาษีที่เกิดขึ้นภายหลังตามลักษณะที่กิจการคาดวาจะไดประโยชนจาก
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือการจายชําระจากมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน 

บทนํา 10. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมอนุญาตใหกิจการคิดลดมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) 
เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) ซึ่งไมอนุญาตใหคิดลดสินทรัพยภาษีเงินได      
รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในที่เกิดจากการรวมธุรกิจ

บทนํา 11. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการที่แยกแสดงรายการสินทรัพยและหนี้สินเปน
รายการที่หมุนเวียนกับไมหมุนเวียนตองไมจัดประเภทสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนสินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน

บทนํา 12. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีขอกําหนดที่เขมงวดขึ้นเกี่ยวกับการหักกลบสินทรัพยภาษีเงินได 
รอตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี โดยอางอิงตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)
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บทนํา 13.   มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองเปดเผยคําอธิบายตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
หรือทั้งสองรูปแบบดังตอไปนี้
13.1 การกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดหรือรายไดภาษีเงินไดกับผลคูณ

ของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช หรือ
13.2 การกระทบยอดระหวางอัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉลี่ยกับอัตราภาษีที่ใช 
นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังกําหนดใหกิจการตองอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ภาษีที่ใช โดยเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีกอน

บทนํา 14. ขอมูลที่ตองเปดเผยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้รวมถึง
14.1 ผลแตกตางชั่วคราวแตละประเภท ขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชและเครดิตภาษีท่ียังไมไดใช

14.1.1 มูลคาของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่รับรู และ

14.1.2 มูลคาของรายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและคาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน หากมูลคาดังกลาวไมปรากฏอยางชัดเจนจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลคาที่รับรูในงบแสดงฐานะทางการเงิน

14.2 คาใชจายทางภาษีที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานที่ยกเลิก ดังนี้
14.2.1 กําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก และ
14.2.2 กําไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมปกติของการดําเนินงานที่ยกเลิก 

14.3 มูลคาของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและลักษณะของหลักฐานที่ใชสนับสนุน
การรับรู เมื่อ
14.3.1 การใชประโยชนของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีขึ้นอยูกับกําไรทางภาษี

ในอนาคตที่เกินกวากําไรที่เกิดจากการกลับรายการของผลแตกตางชั่วคราวทาง
ภาษีที่มีอยู และ

14.3.2 กิจการประสบปญหาขาดทุนในงวดปจจุบันหรืองวดกอนตามกฎหมายภาษี
อากร ซึ่งเกี่ยวของกับสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได

วัตถุประสงค
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดวิธีการปฏิบัติทางบัญชีสําหรับภาษีเงินได ประเด็นหลัก
ของการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินไดอยูที่การรับรูผลกระทบทางภาษีทั้งในงวดปจจุบันและอนาคตจาก
ก. การไดรับประโยชนในอนาคตซึ่งมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและการจายชําระในอนาคตซึ่งมูลคาตาม

บัญชีของหนี้สินที่รับรูในงบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ และ
ข. รายการและเหตุการณอื่นของงวดปจจุบันที่รับรูในงบการเงินของกิจการ

หลักการพื้นฐานของการรับรูสินทรัพยและหนี้สิน คือกิจการจะตองคาดวาตนจะไดรับประโยชนจากมูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพยหรือจะตองจายชําระมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวา
การไดรับประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือการชําระหนี้สินดังกลาวจะมีผลทําใหกิจการชําระ
ภาษีเพิ่มขึ้น(หรือลดลง) ในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่รายการนั้นไมกอใหเกิดผลกระทบทางภาษี 
กิจการจะตองบันทึกหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (หรือสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี) โดยมี
ขอยกเวนบางประการ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการตองบันทึกผลกระทบทางภาษีของรายการและเหตุการณอื่น ใน
ลักษณะเดียวกันกับที่บันทึกรายการและเหตุการณอื่นนั้น ดังนั้นหากกิจการรับรูรายการและเหตุการณอื่น
ในกําไรหรือขาดทุน กิจการก็จะตองรับรูผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของในกําไรหรือขาดทุนดวยเชนกัน สวน
รายการที่รับรูตรงไปยังสวนของเจาของ กิจการตองบันทึกรายการภาษีที่เกี่ยวของกับรายการนั้นในสวนของ
เจาของโดยตรงเชนกัน  ในทํานองเดียวกัน การรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงิน
ไดรอการตัดบัญชี ที่เกิดจากการรวมธุรกิจจะสงผลตอมูลคาของคาความนิยมหรือจํานวนผลกําไรที่รับรูจาก
การตอรองราคาซื้อธุรกิจ

นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังกําหนดเกี่ยวกับการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิด
จากผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชหรือเครดิตภาษีที่ยังไมไดใช การแสดงรายการภาษีเงินไดในงบการเงิน  
และการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับภาษีเงินได

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 89 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน และ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดให
แนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และขอผิดพลาด
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ขอบเขต

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใหถือปฏิบัติกับวิธีการบัญชีสําหรับภาษีเงินได
2. ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ภาษีเงินได หมายถึง ภาษีทั้งหลายของกิจการทั้งภายในประเทศ

และตางประเทศที่คํานวณจากกําไรทางภาษี  รวมทั้งภาษีซึ่งบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคา
ตองจาย เนื่องจากการจําหนายเงินกําไรใหแกกิจการที่เสนอรายงาน เชน ภาษีหัก ณ ที่จาย

3. ยอหนานี้ไมใช
4. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมไดกําหนดวิธีการบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ดูมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล) หรือเครดิตภาษีจากการลงทุน อยางไรก็ดี
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดวิธีการบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจากเงินอุดหนุนหรือ
เครดิตภาษีจากการลงทุนดังกลาว

คํานิยาม
5. คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้

กําไรทางบัญชี หมายถึง กําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด กอนหัก
คาใชจายภาษีเงินได

กําไร (ขาดทุน) ทางภาษี หมายถึง กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดซึ่งคํานวณ
ตามเกณฑที่กําหนดโดยหนวยงานจัดเก็บ
ภาษี เพื่อใชคํานวณภาษีเงินไดที่ตองชําระ 
(หรือไดรับคืน)

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได หมายถึง ผลรวมของภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน 
และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ใชในการ
คํานวณกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด 

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน หมายถึง จํานวนภาษีเงินไดที่ตองชําระหรือสามารถ
ขอคืนได ซึ่งเกิดจากกําไร (ขาดทุน) ทาง
ภาษีสําหรับงวด

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หมายถึง จํานวนภาษีเงินไดที่กิจการตองจายใน
อนาคตซึ่งเกิดจากผลแตกตางชั่วคราวที่
ตองเสียภาษี
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชี

หมายถึง จํานวนภาษีเงินไดที่กิจการสามารถขอคืน
ไดในอนาคตซึ่งเกิดจาก

ก. ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี
ข. ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชยกไป
ค. เครดิตภาษีที่ยังไมไดใชยกไป

ผลแตกตางชั่วคราว หมายถึง ผลแตกตางระหวางมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยและหนี้สินที่แสดงในงบแสดง
ฐา นะท างก าร เ งิ น กั บฐ า นภา ษี ข อ ง
สินทรัพยและหนี้ สินนั้น  ผลแตกตาง
ชั่วคราวอาจจัดเปนประเภทใดประเภท
หนึ่งดังตอไปนี้
ก. ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี 

หมายถึง ผลแตกตางชั่วคราวที่
กิจการตองนําไปรวมเปนรายไดใน
กา รคํ า น ว ณกํ า ไ ร  ( ข า ดทุ น )      
ทางภาษีสําหรับงวดอนาคต เมื่อ
กิจการไดรับประโยชนจากมูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพยหรือจาย
ชําระมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน

ข. ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี 
หมายถึง ผลแตกตางชั่วคราวที่
กิ จ ก า รส า มา รถนํ า ไปหั ก เป น
ค า ใช จ ายในการคํ านวณกํ า ไร
(ขาดทุน) ทางภาษีสําหรับงวด
อนาคต เมื่อกิจการไดรับประโยชน
จากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
หรือจายชําระมูลคาตามบัญชีของ
หนี้สิน 

ฐานภาษีของสินทรัพยหรือ
หนี้สิน

หมายถึง มูลคาของทรัพยสินหรือหนี้สินทางภาษี
อากร

6. คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได ประกอบดวย คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและ
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
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ฐานภาษี
7.  ฐานภาษีของสินทรัพย หมายถึง มูลคาของสินทรัพยที่กฎหมายภาษีอากรยอมใหนําไปหักเปน

คาใชจายทางภาษีจากมูลคาประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่ตองเสียภาษีเมื่อกิจการไดรับประโยชนจาก
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น แตหากประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่ไดรับไมตองเสียภาษีเงินได  
ฐานภาษีของสินทรัพยจะเทากับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น

ตัวอยางการพิจารณาฐานภาษีของสินทรัพย

1. เครื่องจักรราคาทุน 100 หักคาเสื่อมราคาตามภาษีแลวจากงวดกอน ๆ ถึงงวดปจจุบัน
เปนจํานวน 30  มีตนทุนคงเหลือ 70 ซึ่งจะถูกหักออกในรอบบัญชีตอไปในรูปของคา
เสื่อมราคาหรือจากการถือเปนตนทุนเมื่อจําหนายเครื่องจักร  รายไดที่เกิดจากการใช
เครื่องจักรและกําไรจากการจําหนายเครื่องจักรตองนํามาเสียภาษี สวนผลขาดทุนจาก
การจําหนายเครื่องจักรสามารถหักเปนคาใชจายทางภาษีได  ดังนั้นฐานภาษีของ
เครื่องจักรคือ 70

2. ดอกเบี้ยคางรับมีมูลคาตามบัญชี 100 หากรายไดดอกเบี้ยเสียภาษีเงินไดตามเกณฑ 
เงินสด ฐานภาษีสําหรับดอกเบี้ยคางรับจะเทากับศูนย (สําหรับประเทศไทย รายไดที่
เกี่ยวของกับดอกเบี้ยจะคํานวณภาษีตามเกณฑสิทธิ ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐาน                        
การบัญชี)

3. ลูกหนี้การคามีมูลคาตามบัญชี 100 รายไดที่เกี่ยวของรวมอยูในกําไรหรือขาดทุนทาง
ภาษีแลว ดังนั้นฐานภาษีของลูกหนี้การคาจึงเทากับ 100

4. เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอยมีมูลคาตามบัญชี 100 เงินปนผลดังกลาวไมตองนํามา
คํานวณเพื่อเสียภาษี (ตามกฎหมายไทย จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีหากเปนไป
ตามมาตรา 65 ทวิ (10) แหงประมวลรัษฎากร) ทั้งนี้มูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
ดังกลาวสามารถนํามาหักจากประโยชนเชิงเศรษฐกิจไดทั้งจํานวน ดังนั้นฐานภาษี
สําหรับเงินปนผลคางรับจึงเทากับ 100ก

5. ลูกหนี้เงินกูยืมมีมูลคาตามบัญชี 100  การจายคืนเงินกูไมมีผลกระทบตอภาษีเงินได 
ดังนั้นฐานภาษีสําหรับเงินกูยืมดังกลาวจึงเทากับ 100

8. ฐานภาษีของหนี้สิน หมายถึง มูลคาตามบัญชีของหนี้สินหักดวยมูลคาของหนี้สินที่กฎหมายภาษี
อากรยอมใหนําไปหักเปนคาใชจายไดในอนาคต ในกรณีของรายไดรับลวงหนา ฐานภาษีของ
หนี้สินคือ มูลคาตามบัญชีหักดวยจํานวนรายไดที่ไมตองนําไปเสียภาษีในงวดอนาคต

                                                       
ก จากการวิเคราะหขางตน กรณีนี้ไมมีผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี หรืออาจวิเคราะหไดอีกวิธีหนึ่งคือ เงินปนผลคาง

รับมีฐานภาษีเทากับศูนย และใหใชอัตราภาษีเทากับ ศูนย กับผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีซึ่งเทากับ 100 ไมวา 
จะวิเคราะหวิธีใด ผลที่ไดคือไมมีหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
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ตัวอยางการพิจารณาฐานภาษีของหนี้สิน

1. คาใชจายคางจายมีมูลคาตามบัญช ี100 หากคาใชจายที่เกี่ยวของถือเปนคาใชจายทางภาษีตาม
เกณฑเงินสด ฐานภาษีสําหรับคาใชจายคางจายจะเทากับศูนย  (สําหรับประเทศไทย 
คาใชจายคางจายจะคํานวณภาษีตามเกณฑสิทธิ ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี)

2. ดอกเบี้ยรับลวงหนา มีมูลคาตามบัญชี 100 หากรายไดที่เกี่ยวของตองเสียภาษีเงินไดตาม
เกณฑเงินสด ฐานภาษีสําหรับดอกเบี้ยรับลวงหนาจะเทากับศูนย (สําหรับประเทศไทยรายได
ที่เกี่ยวของกับดอกเบี้ยจะคํานวณภาษีตามเกณฑสิทธิ ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานการ
บัญชี)

3. คาใชจายคางจายมีมูลคาตามบัญชี 100 คาใชจายที่เกี่ยวของไดนําไปหักเปนคาใชจายทาง
ภาษีแลว ฐานภาษีของคาใชจายคางจายจะเทากับ 100

4. เบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มคางจายมีมูลคาตามบัญชี 100 เบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มไมสามารถนําไป
หักเปนคาใชจายทางภาษี (เฉพาะเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มที่เกี่ยวของกับภาษีสรรพากร) ดังนั้น    
ฐานภาษีสําหรับเบี้ยปรับและเงินเพิ่มคางจายจึงเทากับ 100ข    

5. เจาหนี้เงินกูยืมมีมูลคาตามบัญชี 100 การจายคืนเงินกูไมมีผลกระทบทางภาษี ดังนั้น            
ฐานภาษีสําหรับเงินกูยืมดังกลาวจึงเทากับ 100

9. รายการบางรายการอาจมีฐานภาษีได ถึงแมวารายการนั้นจะไมไดรับรูเปนสินทรัพยและหนี้สินใน 
งบแสดงฐานะทางการเงิน เชน ตนทุนวิจัยซึ่งกิจการรับรูเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางบัญชี
ในงวดบัญชีที่คาใชจายนั้นเกิดขึ้น แตยังไมสามารถนําไปถือเปนรายจายในการคํานวณกําไร
(ขาดทุน) ทางภาษี จนกวาจะถึงงวดถัดไป ผลแตกตางระหวางฐานภาษีของตนทุนวิจัย (คือ จํานวน
ที่กฎหมายภาษีอากรยอมใหนําไปหักเปนรายจายในอนาคตได) กับมูลคาตามบัญชี ซึ่งในที่นี้เทากับ
ศูนย ถือเปนผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี ซึ่งกอใหเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

10. ในกรณีที่ฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สินไมปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน กิจการควรใชหลักการ
พื้นฐานซึ่งมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช คือ กิจการจะรับรูหนี้สิน (หรือสินทรัพย) ภาษีเงินได           
รอการตัดบัญชี ก็ตอเมื่อการไดรับประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือการชําระหนี้สิน
ตามมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน สงผลใหกิจการตองจายภาษีเงินไดในอนาคตเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) 
จากจํานวนภาษีที่ตองจายหากการรับประโยชนจากสินทรัพยหรือการชําระหนี้สินนั้นไมมี
ผลกระทบทางภาษี เวนแตมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะกําหนดเปนอยางอื่น ดังตัวอยาง ค ที่แสดง
ไวในยอหนาที่ 52

                                                       
ข จากการวิเคราะหขางตน กรณีนี้ไมมีผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี หรืออาจวิเคราะหไดอีกวิธีหนึ่งคือ เบี้ยปรับหรือเงิน

เพิ่มคางจายมีฐานภาษีเทากับศูนย และใหใชอัตราภาษีเทากับ ศูนย กับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีซึ่งเทากับ 100 
ไมวาจะวิเคราะหวิธีใด ผลที่ไดคือไมมีสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
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11. สําหรับงบการเงินรวม ผลแตกตางชั่วคราวคํานวณไดโดยการเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยและหนี้สินจากงบการเงินรวมกับฐานภาษีที่เหมาะสม ซึ่งฐานภาษีนี้อางอิงจากแบบแสดง
รายการเสียภาษีรวมสําหรับประเทศที่อนุญาตใหยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีรวมได ในบาง
ประเทศ ฐานภาษีอาจอางอิงจากแบบแสดงรายการภาษีของแตละกิจการในกลุมกิจการ

การรับรูหนี้สินภาษีเงินไดและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน

12. ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันสําหรับงวดปจจุบันและงวดที่ผานมาที่ยังไมไดจายชําระตองรับรู
เปนหนี้สิน แตหากจํานวนภาษีที่ไดชําระไปแลวในงวดปจจุบันและงวดที่ผานมามากกวาภาษีที่
ตองชําระสําหรับงวดนั้นๆ  ใหรับรูสวนเกินนั้นเปนสินทรัพย

13. ผลประโยชนที่เกิดจากขาดทุนทางภาษี ซึ่งกิจการสามารถนํากลับไปลดภาษีเงินไดปจจุบันใน
งวดกอนได ตองบันทึกเปนสินทรัพย (กรณีนี้ยังไมมีในประเทศไทย)

14. เมื่อกิจการนําขาดทุนทางภาษีไปใชเพื่อลดภาษีเงินไดปจจุบันของงวดกอน กิจการควรรับรู
ประโยชนทางภาษีดังกลาวเปนสินทรัพยในงวดที่ขาดทุนทางภาษีนั้นเกิดขึ้น เนื่องจากมีความ
เปนไปไดคอนขางแนวากิจการจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยดังกลาว และผลประโยชนนั้น
สามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ

การรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี

15. กิจการตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีซึ่งเกิดจากผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี
ทุกรายการ ยกเวนกรณีที่หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีนั้นเกิดจาก
15.1 การรับรูคาความนิยมเมื่อเริ่มแรก หรือ
15.2 การรับรูเมื่อเริ่มแรกซึ่งสินทรัพยและหนี้สินที่เกิดจากรายการ

15.2.1 ไมใชการรวมธุรกิจ และ
15.2.2 ไมสงผลกระทบตอกําไรทางบัญชีและกําไร (ขาดทุน) ทางภาษี ณ วันที่เกิด

รายการนั้น
อยางไรก็ตาม สําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีซึ่งเกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอย 
สาขาและบริษัทรวม รวมถึงสวนไดเสียในการรวมคา กิจการตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีตามขอกําหนดในยอหนาที่ 39

16. หลักการพื้นฐานของการรับรูสินทรัพย คือ กิจการจะไดรับประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
ในรูปของประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่จะไหลเขาสูกิจการในอนาคต  ในกรณีที่มูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยสูงกวาฐานภาษีของสินทรัพย  มูลคาของประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่ตองเสียภาษีสูงกวามูลคา
สินทรัพยที่สามารถนําไปหักในการคํานวณภาษี ผลแตกตางนี้ถือเปนผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสีย
ภาษีและภาระท่ีกิจการจะตองจายภาษีเงินไดในอนาคตจากการนี้ก็คือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  
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เมื่อกิจการไดรับประโยชนจากสินทรัพยซึ่งมูลคาตามบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีที่
เกี่ยวของนั้น จะทําใหกิจการมีกําไรทางภาษี ผลดังกลาวทําใหเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะเสีย
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจไปในรูปของการจายภาษีเงินได  ดังนั้นมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ จึงกําหนดให
กิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินได รอการตัดบัญชีทุกรายการ ยกเวนกรณีที่อธิบายไวในยอหนาที่ 15 และ 
39

ตัวอยางการพิจารณาผลแตกตางชั่วคราว

สินทรัพยราคาทุน 150 มีมูลคาตามบัญชี 100 คาเสื่อมราคาสะสมทางภาษี 90 และอัตรา
ภาษีรอยละ 25 

ฐานภาษีของสินทรัพย คือ 60 (ตนทุน 150 หัก คาเสื่อมราคาสะสมทางภาษี 90) ในการ
ไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่มีมูลคาตามบัญชีเทากับ 100 กิจการตองมีรายไดที่ตองเสียภาษี
เทากับ 100 ในขณะที่ สามารถหักคาเสื่อมราคาทางภาษีไดอีกเพียง 60 ดังนั้นกิจการจะตอง
จายภาษีเงินไดเทากับ 10 (40 x 25%) เมื่อไดรับประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย 
ผลแตกตางระหวางมูลคาตามบัญชี 100 กับฐานภาษี 60 ถือเปนผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสีย
ภาษี 40 กรณีนี้กิจการจึงตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เปนจํานวน 10 (40 x 25%)
ซึ่งแสดงถึงภาษีเงินไดที่กิจการจะตองจายในอนาคต เมื่อกิจการไดรับประโยชนจากมูลคาตาม
บัญชีของสินทรัพย

17. ผลแตกตางชั่วคราวบางรายการเกิดขึ้นเมื่อกิจการตองนํารายไดหรือคาใชจายไปรวมคํานวณกําไร
ทางบัญชีในงวดหนึ่งในขณะที่ตองนําจํานวนดังกลาวไปรวมคํานวณกําไรทางภาษีในอีกงวดหนึ่ง 
ผลแตกตางชั่วคราวในลักษณะนี้โดยมากเรียกวา ผลแตกตางทางระยะเวลา ผลแตกตางชั่วคราว
ตามตัวอยางตอไปนี้จัดเปนผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี  ซึ่งมีผลทําใหเกิดหนี้สินภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี
17.1 กิจการนํารายไดดอกเบี้ยรับไปรวมคํานวณกําไรทางบัญชีตามเกณฑสัดสวนของเวลา แตใน         

บางประเทศกําหนดใหนํารายไดดอกเบี้ยรับไปรวมคํานวณกําไรทางภาษีเงินไดเมื่อไดรับเงินสด 
ในกรณีนี้ฐานภาษีของดอกเบี้ยคางรับที่รับรูในงบแสดงฐานะทางการเงินจะมีคาเปนศูนย    
เนื่องจากรายไดดอกเบี้ยรับจะไมถือรวมเปนกําไรทางภาษีจนกวากิจการจะไดรับเงินสด 

17.2 มูลคาคาเสื่อมราคาที่ใชในการคํานวณกําไร (ขาดทุน) ทางภาษีอาจแตกตางจากมูลคา          
คาเสื่อมราคาที่ใชในการคํานวณกําไรทางบัญชี  ผลแตกตางชั่วคราวในกรณีนี้ จะเทากับผลตาง
ระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยกับฐานภาษีของสินทรัพย ซึ่งฐานภาษีคํานวณจาก              
ราคาทุนเดิมของสินทรัพยหักดวยจํานวนที่เกี่ยวของทั้งหมดของสินทรัพยที่กฎหมายภาษีอากร
ยอมใหนําไปหักในการคํานวณกําไรทางภาษีสําหรับงวดปจจุบันและงวดกอนได   หากคาเสื่อมราคา
ทางภาษีมากกวาคาเสื่อมราคาทางบัญชี จะทําใหเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีขึ้น และ
กิจการตองบันทึกเปนหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หากคาเสื่อมราคาทางภาษีนอยกวา           
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คาเสื่อมราคาทางบัญชี จะทําใหเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี ซึ่งมีผลทําใหเกิดสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  

17.3 กิจการอาจบันทึกตนทุนในการพัฒนาเปนสินทรัพยและทยอยตัดจําหนายในงวดอนาคต
เพื่อนําไปคํานวณกําไรทางบัญชี แตนําตนทุนในการพัฒนาทั้งหมดไปรวมคํานวณกําไร
ทางภาษีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ ในกรณีนี้ ตนทุนในการพัฒนามีฐานภาษีเทากับศูนย
เนื่องจากไดหักจากกําไรทางภาษีทั้งจํานวนแลว ผลแตกตางชั่วคราวจึงเทากับผลตาง
ระหวางมูลคาตามบัญชีของตนทุนในการพัฒนากับฐานภาษี (โดยฐานภาษีมีคาเทากับศูนย)

18. ผลแตกตางชั่วคราวเกิดขึ้นไดในกรณีดังตอไปนี้
18.1 ตนทุนในการรวมธุรกิจไดปนสวนใหกับสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่ระบุไดตามมูลคา

ยุติธรรม  แตไมมีรายการปรับปรุงทางภาษี (ดูยอหนาที่ 19) 
18.2 กิจการตีราคาสินทรัพยใหมแตไมมีรายการปรับปรุงทางภาษี (ดูยอหนาที่  20)
18.3 กิจการมีคาความนิยม ที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ (ดูยอหนาที่ 21 และ 32)
18.4 ฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สินที่รับรูเมื่อเริ่มแรกแตกตางจากมูลคาตามบัญชีเมื่อเริ่มแรก 

ตัวอยางเชน กรณีที่กิจการไดรับประโยชนจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งเปนรายการสินทรัพย
ทางบัญชี แตผลประโยชนที่ไดไมตองเสียภาษี (ดูยอหนาที่ 22 และ 33)  หรือ

18.5 มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอย  สาขาและบริษัทรวม หรือสวนไดเสียในการ
รวมคา แตกตางจากฐานภาษีของเงินลงทุนหรือสวนไดเสียนั้น (ดูยอหนาที่ 38-45)

การรวมธุรกิจ

19. ดวยขอยกเวนที่จํากัด สินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาที่ระบุไดจากการรวมธุรกิจถูกรับรูดวย
มูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ กรณีนี้ผลแตกตางชั่วคราวจะเกิดขึ้นหากฐานภาษีของสินทรัพยและ
หนี้สินดังกลาวไมไดรับผลกระทบจากการรวมธุรกิจ หรือไดรับผลกระทบที่แตกตาง เชน หาก
กิจการปรับเพิ่มมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยใหเทากับมูลคายุติธรรม แตฐานภาษีของสินทรัพย
ยังคงมีคาเทากับตนทุนเดิมตามบัญชีของเจาของเดิม ในกรณีนี้จะเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ตอง
เสียภาษีขึ้นและตองบันทึกเปนหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี การรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีดังกลาวนี้จะสงผลกระทบตอมูลคาของคาความนิยม (ดูยอหนาที่ 66)

สินทรัพยที่แสดงดวยมูลคายุติธรรม

20. มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับอนุญาตหรือกําหนดใหกิจการแสดงมูลคาสินทรัพยบาง
ประเภทดวยมูลคายุติธรรม หรือใหตีราคาสินทรัพยใหมได เชน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การ
รับรูรายการและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) และมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ในบางประเทศการตีราคาหรือ
การปรับปรุงราคาสินทรัพยใหเปนมูลคายุติธรรมจะสงผลกระทบตอกําไร (หรือขาดทุน) ทางภาษี
สําหรับงวดปจจุบัน ทําใหตองมีการปรับปรุงฐานภาษีของสินทรัพยใหม จึงทําใหไมเกิด          
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ผลแตกตางชั่วคราว สําหรับประเทศอื่นๆ การตีราคาหรือการปรับปรุงราคาสินทรัพยไมสงผลกระทบ
ตอกําไรทางภาษีในงวดที่ตีราคาหรือปรับปรุงราคาสินทรัพย ในกรณีนี้กิจการจึงไมตองปรับปรุง
ฐานภาษีของสินทรัพย อยางไรก็ตามการไดรับประโยชนตามมูลคาตามบัญชีจะสงผลทําใหเกิด
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่ตองเสียภาษีตอกิจการและจํานวนที่นํามาหักเปนรายจายทางภาษีไดจะ
แตกตางจากมูลคาที่กอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ดังนั้นผลแตกตางระหวางมูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพยที่ตีราคาใหมกับฐานภาษีถือเปน ผลแตกตางชั่วคราว ซึ่งจะตองรับรูเปนหนี้สิน   
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหรือสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ทั้งนี้ ไมวาจะเปนกรณีใดกรณี
หนึ่งดังตอไปนี้ดวย
20.1 กิจการไมมีความตั้งใจที่จะจําหนายสินทรัพย ในกรณีนี้กิจการจะไดรับประโยชนจากมูลคา

ตามบัญชีที่ตีใหมของสินทรัพยโดยการใชสินทรัพย ซึ่งจะกอใหเกิดรายไดทางภาษีที่สูง
กวาคาเสื่อมราคาที่กฎหมายภาษีอากรยอมใหนําไปหักเปนรายจายในงวดอนาคต  หรือ

20.2 กิจการสามารถชะลอการจายภาษีเงินไดของกําไรฝายทุนออกไป หากนําเงินที่ไดจากการ
ขายไปลงทุนในสินทรัพยที่มีลักษณะคลายคลึงกัน สําหรับกรณีนี้ กิจการยังคงมีภาระภาษี
เงินได เมื่อกิจการขายสินทรัพยที่มีลักษณะคลายคลึงนั้นไป หรือนําสินทรัพยดังกลาวไปใช 

คาความนิยม

21. คาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ คือ มูลคาตามยอหนาที่ 21.1 ที่สูงกวามูลคาตามยอหนาที่ 21.2 
ดังตอไปนี้
21.1 ผลรวมของ

21.1.1 สิ่งตอบแทนจากการโอนซึ่งเปนไปตามการโอนใหตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) ซึ่งปกติ
รับรูดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อธุรกิจ

21.1.2 มูลคาของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในกิจการของผูถูกซื้อที่รับรูตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การ      
รวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) และ

21.1.3 มูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อธุรกิจตามสัดสวนความเปนเจาของในผูถูกซื้อที่ถือโดย 
ผูซื้อไวกอนแลวในการรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเร็จเปนขั้น ๆ

21.2 มูลคาสุทธิของสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่ระบุได ณ วันที่ซื้อธุรกิจที่วัดมูลคาตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อ
มีการประกาศใช)

หนวยงานจัดเก็บภาษีอากรหลายแหงไมอนุญาตใหนําสวนที่ลดลงของคาความนิยมมาหักเปน
รายจายในการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษี (รวมทั้งกรณีประเทศไทย) นอกจากนี้ในประเทศ
ดังกลาว ราคาทุนของคาความนิยมถือเปนรายจายทางภาษีไมไดเมื่อบริษัทยอยจําหนายธุรกิจนั้น
ออกไป ในกรณีนี้คาความนิยมจะมีฐานภาษีเปนศูนย และผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีของ 
คาความนิยมกับฐานภาษีซึ่งเทากับศูนย ถือเปนผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี อยางไรก็ตาม 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมอนุญาตใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เปนผลจาก
กรณีดังกลาว เนื่องจากคาความนิยมเปนเพียงมูลคาคงเหลือ (จากผลตางของตนทุนการซื้อกับ
มูลคายุติธรรมของสิ่งที่ซ้ือ) และหากมีการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะทําใหมูลคาตาม
บัญชีของคาความนิยมเพิ่มขึ้น

21ก. การลดลงในภายหลังของหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ไมไดรับรู เนื่องจากเกิดจาก           
คาความนิยมที่รับรูเมื่อเริ่มแรก ถือวาเปนผลจากการรับรูเมื่อเริ่มแรกดวยเชนกัน ดังนั้น จึงไมให
รับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามยอหนาที่ 15.1 ตัวอยางเชน ในการรวมธุรกิจ หาก
กิจการรับรูคาความนิยมจํานวน 100 บาท ซึ่งมีตนทุน 100 แตฐานภาษีเทากับศูนย ยอหนาที่ 
15.1 ไมอนุญาตใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ในกรณีนี้หากภายหลังกิจการรับรู
ผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม 20 บาท จํานวนผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีที่
เกี่ยวกับคาความนิยมจะลดลงจาก 100 บาท เปน 80 บาท ทําใหมูลคาของหนี้สินภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีที่ยังไมไดรับรูลดลงดวย การลดลงของหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่ไมไดรับรูดังกลาว
เกี่ ยวของกับค าความนิยมที่ รับรู เมื่ อ เริ่มแรก ดั งนั้นจึ งไมอนุญาตใหกิจการรับรู ตาม                 
ยอหนาที่ 15.1

21ข. หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีที่ เกี่ยวของกับ                
คาความนิยมใหรับรูไดหากไมไดเกิดขึ้นจากการรับรูเมื่อเริ่มแรกของคาความนิยม ตัวอยางเชน 
หากในการรวมธุรกิจ กิจการรับรูคาความนิยมจํานวน  100 บาท หักเปนคาใชจายทางภาษีไดใน
อัตรารอยละ 20 ตอปนับตั้งแตปที่ไดมา ฐานภาษีของคาความนิยมจะเทากับ 100 บาท ณ วันที่
รับรูเริ่มแรกและเทากับ 80 บาท  ณ สิ้นปที่ไดมา หากมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมคงเหลือ      
ณ สิ้นป ไมเปลี่ยนแปลงจากจํานวน 100 บาท ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีจํานวน 20 บาท 
จะเกิดขึ้น ณ สิ้นปนั้น เนื่องจากผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีนั้นไมเกี่ยวกับกับคาความนิยม
ที่รับรูเมื่อเริ่มแรก กิจการจึงตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

การรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินเมื่อเริ่มแรก

22. ผลแตกตางชั่วคราวอาจเกิดขึ้นจากการรับรูสินทรัพยและหนี้สินเมื่อเริ่มแรก เชน ในกรณีกิจการ 
ไมสามารถนําตนทุนของสินทรัพยบางสวนหรือทั้งหมดไปหักเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรสุทธิ 
ทางภาษี เปนตน วิธีการทางบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวดังกลาวขึ้นอยูกับลักษณะของรายการ
ที่ทําใหตองรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินเมื่อเริ่มแรก ดังตอไปนี้
22.1 ในการรวมธุรกิจ กิจการตองรับรูหนี้สินหรือสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี          

ซึ่งจํานวนดังกลาวจะสงผลกระทบตอจํานวนคาความนิยมหรือจํานวนของมูลคายุติธรรม
สุทธิของสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อสวนที่สูงกวาตนทุน
ในการรวมธุรกิจ (ดูยอหนาที่ 19)

22.2 หากรายการที่เกิดขึ้นมีผลกระทบตอกําไรทางบัญชีหรือกําไรทางภาษี กิจการตองรับรู
สินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี รวมทั้งตองรับรูคาใชจายหรือรายได   
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดังกลาวในกําไรหรือขาดทุนดวย (ดูยอหนาที่ 59) 
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22.3 หากรายการที่เกิดขึ้นไมใชการรวมธุรกิจ และไมสงผลกระทบตอกําไรทางบัญชีและกําไร
ทางภาษีและถารายการนั้นไมอยูในขอยกเวนที่แสดงไวในยอหนาที่ 15 และ 24 กิจการ
ตองรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยหรือหนี้สินดวยยอดเดียวกัน อยางไรก็ตามรายการปรับปรุงดังกลาวจะสงผลให
งบการเงินมีความโปรงใสนอยลง ดังนั้นมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงไมอนุญาตใหกิจการ
รับรูหนี้สินหรือสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในกรณีดังกลาว ไมวาจะเปนการรับรู
เมื่อเริ่มแรกหรือการรับรูภายหลัง (ดูตัวอยางประกอบขางลาง) นอกจากนี้กิจการยังไม
สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังที่เกิดกับในบัญชีสินทรัพยหรือหนี้สิน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ยังไมไดรับรูนั้น เมื่อสินทรัพยนั้นมีการสึกหรอและเสื่อมราคา

ตัวอยางประกอบยอหนาที่ 22.3

กิจการตั้งใจจะใชสินทรัพยที่มีราคาทุน 1,000 ตลอดอายุการใชงาน 5 ป หลังจากนั้นจะ
จําหนายสินทรัพยนั้นตามมูลคาคงเหลือเทากับศูนย  อัตราภาษีเงินไดเทากับรอยละ 40        
คาเสื่อมราคาสินทรัพยไมสามารถถือเปนคาใชจายทางภาษี  และในการจําหนายสินทรัพย 
กําไรจากการจําหนายไมตองเสียภาษี และขาดทุนจากการจําหนายเปนรายจายทางภาษีไมได

เมื่อกิจการไดรับประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย กิจการจะมีรายไดทางภาษีเทากับ 
1,000 และตองเสียภาษีเทากับ 400 แตกิจการไมตองบันทึกหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
ที่เกิดขึ้นจํานวน 400 เนื่องจากกรณีนี้ เปนผลจากการรับรูสินทรัพยเมื่อเริ่มแรก

ในปตอไปมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยเทากับ 800 หากกิจการมีรายไดทางภาษีเทากับ 800 
กิจการตองเสียภาษีจํานวน 320 กิจการไมตองบันทึกหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวน 
320 เพราะกรณีนี้เปนผลมาจากการรับรูสินทรัพยเมื่อเริ่มแรก

23. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง  การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช) กําหนดใหผูออกตราสารแบบผสม (เชน หุนกูแปลงสภาพ) จัดประเภทสวนของ        
ตราสารที่เปนหนี้สินเปนหนี้สิน และสวนที่เปนสวนของทุนเปนสวนของทุน ในบางประเทศ              
ฐานภาษีของสวนประกอบที่เปนหนี้สินในการรับรูเริ่มแรกจะเทากับมูลคาตามบัญชีเริ่มแรกของ
ผลรวมของสวนประกอบที่เปนหนี้สินและทุน ดังนั้นผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีจะเกิดจาก
การรับรูเริ่มแรกของสวนประกอบที่เปนทุนซึ่งแยกออกจากสวนประกอบที่เปนหนี้สิน ดังนั้นกรณีนี้
จึงไมอยูในขอยกเวนตามยอหนาที่ 15.2 และกิจการตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  
นอกจากนี้ยอหนาที่ 61ก. กําหนดวา กิจการตองบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี โดยตรงไปยัง
สวนของทุนและยอหนาที่ 58 กําหนดวา กิจการตองบันทึกการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นภายหลังเปนคาใชจายหรือรายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในกําไรหรือ
ขาดทุน
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ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี

24. กิจการตองรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี
ทุกรายการ โดยรับรูเทากับจํานวนที่เปนไปไดคอนขางแนวากิจการจะมีกําไรทางภาษี            
เพียงพอที่จะนําผลแตกตางชั่วคราวนั้นมาใชหักภาษีได  ทั้งนี้กิจการตองไมรับรูสินทรัพย    
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรูเริ่มแรกของสินทรัพยหรือหนี้สินที่เกิดจาก
รายการตอไปนี้
24.1 รายการที่ไมใชการรวมธุรกิจ และ
24.2 ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไมมีผลกระทบตอกําไรทางบัญชี และกําไร (ขาดทุน) 

ทางภาษี

อยางไรก็ตาม หากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีนั้นเกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอย 
สาขา บริษัทรวมและสวนไดเสียในการรวมคา ใหกิจการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ตามยอหนาที่ 44

25. หลักการพื้นฐานของการรับรูหนี้สิน คือ กิจการจะตองสูญเสียทรัพยากรในรูปของประโยชน       
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อชําระหนี้สินในงวดอนาคต  มูลคาบางสวนหรือทั้งหมดของทรัพยากรที่เสียไป
นั้นอาจนําไปหักเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางภาษีของงวดบัญชีหลังจากงวดที่รับรูหนี้สินนั้น
ได ในกรณีนี้จะเกิดผลแตกตางชั่วคราวระหวางมูลคาตามบัญชีของหนี้สินกับฐานภาษีของหนี้สินขึ้น  
ซึ่งจะทําใหเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทากับภาษีเงินไดที่กิจการจะได           
รับคืนในอนาคตเมื่อสวนของหนี้สินนั้นสามารถนําไปหักจากกําไรทางภาษีได ในทํานองเดียวกัน 
หากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยมีนอยกวาฐานภาษี ผลแตกตางจะทําใหเกิดสินทรัพยภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี เปนจํานวนเทากับภาษีเงินไดที่กิจการจะไดรับคืนในอนาคต

ตัวอยาง

กิจการบันทึกตนทุนคาประกันคุณภาพสินคาคางจายเปนหนี้สินจํานวน 100 ในการคํานวณ
ภาษี กิจการไมสามารถนําตนทุนคาประกันคุณภาพสินคาไปหักเปนคาใชจายจนกวา          
จะจายจริง อัตราภาษีเทากับรอยละ 25

ในกรณีนี้ฐานภาษีของหนี้สินเปนศูนย (มูลคาตามบัญชี 100 หักดวยมูลคาหนี้สินที่กิจการ
สามารถนําไปหักเปนคาใชจายในการคํานวณภาษีไดในอนาคต) เมื่อกิจการจายชําระหนี้สิน
ตามมูลคาตามบัญชีจะทําใหกําไรทางภาษีในอนาคตลดลงเทากับ 100 และภาษีที่ตองจายใน
อนาคตจะลดลง เทากับ 25 (100 x 25%) ผลตางระหวางมูลคาตามบัญชี 100 กับฐานภาษี
ศูนย เปนผลตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีมีจํานวนเทากับ 100 ดังนั้นกิจการจึงตองบันทึก
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวน 25 (100 x 25%) หากมีความเปนไปไดคอนขาง
แนที่กิจการจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะไดรับประโยชนจากการลดลงของจํานวน
ภาษีที่ตองจายดังกลาว
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26. ตัวอยางของผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี ซึ่งทําใหเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีดังนี้     
26.1 ผลประโยชนของพนักงานเมื่อเกษียณอายุถือเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางบัญชี 

เนื่องจากพนักงานใหบริการแกบริษัท แตจะสามารถนําไปหักเปนคาใชจายในการคํานวณ
กําไรทางภาษีได ก็ตอเมื่อกิจการจายเงินสมทบใหกองทุนหรือเมื่อกิจการจายเงิน
ผลประโยชนภายหลังการเลิกจางใหแกพนักงาน ในกรณีนี้จะเกิดผลแตกตางชั่วคราว
ระหวางมูลคาตามบัญชีของหนี้สินกับฐานภาษี ซึ่งฐานภาษีของหนี้สินมักมีคาเปนศูนย  
ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีดังกลาวจะกอใหเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
ซึ่งกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรูปของคาใชจายที่สามารถนําไปหักจากกําไร
ทางภาษีเมื่อกิจการจายเงินสมทบเขากองทุนหรือจายเงินผลประโยชนใหแกพนักงาน

26.2 กิจการรับรูตนทุนในการวิจัยเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางบัญชีในงวดที่เกิด
รายการ แตอาจไมสามารถนําจํานวนดังกลาวไปหักในการคํานวณกําไร (หรือขาดทุน)
ในทางภาษีไดจนกวาจะถึงงวดถัดไป ผลแตกตางระหวางฐานภาษีของตนทุนในการวิจัย 
(จํานวนที่กฎหมายภาษีอากรอนุญาตใหนําไปหักเปนรายจายในอนาคต) กับมูลคาตาม
บัญชีซึ่งเทากับศูนย ถือเปนผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี ซึ่งทําใหเกิดสินทรัพย            
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

26.3 ดวยขอยกเวนที่จํากัด กิจการรับรูสินทรัพยที่ไดรับมาและหนี้สินที่ระบุไดจากการรวม
ธุรกิจดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อธุรกิจ หากกิจการรับรูหนี้สิน ณ วันที่ไดรับมาแต    
ยังไมสามารถนําตนทุนที่เกี่ยวของไปหักเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางภาษีได
จนกวาจะถึงงวดถัดไป ในกรณีนี้จะเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี และสินทรัพย
ภาษีเงินได รอการตัดบัญชีขึ้น นอกจากนี้จะเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีขึ้นได
หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดรับมามีมูลคาต่ํากวาฐานภาษี สินทรัพยภาษีเงินได             
รอการตัดบัญชีที่ เกิดขึ้นจากทั้งสองกรณีขางตนจะสงผลกระทบตอคาความนิยม          
(ดูยอหนาที่ 66)

26.4 กิจการอาจบันทึกสินทรัพยบางรายการดวยมูลคายุติธรรม หรืออาจตีราคาใหม โดยไมมี
การปรับปรุงเพื่อวัตถุประสงคทางภาษี (ดูยอหนาที่ 20) ในกรณีนี้จะเกิดผลแตกตาง
ชั่วคราว ที่ใชหักภาษีขึ้น หากฐานภาษีของสินทรัพยมีจํานวนมากกวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น

27. การกลับรายการของผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีจะมีผลทําใหกําไรทางภาษีสําหรับงวดอนาคต
ลดลง อยางไรก็ตามกิจการจะไดรับผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรูปของภาษีเงินไดที่จายลดลง           
ก็ตอเมื่อกิจการมีกําไรทางภาษีมากเพียงพอที่จะนํารายการนั้นมาหักได ดังนั้นกิจการจะรับรู
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ก็ตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวากิจการจะมีกําไร           
ทางภาษีมากเพียงพอที่จะนําผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีมาหักได

28. มีความเปนไปไดวากิจการจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะใชผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีได              
ก็ตอเมื่อกิจการมีผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี และมีหนวยงานจัดเก็บภาษีเดียวกันและ   
หนวยภาษีเดียวกันซึ่งมีจํานวนที่เพียงพอและคาดวาจะเกิดการกลับรายการ
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28.1 ในงวดเดียวกันกับงวดที่คาดวาจะมีการกลับรายการของผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี
หรือ

28.2 ในงวดที่ขาดทุนทางภาษีที่เกิดจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถยกไปใช
ประโยชนไดซึ่งอาจเปนงวดภาษีในอดีตหรือในอนาคต (กรณีกฎหมายภาษีไทย          
จะอนุญาตใหเฉพาะขาดทุนทางภาษีสุทธิยกมาไมเกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชียอนหลังไป
ลดกําไรทางภาษีที่จะเกิดในอนาคตเทานั้น)

ในกรณีดังกลาว กิจการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในงวดที่ผลแตกตางชั่วคราวที่ใช
หักภาษีเกิดขึ้น

29. หากกิจการมีผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีที่เกี่ยวของกับหนวยงานจัดเก็บภาษีและหนวยภาษี
เดียวกันไมเพียงพอ กิจการสามารถรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในกรณีดังตอไปนี้ 

29.1 เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวากิจการจะมีกําไรทางภาษีที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
จัดเก็บภาษีและหนวยภาษีหนวยเดียวกันเพียงพอในงวดเดียวกันกับที่มีการกลับรายการ
ของผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี (หรือในงวดที่ขาดทุนทางภาษีที่เกิดจากสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถยกไปใชประโยชนไดซึ่งอาจเปนงวดในอดีตหรือ      
ในอนาคต ซึ่งเรื่องนี้ กฎหมายภาษีไทยใหใชประโยชนไดเฉพาะการนําขาดทุนสุทธิยกมา   
ไมเกิน  5 รอบระยะเวลาบัญชีไปลดภาษีในงวดอนาคต) ในการประเมินวากิจการจะมี
กําไรทางภาษีในงวดอนาคตเพียงพอหรือไม  กิจการจะไมพิจารณาจํานวนที่ตองเสียภาษี 
ที่เกิดจากผลแตกตางชั่วคราวที่นําไปหักภาษีซึ่งคาดวาจะเกิดในงวดอนาคต เนื่องจาก
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจากผลแตกตางชั่วคราวในอนาคตนั้นตอง
อาศัยกําไรทางภาษีในงวดอนาคต เพื่อพิจารณาการใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีดังกลาวเชนกัน หรือ

29.2 กิจการมีการวางแผนภาษีอากรเพื่อทําใหกิจการมีกําไรทางภาษีในงวดที่เหมาะสมได

30. การวางแผนภาษีอากร หมายถึง วิธีที่กิจการปฏิบัติเพื่อสรางหรือเพิ่มกําไรทางภาษีในงวดใด           
งวดหนึ่ง กอนที่ขาดทุนทางภาษีหรือเครดิตภาษีจะหมดประโยชนลง เชน ในบางประเทศกิจการ
สามารถสรางหรือเพิ่มกําไรทางภาษีไดโดย
30.1 เลือกวาจะจายภาษีจากรายไดดอกเบี้ยรับตามเกณฑเงินสดหรือเกณฑคงคาง 
30.2 ชะลอสิทธิเรียกรองการหักคาใชจายบางรายการจากกําไรทางภาษีไปในงวดอื่น
30.3 ขายหรือขายและเชากลับคืนสินทรัพยที่มีราคาเพิ่มขึ้น แตกิจการไมสามารถปรับปรุง          

ฐานภาษีของสินทรัพยดังกลาวเพื่อสะทอนราคาที่เพิ่มขึ้น
30.4 ขายสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดที่ไมตองเสียภาษีออกไป (เชน ในบางประเทศรายไดจาก

พันธบัตรรัฐบาลไมตองเสียภาษี) เพื่อนําเงินไปซื้อเงินลงทุนที่กอใหเกิดรายไดที่ตอง   
เสียภาษีแทน
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ถึงแมวาการวางแผนทางภาษีเปนการขยับกําไรทางภาษีจากงวดอนาคตใหขึ้นมาอยูในงวดกอน
หนา การนําผลขาดทุนทางภาษี หรือเครดิตภาษีไปใชประโยชนก็ยังขึ้นอยูกับผลกําไรทางภาษี   
ในอนาคตที่เกิดจากแหลงอื่น นอกเหนือจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดในอนาคตดวย

31. ในกรณีที่กิจการมีประวัติการขาดทุนในงวดที่ผานมาไมนาน ใหกิจการพิจารณาแนวทางตามที่กลาว
ในยอหนาที่ 35 และ 36

32. ยอหนานี้ไมใช 

คาความนิยม

32ก. ถามูลคาตามบัญชีของคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจนอยกวาฐานภาษี ผลแตกตางที่เกิดขึ้น
จะกอใหเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากการ
รับรูเริ่มแรกของคาความนิยมควรจะรับรูเปนสวนหนึ่งในการบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจ    
ซึ่งมูลคาขึ้นอยูกับความเปนไปไดที่วากิจการจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะใชประโยชน         
ของผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี

การรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินเมื่อเริ่มแรก

33. มีสถานการณหนึ่งที่สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกิดขึ้นจากการรับรูสินทรัพยเมื่อเริ่มแรก 
คือ  กรณีที่กิจการไดรับเงินอุดหนุนเกี่ยวกับสินทรัพยที่ไมตองเสียภาษีจากรัฐบาล โดยกิจการนํา
เงินอุดหนุนดังกลาวไปหักจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย แตในทางภาษีกิจการไมสามารถนํา
มูลคาเงินอุดหนุนไปหักจากมูลคาเสื่อมสภาพของสินทรัพย (ซึ่งเทากับฐานภาษี)ได มูลคาตาม
บัญชีของสินทรัพยจึงต่ํากวาฐานภาษีและทําใหเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีขึ้น หรือในอีก
กรณีหนึ่งกิจการอาจบันทึกเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนรายไดรอการตัดบัญชี ซึ่งทําใหเกิดผลตาง
ระหวางรายไดรอการตัดบัญชีกับฐานภาษี ซึ่งมีคาเปนศูนย จึงทําใหเกิดเปนผลแตกตางชั่วคราวที่
ใชหักภาษีขึ้น ทั้งนี้ไมวากิจการจะใชวิธีการนําเสนออยางไรก็ตาม กิจการไมสามารถรับรูรายการ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีได ดวยเหตุผลตามที่กลาวใน ยอหนาที่ 22

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชหรือเครดิตภาษีที่ยังไมไดใช

34. กิจการจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับขาดทุนทางภาษีหรือเครดิตภาษีที่ยัง
ไมไดใชเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนวา กิจการจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
นําผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชหรือเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชดังกลาวไปใชประโยชนได

35. หลักเกณฑที่ใชในการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีซึ่งเกิดจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง
ไมไดใชและเครดิตภาษีที่ยังไมใช เปนหลักเกณฑเดียวกันกับที่ใชในการรับรูสินทรัพยภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีซึ่งเกิดขึ้นจากผลแตกตางชั่วคราวที่นําไปหักภาษี แตทั้งนี้การที่กิจการมีผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยังไมไดใช เปนหลักฐานสําคัญที่แสดงวากิจการอาจจะไมมีกําไรทางภาษีในอนาคต 
ดังนั้น หากกิจการมีประวัติการขาดทุนในงวดที่ผานมา กิจการจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่ เกิดจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช หรือเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชได  เทาที่กิจการ              
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มีผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีเพียงพอ หรือมีหลักฐานที่เชื่อไดวากิจการจะมีกําไรทางภาษี
เพียงพอที่จะนําผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช หรือเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชมาใชประโยชนได  
ในสถานการณขางตน ยอหนาที่  82 กําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับมูลคา          
ของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและลักษณะของหลักฐานที่ใชสนับสนุนการรับรูรายการ

36. กิจการควรพิจารณาหลักเกณฑตอไปนี้ในการประเมินความนาจะเปนวากิจการจะมีกําไรทางภาษี
เพียงพอที่จะนําผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช หรือเครดิตภาษีที่ไมไดใชไปใชประโยชน         
ไดหรือไม
36.1 กิจการมีผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับหนวยงานที่จัดเก็บภาษีและ

หนวยเสียภาษีเดียวกัน ในจํานวนที่เพียงพอที่จะนําขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชหรือ
เครดิตภาษีที่ยังไมไดใชไปใชประโยชนไดกอนที่จะหมดอายุหรือไม

36.2 มีความเปนไปไดคอนขางแนหรือไมวากิจการจะมีกําไรทางภาษีกอนที่ผลขาดทุนทางภาษี
ที่ยังไมไดใช หรือเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชจะหมดอายุลง

36.3 ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น เกิดจากสาเหตุที่สามารถระบุไดและเหตุการณนั้น          
ไมนาจะเกิดขึ้นอีกหรือไม

36.4 กิจการมีการวางแผนภาษี (ดูยอหนาที่ 30) เพื่อสรางกําไรทางภาษีใหเกิดขึ้นในงวด              
ที่สามารถนําผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชหรือเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชไปใชประโยชน
ไดหรือไม

หากไมมีความเปนไปไดคอนขางแนวากิจการจะมีกําไรทางภาษีที่เพียงพอที่จะใชประโยชน      
จากขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชหรือเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชทั้งหมด กิจการไมควรรับรูสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับสวนนั้น

การนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ยังไมไดรับรูมาประเมินใหม

37. ทุกวันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน กิจการตองประเมินสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่    
ยังไมไดรับรูใหม และกิจการจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ยังไมไดรับรูนั้นได    
ตามจํานวนที่มีความเปนไปไดคอนขางแนวากิจการจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตที่จะทําใหไดรับ
ประโยชนในอนาคตจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดังกลาว ตัวอยางเชน การที่
สถานการณทางการคาปรับตัวดีขึ้นอาจสงผลใหกิจการมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะรับรู
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในยอหนาที่ 24 หรือ 34          
อีกตัวอยางหนึ่งคือ การที่กิจการตองประเมินสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีใหม ณ วันที่      
รวมธุรกิจ หรือภายหลังการรวมธุรกิจแลว (ดูยอหนาที่ 67 และ 68) 

เงินลงทุนในบริษัทยอย สาขา และบริษัทรวม และสวนไดเสียในการรวมคา

38. ผลแตกตางชั่วคราวจะเกิดขึ้นเมื่อมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอย สาขา และบริษัทรวม 
หรือสวนไดเสียในการรวมคา (ซึ่งหมายถึงสวนแบงของบริษัทใหญ หรือสวนแบงของผูลงทุน           



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 หนา 23/65

ในสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย สาขา บริษัทรวม หรือการรวมคา ซึ่งรวมถึงมูลคาตามบัญชีของ            
คาความนิยมดวย) มีจํานวนแตกตางจากฐานภาษี (ซึ่งมักเทากับราคาทุน) ของเงินลงทุนหรือ 
สวนไดเสีย ผลแตกตางนี้อาจเกิดขึ้นไดในหลายสถานการณ เชน

38.1 บริษัทยอย สาขา บริษัทรวม และการรวมคามีกําไรที่ยังไมไดจัดสรร
38.2 การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ในกรณีที่บริษัทใหญและ

บริษัทยอยไมไดตั้งอยูในประเทศเดียวกัน
38.3 การลดมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวมลงใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

ในงบการเงินรวม จํานวนของผลแตกตางชั่วคราวอาจตางจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของ    
กับเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะของบริษัทใหญ  หากบริษัทใหญบันทึกเงินลงทุนในงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทใหญดวยราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม

39. กิจการตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี      
ทุกรายการที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอย สาขาและบริษัทรวม และสวนไดเสีย           
ในการรวมคา ยกเวนเมื่อเขาเงื่อนไขทั้งสองขอ ดังตอไปนี้

39.1 บริษัทใหญ ผูลงทุนหรือผูรวมคา สามารถควบคุมระยะเวลาในการกลับรายการ   
ของผลแตกตางชั่วคราว และ

39.2 มีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะไมมีการกลับรายการของผลแตกตางชั่วคราว     
ในอนาคตอันใกล

40. เนื่องจากโดยปกติบริษัทใหญเปนผูควบคุมนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย บริษัทใหญ
จึงสามารถควบคุมจังหวะเวลาการกลับรายการของผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนนั้น 
(รวมถึงผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นจากกําไรที่ไมไดจัดสรรและจากผลตางในการแปลงคาเงินตรา
ตางประเทศ) เกิดขึ้นเมื่อใด นอกจากนี้ ในทางปฎิบัติ บริษัทใหญมักจะไมสามารถประมาณ
จํานวนภาษีเงินไดที่จะตองจาย เมื่อมีการกลับรายการของผลแตกตางชั่วคราว ดวยเหตุนี้เมื่อ
บริษัทใหญตัดสินใจที่จะไมใหมีการจัดสรรกําไรของบริษัทยอยในระยะเวลาอนาคตอันใกล บริษัท
จึงไมตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ทั้งนี้ขอกําหนดในยอหนานี้สามารถนําไปถือปฏิบัติ
กับเงินลงทุนในสาขาดวย

41. กิจการวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินดวยสกุลเงินที่ใชดําเนินการ (ดูมาตรฐาน   
การบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช)) หากกิจการตองคํานวณกําไรขาดทุนทางภาษี     
ดวยสกุลเงินที่ตางกัน (ซึ่งมีผลใหฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินของกิจการ
ตางกันดวย) แลววัดมูลคาดวยสกุลเงินที่ตางกัน การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนจะทําให
เกิดผลแตกตางชั่วคราวซึ่งทําใหกิจการตองรับรูหนี้สินหรือสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี              
(ดูเงื่อนไขตามยอหนาที่ 24) และจะรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี             
ที่เกิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุน (ดูยอหนาที่ 58)
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42. ผูลงทุนในบริษัทรวมที่ไมสามารถควบคุมกิจการนั้นได และมักจะไมสามารถกําหนดนโยบาย   
การจายเงินปนผลได ดังนั้นหากไมมีขอตกลงพิเศษที่กําหนดวาบริษัทรวมจะไมจายเงินปนผล               
ในอนาคตอันใกล ผูลงทุนตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจากผลแตกตาง
ชั่วคราวที่ตองเสียภาษีซึ่งเกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทรวม ในบางกรณีผูลงทุนอาจไมสามารถ
ประเมินจํานวนภาษีเงินไดที่จะตองชําระในกรณีที่ไดรับประโยชนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมได 
แตสามารถประเมินจํานวนขั้นต่ําและระบุไดวา ภาษีที่ตองจายเทากับหรือสูงกวาจํานวนขั้นต่ําได             
ในกรณีนี้จะใชจํานวนที่ประเมินนี้วัดมูลคาหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

43. ขอตกลงระหวางผูรวมคาในการรวมคามักเกี่ยวของกับการแบงปนกําไรและขอกําหนดเกี่ยวกับ          
การแบงปนกําไรจะวาตองไดรับการอนุมัติเปนเอกฉันทหรืออนุมัติโดยเสียงสวนใหญตามจํานวน           
ที่ระบุ หากผูรวมคาสามารถควบคุมการแบงปนกําไรไดและมีความเปนไปไดคอนขางแนวากิจการ  
จะไมมีการแบงปนกําไรในอนาคตอันใกล ผูรวมคาไมตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

44. กิจการตองรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี  
ทุกรายการที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริษัทยอย สาขา และบริษัทรวม และสวนไดเสีย            
ในการรวมคา ก็ตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวา

44.1 จะมีการกลับรายการของผลแตกตางชั่วคราวในอนาคตอันใกล และ
44.2 จะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําผลแตกตางชั่วคราวมาใชประโยชนได

45. ในการตัดสินวากิจการควรรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกตางชั่วคราว          
ที่ใชหักภาษี ซึ่งเกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอย สาขา และบริษัทรวม และสวนไดเสีย         
ในการรวมคาหรือไมนั้น กิจการตองพิจารณาตามขอกําหนดในยอหนาที่ 28 ถึง 31

การวัดมูลคา

46. กิจการตองวัดมูลคาหนี้สิน (หรือสินทรัพย) ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและงวดกอนตาม
จํานวนที่คาดวาจะตองจายชําระแก (หรือไดรับคืนจาก) หนวยงานจัดเก็บภาษี โดยใช   
อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่บังคับใชอยูหรือที่คาดวาจะมีผลบังคับใชภายใน     
สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

47. กิจการตองวัดมูลคาสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   
ดวยอัตราภาษีสําหรับงวดที่กิจการคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินได           
รอการตัดบัญชีหรือในงวดที่กิจการคาดวาจะจายชําระหนี้สินภาษี โดยใชอัตราภาษี                  
(และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใชอยู หรือที่คาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใช
ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

48. ปกติกิจการจะวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันรวมทั้งสินทรัพยและ
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยใชอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใชแลว 
แตในบางประเทศ การประกาศใชอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) โดยรัฐบาลมีผลกระทบ
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สําคัญตอการบังคับใชจริงที่อาจเกิดขึ้นหลังการประกาศในหลายเดือนตอมา ในกรณีเชนนี้ กิจการ
ตองวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดโดยใชอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่รัฐบาล
ประกาศ

49. หากกิจการตองเสียภาษีในอัตราภาษีที่แตกตางกันสําหรับกําไรในแตละระดับ กิจการตองวัดมูลคา
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี โดยใชอัตราภาษีเฉลี่ยที่คาดวาจะตองใชกับกําไร
ทางภาษี (หรือขาดทุนทางภาษ)ี ในงวดที่กิจการคาดวาจะมีการกลับรายการของผลแตกตางชั่วคราว

50. ยอหนานี้ไมใช 

51. การวัดมูลคาของหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบ  
ทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กิจการคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพย หรือ     
จะจายชําระหนี้สินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

52. ในบางประเทศ ลักษณะที่กิจการจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยหรือจายชําระหนี้สิน อาจสงผล
กระทบตอรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งสองรายการดังนี้

52.1 อัตราภาษีที่ใชเมื่อกิจการไดรับประโยชนจากสินทรัพยหรือจายชําระหนี้สินตามมูลคา  
ตามบัญชี

52.2 ฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น

ในกรณีนี้ กิจการตองวัดมูลคาของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีโดยใชอัตราภาษีและฐานภาษีที่สอดคลองกับลักษณะที่กิจการไดรับประโยชน           
จากสินทรัพยหรือจายชําระหนี้สิน 

ตัวอยาง ก (ตัวอยาง ก นี้เปนกรณีที่กฎหมายภาษีกําหนดอัตราภาษีไมเทากันระหวางอัตรา
ภาษีจากการจําหนายสินทรัพยและอัตราภาษีปกติ กรณีนี้จึงไมเกิดขึ้นกับประเทศไทย)

สินทรัพยมีมูลคาตามบัญชีเทากับ 100 แตมีฐานภาษีเพียง 60 ประเด็นนี้มีขอสังเกตวา กรณีที่
มีกําไรจากการจําหนายสินทรัพยกิจการคํานวณภาษีโดยใชอัตราภาษีรอยละ 20 ซึ่งไมเทากับ
อัตราภาษีในกรณีอื่นที่เสียภาษีอัตรารอยละ 30 

ตามตัวอยาง กิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเทากับ 8 (40 x 20%) หากกิจการ
คาดวาจะจําหนายสินทรัพยเมื่อไมใชงานตอไป กิจการจะรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   
เทากับ 12 (คํานวณจาก 40 x 30%) หากกิจการคาดวาจะไมขายสินทรัพย แตจะไดรับ
ประโยชนจากสินทรัพยมูลคาตามบัญชีโดยการใชงานสินทรัพยนั้นแทน
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ตัวอยาง ข (ตัวอยางนี้ใหอางอิงไดกับมาตรา 65 ทวิ(3) แหงประมวลรัษฎากร อยางไรก็ตาม 
ประเทศไทยไมมีกรณีนี้ เพราะประมวลรัษฎากรจัดเก็บภาษีกําไรจากการจําหนายสินทรัพย
โดยคํานวณจากราคาขายหักดวยตนทุนทางภาษี)

สินทรัพยราคาทุน 100 มีมูลคาตามบัญชี 80 ซึ่งกิจการไดตีราคาสินทรัพยเพิ่มขึ้นเปน 150 
และไมมีทํารายการปรับปรุงทางภาษีสําหรับการตีราคาสินทรัพยนี้ คาเสื่อมราคาสะสมทางภาษี
ของสินทรัพยเทากับ 30 และอัตราภาษีคือรอยละ 30 ของกําไรสุทธิ ในกรณีนี้มีขอสังเกตวา 
ถากิจการจําหนายสินทรัพยไดสูงกวาราคาทุน กิจการตองนําคาเสื่อมราคาสะสมทางภาษีจํานวน 
30 มารวมเปนกําไรทางภาษี แตสวนของรายรับที่สูงกวาตนทุนนั้นไมตองนํามาเสียภาษี

ฐานภาษีของสินทรัพยเทากับ 70 และผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีเทากับ 80 (เกิดจาก
การนํามูลคาสินทรัพยที่ตีราคาใหม 150 ลบดวยฐานภาษีของสินทรัพย 70) ถากิจการคาดวา
จะไมจําหนายสินทรัพยแตจะใชงานสินทรัพยจนครบอายุสินทรัพยกิจการตองมีรายไดทางภาษี
จํานวนถึง 150 แตทั้งนี้กิจการมีรายจายคาเสื่อมราคาทางภาษีเพียง 70 ในการนี้ทําใหคํานวณ
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีไดเทากับ 24 (คํานวณจาก 80 x 30%) 
หากกิจการคาดวาจะจําหนายสินทรัพยนั้นไปในทันที โดยไดรับเงินคาจําหนาย 150 หนี้สินภาษี
เงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณไดดังนี้

     ผลแตกตาง  หนี้สิน
             ชั่วคราวที่ตอง         ภาษีเงินได

       เสียภาษี       อัตราภาษี       รอการตัดบัญชี

คาเสื่อมราคาสะสมทางภาษี 30        30%     9
กําไรสวนที่เกินตนทุน           50         - 0-    -     
รวม           80          9

(หมายเหตุ ยอหนาที่ 61ก. กําหนดไววา ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคา
สินทรัพยเพิ่มใหบันทึกโดยตรงไปยังกับสวนของเจาของ)
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ตัวอยาง ค (ตัวอยาง ค นี้เปนกรณีที่กฎหมายภาษีกําหนดอัตราภาษีไมเทากันระหวาง
อัตราภาษีจากการจําหนายสินทรัพยและอัตราภาษีปกติ กรณีนี้จึงไมเกิดขึ้นกับประเทศไทย)

ตัวอยางนี้เหมือนกรณีของตัวอยาง ข ยกเวนในกรณีถากิจการขายสินทรัพยราคาสูงกวาราคาทุน 
ตองนําคาเสื่อมราคาสะสมทางภาษีมารวมเปนกําไรทางภาษี (อัตราภาษีเทากับรอยละ 30)     
สวนกําไรจากการจําหนายที่คํานวณจากราคาขาย 150 หักตนทุนที่ปรับปรุงดวยภาวะเงินเฟอ
จํานวน 110 เสียภาษีที่อัตราภาษีเทากับรอยละ 40

ถากิจการคาดวาจะรับประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยโดยการใชงานสินทรัพย 
กิจการตองมีรายไดทางภาษีไดเทากับ 150 แตกิจการจะมีรายจายที่เกี่ยวของทางภาษีในรูป          
คาเสื่อมราคาไดเพียง 70 ในกรณีนี้ฐานภาษีของสินทรัพยเทากับ 70 ทําใหเกิดผลแตกตาง
ชั่ วคราวที่ ต องเสียภาษี เท ากับ  80 และมีหนี้ สินภาษี เงิน ได รอการตัดบัญชี เท ากับ                   
24 (80 x 30%) ซึ่งเทากับในกรณีของตัวอยาง ข

ถากิจการคาดวาจะรับประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยโดยการจําหนายสินทรัพยทันที 
ที่ราคา 150 กิจการสามารถหักตนทุนที่ปรับปรุงดวยอัตราเงินเฟอไดที่ 110 ทําใหเกิดกําไรสุทธิ
เทากับ 40 ซึ่งตองเสียภาษีที่อัตรา รอยละ 40 นอกจากนี้  คาเสื่อมราคาสะสมทางภาษี 30        
จะถูกนําไปรวมเปนกําไรทางภาษีซึ่งตองเสียภาษีที่อัตรารอยละ 30 ในกรณีนี้ฐานภาษีคือ        
80 (110 - 30) ทําใหเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีเทากับ 70 และมีหนี้สินภาษีเงิน
ได รอการตัดบัญชีเทากับ 25 ((40 x 40%) + (30 x 30%)) อยางไรก็ดี หากวิธีการคํานวณ 
ฐานภาษีหาไดยากกวาที่แสดงในตัวอยาง กิจการอาจพิจารณาหลักการพื้นฐานตามยอหนาที่ 
10 ประกอบ

(หมายเหตุ ยอหนาที่ 61ก. กําหนดไววา ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคา
สินทรัพยเพิ่มใหบันทึกหักโดยตรงไปยังสวนของเจาของ)

52ก. ในบางประเทศ กิจการอาจตองจายภาษีเงินไดในอัตราที่สูงกวา หรือต่ํากวาอัตราปกติ หากกิจการ
นํากําไรสุทธิหรือกําไรสะสมไมวาจะบางสวนหรือทั้งหมด ไปจายเปนเงินปนผลใหกับผูถือหุน   
ของกิจการ และในบางประเทศ กิจการอาจไดรับคืนหรือจายชําระภาษีเงินได หากกิจการนํากําไรสุทธิ
หรือกําไรสะสมไมวาจะบางสวน หรือทั้งหมดไปจายเปนเงินปนผลใหกับผูถือหุนของกิจการ      
ซึ่งในกรณีเหลานี้ กิจการตองวัดมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน รวมทั้ง
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี โดยใชอัตราภาษีที่ใชกับกําไรที่ยังไมไดจัดสรร

52ข. ในกรณีที่อธิบายไวตามยอหนาที่ 52ก. กิจการจะตองรับรูผลกระทบทางภาษีของเงินปนผล     
เมื่อกิจการรับรูหนี้สินเงินปนผลคางจาย ผลกระทบทางภาษีของเงินปนผลนี้เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับ
รายการหรือเหตุการณในอดีตมากกวาการจัดสรรเงินแกเจาของ  ดังนั้นกิจการจึงตองรับรูภาษีเงินได
ของเงินปนผล ในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 58 ยกเวนกรณีที่ภาษีเงินได
ของเงินปนผลนั้นเกิดจากเหตุการณตามที่กลาวไวใน ยอหนาที่ 58.1 และ 58.2
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ตัวอยาง ประกอบยอหนาที่ 52ก. และ 52ข. (ตัวอยางนี้ไมตรงกับขอกฎหมายไทย เนื่องจาก
ตัวอยางนี้สมมติวาอัตราภาษีสําหรับกําไรสะสมไมจัดสรรสูงกวาอัตราภาษีสําหรับ              
กําไรสะสมจัดสรร)

ตัวอยางตอไปนี้ เปนตัวอยางเกี่ยวกับการวัดมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินได       
ของงวดปจจุบัน และสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับกิจการที่อยู        
ในประเทศที่ตองเสียภาษีเงินไดสําหรับกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรในอัตราที่สูงกวาปกติ (เชน 
อัตรารอยละ 50) โดยกิจการสามารถขอคืนภาษีไดเมื่อกิจการมีการจัดสรรกําไร อัตราภาษี
สําหรับกําไรที่จัดสรรแลวคือ 35% ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน 31 ธันวาคม 25X1 
กิจการไมรับรูหนี้สินสําหรับเงินปนผลที่เสนอหรือประกาศจายภายหลังวันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่
รายงาน ดังนั้นกิจการจึงไมรับรูเงินปนผลสําหรับป 25X1  กําไรที่ตองเสียภาษีเงินไดสําหรับป 
25X1 คือ 100,000 โดยมีผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีสุทธิสําหรับป 25X1 เทากับ 
40,000

กิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และคาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดปจจุบัน 
จํานวน 50,000 ทั้งนี้กิจการยังไมตองรับรูสินทรัพยที่กิจการอาจไดรับจากการไดเงินคืน
บางสวน (จากหนวยงานจัดเก็บภาษี) เมื่อไดจายเงินปนผลในอนาคต นอกจากนี้ กิจการ     
ยังรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และคาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี จํานวน 
20,000 (40,000 x 50%) ซึ่งแสดงถึงจํานวนภาษีเงินไดที่กิจการจะตองจายเมื่อใชประโยชน
จากสินทรัพยหรือเมื่อจายชําระหนี้สิน โดยอิงตามอัตราภาษีที่ใชกับกําไรที่ยังไมไดจัดสรร

ตอมาวันที่ 15 มีนาคม 25X2 กิจการรับรู เงินปนผลจํานวน 10,000 ซึ่งเปนเงินปนผล      
จากกําไรจากการดําเนินงานของงวดกอน โดยรับรูเปนหนี้สิน

ณ วันที่ 15 มีนาคม 25X2 กิจการตองรับรูเงินภาษีไดรับคืนจากหนวยงานจัดเก็บภาษีจํานวน 
1,500 (ซึ่งเทากับรอยละ 15 ของเงินปนผลที่รับรูเปนหนี้สินแลว) โดยรับรูเปนสินทรัพย           
ภาษี เงินไดของงวดปจจุบัน และหักจากคาใชจายภาษีเงินไดของงวดปจจุบันสําหรับป 25X2

53. กิจการตองไมคิดลดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

54. การคํานวณหาจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดย
ใชอัตราคิดลดจะเชื่อถือไดก็ตอเมื่อกิจการจัดทําตารางแสดงรายละเอียดของจังหวะเวลาที่จะเกิด
การกลับรายการของผลแตกตางชั่วคราวแตละรายการ ในหลายกรณี ตารางดังกลาวไมสามารถ  
ทําไดในทางปฏิบัติ หรือมีความซับซอนมากเกินไป ดังนั้น จึงเปนการไมสมควรที่จะกําหนด      
ใหกิจการตองคิดลดสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หากมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
อนุญาตแตไมบังคับการคิดลดจะทําใหงบการเงินระหวางกิจการตางๆไมสามารถเปรียบเทียบ   
กันได ดังนั้นมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงไมกําหนดหรืออนุญาตใหมีการคิดลดสินทรัพย       
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
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55. กิจการคํานวณผลแตกตางชั่วคราวโดยอางอิงกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนี้สินถึงแมวา 
มูลคาตามบัญชีนั้นจะไดมาจากการคิดลดก็ตาม เชน กรณีของภาระผูกพันผลประโยชนเมื่อ
เกษียณอายุ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 
(เมื่อมีการประกาศใช)) 

56. กิจการตองทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน และกิจการตองลดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการ      
ตัดบัญชีลง เมื่อเห็นวาไมมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช
ประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีไมวาบางสวนหรือทั้งหมด ทั้งนี้การปรับลด
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีลงนั้น กิจการตองกลับรายการสินทรัพยภาษีเงินได           
รอการตัดบัญชีใหเทากับจํานวนที่มีความเปนไปไดคอนขางแนวากิจการจะมีกําไรทางภาษี
เพียงพอที่จะใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

การรับรูภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

57. การรับรูภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ที่เกิดจากรายการหรือ
เหตุการณอื่นๆ ตองสอดคลองกับการบัญชีสําหรับการรับรูรายการหรือเหตุการณเหลานั้น      
โดยกําหนดหลักการนี้ไวในยอหนาที่ 58 ถึง 68ค.

รายการที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน

58. กิจการตองรับรูภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนรายไดหรือ
คาใชจายและนําไปรวมคํานวณกําไรหรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวด เวนแตภาษีเงินไดที่เกิดขึ้น
จากรายการใดรายการหนึ่งตอไปนี้
58.1 รายการหรือเหตุการณที่กิจการรับรูนอกกําไรหรือขาดทุน ทั้งในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

หรือโดยตรงไปยังสวนของเจาของไมวาจะในงวดบัญชีเดียวกันหรือตางกัน           
(ดูยอหนาที่ 61ก. ถึง 65) 

58.2 การรวมธุรกิจ (ดูยอหนาที่ 66 ถึง 68)

59. หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสวนใหญ เกิดขึ้นเมื่อ
กิจการนํารายไดหรือคาใชจายไปรวมคํานวณกําไรทางบัญชีในงวดบัญชีหนึ่ง แตนําไปรวมคํานวณ
กําไรหรือขาดทุนทางภาษีในงวดที่แตกตางไป กิจการจึงตองรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่
เกิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุน ดังตัวอยางตอไปนี้

59.1 รายไดดอกเบี้ย คาสิทธิ และเงินปนผลที่กิจการมีสิทธิไดรับและนําไปรวมในกําไรทางบัญชี
ตามเกณฑการจัดสรรรายไดตามสัดสวนของเวลาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได (เมื่อมีการประกาศใช) แตนําไปรวมในกําไร (ขาดทุน) 
ทางภาษีตามเกณฑเงินสด และ
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59.2 ตนทุนของสินทรัพยที่ไมมีตัวตน ซึ่งบันทึกเปนรายจายฝายทุน ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน และทยอยตัดจําหนายเขากําไร
หรือขาดทุน แตกิจการนําจํานวนดังกลาวจะไปถือเปนคาใชจายทางภาษีทั้งจํานวน      
เมื่อเกิดขึ้น (แตกรณีนี้ประมวลรัษฎากรกําหนดหลักเกณฑใหหักคาใชจายทางภาษีได 
ตามมาตรา 65ทวิ (2))

60. มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีอาจ
เปลี่ยนแปลงไดแมวาจะไมมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาของผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของ ตัวอยาง
ของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไดดังตอไปนี้
60.1 การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากร
60.2 การประเมินประโยชนที่จะไดรับจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีใหม หรือ
60.3 การเปลี่ยนแปลงลักษณะการไดรับประโยชนที่คาดไวจากสินทรัพย

กิจการตองรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุน ยกเวนในกรณีที่ภาษีเงินได 
รอการตัดบัญชีนั้นเกี่ ยวของกับรายการที่ เคยรับรู ไวนอกกํ าไรหรือขาดทุนแลวในอดีต                 
(ดูยอหนาที่ 63)

รายการที่รับรูนอกกําไรหรือขาดทุน

61. ยอหนานี้ไมใช

61ก. กิจการตองบันทึกภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีนอกกําไรหรือ
ขาดทุน หากภาษีที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวของกับรายการที่บันทึกนอกกําไรหรือขาดทุน ไมวาใน         
งวดบัญชีเดียวกันหรือตางงวดกัน ดังนั้น ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับรายการดังตอไปนี้ ทั้งที่บันทึกในงวดบัญชีเดียวกันหรือตางงวดกัน
(1) ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับรายการที่ตองบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

(ดูยอหนาที่ 62)
(2) โดยตรงไปยังสวนของเจาของ สําหรับรายการที่ตองบันทึกโดยตรงไปยังสวนของ

เจาของ (ดูยอหนาที่ 62ก.)

62. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดหรืออนุญาตใหกิจการบันทึกรายการบัญชีบางรายการใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เชน
62.1 การเปลี่ยนแปลงมูลคาตามบัญชีที่เกิดจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณใหม      

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ   
(เมื่อมีการประกาศใช)) และ

62.2 ยอหนานี้ไมใช
62.3 ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงคางบการเงินของหนวยงานตางประเทศ 

(ดู ม าตรฐานกา รบัญชี  ฉบั บที่  21 (ปรั บปรุ ง  2552) เ รื่ อ ง  ผลกร ะทบของ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช))
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62.4 ยอหนานี้ไมใช

62ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดหรืออนุญาตใหกิจการบันทึกบัญชีบางรายการโดยตรงไป
ยังสวนของเจาของ เชน
(1) การปรับปรุงยอดยกมาของกําไรสะสมซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ตอง

ปรับงบการเงินยอนหลังหรือการแกไขขอผิดพลาด (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ขอผิดพลาด) และ

(2) มูลคาที่เกิดจากการรับรูเริ่มแรกของสวนประกอบของทุนของเครื่องมือทางการเงินแบบผสม 
(ดูยอหนาที่ 23)

63. ในบางสถานการณที่เขาขอยกเวน กิจการอาจคํานวณหาจํานวนภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับรายการที่บันทึกนอกกําไรหรือขาดทุนไดยาก (ทั้งที่บันทึก
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือบันทึกโดยตรงไปยังสวนของเจาของ) เชน ในกรณีตอไปนี้
63.1 การมีอัตราภาษีแบบขั้นบันได ทําใหกิจการไมสามารถกําหนดอัตราภาษีที่จะใชกับ 

สวนประกอบของกําไร (ขาดทุน) ทางภาษีสวนหนึ่งสวนใด 
63.2 มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากร ซึ่งสงผลกระทบตอสินทรัพยหรือ

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด) ที่เกี่ยวของกับรายการที่  
ไดบันทึกบัญชีนอกกําไรหรือขาดทุนในอดีต หรือ

63.3 กิจการตัดสินใจที่จะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หรือจะไมรับรูเต็มจํานวน
อีกตอไป โดยที่สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีนั้น (ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด) 
เกี่ยวของกับรายการที่ไดเคยบันทึกบัญชีนอกกําไรหรือขาดทุนในอดีต 

ในกรณีดังกลาวขางตน กิจการตองกําหนดมูลคาภาษีเงินไดงของงวดปจจุบัน และภาษีเงินได            
รอการตัดบัญชีที่ เกี่ยวของกับรายการที่กิจการไดบันทึกบัญชีนอกกําไรหรือขาดทุนแลว          
โดยการปนสวนตามสัดสวนของภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       
ของกิจการในประเทศที่เกี่ยวของ หรืออาจใชวิธีการปนสวนอื่นที่เหมาะสมกวาสําหรับสถานการณ
ของกิจการได

64. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมี        
การประกาศใช) ไมไดระบุใหกิจการตองโอนสวนเกินทุนจากการตีราคาเพิ่มไปยังกําไรสะสมทุกป 
ดวยมูลคาที่เทากับผลตางระหวางคาเสื่อมราคาที่คิดจากราคาสินทรัพยที่ตีใหม กับคาเสื่อมราคาที่
คิดจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย หากกิจการทําการโอนเชนนั้น มูลคาที่โอนตองเปนมูลคาสุทธิ
จากภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของ โดยกิจการตองนําขอกําหนดนี้ไปปฏิบัติกับการโอนเมื่อ
มีการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณดวยเชนกัน

65. หากกิจการตีราคาสินทรัพยเพื่อวัตถุประสงคทางภาษี และการตีราคาใหมนั้นเกี่ยวของกับ             
การตีราคาสินทรัพยทางบัญชีที่กระทําในงวดกอนหรือเกี่ยวของกับการตีราคาสินทรัพยทางบัญชี        
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ที่คาดวาจะเกิดในงวดอนาคต  กิจการตองบันทึกผลกระทบทางภาษีเงินไดที่เกิดจากการตีราคา
สินทรัพย และการปรับปรุงฐานภาษี บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่ผลกระทบนั้น
เกิดขึ้น  อยางไรก็ตามหากการตีราคาสินทรัพยเพื่อวัตถุประสงคดานภาษีนั้นไมเกี่ยวของกับ          
การตีราคาสินทรัพยเพิ่มในทางบัญชีที่กระทําในงวดกอน หรือในงวดที่กิจการคาดวาจะกระทํา           
ในอนาคต กิจการตองรับรูผลกระทบทางภาษีเงินไดที่เกิดจากการปรับปรุงฐานภาษีในกําไรหรือ
ขาดทุน 

65ก. เมื่อกิจการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน กฎหมายอาจกําหนดใหกิจการตองจายสวนหนึ่งของ            
เงินปนผลใหแกหนวยงานจัดเก็บภาษีแทนผูถือหุน ในหลายประเทศจํานวนเงินดังกลาวนี้เรียกวา 
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย กิจการตองบันทึกภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ที่ตองจายใหหนวยงานจัดเก็บ
ภาษีไวในสวนของเจาของโดยถือเปนสวนหนึ่งของเงินปนผล 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ

66. ตามที่อธิบายในยอหนาที่ 19 และ 26.3 ผลแตกตางชั่วคราวอาจเกิดขึ้นไดจากการรวมธุรกิจ  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมี      
การประกาศใช)  กําหนดใหกิจการตองรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (กรณีที่เปนไป
ตามเกณฑการรับรูที่ระบุไวในยอหนาที่ 24) หรือ หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนสินทรัพย
และหนี้สินที่สามารถระบุได ณ วันที่ซื้อธุรกิจนั้น ดังนั้นสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและ
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะสงผลกระทบตอมูลคาของคาความนิยมหรือกําไรจากการซื้อ
ธุรกิจที่กิจการรับรู อยางไรก็ตามภายใตยอหนาที่ 15.1 กิจการตองไมรับรูหนี้สินภาษีเงินได     
รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรูคาความนิยมเมื่อเริ่มแรก

67. ในการรวมธุรกิจ ความนาจะเปนของการเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีกอน            
การรวมธุรกิจของผูซื้ออาจเปลี่ยนไป ผูซื้ออาจพิจารณาวามีความเปนไปไดคอนขางแนวาผูซื้อจะ
ไดรับประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ซึ่งยังไมเคยรับรูในบัญชีของตนกอน    
การรวมธุรกิจ เชน ผูซื้ออาจไดรับประโยชนจากขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชของผูซื้อโดยการหัก
จากกําไรทางภาษีในอนาคตของกิจการที่ตนซื้อมา ในทางตรงกันขาม ผลของการรวมธุรกิจอาจทํา
ใหความเปนไปไดคอนขางแนวากําไรทางภาษีจะเพียงพอที่จะทําใหกิจการไดรับประโยชน      
จากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหมดไป ในกรณีนี้ผูซื้อตองรับรูการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในงวดที่เกิดการรวมธุรกิจ แตไมตองรวมสินทรัพยภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีดังกลาวเปนสวนหนึ่งในการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจ ดังนั้นผูซื้อไมตอง          
นําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดังกลาวมาพิจารณา ในการวัดมูลคาของคาความนิยมหรือ
กําไรจากการตอรองราคาซื้อธุรกิจที่รับรูในการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจ 

68. ผลประโยชนจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยกมา หรือจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีอื่น    
ของกิจการที่ถูกซื้ออาจไมเปนไปตามเงื่อนไขของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) ที่ตองแยกรับรูเมื่อมีการบันทึก
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บัญชีการรวมธุรกิจแตอาจเกิดขึ้นในภายหลัง กิจการตองรับรูผลประโยชนภาษี เงินได              
รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจริงภายหลังการรวมธุรกิจ ดังตอไปนี้
68.1 กรณีผลประโยชนภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ไดมาใหรับรูภายในงวดที่มีการวัดมูลคาซึ่ง

เปนผลมาจากการไดรับขอมูลใหมเกี่ยวกับขอเท็จจริงและสถานการณที่มีอยู ณ วันที่ซื้อ
ธุรกิจ ตองนําไปปรับลดมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมที่เกี่ยวของกับการซื้อธุรกิจ      
ถามูลคาตามบัญชีของคาความนิยมเทากับศูนย ผลประโยชนภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คงเหลือตองรับรูในกําไรหรือขาดทุน

68.2 ผลประโยชนภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีอื่นที่ไดมาทุกรายการตองรับรูในกําไรหรือขาดทุน 
(หากมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมไดกําหนดใหรับรูนอกกําไรหรือขาดทุน)

อยางไรก็ตาม การปฏิบัติตามขั้นตอนขางตน ตองไมสงผลทําใหเกิดจํานวนสวนไดเสียในมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุได หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของกิจการที่ถูกซื้อเกินกวาตนทุน
การรวมธุรกิจและตองไมเกินกวาจํานวนที่เคยรับรูสําหรับสวนเกินนั้น

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากรายการจายโดยใช
หุนเปนเกณฑ 

68ก. ในบางประเทศ กิจการสามารถนําจํานวนคาตอบแทนที่จายดวยหุนทุน สิทธิซื้อหุน หรือตราสารทุนอื่น
ของกิจการไปถือเปนรายจายที่คํานวณทางภาษีเงินได จํานวนที่ใชหักภาษีอาจแตกตางจาก
คาใชจายคาตอบแทนสะสม และอาจเกิดในรอบบัญชีตอมา ตัวอยางเชน ในบางประเทศ กิจการ
อาจรับรูคาใชจายสําหรับบริการที่ไดใชประโยชนพนักงานเปนสิ่งตอบแทนตามสิทธิซื้อหุนที่ให 
(ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การจายโดยใชหุนเปน
เกณฑ (เมื่อมีการประกาศใช)) แตจะยังไมไดรับลดหยอนภาษีจนกวาจะมีการใชสิทธิซื้อหุนนั้น
แลว โดยใหวัดมูลคาของการลดหยอนภาษีตามราคาหุนของกิจการ ณ วันที่ใชสิทธิ

68ข. ในทํานองเดียวกับตนทุนวิจัยที่กลาวไวในยอหนาที่ 9 และ 26.2 ผลแตกตางระหวางฐานภาษีของ
คาตอบแทนพนักงานจนถึงปจจุบัน (คือจํานวนที่หนวยงานจัดเก็บภาษีจะอนุญาตใหหักได       
ในอนาคต) และมูลคาตามบัญชีที่เทากับศูนย เปนผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีที่กอใหเกิด
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ถาไมสามารถหาจํานวนที่หนวยงานจัดเก็บภาษีจะอนุญาต    
ใหหักไดในอนาคต ณ วันสิ้นงวด กิจการตองประมาณโดยใชขอมูลที่มีอยู  ณ วันสิ้นงวด 
ตัวอยางเชน ถาจํานวนที่หนวยงานภาษีอนุญาตใหหักไดในอนาคตขึ้นอยูกับราคาหุนของกิจการ   
ณ วันที่ในอนาคต ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีควรพิจารณาจากราคาหุนของกิจการ ณ วันสิ้นงวด

68ค. ตามที่กลาวในยอหนาที่ 68ก. จํานวนที่ใชหักภาษีเงินได (หรือประมาณการจํานวนที่ใชหักภาษีเงินได
ในอนาคต ซึ่งคํานวณโดยวิธีการในยอหนาที่ 68ข) อาจแตกตางจากคาใชจายคาตอบแทนสะสม 
ที่เกี่ยวของ ยอหนาที่ 58 ระบุใหกิจการตองรับรูภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินได             
รอการตัดบัญชีเปนรายไดหรือคาใชจายและนําไปรวมคํานวณกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด ยกเวน
ภาษีเงินไดที่เกิดจาก (1) รายการหรือเหตุการณที่กิจการรับรูนอกกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชี
เดียวกันหรือตางกัน หรือ (2) การรวมธุรกิจ หากจํานวนที่ใชหักภาษี (หรือประมาณการจํานวน
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ที่ใชหักภาษีในอนาคต) สูงกวาคาใชจายคาตอบแทนสะสมที่เกี่ยวของ ชี้ใหเห็นวาจํานวนที่ใช    
หักภาษีไมไดเกี่ยวของกับคาใชจายคาตอบแทนเพียงอยางเดียว แตเกี่ยวของกับรายการที่เกี่ยวกับ
ทุนดวย ในสถานการณเชนนี้ สวนเกินของภาษีเงินไดของงวดปจจุบันหรือภาษีเงินไดรอการ      
ตัดบัญชี ที่เกี่ยวของจะถูกรับรูตรงไปยังสวนของผูถือหุน

การแสดงรายการ 

สินทรัพยภาษีเงินไดและหนี้สินภาษีเงินได

69. ยอหนานี้ไมใช

70. ยอหนานี้ไมใช 

การหักกลบ

71. กิจการจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน ไปหักกลบกับรายการหนี้สินภาษีเงินไดของ
งวดปจจุบันได ก็ตอเมื่อ
71.1 กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนําสินทรัพยและหน้ีสินดังกลาวมาหักกลบกัน และ
71.2 กิจการตั้งใจจะจายชําระรายการดังกลาวดวยยอดสุทธิ หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย 

และจายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

72. ถึงแมวากิจการจะรับรูและวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันแยกจากกัน 
กิจการสามารถนํารายการทั้งสองมาหักกลบกันไดในงบแสดงฐานะทางการเงินโดยอาศัย
หลักเกณฑในทํานองเดียวกันกับหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง     
การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) กิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
ที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันไปหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันไดหาก
รายการทั้งสองเกี่ยวของกับภาษีเงินไดที่จัดเก็บโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน และหนวยงาน
นั้นอนุญาตใหกิจการจายชําระหรือรับคืนภาษีดวยจํานวนสุทธิจํานวนเดียวได

73. ในงบการเงินรวม กิจการจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันของกิจการหนึ่งในกลุมกิจการ
ไปหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันของอีกกิจการหนึ่งในกลุมกิจการไดก็ตอเมื่อ
กิจการทั้งสองมีสิทธิตามกฎหมายที่จะจายชําระหรือรับคืนภาษีดวยจํานวนสุทธิจํานวนเดียวได 
และทั้งสองกิจการตั้งใจที่จะจายชําระหรือรับคืนภาษีดวยจํานวนสุทธิจํานวนเดียว และทั้งสอง
กิจการตั้งใจจะรับชําระสินทรัพยหรือชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน 

74. กิจการสามารถนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ไปหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีไดก็ตอเมื่อ
74.1   กิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน มาหักกลบกับ

หนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และ
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74.2    ทั้งสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวของ
กับภาษีเงินไดที่ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บ
เปนไปตามลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
74.2.1 หนวยภาษีเดียวกัน
74.2.2 หนวยภาษีตางกัน ซึ่งตั้งใจจะจายหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของ            

งวดปจจุบันดวยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหนี้สิน
ในเวลาเดียวกัน ในงวดอนาคตแตละงวดกิจการคาดวาจะจายหนี้สิน           
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหรือรับชําระสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
อยางมีนัยสําคัญ

75. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีไปหักกลบกับ
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของหนวยภาษีเดียวกัน ก็ตอเมื่อทั้งสองรายการนี้เกี่ยวของกับ
ภาษีเงินไดที่จัดเก็บโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกัน และกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่
จะหักกลบสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันเพื่อหลีกเลี่ยง
ความจําเปนในการจัดทํารายละเอียดตารางเวลาของการกลับรายการของความแตกตางชั่วคราว
แตละรายการ 

76. ในบางสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น กิจการอาจจะมีสิทธิตามกฎหมายในการหักกลบหนี้สิน และ 
มีความตั้งใจที่จะชําระภาษีดวยยอดสุทธิไดเฉพาะในบางงวดบัญชีเทานั้น ในกรณีเชนนี้กิจการตอง
จัดทํารายละเอียดตารางเวลาที่เชื่อถือไดเพื่อแสดงวาหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของ          
หนวยภาษีหนึ่ง จะสงผลใหตองจายภาษีเพิ่มขึ้นในงวดเดียวกันกับที่สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ของอีกหนวยภาษีหนึ่งสงผลใหหนวยภาษีที่สองจายภาษีลดลง

คาใชจายภาษีเงินได

คาใชจายภาษีเงินไดและรายไดภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับกําไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติ

77. กิจการตองแสดงรายการคาใชจายภาษีเงินได หรือรายไดภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับกําไรหรือ
ขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติของกิจการ ไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

77ก. ถากิจการแสดงสวนประกอบของกําไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะกําไรขาดทุนตามที่กําหนดไว
ในยอหนาที่ 81 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนอ    
งบการเงิน กิจการตองแสดงคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได ที่เกี่ยวกับกําไรหรือขาดทุน       
จากกิจกรรมตามปกติในงบเฉพาะกําไรขาดทุนนั้น

ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดตางประเทศรอการตัดบัญชี

78. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง               
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช) กําหนดใหกิจการตองรับรูผลตาง
จากอัตราแลกเปลี่ยนบางประเภทเปนรายไดหรือคาใชจาย แตไมไดระบุวาผลตางดังกลาวจะตอง
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แสดงไวสวนใดของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังนั้นเมื่อกิจการรับรูผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ของสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดตางประเทศรอการตัดบัญชีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กิจการ
อาจจัดประเภทของผลตางนั้นเปนคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หากพิจารณา
แลวเห็นวาการแสดงขอมูลดังกลาวเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินมากที่สุด

การเปดเผยขอมูล

79. กิจการตองเปดเผยสวนประกอบที่สําคัญของคาใชจายภาษีเงินไดหรือรายไดภาษีเงินได
แยกกัน

80. สวนประกอบของคาใชจายภาษีเงินไดหรือรายไดภาษีเงินไดอาจประกอบดวย
80.1 คาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
80.2 รายการปรับปรุงภาษีเงินไดของงวดกอนที่รับรูในงวดปจจุบัน
80.3 คาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้น หรือ

ที่กลับรายการ
80.4 คาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง           

อัตราภาษีหรือการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายภาษีอากรใหม
80.5 จํานวนผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากขาดทุนทางภาษี เครดิตภาษี หรือผลแตกตางชั่วคราวที่

ยังไมไดบันทึกในงวดกอนแตกิจการนํามาใชเพื่อลดคาใชจายภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
80.6 จํานวนผลประโยชนจากขาดทุนทางภาษี เครดิตภาษี หรือผลแตกตางชั่วคราวที่ยังไมได

บันทึกในงวดกอนแตกิจการนํามาใชเพื่อลดคาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
80.7 คาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ เกิดขึ้นจากการปรับลดมูลคาของสินทรัพย                

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 56  หรือการกลับรายการของ 
การปรับลดมูลคาดังกลาวในงวดกอน และ

80.8 คาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี และ
การแกไขขอผิดพลาดที่สําคัญ ซึ่งรวมในกําไรหรือขาดทุนเนื่องจากไมสามารถ         
นําไปปรับปรุงยอนหลังได ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 
2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด

81. กิจการตองเปดเผยรายการดังตอไปนี้แยกจากกัน

81.1   จํานวนรวมของภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของ
กับรายการที่บันทึกโดยตรงไปยังสวนของเจาของ

81.1ก จํานวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   
(ดูยอหนาที่ 62 และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนอ 
งบการเงิน)

81.2   ยอหนานี้ไมใช
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81.3 คําอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางคาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดกับกําไร
ทางบัญชีโดยนําเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือทั้งสองรูปแบบดังตอไปนี้
81.3.1 การกระทบยอดระหวางคาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดกับผลคูณของ 

กําไรทางภาษีกับอัตราภาษีที่ใช โดยเปดเผยเกณฑการคํานวณอัตราภาษี
ที่ใช หรือ

81.3.2 การกระทบยอดระหวางอัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉลี่ยกับอัตราภาษีที่ใช          
โดยเปดเผยเกณฑการคํานวณอัตราภาษีที่ใช

81.4 คําอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีที่ใชเปรียบเทียบกับงวดบัญชีกอน
81.5 จํานวนและวันสิ้นสุดประโยชน (ถามี) ของผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี           

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช และเครดิตภาษีที่ยังไมไดใช ในกรณีที่กิจการไมไดรับรู
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีไวในงบแสดงฐานะทางการเงิน

81.6 จํานวนรวมของผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอย สาขา และ 
บริษัทรวมและสวนไดเสียในการรวมคา ในกรณีที่กิจการไมไดรับรูหนี้สินภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี (ดูยอหนาที่ 39)

81.7 ในสวนที่เกี่ยวกับผลแตกตางชั่วคราวแตละประเภท ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช           
แตละประเภทและเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชแตละประเภท
81.7.1 จํานวนของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่กิจการรับรู          

ในงบแสดงฐานะทางการเงินสําหรับงวดที่นําเสนอแตละงวด
81.7.2 จํานวนของรายไดหรือคาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่กิจการรับรู           

ในกําไรหรือขาดทุน หากจํานวนดังกลาวไมปรากฏเดนชัดในรายการ
เปลี่ยนแปลงของมูลคาที่รับรูในงบแสดงฐานะทางการเงิน

81.8 ในกรณีการดําเนินการที่ยกเลิก กิจการตองเปดเผยคาใชจายภาษีเงินไดที่เกี่ยวของ
กับรายการ ดังนี้
81.8.1 กําไรหรือขาดทุนจากการยกเลิก และ
81.8.2 กําไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติของการดําเนินงานที่ยกเลิก          

สําหรับงวดโดยเปรียบเทียบกับงวดกอนที่กิจการนําเสนอแตละงวด
81.9 จํานวนภาษีเงินไดของเงินปนผลที่กิจการเสนอจายหรือประกาศจายใหแกผูถือหุนของ

กิจการกอนวันที่อนุมัติใหออกงบการเงิน แตกิจการไมไดรับรูเปนหนี้สิน ในงบการเงิน
81.10 ถาการรวมธุรกิจเปนสาเหตุใหผูซื้อมีการเปลี่ยนแปลงการรับรูสําหรับสินทรัพย            

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีกอนการซื้อธุรกิจ (ดูยอหนาที่ 67) ใหเปดเผยมูลคาของ
การเปลี่ยนแปลง และ

81.11 ถาผลประโยชนภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในการรวมธุรกิจไมไดรับรู ณ วันที่ซื้อธุรกิจ 
แตรับรูภายหลังจากวันที่ซื้อธุรกิจ (ดูยอหนาที่  68) ใหอธิบายเหตุการณหรือ              
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การเปลี่ยนแปลงในสถานการณที่เปนเหตุใหตองรับรูผลประโยชนภาษีเงินได                 
รอการตัดบัญชี

82. กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และ
หลักฐานที่ใชสนับสนุนการรับรูสินทรัพยนั้น เมื่อ
82.1 การใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีขึ้นอยูกับจํานวนของกําไร  

ทางภาษีในอนาคตที่สูงกวาจํานวนกําไรที่เกิดจากการกลับรายการของผลแตกตาง
ชั่วคราวที่ตองเสียภาษีที่กิจการมีอยู

82.2 กิจการประสบภาวะขาดทุนทั้งในงวดปจจุบันและงวดกอนกับหนวยงานจัดเก็บภาษี  
ที่สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีนั้นเกี่ยวของ

82ก. ในสถานการณตามที่ไดอธิบายไวในยอหนาที่ 52ก. กิจการตองเปดเผยลักษณะของผลกระทบ
ทางภาษีเงินไดที่อาจเกิดขึ้นจากการจายเงินปนผลใหผูถือหุน นอกจากนี้กิจการยังตองเปดเผย
จํานวนของผลกระทบทางภาษีเงินไดที่อาจเกิดขึ้น และสามารถประมาณไดและตองระบุ
ขอเท็จจริงที่วามีผลกระทบทางภาษีเงินไดใดที่กิจการไมสามารถประมาณไดในทางปฏิบัติ

83. ยอหนานี้ไมใช

84. การเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 81.3 ชวยใหผูใชงบการเงินเขาใจความสัมพันธ
ระหวางคาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดกับกําไรทางบัญชี วามีความผิดปกติหรือไม และทราบ
ปจจัยสําคัญที่อาจสงผลกระทบตอความสัมพันธดังกลาวในอนาคต ทั้งนี้ความสัมพันธระหวาง
คาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดกับกําไรทางบัญชี อาจกระทบจากปจจัยตางๆ เชน รายได             
ที่ไมตองเสียภาษี คาใชจายที่ไมสามารถนําไปหักในการคํานวณกําไร (หรือขาดทุน) ทางภาษี 
ผลกระทบจากผลขาดทุนทางภาษี และผลกระทบจากอัตราภาษีตางประเทศ เปนตน

85. ในการอธิบายความสัมพันธระหวางคาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินไดกับกําไรทางบัญชี กิจการ
ตองใชอัตราภาษีที่ใหขอมูลที่มีประโยชนสูงสุดตอผูใชงบการเงิน โดยทั่วไปอัตราภาษีดังกลาว คือ 
อัตราภาษีในประเทศที่กิจการมีถิ่นที่อยู ซึ่งเปนผลรวมของอัตราภาษีระดับประเทศและอัตราภาษี
ระดับทองถิ่น คํานวณจากกําไร (หรือขาดทุน) ทางภาษีในระดับเดียวกัน อยางไรก็ตามสําหรับ
กิจการที่ดําเนินงานในหลายประเทศ อาจเปนการใหขอมูลที่เปนประโยชนมากกวา หากกิจการ   
รวมรายการกระทบยอดของแตละรายการที่ใชอัตราภาษีในประเทศที่กิจการดําเนินอยูเขาดวยกัน  
ตัวอยางตอไปนี้แสดงใหเห็นวาการเลือกอัตราภาษีที่ใชจะสงผลกระทบตอการกระทบยอด                
ที่นําเสนอ

ตัวอยางประกอบยอหนาที่ 85

ในป 25x2 กิจการมีกําไรทางภาษีในประเทศที่ตั้งอยู (ประเทศ ก) เทากับ 1,500 (25X1 : 2,000) 
และในประเทศ ข เปน 1,500 (25X1 : 500) อัตราภาษีของประเทศ ก คือ 30 % และอัตราภาษี
ของประเทศ ข คือ 20% ในประเทศ ก กิจการมีคาใชจายเทากับ 100 (25X1 : 200) ซึ่ง        
ไมสามารถนํามาหักในการคํานวณภาษีได
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ตัวอยางการกระทบยอดเปนอัตราภาษีในประเทศ

  ป 25X1 ป 25X2
กําไรทางบัญชี 2,500 3,000
อัตราภาษีในประเทศ  (30%) 750 900
ผลกระทบทางภาษีของคาใชจายภาษีหักภาษีไมได          60  30
ผลกระทบของอัตราภาษีที่ต่ํากวาของประเทศ ข     (50)      (150)                
คาใชจายภาษีเงินได     760     780  

ตัวอยางตอไปเปนตัวอยางการกระทบยอดซึ่งจัดทําโดยการรวมรายการกระทบยอดที่แยกตาม
อัตราภาษีในประเทศที่กิจการดําเนินอยูแตละประเทศ เมื่อใชวิธีการนี้ ผลกระทบของผลตาง
ระหวางอัตราภาษีในประเทศที่กิจการตั้งอยู กับอัตราภาษีในประเทศอื่น จะไมแยกแสดงรายการ
ในการกระทบยอด กิจการอาจตองพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งในเรื่องอัตราภาษี 
และกําไรของกิจการในแตละประเทศ เพื่อใชอธิบายการเปลี่ยนแปลงในอัตราภาษีที่ใช ตามที่
กําหนดไวในยอหนาที่ 81.4

กําไรทางบัญชี 2,500 3,000
ภาษีที่คํานวณตามอัตราภาษีคูณกับกําไรที่ เกิดขึ้นใน

ประเทศที่เกี่ยวของ 700 750
ผลกระทบทางภาษีของคาใชจายภาษีหักภาษีไมได      60       30
คาใชจายภาษีเงินได    760    780

86. อัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉลี่ย คือ คาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินได หารดวยกําไรทางบัญชี

87. ในทางปฏิบัติกิจการมักไมสามารถคํานวณหาจํานวนของหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ยังไมได
รับรู ซึ่งเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริษัทยอย สาขา และบริษัทรวม และสวนไดเสียในการรวมคา     
(ดูยอหนาที่ 39) ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงกําหนดใหกิจการเปดเผยจํานวนรวมของ        
ผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของ โดยไมตองเปดเผยจํานวนหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  
อยางไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนใหกิจการเปดเผยมูลคาของหนี้สินภาษีเงินได            
รอการตัดบัญชี ที่ยังไมรับรู เนื่องจากอาจทําใหผูใชงบการเงินไดรับขอมูลที่มีประโยชนมากขึ้น

87ก. ยอหนาที่ 82ก. กําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบของภาษีเงินได                
ที่อาจเกิดขึ้นจากการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน โดยกิจการตองเปดเผยลักษณะสําคัญของระบบ
ภาษีเงินได และปจจัยที่จะสงผลกระทบตอภาษีเงินไดจากการจายเงินปนผล

87ข. ในบางครั้ง กิจการไมสามารถคํานวณหาจํานวนรวมของภาษีเงินไดที่อาจเกิดขึ้นจากการจาย            
เงิน ปนผลใหแกผูถือหุนได เชน ในกรณีที่กิจการมีบริษัทยอยในตางประเทศจํานวนมาก อยางไร
ก็ตามในกรณีดังกลาว กิจการอาจสามารถประมาณมูลคาบางสวนไดโดยงาย เชน ในกลุมบริษัท
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รวม บริษัทใหญ และบริษัทยอยบางบริษัท อาจจายภาษีเงินไดสําหรับกําไรที่ยังไมไดจัดสรร              
ในอัตราที่สูงกวาปกติ และทราบจํานวนของภาษีเงินไดที่จะไดรับคืน เมื่อมีการจายเงินปนผลจาก
กําไรสะสมรวมในอนาคต ในกรณีนี้กิจการตองเปดเผยจํานวนภาษีที่จะไดรับคืน และกิจการตอง
เปดเผยดวยวา กิจการมีผลกระทบภาษีเงินไดที่อาจเกิดขึ้นแตยังไมสามารถประมาณได และใน 
งบการเงินเฉพาะของบริษัทใหญ (ถามี) กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบภาษีเงินได   
ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวของกับกําไรสะสมของบริษัทใหญ

87ค. กิจการที่ตองเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไวในยอหนาที่ 82ก. อาจตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ            
ผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอย สาขา และบริษัทรวม หรือสวนไดเสียใน
การรวมคาดวย  ในกรณีนี้ กิจการตองพิจารณาเรื่องดังกลาวในการเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไว
ในยอหนาที่ 82ก.  เชน กิจการอาจตองเปดเผยมูลคารวมของผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของกับ
บริษัทยอยในกรณีที่กิจการไมไดรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ดูยอหนาที่ 81.6) หาก
กิจการ ไมสามารถคํานวณมูลคาของหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ยังไมรับรูได (ดูยอหนาที่ 
87) กิจการอาจมีผลกระทบภาษีเงินไดที่อาจเกิดขึ้นจากการจายเงินปนผลที่เกี่ยวของกับเงินลงทุน
ในบริษัทยอยตางๆเหลานั้น ที่กิจการไมสามารถประเมินได 

88. กิจการตองเปดเผยหนี้สินและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับภาษีเงินได ตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น สินทรัพยที่ 
อาจเกิดขึ้น เชน หนี้สินและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นจากขอพิพาทระหวางกิจการกับหนวยงานจัดเก็บ
ภาษีที่ยังไมยุติ ในทํานองเดียวกันหากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากรที่มี       
ผลบังคับใช หรือประกาศใชภายหลังงวดที่รายงาน กิจการตองเปดเผยผลกระทบที่สําคัญที่มีตอ
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดสําหรับงวดและสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณภายหลังงวดที่รายงาน)

วันถือปฏิบัติ

89. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแตวันที่ 
1 มกราคม 2556 เปนตนไป 
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ภาคผนวก ก
ตัวอยางของผลแตกตางชั่วคราว
ภาคผนวกนี้ไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐาน ทั้งนี้ภาคผนวกมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงวิธีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานเพื่อใหเขาใจขอกําหนดของมาตรฐานฉบับนี้ไดชัดเจนขึ้น

ก. ตัวอยางสถานการณที่ทําใหเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี

ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการทําใหเกิดหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

รายการบัญชีที่มีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุน
1. กิจการรับรูรายไดดอกเบี้ยรับในการคํานวณกําไรทางบัญชีดวยเกณฑรับรูตามระยะเวลาแตนํามา

รวมคํานวณกําไรทางภาษีตามเกณฑเงินสด
2. กิจการรับรูรายไดจากการขายสินคาในการคํานวณกําไรทางบัญชีเมื่อสงมอบสินคา แตนํามารวม

คํานวณกําไรทางภาษีเมื่อไดรับเงินคาสินคา (หมายเหตุ  ตามที่อธิบายไวในยอหนาที่ 3 ของ
ภาคผนวก ข กรณีนี้กิจการจะมีผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี ซึ่งเกี่ยวของกับสินคาคงเหลือดวย)

3. กิจการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยโดยวิธีอัตราเรงในการคํานวณกําไรทางภาษี
4. กิจการรับรูตนทุนการพัฒนาเปนรายจายฝายทุนและตัดจําหนายเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จแตนําไปหักเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางภาษีในงวดที่เกิดรายการนั้นขึ้น
5. กิจการนําคาใชจายจายลวงหนาไปหักเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางภาษีของงวดปจจุบัน

และงวดกอนตามเกณฑเงินสด

รายการบัญชีที่มีผลกระทบตองบแสดงฐานะทางการเงิน

6. คาเสื่อมราคาของสินทรัพยไมสามารถถือเปนคาใชจายทางภาษีไดและไมสามารถนํามาหักเปน
คาใชจายในการคํานวณกําไรทางภาษี เมื่อกิจการขายหรือตัดบัญชีสินทรัพยนั้น (หมายเหตุ      
ยอหนาที่ 15.2 ไมอนุญาตกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหากสินทรัพยนั้นไมได   
มาจากการรวมธุรกิจ ดูยอหนาที่ 22 ประกอบ)

7. ผูกูบันทึกเงินกูยืมตามจํานวนเงินที่ไดรับ (ซึ่งเทากับมูลคาที่ตองจายชําระเมื่อครบกําหนด)      
หักดวยตนทุนในการทํารายการ โดยมูลคาตามบัญชีของเงินกูยืมจะเพิ่มขึ้นในภายหลังเนื่องจาก 
การตัดจําหนายตนทุนในการทํารายการเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางบัญชี แตกิจการตอง
นําตนทุนในการทํารายการไปหักเปนคาใชจายทางภาษีในงวดแรกที่กิจการรับรูรายการเงินกูยืม           
(หมายเหตุ (1) ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี คือ มูลคาของตนทุนในการทํารายการสวนที่
ถือเปนรายจายทางภาษีในงวดปจจุบันหรืองวดกอนแลว หักดวย มูลคาที่ตัดจําหนายสะสมที่ถือ
เปนคาใชจายทางบัญชี และ (2) ขอยกเวนที่กําหนดไวในยอหนาที่ 15.2 ไมสามารถนํามาถือ
ปฏิบัติตามได เนื่องจากการรับรูเงินกูยืมเมื่อเริ่มแรกสงผลกระทบตอกําไรทางภาษี  ดังนั้นผูกูจึง
ตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี)



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 หนา 42/65

8. กิจการวัดมูลคาเจาหนี้เงินกูยืมในการรับรูเมื่อเริ่มแรก โดยใชมูลคาของเงินที่ไดรับหักดวยตนทุน
ในการทํารายการ กิจการตัดจําหนายตนทุนในการทํารายการเปนคาใชจายทางบัญชีตามอายุของ
เงินกูยืมและรายการตนทุนในการทํารายการเหลานั้นไมสามารถนําไปหักเปนคาใชจาย            
ในการคํานวณกําไรทางภาษีสําหรับงวดอนาคต งวดปจจุบันหรืองวดกอนได (หมายเหตุ (1)      
ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีคือ มูลคาของตนทุนในการทํารายการที่ยังไมไดตัดจําหนาย 
และ (2) ยอหนาที่ 15.2 ไมอนุญาตใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับ    
กรณีนี้)

9. สวนประกอบที่เปนหนี้สินของเครื่องมือทางการเงินแบบผสม (เชน หุนกูแปลงสภาพ) วัดมูลคา
ตามมูลคาที่คิดลดจากมูลคาที่ตองจายคืนเมื่อครบกําหนด (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง 
การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)) ทั้งนี้สวนที่คิดลดไมถือ
เปนคาใชจายในการคํานวณกําไร (ขาดทุน) ทางภาษี 

        การปรับปรุงมูลคายุติธรรมและการตีราคาใหม

10. สินทรัพยทางการเงินหรืออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนบันทึกดวยมูลคายุติธรรมซึ่งสูงกวาราคา
ทุนเดิมแตไมมีรายการปรับปรุงทางภาษี

11. กิจการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณใหม (ตามวิธีราคาที่ตีใหมในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 
(ปรับปรุง 2552) เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช)) แตไมมีรายการ
ปรับปรุงทางภาษี (หมายเหตุ ยอหนาที่ 61ก. กําหนดใหกิจการบันทึกรายการภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณใหม ไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)

         การรวมธุรกิจและงบการเงินรวม

12. ในการรวมธุรกิจ มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยจะเพิ่มขึ้นเปนเทากับมูลคายุติธรรม แตไมมีการ
ปรับปรุงรายการทางภาษี (หมายเหตุ ณ วันที่รับรูเมื่อเริ่มแรก หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่
เกิดขึ้นจะทําใหคาความนิยมเพิ่มขึ้น หรือรับรูกําไรจากการตอรองราคาซื้อธุรกิจ ดูยอหนาที่ 66)

13.   มูลคาตามบัญชีของคาความนิยมที่ลดลงไมสามารถนํามาหักเปนคาใชจายการคํานวณกําไรทางภาษีได 
และตนทุนของคาความนิยมก็ไมสามารถนําไปหักเปนคาใชจายทางภาษีเมื่อมีการขายธุรกิจ (หมายเหตุ 
ยอหนาที่ 15.1 ไมอนุญาตใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในกรณีนี)้

14.   กิจการตองตัดรายการขาดทุนที่ยังไมรับรูซึ่งเกิดจากรายการระหวางกันออกโดยนําไปรวมกับมูลคา
ตามบัญชีของสินคาคงเหลือหรือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

15.   กําไรสะสมของบริษัทยอย สาขา บริษัทรวม และการรวมคานําไปรวมไวในกําไรสะสมรวมใน     
งบการเงินรวม แตภาระภาษีเงินไดจะเกิดก็ตอเมื่อมีการจัดสรรกําไรใหกับบริษัทใหญ (หมายเหตุ 
ยอหนาที่ 39 ไมอนุญาตใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้น ถาบริษัทใหญ       
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ผูลงทุน หรือผูรวมคา สามารถควบคุมระยะเวลาในการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวไดและมี
ความเปนไดคอนขางแนวากิจการจะไมกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวในอนาคตอันใกล)

16. เงินลงทุนในบริษัทยอย สาขาหรือบริษัทรวมในตางประเทศ หรือสวนไดเสียในการรวมคาใน
ตางประเทศไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ      
(หมายเหตุ (1) ในกรณีนี้อาจมีผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี หรือผลแตกตางชั่วคราวที่ใช
หักภาษี และ (2) ยอหนาที่ 39 ไมอนุญาตใหกิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่
เกิดขึ้น หากบริษัทใหญ  ผูลงทุน หรือผูรวมคาสามารถควบคุมระยะเวลาในการกลับรายการ    
ผลแตกตางชั่วคราวได และมีความเปนไปไดคอนขางแนวากิจการจะไมกลับรายการผลแตกตาง
ชั่วคราวในอนาคตอันใกล)

17. กิจการบันทึกสินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินดวยสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน แตกิจการ
คํานวณกําไรหรือขาดทุนทางภาษีโดยใชสกุลเงินอื่น (หมายเหตุ (1) กรณีนี้อาจเกิดผลแตกตาง
ชั่วคราวที่ตองเสียภาษีหรือผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี (2) เมื่อเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ตอง
เสียภาษี กิจการตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ดูยอหนาที่ 41) และ (3) กิจการตอง
รับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในกําไรหรือขาดทุน ดูยอหนาที่ 58)

ภาวะเงินเฟอรุนแรง

18. กิจการปรับมูลคาของสินทรัพยที่ไมใชตัวเงินใหม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน (ดูมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง) และไมมี
การปรับปรุงรายการทางภาษี (หมายเหตุ (1) กิจการรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในกําไรหรือ
ขาดทุน (2) ถากิจการมีการตีราคาสินทรัพยที่ไมใชตัวเงินใหม กิจการตองบันทึกภาษีเงินได            
รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับการตีราคาสินทรัพยใหมในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และบันทึก
รายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับการปรับมูลคาสินทรัพยในกําไรหรือขาดทุน)

ข. ตัวอยางสถานการณที่ทําใหเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี

ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีทุกรายการทําใหเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี อยางไรก็
ตาม สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบางรายการ อาจไมสามารถรับรูไดตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวใน ยอหนาที่ 24 ของมาตรฐานฉบับนี้

รายการบัญชีที่สงผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุน

1. คาใชจายผลประโยชนของพนักงานเมื่อเกษียณอายุนํามาหักในการคํานวณกําไรทางบัญชี       
ตามที่พนักงานใหบริการแกกิจการ แตจะนํามาหักเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางภาษี        
เมื่อกิจการจายใหพนักงานหรือจายเงินสมทบเขากองทุน (หมายเหตุ ผลแตกตางชั่วคราวที่ใช           
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หักภาษีจะเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันสําหรับคาใชจายอื่นๆ เชน คาประกันคุณภาพสินคาหรือ
ดอกเบี้ยจาย ซึ่งบางประเทศตองนํามาหักในการคํานวณกําไรทางภาษีตามเกณฑเงินสด)

2. คาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยในงบการเงินจะมากกวาคาเสื่อมราคาสะสมที่ทางภาษีอนุญาตให
ตัดจําหนาย ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

3. ตนทุนสินคาคงเหลือที่ขายกอนวันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานนํามาหักในการคํานวณกําไรทาง
บัญชี เมื่อกิจการสงมอบสินคาหรือใหบริการ แตจะนํามาหักเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทาง
ภาษีก็ตอเมื่อกิจการเก็บเงินได (หมายเหตุ ตามที่อธิบายไวในยอหนาที่ 2 ของภาคผนวก ก
ขางตน ในกรณีนี้จะเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี ซึ่งเกี่ยวของกับลูกหนี้การคาที่
เกี่ยวของ)

4. มูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาคงเหลือหรือมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ
มีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชี ดังนั้นกิจการจึงลดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยแตไมสามารถนํามา
หักเปนคาใชจายทางภาษีจนกวากิจการจะขายสินทรัพยนั้น

5. ตนทุนในการวิจัย (หรือคาใชจายในการจัดตั้งกิจการ หรือ คาใชจายกอนการดําเนินงานอื่นๆ) 
รับรูเปนคาใชจายในการคํานวณกําไรทางบัญชี แตใหนํามาหักเปนคาใชจายในการคํานวณกําไร
ทางภาษีไดในงวดถัดไป

6. รายไดรอการรับรูซึ่งแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน แตนํามารวมคํานวณกําไรทางภาษีในงวด
ปจจุบันหรือในงวดกอน

7. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งรวมอยูในงบแสดงฐานะทางการเงินเปนรายไดรอการรับรูแตไมตอง
นํามาเสียภาษีในงวดอนาคต (หมายเหตุ ยอหนาที่ 24 ไมอนุญาตใหกิจการรับรูสินทรัพย     
ภาษีเงินไดที่เกิดจากกรณีนี้ (ดูยอหนาที่ 33 ประกอบ))

การปรับปรุงมูลคายุติธรรมและการตีราคาใหม

8. สินทรัพยทางการเงินหรืออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนบันทึกดวยมูลคายุติธรรม ซึ่งต่ํากวา  
ราคาทุนแตไมมีการทํารายการปรับปรุงทางภาษี

การรวมธุรกิจและงบการเงินรวม

9. ในการรวมธุรกิจ หากกิจการรับรูหนี้สินจากการรวมธุรกิจตามมูลคายุติธรรม แตไมมีคาใชจายที่
เกี่ยวของในการคํานวณกําไรทางภาษีจนกวาจะถึงงวดถัดไป (หมายเหตุ สินทรัพยภาษีเงินได   
รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจะทําใหคาความนิยมลดลงหรือกําไรจากการตอรองราคาซื้อธุรกิจเพิ่มขึ้น     
ดูยอหนาที่ 66) 

10. ยอหนานี้ไมใช 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 หนา 45/65

11. รายการกําไรที่ยังไมเกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากรายการระหวางกันถูกตัดรายการบัญชีออกจากมูลคาตาม
บัญชีของสินทรัพย เชน สินคาคงเหลือ หรือที่ดิน อาคารและอุปกรณ แตไมตองทํารายการ
ปรับปรุงทางภาษี

12. เงินลงทุนในบริษัทยอย สาขาหรือบริษัทรวมในตางประเทศ หรือสวนไดเสียในการรวมคา        
ในตางประเทศ จะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ    
(หมายเหตุ (1) กรณีนี้อาจเกิดไดทั้งผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีหรือผลแตกตางชั่วคราว       
ที่ใชหักภาษี และ (2) ยอหนาที่ 44 กําหนดใหกิจการตองรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ในกรณีที่มีความเปนไปไดคอนขางแนวา (ก) กิจการจะกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวในอนาคต
อันใกล และ (ข) กําไรทางภาษีมีเพียงพอที่จะนําผลแตกตางชั่วคราวมาใชประโยชนได)

13. กิจการวัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินดวยสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานแตคํานวณ
กําไรขาดทุนทางภาษีโดยใชสกุลเงินอื่น (หมายเหตุ (1) กรณีนี้อาจเกิดผลแตกตางชั่วคราวที่ตอง
เสียภาษีและผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี (2) ถากิจการมีผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี 
กิจการตองรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะมีกําไร
ทางภาษีเพียงพอ (ดูยอหนาที่ 41) และ (3) กิจการตองรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีใน            
กําไรหรือขาดทุน (ดูยอหนาที่ 58))

ค.  ตัวอยางสถานการณที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนี้สินมีจํานวนเทากับฐานภาษี

1. คาใชจายคางจายที่กิจการนํามาหักในการคํานวณหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันสําหรับ              
งวดปจจุบันหรืองวดกอนแลว

2. เจาหนี้เงินกูยืมที่วัดมูลคาดวยมูลคาของเงินสดที่ไดรับซึ่งมีจํานวนเทากับมูลคาที่ตองจายคืน    
เมื่อครบกําหนด

3. คาใชจายคางจายที่ไมสามารถนํามาหักเปนคาใชจายในการคํานวณภาษีเงินได

4. รายไดคางรับที่ไมสามารถนํามาคํานวณภาษีเงินได
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ภาคผนวก ข

การแสดงการคํานวณและการนําเสนอขอมูล

ภาคผนวกนี้ไมไดเปนสวนหนึ่งของมาตรฐาน ภาคผนวกนี้มีวัตถุประสงค เพื่อใหเขาใจมาตรฐานไดชัดเจน
ขึ้น โดยยกตัวอยางจากงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จบางสวนเพื่อแสดงผลกระทบ
ของรายการบัญชีที่อธิบายไวขางตนที่มีตองบการเงิน ทั้งนี้บางสวนของงบการเงินที่ยกมาจึงไมไดสอดคลอง
กับการแสดงรายการและเปดเผยขอมูลทั้งหมดตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ 

ตัวอยางทั้งหมดในภาคผนวกนี้ สมมติวากิจการไมมีรายการบัญชีอื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว

ตัวอยางในภาคผนวกนี้เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีโดยไมไดคํานึงถึงกฎหมายของประเทศไทย

ตัวอยางที่ 1 สินทรัพยที่เสื่อมสภาพได

กิจการซื้ออุปกรณในราคา 10,000 และตัดคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรง โดยมีอายุการใชงาน 5 ป ในทาง
ภาษี กิจการตองตัดคาเสื่อมราคาอุปกรณในอัตรารอยละ 25 ตอปตามวิธีเสนตรง ผลขาดทุนทางภาษี
สามารถนํากลับไปหักกําไรทางภาษียอนหลังได 5 ป ในปที่ 0 กําไรทางภาษีของกิจการมีจํานวนเทากับ 
5,000 และอัตราภาษีเทากับรอยละ 40

กิจการจะใชประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของอุปกรณโดยนํามาใชผลิตสินคาเพื่อขาย ดังนั้นภาษีเงินไดของ
งวดปจจุบันของกิจการคํานวณไดดังนี้

ป
1 2 3 4 5

รายไดทางภาษี 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
คาเสื่อมราคาทางภาษี 2,500 2,500 2,500 2,500 0
กําไร (ขาดทุน) ทางภาษี (500) (500) (500) (500) 2,000

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดของงวด
ปจจุบัน (อัตราภาษีรอยละ 40) (200) (200) (200) (200) 800

กิจการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน ณ สิ้นปที่ 1 ถึง 4 เนื่องจากกิจการไดรับประโยชน      
จากขาดทุนทางภาษีที่นําไปหักกําไรทางภาษีของปที่ 0  

ผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของกับอุปกรณรวมทั้งสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและ
คาใชจายและรายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมีดังนี้
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ป
1 2 3 4 5

มูลคาตามบัญชี 8,000 6,000 4,000 2,000 0
ฐานภาษี 7,500 5,000 2,500 0 0
ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี 500 1,000 1,500 2,000 0

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตนงวด 0 200 400 600 800
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 200 200 200 200   (800)
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีปลายงวด 200 400 600 800 0

กิจการรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในปที่ 1 ถึง 4 เนื่องจาก การกลับรายการของผลแตกตาง
ชั่วคราวที่ตองเสียภาษีจะทําใหเกิดรายไดทางภาษีในปตอๆ ไป งบกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จของกิจการ
เปนดังนี้

ป
1 2 3 4 5

รายได 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
คาเสื่อมราคา 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
กําไรกอนหักภาษี 0 0 0 0 0
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน (200) (200) (200) (200) 800
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 200 200 200 200 (800)
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 0 0 0 0 0
กําไรสุทธิสําหรับงวด 0 0 0 0 0

ตัวอยางที่ 2 สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ตัวอยางนี้ครอบคลุมระยะเวลา 2 ป คือ ป X5 และ ป X6 ในป X5 อัตราภาษีเงินไดที่มีผลบังคับใชคือ
รอยละ 40 ของกําไรทางภาษี ในป X6 อัตราภาษีเงินไดที่มีผลบังคับใช คือรอยละ 35 ของกําไรทางภาษี

กิจการรับรูเงินบริจาคเพื่อการกุศลเปนคาใชจายเมื่อจายจริง แตไมถือเปนคาใชจายทางภาษี

ในป X5 กิจการไดรับหนังสือแจงจากหนวยงานที่เกี่ยวของวากําลังดําเนินการฟองรองกิจการในเรื่องการ
ปลอยสารกํามะถัน แมวาในเดือนธันวาคม ป X6 กิจการยังไมไดขึ้นศาล แตกิจการก็รับรูหนี้สินไวจํานวน 
700 ในป X5 ซึ่งเปนการประมาณการคาปรับอยางดีที่สุด และกิจการไมสามารถนําไปหักเปนคาใชจาย          
ในการคํานวณภาษี
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ในป X2 กิจการมีตนทุนการพัฒนาผลิตภัณฑใหมจํานวน 1,250 ซึ่งไดนําไปหักเปนคาใชจายในการ
คํานวณภาษีเงินไดสําหรับป X2 แตในทางบัญชีกิจการบันทึกคาใชจายดังกลาวเปนคาใชจายฝายทุนและ
ตัดจําหนายตามวิธีเสนตรงเปนเวลา 5 ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม X4 มูลคาของตนทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ
ที่ยังไมไดตัดจําหนาย มีจํานวน 500

ในป X5 กิจการทําขอตกลงกับพนักงานวาจะใหสวัสดิการดานสุขภาพหลังเกษียณ กิจการจึงรับรูคาใชจาย
สําหรับแผนงานนี้ในขณะที่พนักงานยังปฏิบัติงานอยู ในป X5 และ X6 ยังไมมีการจายเงินสวัสดิการ
ดังกลาวใหผูเกษียณ คาดูแลสุขภาพจะนํามาหักเปนคาใชจายทางภาษีเมื่อกิจการจายใหผูเกษียณ      
กิจการประเมินวามีความเปนไปไดคอนขางแนวากําไรทางภาษีของกิจการมีเพียงพอที่จะนําสินทรัพย    
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นมาใชประโยชนได

กิจการคิดคาเสื่อมราคาทางบัญชีสําหรับอาคารในอัตรารอยละ 5 ตอปโดยใชวิธีเสนตรงและคาเสื่อมราคา
ทางภาษีรอยละ 10 ตอปดวยวิธีเสนตรง สวนยานพาหนะตัดคาเสื่อมราคาทางบัญชีในอัตรารอยละ 20 
โดยวิธีเสนตรงและทางภาษีรอยละ 25 ตามวิธีเสนตรง กิจการตัดคาเสื่อมราคาทางบัญชีเต็มปในปที่ซื้อ
สินทรัพย 

ณ วันที่ 1 มกราคม X6 กิจการตีราคาอาคารใหมเปน 65,000 และประมาณวาอาคารจะเหลืออายุการ    
ใชงานอีก 20 ป นับจากวันที่ตีราคาใหม การตีราคาใหมไมกระทบกับกําไรทางภาษีในป X6 และ
หนวยงานจัดเก็บภาษีไมไดปรับปรุงฐานภาษีของอาคารเพื่อสะทอนถึงราคาที่ตีใหม  ในป X6 กิจการโอน
สวนเกินทุนจากการตีราคาใหมจํานวน 1,033 ไปยังกําไรสะสม ทั้งนี้สวนเกินทุนดังกลาวเกิดจากผลตาง
จํานวน 1,590 ระหวางคาเสื่อมราคาที่คํานวณจากมูลคาอาคารที่ตีราคาใหม (3,250) กับคาเสื่อมราคาที่
คิดจากตนทุนของอาคาร (1,660 คือ มูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม X6 จํานวน 33,200 หารดวย
อายุการใชงานที่เหลืออยู 20 ป ) หักดวยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของอีกจํานวน 557            
(ดูยอหนาที่ 64)
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คาใชจายภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน

X5 X6
กําไรทางบัญชี 8,775 8,740
บวก
คาเสื่อมราคาทางบัญชี 4,800 8,250
เงินบริจาคเพื่อการกุศล 500 350
คาปรับเนื่องจากมลพิษตอสิ่งแวดลอม 700 -
ตนทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ 250 250
คาใชจายรักษาพยาบาลพนักงานเมื่อเกษียณ 2,000 1,000

17,025 18,590
หัก
คาเสื่อมราคาทางภาษี (8,100)   (11,850)
กําไรที่ตองเสียภาษี 8,925 6,740

คาใชจายภาษีเงินไดของงวดปจจุบันที่อัตราภาษีรอยละ 40 3,570
คาใชจายภาษีเงินไดของงวดปจจุบันที่อัตราภาษีรอยละ 35 2,359   

มูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

ราคาทุน อาคาร ยานพาหนะ รวม

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X4 50,000 10,000 60,000
มูลคาที่เพิ่มขึ้นในป X5 6,000 - 6,000
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X5 56,000 10,000 66,000
หัก คาเสื่อมราคาสะสมจากการตีราคา
        สินทรัพยใหม ณ 1 มกราคม X6 (22,800) - (22,800)
ราคาที่ตีเพิ่ม ณ 1 มกราคม X6 31,800 - 31,800
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม X6 65,000 10,000 75,000
มูลคาที่เพิ่มขึ้นในป X6 - 15,000 15,000

65,000 25,000 90,000
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ราคาทุน อาคาร ยานพาหนะ รวม
คาเสื่อมราคาสะสม 5% 20%
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X4 20,000 4,000 24,000
คาเสื่อมราคา ป X5 2,800 2,000 4,800
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X5 22,800 6,000 28,800
การตีราคาเพิ่ม ณ 1 มกราคม X6   (22,800) - (22,800)
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม X6 - 6,000 6,000
คาเสื่อมราคา ป X6 3,250 5,000 8,250
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X6 3,250 11,000 14,250
มูลคาตามบัญชี
31 ธันวาคม X4 30,000 6,000 36,000
31 ธันวาคม X5 33,200 4,000 37,200
31 ธันวาคม X6 61,750 14,000 75,750

ฐานภาษีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

ราคาทุน อาคาร ยานพาหนะ รวม
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X4 50,000 10,000 60,000
มูลคาที่เพิ่มขึ้นในป X5 6,000 - 6,000
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X5 56,000 10,000 66,000
มูลคาที่เพิ่มขึ้นในป X6 - 15,000 15,000
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X6 56,000 25,000 81,000

คาเสื่อมราคาสะสม 10% 25%
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X4 40,000 5,000 45,000
คาเสื่อมราคา ป X5 5,600 2,500 8,100
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X5 45,600 7,500 53,100
คาเสื่อมราคา ป X6 5,600 6,250 11,850
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X6 51,200 13,750 64,950

ฐานภาษี
31 ธันวาคม X4 10,000 5,000 15,000
31 ธันวาคม X5 10,400 2,500 12,900
31 ธันวาคม X6 4,800 11,250 16,050
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและคาใชจายภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชี ณ 31 ธันวาคม X4

มูลคาตามบัญชี ฐานภาษี ผลแตกตาง
ชั่วคราว

ลูกหนี้การคา 500 500 -
สินคาคงเหลือ 2,000 2,000 -
ตนทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ 500 - 500
เงินลงทุน 33,000 33,000 -
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 36,000 15,000 21,000
รวมสินทรัพย 72,000 50,500 21,500

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันคางจาย 3,000 3,000 -
เจาหนี้การคา 500 500 -
คาปรับคางจาย - - -
คารักษาพยาบาลพนักงานเมื่อเกษียณคาง

จาย - - -
หนี้สินระยะยาว 20,000 20,000 -
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 8,600 8,600 -
รวมหนี้สิน 32,100 32,100 -

ทุนเรือนหุน 5,000 5,000 -
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย - - -
กําไรสะสม 34,900 13,400
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 72,000 50,500

ผลแตกตางชั่วคราว 21,500

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 21,500 ที่อัตราภาษีรอยละ 40 8,600
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - - -
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ 8,600
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและคาใชจายภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชี ณ 31 ธันวาคม X5

มูลคาตามบัญชี ฐานภาษี ผลแตกตาง
ชั่วคราว

ลูกหนี้การคา 500 500 -
สินคาคงเหลือ 2,000 2,000 -
ตนทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ 250 - 250
เงินลงทุน 33,000 33,000 -
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 37,200 12,900 24,300
รวมสินทรัพย 72,950 48,400 24,550

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันคางจาย 3,570 3,570 -
เจาหนี้การคา 500 500 -
คาปรับคางจาย 700 700 -
คารักษาพยาบาลพนักงานเมื่อเกษียณคางจาย 2,000 - (2,000)
หนี้สินระยะยาว 12,475 12,475 -
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 9,020 9,020 -
รวมหนี้สิน 28,265 26,265 (2,000)

ทุนเรือนหุน 5,000 5,000 -
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย - - -
กําไรสะสม 39,685 17,135
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 72,950 48,400

ผลแตกตางชั่วคราว 22,550
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 24,550 ที่อัตราภาษีรอยละ 40 9,820
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (2,000) ที่อัตราภาษีรอยละ 40        (800)
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ 9,020
หัก หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตนงวด    (8,600)
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ที่เกี่ยวของกับผลแตกตางชั่วคราวที่รับรู
เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ 420
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและคาใชจายภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชี ณ 31 ธันวาคม X6

มูลคาตาม
บัญชี

ฐานภาษี ผลแตกตาง
ชั่วคราว

ลูกหนี้การคา 500 500 -
สินคาคงเหลือ 2,000 2,000 -
ตนทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ - - -
เงินลงทุน 33,000 33,000 -
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 75,750 16,050 59,700
รวมสินทรัพย 111,250 51,550 59,700

ภาษีเงินไดคางจาย 2,359 2,359 -
เจาหนี้การคา 500 500 -
คาปรับคางจาย 700 700 -
คารักษาพยาบาลพนักงานเมื่อเกษียณคางจาย 3,000 - (3,000)
หนี้สินระยะยาว 12,805 12,805 -
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 19,845 19,845 -
รวมหนี้สิน 39,209 36,209 (3,000)
ทุนเรือนหุน 5,000 5,000 -
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 19,637 - -
กําไรสะสม 47,404 10,341
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 111,250 51,550

ผลแตกตางชั่วคราว 56,700

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 59,700 ที่อัตราภาษีรอยละ 35 20,895
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (3,000 ที่อัตราภาษีรอยละ 35) (1,050)
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ 19,845
หัก หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตนงวด (9,020)
ปรับปรุงยอดคงเหลือตนงวดของหนี้สินภาษีเงินได

รอการตัดบัญชี เนื่องจากการลดอัตราภาษี
22,550 ที่อัตราภาษีรอยละ 5

1,127
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับสวนเกิน

ทุนจากการตีราคาสินทรัพย
31,800 ที่อัตราภาษีรอยละ 35

(11,130)
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่

เกี่ยวของกับผลแตกตางชั่วคราวที่รับรูเมื่อ
เริ่มแรกและที่กลับรายการ 822
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ตัวอยางการเปดเผยขอมูล

รายการที่ตองเปดเผยขอมูลตามที่มาตรฐานกําหนดไวมีดังนี้

สวนประกอบหลักของคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได (ยอหนาที่ 79)

X5 X6
คาใชจายภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน 3,570 2,359
คาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับผลแตกตาง

ชั่วคราวที่รับรูเมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ 420 822
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากการ

ลดอัตราภาษีเงินได -      (1,127)
คาใชจายภาษีเงินได 3,990 2,054

ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ยอหนาที่ 81.1ก)
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับการตีราคาอาคารใหม -    (11,130)

นอกจากนี้ ในป X6 กิจการไดโอนภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวน 557 จากกําไรสะสมกลับไปยัง
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใหม โดยจํานวนดังกลาวมาจากผลตางระหวางคาเสื่อมราคาที่คิดจาก
มูลคาของอาคารที่ตีราคาใหมกับคาเสื่อมราคาที่คิดจากตนทุนของอาคาร

คําอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับกําไรทางบัญชี (ยอหนาที่ 81.3)

มาตรฐานฉบับนี้อนุญาตใหกิจการเลือกอธิบายความสัมพันธระหวางคาใชจาย (หรือรายได) ภาษีเงินได
กับกําไรทางบัญชี ไดสองวิธี ดังนี้
(1) การกระทบยอดระหวางจํานวนคาใชจาย (รายได) และผลคูณของกําไรทางภาษีกับอัตราภาษีที่ใช 

และเปดเผยเกณฑในการคํานวณอัตราภาษีที่ใช
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X5 X6
กําไรทางบัญชี 8,775 8,740
ภาษีเงินไดคํานวณตามอัตราภาษีที่ใชรอยละ 35  

(ป X5 รอยละ 40) 3,510 3,059
ผลกระทบทางภาษีของคาใชจายที่ไมสามารถนํามาหักใน

การคํานวณกําไรทางภาษี 
เงินบริจาคเพื่อการกุศล 200 122
คาปรับเกี่ยวกับมลพิษตอสิ่งแวดลอม 280 -

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตนงวดที่ลดลงเนื่องจากอัตรา
ภาษีลดลง - (1,127)

คาใชจายภาษีเงินได 3,990 2,054

อัตราภาษีที่ใชคืออัตราภาษีรวมระหวางอัตราภาษีของประเทศ คือรอยละ 30 (ป X5 อัตราภาษีรอยละ 35)
และอัตราภาษีของทองถิ่นคือรอยละ 5

(2) การกระทบยอดระหวางอัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใชและเปดเผยเกณฑในการ
คํานวณอัตราภาษีที่ใช

X5 X6
รอยละ รอยละ

อัตราภาษีที่ใช 40.0 35.0
ผลกระทบทางภาษีของคาใชจายที่ไมสามารถนํามาหักในการ

คํานวณกําไรทางภาษี 
เงินบริจาคเพื่อการกุศล 2.3 1.4
คาปรับเกี่ยวกับมลพิษตอสิ่งแวดลอม 3.2 -

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตนงวดที่ลดลงเนื่องจากอัตราภาษี
ลดลง -       (12.9)

อัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉลี่ย (คาใชจายทางภาษีหารดวยกําไร
กอนภาษี) 45.5         23.5

อัตราภาษีที่ใช คือ อัตราภาษีรวมระหวางอัตราภาษีของประเทศ คือรอยละ 30 (ป X5 อัตราภาษีรอยละ 35) 
และอัตราภาษีของทองถิ่นคือรอยละ 5
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คําอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีที่ใชโดยเปรียบเทียบกับงวดบัญชีกอน (ยอหนาที่ 81.4)

ในป X6 รัฐบาลเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินไดของประเทศจากรอยละ 35 เปนรอยละ 30 

กิจการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลแตกตางชั่วคราวแตละประเภท รวมทั้งขาดทุนทางภาษีที่       
ยังไมไดใช และเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชแตละประเภท ดังนี้

(1) มูลคาของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่กิจการรับรูในงบแสดงฐานะทาง
การเงินแตละงวดที่นําเสนอ

(2) มูลคาของรายไดหรือคาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่กิจการรับรูในกําไรหรือขาดทุนใน
แตละงวดที่นําเสนอ หากกรณีดังกลาวไมสามารถเห็นไดชัดเจนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลคา
ในงบแสดงฐานะทางการเงิน (ยอหนาที่ 81.7)

X5  X6
คาเสื่อมราคาทางภาษี ซึ่งคํานวณโดยใชอัตราเรง   9,720 10,322
หนี้สินคารักษาพยาบาลเมื่อเกษียณ ซึ่งนํามาหักภาษีไดเมื่อจาย

จริงเทานั้น (800) (1,050)
ตนทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑที่นํามาหักจากกําไรทางภาษีใน           

ปกอน 100 -
ราคาสินทรัพยที่ตีเพิ่มสุทธิจากคาเสื่อมราคาที่เกี่ยวของ - 10,573
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 9,020 19,845

(หมายเหตุ มูลคาของรายไดหรือคาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่กิจการรับรูในกําไรหรือขาดทุน
สําหรับปปจจุบันสามารถเห็นไดจากมูลคาในงบแสดงฐานะทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป)
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ตัวอยางที่ 3 การรวมธุรกิจ

ในวันที่ 1 มกราคม X5 กิจการ ก ซื้อหุนของกิจการ ข 100% ที่ราคาทุน 600 ณ วันที่ซื้อ ฐานภาษีของ
เงินลงทุนของบริษัท ก คือ 600 คาความนิยมไมสามารถนํามาหักเปนคาใชจายทางภาษีไดและตนทุนของ
คาความนิยมจะไมสามารถนํามาหักภาษีไดตอใหบริษัทจําหนายธุรกิจออกไปก็ตาม อัตราภาษีสําหรับ
กิจการ ก คือรอยละ 30 และอัตราภาษีสําหรับกิจการ ข คือรอยละ 40

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาที่ระบุไดที่กิจการ ก ซื้อมา (ยกเวนสินทรัพยและ
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี) แสดงไวในตารางดานลางนี้ พรอมทั้งฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน
ดังกลาวในประเทศที่กิจการ ข ตั้งอยูและผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้น

มูลคาที่รับรู 
ณ วันที่ซื้อ ฐานภาษี

ผลแตกตางชั่วคราว 
ณ วันที่ซื้อธุรกิจ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 270 155 115
ลูกหนี้การคา 210 210 -
สินคาคงเหลือ 174 124 50
หนี้ สินผลประโยชนของพนักงานเมื่ อ

เกษียณอายุ
(30) -   (30)

เจาหนี้การคา (120) (120) -
สินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาที่ระบุได

ไมรวมภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 504 369 135

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากหนี้สินผลประโยชนของพนักงานเมื่อเกษียณอายุตองนําไป
หักออกจากหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  และสินคาคงเหลือ 
(ดูยอหนาที่ 74)

รายการตนทุนของคาความนิยมไมหักเปนคาใชจายทางภาษีในประเทศที่กิจการ ข ตั้งอยู ดังนั้นฐานภาษี
ของคาความนิยม (ในกิจการ ข) จึงมีคาเปนศูนย อยางไรก็ตาม ยอหนาที่ 15.1 กิจการ ก ตองไมรับรู
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีที่เกี่ยวของกับคาความนิยมใน
กิจการ ข

มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในกิจการ ข ในงบการเงินรวมของกิจการ ก เปนดังนี้

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาที่สามารถระบุได
ยกเวนภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 504
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (135 x 40%) (54)
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาที่สามารถระบุได          450
คาความนิยม 150
มูลคาตามบัญชี 600
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ณ วันที่ซื้อกิจการ ฐานภาษีของเงินลงทุนของกิจการ ก มีคาเทากับ 600 ดังนั้นจึงไมเกิดผลแตกตาง
ชั่วคราวในบัญชีเงินลงทุน

ระหวางป X5 สวนของเจาของในกิจการ ข (ซึ่งรวมการปรับปรุงมูลคายุติธรรม ณ วันซื้อ) มีการ
เปลี่ยนแปลง เปนดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม X5           450
กําไรสะสมสําหรับป X5 (กําไรสุทธิคือ 150 หักดวย 

เงินปนผลคางจายจํานวน 80)             70
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม X5           520

กิจการ ก รับรูหนี้สินภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายหรือหนี้สินภาษีเงินไดอื่นๆที่กิจการจะตองจาย ในการบันทึก
บัญชีลูกหนี้เงินปนผลจํานวน 80

ณ วันที่ 31 ธันวาคม X5 มูลคาตามบัญชีของบัญชีเงินลงทุนในกิจการ ข ไมรวมลูกหนี้เงินปนผลคางจาย 
เปนดังนี้

สินทรัพยสุทธิของกิจการ ข           520
คาความนิยม           150
มูลคาตามบัญชี           670

ผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวกับเงินลงทุนของบริษัท ก มีจํานวน 70 ซึ่งเทากับกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร
ตั้งแตวันซื้อธุรกิจ

ถากิจการ ก พิจารณาวาจะไมขายเงินลงทุน และกิจการ ข จะไมจัดสรรกําไรสะสมในอนาคตอันใกล  
กิจการ ก ไมตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในกิจการ ข (ดูยอหนาที่ 39
และ 40) ทั้งนี้ขอยกเวนดังกลาวจะนํามาใชกับเงินลงทุนในบริษัทรวมไดก็ตอเมื่อมีขอตกลงวาจะไมมี          
การจัดสรรกําไรกันในอนาคตอันใกล (ดูยอหนาที่ 42) กิจการ ก ตองเปดเผยมูลคาผลแตกตางชั่วคราว 
ซึ่งไมไดรับรูเปนภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เชน 70 (ดูยอหนาที่ 81.6)

ถากิจการ ก คาดวาจะขายเงินลงทุนในกิจการ ข หรือ ข จะจัดสรรกําไรสะสมให ก ในอนาคตอันใกล  
กิจการ ก ตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามจํานวนผลแตกตางชั่วคราวที่คาดวาจะกลับรายการ 
โดยใชอัตราภาษีที่สะทอนใหเห็นวากิจการคาดวาจะไดรับประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน     
(ดูยอหนาที่ 51) และกิจการ ก ยังบันทึกบัญชีภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เปนจํานวนเทากับภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจากผลตางในการแปลงคาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศซึ่งไดบันทึกบัญชีโดยตรงไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแลว (ดูยอหนาที่ 61ก.) กิจการ ก
ตองเปดเผยขอมูลดังนี้
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ก.  มูลคาของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีซึ่งกิจการบันทึกโดยตรงไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น         
(ดูยอ หนาที่ 81.1ก)

ข. มูลคาของผลแตกตางชั่วคราวที่เหลืออยู ซึ่งกิจการคาดวาจะยังไมกลับรายการในอนาคตอันใกล  
ดังนั้นกิจการจึงไมตองรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ดูยอหนาที่ 81.6)

ตัวอยางที่ 4 เครื่องมือทางการเงินแบบผสม

กิจการไดออกหุนกูแปลงสภาพที่ไมระบุอัตราดอกเบี้ย มูลคา 1,000 ณ วันที่ 1 ธันวาคม X4 ซึ่งตองจาย
คืนตามราคาที่ตราไว ณ วันที่ 1 มกราคม X8 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง  การแสดงรายการ
สําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) กิจการแยกสวนประกอบที่เปนหนี้สินของเครื่องมือ
ทางการเงินไวเปนหนี้สิน และแยกสวนประกอบที่เปนทุนไวเปนทุน ทําใหกิจการตองบันทึกมูลคาตามบัญชี
เมื่อเริ่มแรกเปนสวนประกอบหนี้สินของหุนกูแปลงสภาพเทากับ 751 และเปนสวนประกอบทุนเทากับ 
249  ตอมากิจการรับรูสวนลดของหุนกูเปนคาใชจายดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 10 ของมูลคาตามบัญชีของ
สวนประกอบที่เปนหนี้สิน ณ วันตนป  ทั้งนี้กฎหมายภาษีอากรไมอนุญาตใหกิจการนําสวนลดที่เกิดจาก
สวนประกอบที่เปนหนี้สินของหุนกูแปลงสภาพมาหักเปนคาใชจาย และอัตราภาษีคือรอยละ 40 

รายการผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของกับสวนประกอบที่เปนหนี้สิน  หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  
คาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  และรายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี แสดงไดดังนี้

ป
X4 X5  X6  X7

มูลคาตามบัญชีของสวนประกอบที่เปน
หนี้สิน 751 826 909    1,000

ฐานภาษี 1,000 1,000 1,000    1,000  
ผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี 249 174 91            -
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตนงวดที่

อัตราภาษีรอยละ 40 0 100 70 37
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่บันทึกไปยัง

สวนของเจาของ 100 - - -
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัด

บัญชี - (30) (33) (37)
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีปลายงวด         

ที่อัตราภาษีรอยละ 40 100 70 37            -
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ตามที่ไดอธิบายไวในยอหนาที่ 23 ณ วันที่ 31 ธันวาคม X4 กิจการตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการ    
ตัดบัญชีที่เกิดขึ้น โดยการปรับมูลคาตามบัญชีของสวนประกอบที่เปนทุนของหนี้แปลงสภาพ ดังนั้นมูลคา
ที่กิจการรับรู ณ วันนั้น มีดังนี้

สวนประกอบที่เปนหนี้สิน       751
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       100
สวนประกอบที่เปนทุน (249-100)    149

1,000

กิจการตองรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เปลี่ยนแปลงภายหลัง ไวในกําไรหรือขาดทุนเปนรายได
ภาษีเงินได (ดูยอหนาที่ 23) ดังนั้นกําไรหรือขาดทุนของกิจการจะเปนดังนี้

                                                                                      ป
X4 X5 X6 X7

คาใชจายดอกเบี้ย (สวนลดที่คํานวณได) -    75 83 91
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี -  (30) (33) (37)

- 45 50 54

ตัวอยางที่ 5 รายการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

กิจการตองรับรูคาใชจายสําหรับบริการที่ไดรับจากพนักงานเปนสิ่งตอบแทนสําหรับสิทธิซื้อหุนที่ให     
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (เมื่อมีการประกาศใช)  
การหักภาษีจะไมเกิดขึ้นจนกวาจะมีการใชสิทธิและจะใชมูลคาที่แทจริงของสิทธิ ณ วันที่ใชสิทธิเปนเกณฑ
ในการหักภาษี

ตามที่อธิบายในยอหนาที่ 68ข. ผลตางระหวางฐานภาษีของบริการที่ไดรับจากพนักงานจนถึงงวดปจจุบัน 
(ซึ่งเปนจํานวนที่หนวยงานเก็บภาษีอนุญาตใหหักภาษีในงวดอนาคตสําหรับบริการนั้น) กับมูลคา       
ตามบัญชีที่เปนศูนย ถือเปนผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี ซึ่งทําใหเกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอการ     
ตัดบัญชี ยอหนาที่ 68ข. กําหนดวา หากจํานวนที่หนวยงานเก็บภาษีอนุญาตใหหักภาษีในงวดอนาคต    
ยังไมทราบ ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี กิจการตองประมาณจํานวนนั้นโดยใชขอมูลที่มีอยู ณ วันสิ้น      
รอบระยะเวลาบัญชี หากหนวยงานเก็บภาษียอมใหหักภาษีในงวดอนาคตโดยใชมูลคาหุนในอนาคต     
การวัดมูลคาผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีตองใชราคา ณ สิ้นระยะเวลาบัญชีเปนเกณฑ ดังนั้น ตัวอยางนี้ 
ประมาณการของจํานวนที่หักภาษีไดในงวดอนาคต (และการวัดมูลคาสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี) 
ตองใชมูลคาที่แทจริงของสิทธิ ณ วันสิ้นระยะเวลาบัญชีเปนเกณฑ
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ตามที่อธิบายในยอหนาที่ 68ค. หากจํานวนที่ใชหักภาษี (หรือประมาณการจํานวนที่ใชหักภาษีไดใน    
งวดอนาคต) มากกวาจํานวนคาใชจายคาตอบแทนสะสมที่เกี่ยวของ แสดงวา จํานวนที่หักภาษีเกี่ยวของ  
ทั้งคาใชจายคาตอบแทนพนักงานและสวนของทุน ในสถานการณเชนนี้ ตามยอหนาที่ 68ค. กําหนดให
กิจการรับรูสวนเกินของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หรือภาษีเงินไดของงวดปจจุบันตองรับรูโดยตรงใน  
สวนของเจาของ

อัตราภาษีของกิจการ คือ รอยละ 40 สิทธิที่ออกให ณ ตนปที่ 1 จะเปนสิทธิขาด ณ สิ้นปที่ 3 และใชสิทธิ
ได ณ สิ้นปที่ 5 รายละเอียดของคาใชจายที่รับรูตามบริการที่ไดรับจากพนักงาน และไดใชประโยชนแลวใน
แตละรอบระยะเวลาบัญชี จํานวนสิทธิคงเหลือ ณ สิ้นปแตป และมูลคาที่แทจริงของสิทธิ ณ สิ้นปเปนดังนี้

ปที่ คาใชจายตามบริการที่พนักงานให จํานวนสิทธิคงเหลือ ณ สิ้นป มูลคาที่แทจริงตอสิทธิ
1              188,000 50,000     5
2              185,000 45,000    8
3              190,000 40,000   13
4                        0 40,000   17
5                        0 40,000   20

กิจการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีและรายไดภาษีเงินไดรอตัดบัญชีในชวงปที่ 1 – 4 และรายได
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันในปที่ 5 ดังนี้ ในปที่ 4 และ 5 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและรายไดภาษีเงินได
ของงวดปจจุบันบางสวนรับรูโดยตรงเขาสวนของเจาของ เพราะประมาณการภาษี (และภาษีจริง) ที่หักได
มากกวาคาใชจายคาตอบแทนพนักงานสะสม
ปที่ 1
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและรายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
(50,000 x 5 x 1/3 (ก) x 0.40) =                                                                           33,333
(ก)  ฐานภาษีของบริการที่พนักงานใหใชมูลคาที่แทจริงของสิทธิ สิทธิเหลานั้นใหสําหรับบริการที่ไดรับ 3 ป 

เนื่องจากถึงปจจุบัน กิจการไดรับบริการเพียง 1 ป จึงตองคูณมูลคาที่แทจริงของสิทธิเลือกดวย 1/3 
เพื่อใชเปนฐานภาษี ณ สิ้นปที่ 1

รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองรับรูทั้งหมดในกําไรหรือขาดทุน เนื่องจากประมาณการภาษีที่หักไดใน
อนาคตเปนจํานวน 83,333 (50,000 x 5 x 1/3) นอยกวาคาใชจายคาตอบแทนพนักงานสะสมจํานวน 
188,000
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ปที่ 2 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ สิ้นงวด 
(45,000 x 8 x 2/3 x 0.40) = 96,000
หัก สินทรัพยภาษีเงินไดตนงวดยกมา (33,333)
รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับป 62,667*
*จํานวนเงินนี้ประกอบดวยรายการดังนี้
รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของบริการที่ไดรับ       

จากพนักงานระหวางปและมูลคาตามบัญชีเปนศูนย
(45,000 x 8 x 1/3 x 0.40)                                                          48,000

รายไดภาษีเงินไดที่เกิดจากการปรับปรุงฐานภาษีของบริการที่ไดรับ
จากพนักงานในปกอน
ก) มูลคาที่แทจริงที่เพิ่มขึ้น (45,000 x 3 x 1/3 x 0.40)          18,000
ข) จํานวนสิทธิที่ลดลง (5,000 x 5 x 1/3 x 0.40)                 (3,333)

รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับป 62,667

รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดตองรับรูในกําไรหรือขาดทุน เนื่องจากประมาณการภาษีเงินไดที่
ใชหักไดมีจํานวน 240,000 (45,000 x 8 x 2/3) นอยกวาคาใชจายคาตอบแทนพนักงานสะสม 
373,000 (188,000 + 185,000)

ปที่ 3
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ สิ้นงวด (40,000 x 13 x 0.40) = 208,000
หัก สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ ตนงวด                             (96,000)
รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับป 112,000

รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองรับรูในกําไรหรือขาดทุน เนื่องจากประมาณการภาษีเงินไดที่ใชหักได 
520,000 (45,000 x 13) นอยกวาคาใชจายเงินเดือนสะสม 563,000 (188,000 + 185,000 + 
190,000)

ปที่ 4
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ สิ้นงวด
(40,000 x 17 x 0.40) =                                                    272,000
หัก สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ ตนงวด                             (208,000)
รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับป 64,000
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รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่รับรูบางสวนในกําไรหรือขาดทุนและบางสวนในสวนของเจาของ
ประมาณการภาษีเงินไดที่ใชหักไดในงวดอนาคต (40,000 x 17) 680,000
คาใชจายคาตอบแทนพนักงานสะสม 563,000
จํานวนที่สูงกวาภาษีที่ใชหักได 117,000
รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับป 64,000
สวนเกินที่รับรูโดยตรงเขาสวนของเจาของ (117,000 x 0.40)        (46,800)
สวนที่รับรูเขากําไรหรือขาดทุน 17,200

ปที่ 5
คาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (การกลับรายการสินทรัพยภาษีเงินได

รอตัดบัญชี)                                                                   272,000
จํานวนที่รับรูโดยตรงเขาสวนของเจาของ (การกลับรายการรายไดภาษีเงินได

รอตัดบัญชีสะสมที่รับรูโดยตรงเขาสวนของเจาของ)                         46,800
จํานวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน 225,200
รายไดภาษีเงินไดของงวดปจจุบันที่ใชมูลคาที่แทจริงของสิทธิ ณ วันใชสิทธิ

(40,000 x 20 x 0.40) 320,000
จํานวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน (563,000 x 0.40) 225,200
จํานวนที่รับรูโดยตรงเขาสวนของเจาของ 94,800

                          
สรุป

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงฐานะทางการเงิน
ปที่ คาใชจายตาม

บริการที่
พนักงานให

คาใชจาย 
(รายได) 
ภาษีของ

งวดปจจุบัน

คาใชจาย 
(รายได) ภาษี
รอตัดบัญชี

รวมคาใชจาย 
(รายได) ภาษี

เงินได

สวนของ
เจาของ

สินทรัพยภาษี
เงินไดรอการ

ตัดบัญชี

1 188,000 0 (33,333) (33,333) 0 33,333
2 185,000 0 (62,667) (62,667) 0 96,000
3 190,000 0 (112,000) (112,000) 0 208,000
4 0 0 (17,200) (17,200)      (46,800) 272,000
5 0 (225,200) 225,200 0 46,800 0

(94,800)
รวม 563,000 (225,200) 0 (225,200) (94,800) 0
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ตัวอยางที่ 6 การเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจในการรวมธุรกิจ

ในเดือนมกราคม 25x1 กิจการ ก ไดมาซึ่งสวนไดเสียรอยละ 100 ในกิจการ ข โดยกิจการ ก จายเงิน
จํานวน 400 บาทใหกับผูถือหุนเดิมของ ข 

ณ วันที่ซื้อกิจการ ข มีสิทธิใหพนักงานซื้อหุนคงเหลือในราคาตลาดจํานวน 100 บาท โดยสิทธิในการเลือก
ซื้อหุนดังกลาวเปนสิทธิขาดทั้งหมด จากการรวมธุรกิจ สิทธิที่เหลืออยูของกิจการ ข ถูกเปลี่ยนแทนดวย
สิทธิซื้อหุนของกิจการ ก (สิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิเดิม) ดวยราคาตลาดจํานวน 100 บาท และมีมูลคาที่
แทจริงจํานวน 80 บาท สิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิเดิมเปนสิทธิขาดทั้งหมด ตามภาคผนวก ข ยอหนาที่ 56 
ถึง 62 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ  (เมื่อมีการ
ประกาศใช) การออกสิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิเดิมเปนสวนหนึ่งของการตัดสินใจในการโอนสําหรับกิจการ ข 
การหักลดภาษีสําหรับสิทธิดังกลาวจะยังไมเกิดขึ้นจนกระทั่งมีการใชสิทธิ สวนลดภาษีจะขึ้นอยูกับมูลคาที่
แทจริงของสิทธิ ณ วันนั้น กิจการ ก มีอัตราภาษีรอยละ 40 กิจการ ก รับรูสินทรัพยภาษีเงินได            
รอการตัดบัญชี จํานวน 32 บาท (มูลคาที่แทจริงจํานวน 80 บาท x 40%) ของสิทธิในการเลือกซื้อหุน      
ณ วันที่ซื้อธุรกิจ  

กิจการ ก การวัดมูลคาสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดที่ไดมาจากการรวมธุรกิจ (ไมรวมสินทรัพยและหนี้สิน    
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี) จํานวน 450 บาท ฐานภาษีของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดจํานวน 300 บาท     
((450-300) x 40%) ของสินทรัพยสุทธิที่ระบุได ณ วันที่ซื้อธุรกิจ

คาความนิยมคํานวณไดดังนี้
          บาท

เงินสด           400
มูลคาตลาดของสิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิเดิม           100
รวม           500
สินทรัพยสุทธิที่ระบุได ยกเวนสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี          (450)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี             32
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี            60
คาความนิยม 78

การลดลงของมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมไมสามารถนํามาหักทางภาษีได ตามยอหนาที่ 15ก. กิจการ ก 
ไมรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางที่ตองเสียภาษีที่เกี่ยวของกับคาความนิยมที่รับรู
จากการรวมธุรกิจ
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การบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจ มีดังนี้
                              หนวย : บาท

เดบิต คาความนิยม 78 
เดบิต สินทรัพยสุทธิที่ระบุได 450
เดบิต สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 32

เครดิต    เงินสด           400
เครดิต    สวนของเจาของ (สิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิเดิม)           100
เครดิต    หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี             60

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 มูลคาที่แทจริงของสิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิเดิมมีมูลคา 120 บาท กิจการ ก 
รับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวน 48 บาท (120 x 40%) กิจการ ก รับรูรายไดภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีจํานวน 16 บาท (48 – 32) จากการเพิ่มขึ้นของมูลคาที่แทจริงสิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิเดิม 
บันทึกบัญชีดังนี้

                              หนวย : บาท
เดบิต สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 16

เครดิต    รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 16

หากสิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิเดิมไมสามารถนํามาหักภาษีไดภายใตกฎหมายภาษีปจจุบัน กิจการ ก ตอง   
ไมรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กิจการบันทึกบัญชีสําหรับเหตุการณภายหลัง
ซึ่งเปนผลใหเกิดสวนลดภาษีจากการออกสิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิเดิมเปนรายไดหรือคาใชจายภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีสําหรับงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในภายหลังขึ้น

ตามภาคผนวก ข ยอหนาที่ 56 – 62 ของมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช) มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจาณาสัดสวนของสิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิ
เดิมซึ่งเปนสวนหนึ่งของการโอนในการรวมธุรกิจ ซึ่งสัดสวนที่ใหสําหรับริการที่ไดรับในอนาคต ดังนั้นรับรู
คาตอบแทนพนักงานภายหลังการรวมธุรกิจเปนคาใชจาย สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สําหรับสิทธิใหมที่ทดแทนสิทธิเดิมซึ่งเปนคาใชจายภายหลังการรวมธุรกิจ ใหบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปตามตัวอยางที่ 5
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 

เรื่อง

ภาษีเงินได้

คำแถลงการณ์


มาตรฐานฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นการแก้ไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (IAS No. 12 Income Taxes (Bound volume 2009)) 

		สารบัญ



		

		ย่อหน้าที่



		บทนำ

		บทนำ 1-บทนำ 14



		วัตถุประสงค์

		



		ขอบเขต

		1–4



		คำนิยาม

		5–11



		ฐานภาษี

		7–11



		การรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

		12–14



		การรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ภาษีเงินได้            รอการตัดบัญชี

		15–45



		ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี

		15–23



		การรวมธุรกิจ

		19



		สินทรัพย์ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

		20



		ค่าความนิยม

		21–21ข



		การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินเมื่อเริ่มแรก

		22–23



		ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี

		24–33



		ค่าความนิยม

		32ก



		การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินเมื่อเริ่มแรก

		33



		ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้

		34–36



		การนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้มาประเมินใหม่

		37



		เงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขาและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า

		38–45



		การวัดมูลค่า

		46–56



		การรับรู้ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

		57–68ค



		รายการที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

		58–60



		รายการที่รับรู้นอกกำไรหรือขาดทุน

		61ก–65ก



		ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ

		66–68



		ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากรายการที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

		68ก–68ค



		การแสดงรายการ

		71–78



		สินทรัพย์ภาษีเงินได้และหนี้สินภาษีเงินได้

		71–76



		การหักกลบ

		71–76



		ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

		77–78



		ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และรายได้ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับกำไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติ

		77



		ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้ต่างประเทศ     รอการตัดบัญชี

		78



		การเปิดเผยข้อมูล

		79–88



		วันถือปฏิบัติ

		89



		ภาคผนวก

		



		ก. ตัวอย่างของผลแตกต่างชั่วคราว

		



		ข. การแสดงการคำนวณและการนำเสนอข้อมูล

		



		

		





บทนำ

บทนำ 1.
บทนำนี้ไม่ใช้

บทนำ 2.  
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็นวิธีหนี้สินตามงบแสดงฐานะทางการเงินให้ความสำคัญกับ        ผลแตกต่างชั่วคราว ผลแตกต่างชั่วคราว หมายถึง ผลแตกต่างระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และหนี้สินเหล่านั้นในงบแสดงฐานะทางการเงิน ทั้งนี้ฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่วัดมูลค่าตามกฎหมายภาษีอากร ผลแตกต่างชั่วคราวเกิดขึ้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า ไม่ได้จัดสรรกำไรทั้งหมดให้กับบริษัทใหญ่หรือ       ผู้ลงทุน

2. การตีราคาสินทรัพย์ใหม่ และไม่มีรายการปรับปรุงทางภาษีเกิดขึ้น

3. สินทรัพย์หรือหนี้สินที่ระบุได้ซึ่งได้มาจากการรวมธุรกิจโดยทั่วไปรับรู้ตามมูลค่ายุติธรรม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ  (เมื่อมีการประกาศใช้) แต่ไม่มีรายการปรับปรุงทางภาษี

นอกจากนี้ยังมีผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นเมื่อ

1. มีการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินของกิจการ โดยใช้สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน  แต่กำไรหรือขาดทุนทางภาษี (และฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงิน) ใช้สกุลเงินที่แตกต่าง

2. มีการปรับมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงิน ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง หรือ

3. มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกแตกต่างจากฐานภาษีเมื่อเริ่มแรก

บทนำ 3.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการ) เมื่อมีผลแตกต่างชั่วคราวเกิดขึ้นทุกครั้ง โดยมีข้อยกเว้นดังที่กล่าวต่อไป

บทนำ 4.  
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้  หากกิจการเคยมีขาดทุนทางภาษีในอดีต กิจการจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้เพียงเท่าที่มีผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีมากพอ หรือมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่ากิจการจะมีกำไรที่ต้องเสียภาษีมากพอ

บทนำ 5.
ข้อยกเว้นที่กล่าวถึงในบทนำ 3 คือ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่อนุญาตให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มูลค่าตามบัญชีที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกแตกต่างจากฐานภาษีเมื่อเริ่มแรก เพราะสถานการณ์ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลแตกต่างทางระยะเวลา จึงไม่ทำให้เกิดสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บทนำ 6. 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่อนุญาตให้กิจการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (รวมถึงที่เกิดจากผลสะสมของการแปลงค่างบการเงินที่เกี่ยวข้อง) หรือการจัดสรรกำไรที่ไม่ทำให้เกิดหนี้สินภาษีเงินได้ ในกรณีต่อไปนี้ 

6.1
บริษัทใหญ่ ผู้ลงทุน หรือผู้ร่วมค้าสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว และ

6.2
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าผลแตกต่างชั่วคราวจะไม่กลับรายการในอนาคตอันใกล้

ข้อห้ามดังกล่าวทำให้กิจการมิได้รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการต้องเปิดเผยผลรวมของผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้อง

บทนำ 7.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ความเป็นไปได้ในการรับรู้) หรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยผลกระทบ        ที่เกิดขึ้นจากการกำหนดมูลค่าของค่าความนิยม หรือการรับรู้ผลกำไรจากการต่อรองราคาซื้อธุรกิจ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่อนุญาตให้กิจการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้           รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้ค่าความนิยมเมื่อเริ่มแรก

บทนำ 8. 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการต้องรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตีราคาสินทรัพย์ใหม่

บทนำ 9.  
ผลกระทบทางภาษีที่เกิดขึ้นภายหลังจากการได้ประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินบางรายการอาจขึ้นอยู่กับลักษณะของการได้ประโยชน์หรือการจ่ายชำระ เช่น 

9.1
ในบางประเทศ อัตราภาษีที่คิดจากผลกำไรจากการขายสินทรัพย์เสียภาษีต่างจากกำไรทางภาษี

9.2
ในบางประเทศ จำนวนที่ใช้หักภาษีได้จากขายสินทรัพย์มีจำนวนมากกว่าจำนวนที่อาจใช้หักภาษีในรูปค่าเสื่อมราคา

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้วัดมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามผลกระทบทางภาษีที่เกิดขึ้นภายหลังตามลักษณะที่กิจการคาดว่าจะได้ประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือการจ่ายชำระจากมูลค่าตามบัญชีของหนี้สิน 

บทนำ 10. 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่อนุญาตให้กิจการคิดลดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) ซึ่งไม่อนุญาตให้คิดลดสินทรัพย์ภาษีเงินได้      รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในที่เกิดจากการรวมธุรกิจ

บทนำ 11.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการที่แยกแสดงรายการสินทรัพย์และหนี้สินเป็นรายการที่หมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนต้องไม่จัดประเภทสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน

บทนำ 12. 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้นเกี่ยวกับการหักกลบสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี โดยอ้างอิงตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

บทนำ 13.   มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการต้องเปิดเผยคำอธิบายตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้งสองรูปแบบดังต่อไปนี้

13.1
การกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรือรายได้ภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ หรือ

13.2
การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยกับอัตราภาษีที่ใช้ 

นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังกำหนดให้กิจการต้องอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีที่ใช้ โดยเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีก่อน

บทนำ 14. 
ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้รวมถึง

14.1
ผลแตกต่างชั่วคราวแต่ละประเภท ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้และเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้

14.1.1
มูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่รับรู้ และ

14.1.2
มูลค่าของรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน หากมูลค่าดังกล่าวไม่ปรากฏอย่างชัดเจนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าที่รับรู้ในงบแสดงฐานะทางการเงิน

14.2 
ค่าใช้จ่ายทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่ยกเลิก ดังนี้

14.2.1 
กำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก และ

14.2.2
กำไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมปกติของการดำเนินงานที่ยกเลิก 

14.3
มูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและลักษณะของหลักฐานที่ใช้สนับสนุนการรับรู้ เมื่อ

14.3.1
การใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีขึ้นอยู่กับกำไรทางภาษีในอนาคตที่เกินกว่ากำไรที่เกิดจากการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวทางภาษีที่มีอยู่ และ

14.3.2
กิจการประสบปัญหาขาดทุนในงวดปัจจุบันหรืองวดก่อนตามกฎหมายภาษีอากร ซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี




มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

วัตถุประสงค์

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดวิธีการปฏิบัติทางบัญชีสำหรับภาษีเงินได้ ประเด็นหลักของการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้อยู่ที่การรับรู้ผลกระทบทางภาษีทั้งในงวดปัจจุบันและอนาคตจาก

1. การได้รับประโยชน์ในอนาคตซึ่งมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และการจ่ายชำระในอนาคตซึ่งมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ และ

2. รายการและเหตุการณ์อื่นของงวดปัจจุบันที่รับรู้ในงบการเงินของกิจการ

หลักการพื้นฐานของการรับรู้สินทรัพย์และหนี้สิน คือกิจการจะต้องคาดว่าตนจะได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือจะต้องจ่ายชำระมูลค่าตามบัญชีของหนี้สิน หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือการชำระหนี้สินดังกล่าวจะมีผลทำให้กิจการชำระภาษีเพิ่มขึ้น(หรือลดลง) ในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่รายการนั้นไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางภาษี กิจการจะต้องบันทึกหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) โดยมีข้อยกเว้นบางประการ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการต้องบันทึกผลกระทบทางภาษีของรายการและเหตุการณ์อื่น ในลักษณะเดียวกันกับที่บันทึกรายการและเหตุการณ์อื่นนั้น ดังนั้นหากกิจการรับรู้รายการและเหตุการณ์อื่นในกำไรหรือขาดทุน กิจการก็จะต้องรับรู้ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องในกำไรหรือขาดทุนด้วยเช่นกัน ส่วนรายการที่รับรู้ตรงไปยังส่วนของเจ้าของ กิจการต้องบันทึกรายการภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้นในส่วนของเจ้าของโดยตรงเช่นกัน  ในทำนองเดียวกัน การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกิดจากการรวมธุรกิจจะส่งผลต่อมูลค่าของค่าความนิยมหรือจำนวนผลกำไรที่รับรู้จากการต่อรองราคาซื้อธุรกิจ

นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังกำหนดเกี่ยวกับการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ การแสดงรายการภาษีเงินได้ในงบการเงิน  และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้

ขอบเขต

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับวิธีการบัญชีสำหรับภาษีเงินได้

2. ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ภาษีเงินได้ หมายถึง ภาษีทั้งหลายของกิจการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่คำนวณจากกำไรทางภาษี  รวมทั้งภาษีซึ่งบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าต้องจ่าย เนื่องจากการจำหน่ายเงินกำไรให้แก่กิจการที่เสนอรายงาน เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

3. ย่อหน้านี้ไม่ใช้

4. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กำหนดวิธีการบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ดูมาตรฐาน การบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล) หรือเครดิตภาษีจากการลงทุน อย่างไรก็ดีมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดวิธีการบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากเงินอุดหนุนหรือเครดิตภาษีจากการลงทุนดังกล่าว

คำนิยาม

5. คำศัพท์ที่ใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้

		กำไรทางบัญชี

		หมายถึง

		กำไรหรือขาดทุนสำหรับงวด ก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้



		กำไร (ขาดทุน) ทางภาษี

		หมายถึง

		กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี เพื่อใช้คำนวณภาษีเงินได้ที่ต้องชำระ (หรือได้รับคืน)



		ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

		หมายถึง

		ผลรวมของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ใช้ในการคำนวณกำไรหรือขาดทุนสำหรับงวด 



		ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

		หมายถึง

		จำนวนภาษีเงินได้ที่ต้องชำระหรือสามารถขอคืนได้ ซึ่งเกิดจากกำไร (ขาดทุน) ทางภาษีสำหรับงวด



		หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

		หมายถึง

		จำนวนภาษีเงินได้ที่กิจการต้องจ่ายในอนาคตซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี



		สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

		หมายถึง

		จำนวนภาษีเงินได้ที่กิจการสามารถขอคืนได้ในอนาคตซึ่งเกิดจาก

1. ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี

2. ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไป

3. เครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไป 



		ผลแตกต่างชั่วคราว

		หมายถึง

		ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น ผลแตกต่างชั่วคราวอาจจัดเป็นประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี หมายถึง ผลแตกต่างชั่วคราวที่กิจการต้องนำไปรวมเป็นรายได้ในการคำนวณกำไร (ขาดทุน)      ทางภาษีสำหรับงวดอนาคต เมื่อกิจการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือจ่ายชำระมูลค่าตามบัญชีของหนี้สิน

ข.
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี หมายถึง ผลแตกต่างชั่วคราวที่กิจการสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไร(ขาดทุน) ทางภาษีสำหรับงวดอนาคต เมื่อกิจการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือจ่ายชำระมูลค่าตามบัญชีของหนี้สิน 



		ฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน

		หมายถึง

		มูลค่าของทรัพย์สินหรือหนี้สินทางภาษีอากร





6. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ฐานภาษี

7.  
ฐานภาษีของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์ที่กฎหมายภาษีอากรยอมให้นำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีจากมูลค่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ต้องเสียภาษีเมื่อกิจการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น แต่หากประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้  ฐานภาษีของสินทรัพย์จะเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น

		ตัวอย่างการพิจารณาฐานภาษีของสินทรัพย์

1. เครื่องจักรราคาทุน 100 หักค่าเสื่อมราคาตามภาษีแล้วจากงวดก่อน ๆ ถึงงวดปัจจุบันเป็นจำนวน 30  มีต้นทุนคงเหลือ 70 ซึ่งจะถูกหักออกในรอบบัญชีต่อไปในรูปของค่าเสื่อมราคาหรือจากการถือเป็นต้นทุนเมื่อจำหน่ายเครื่องจักร  รายได้ที่เกิดจากการใช้เครื่องจักรและกำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรต้องนำมาเสียภาษี ส่วนผลขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรสามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้  ดังนั้นฐานภาษีของเครื่องจักรคือ 70


2. ดอกเบี้ยค้างรับมีมูลค่าตามบัญชี 100 หากรายได้ดอกเบี้ยเสียภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ เงินสด ฐานภาษีสำหรับดอกเบี้ยค้างรับจะเท่ากับศูนย์ (สำหรับประเทศไทย รายได้ที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยจะคำนวณภาษีตามเกณฑ์สิทธิ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน                        การบัญชี)

3. ลูกหนี้การค้ามีมูลค่าตามบัญชี 100 รายได้ที่เกี่ยวข้องรวมอยู่ในกำไรหรือขาดทุนทางภาษีแล้ว  ดังนั้นฐานภาษีของลูกหนี้การค้าจึงเท่ากับ 100

4. เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อยมีมูลค่าตามบัญชี 100 เงินปันผลดังกล่าวไม่ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษี (ตามกฎหมายไทย จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากเป็นไปตามมาตรา 65 ทวิ (10) แห่งประมวลรัษฎากร) ทั้งนี้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวสามารถนำมาหักจากประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้ทั้งจำนวน ดังนั้นฐานภาษีสำหรับเงินปันผลค้างรับจึงเท่ากับ 100


5. ลูกหนี้เงินกู้ยืมมีมูลค่าตามบัญชี 100  การจ่ายคืนเงินกู้ไม่มีผลกระทบต่อภาษีเงินได้ ดังนั้นฐานภาษีสำหรับเงินกู้ยืมดังกล่าวจึงเท่ากับ 100





		





8. 
ฐานภาษีของหนี้สิน หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินหักด้วยมูลค่าของหนี้สินที่กฎหมายภาษีอากรยอมให้นำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ในอนาคต ในกรณีของรายได้รับล่วงหน้า ฐานภาษีของหนี้สินคือ มูลค่าตามบัญชีหักด้วยจำนวนรายได้ที่ไม่ต้องนำไปเสียภาษีในงวดอนาคต

		ตัวอย่างการพิจารณาฐานภาษีของหนี้สิน



		1. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายมีมูลค่าตามบัญชี 100 หากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีตามเกณฑ์เงินสด ฐานภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจะเท่ากับศูนย์ (สำหรับประเทศไทย ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจะคำนวณภาษีตามเกณฑ์สิทธิ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี)

2. ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า มีมูลค่าตามบัญชี 100 หากรายได้ที่เกี่ยวข้องต้องเสียภาษีเงินได้ตามเกณฑ์เงินสด ฐานภาษีสำหรับดอกเบี้ยรับล่วงหน้าจะเท่ากับศูนย์ (สำหรับประเทศไทยรายได้ที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยจะคำนวณภาษีตามเกณฑ์สิทธิ ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี)

3. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายมีมูลค่าตามบัญชี 100 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้นำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีแล้ว ฐานภาษีของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจะเท่ากับ 100

4. เบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มค้างจ่ายมีมูลค่าตามบัญชี 100 เบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มไม่สามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี (เฉพาะเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพากร) ดังนั้น    ฐานภาษีสำหรับเบี้ยปรับและเงินเพิ่มค้างจ่ายจึงเท่ากับ 100
    

5. เจ้าหนี้เงินกู้ยืมมีมูลค่าตามบัญชี 100 การจ่ายคืนเงินกู้ไม่มีผลกระทบทางภาษี ดังนั้น            ฐานภาษีสำหรับเงินกู้ยืมดังกล่าวจึงเท่ากับ 100






		





9.
รายการบางรายการอาจมีฐานภาษีได้ ถึงแม้ว่ารายการนั้นจะไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์และหนี้สินใน งบแสดงฐานะทางการเงิน เช่น ต้นทุนวิจัยซึ่งกิจการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรทางบัญชีในงวดบัญชีที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น แต่ยังไม่สามารถนำไปถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไร (ขาดทุน) ทางภาษี จนกว่าจะถึงงวดถัดไป ผลแตกต่างระหว่างฐานภาษีของต้นทุนวิจัย (คือ จำนวนที่กฎหมายภาษีอากรยอมให้นำไปหักเป็นรายจ่ายในอนาคตได้) กับมูลค่าตามบัญชี ซึ่งในที่นี้เท่ากับศูนย์ ถือเป็นผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี ซึ่งก่อให้เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

10. ในกรณีที่ฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินไม่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน กิจการควรใช้หลักการพื้นฐานซึ่งมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้ คือ กิจการจะรับรู้หนี้สิน (หรือสินทรัพย์) ภาษีเงินได้           รอการตัดบัญชี ก็ต่อเมื่อการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือการชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชีของหนี้สิน ส่งผลให้กิจการต้องจ่ายภาษีเงินได้ในอนาคตเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) จากจำนวนภาษีที่ต้องจ่ายหากการรับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือการชำระหนี้สินนั้นไม่มีผลกระทบทางภาษี เว้นแต่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะกำหนดเป็นอย่างอื่น ดังตัวอย่าง ค ที่แสดงไว้ในย่อหน้าที่ 52

11.
สำหรับงบการเงินรวม ผลแตกต่างชั่วคราวคำนวณได้โดยการเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินจากงบการเงินรวมกับฐานภาษีที่เหมาะสม ซึ่งฐานภาษีนี้อ้างอิงจากแบบแสดงรายการเสียภาษีรวมสำหรับประเทศที่อนุญาตให้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีรวมได้ ในบางประเทศ ฐานภาษีอาจอ้างอิงจากแบบแสดงรายการภาษีของแต่ละกิจการในกลุ่มกิจการ

การรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

12. ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันสำหรับงวดปัจจุบันและงวดที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้จ่ายชำระต้องรับรู้เป็นหนี้สิน แต่หากจำนวนภาษีที่ได้ชำระไปแล้วในงวดปัจจุบันและงวดที่ผ่านมามากกว่าภาษีที่ต้องชำระสำหรับงวดนั้นๆ ให้รับรู้ส่วนเกินนั้นเป็นสินทรัพย์

13. ผลประโยชน์ที่เกิดจากขาดทุนทางภาษี ซึ่งกิจการสามารถนำกลับไปลดภาษีเงินได้ปัจจุบันในงวดก่อนได้ ต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์ (กรณีนี้ยังไม่มีในประเทศไทย)

14.
เมื่อกิจการนำขาดทุนทางภาษีไปใช้เพื่อลดภาษีเงินได้ปัจจุบันของงวดก่อน กิจการควรรับรู้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ในงวดที่ขาดทุนทางภาษีนั้นเกิดขึ้น เนื่องจากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ดังกล่าว และผลประโยชน์นั้นสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ

การรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี

15.
กิจการต้องรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ ยกเว้นกรณีที่หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั้นเกิดจาก

15.1 
การรับรู้ค่าความนิยมเมื่อเริ่มแรก หรือ

15.2 
การรับรู้เมื่อเริ่มแรกซึ่งสินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากรายการ

15.2.1 ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ

15.2.2 ไม่ส่งผลกระทบต่อกำไรทางบัญชีและกำไร (ขาดทุน) ทางภาษี ณ วันที่เกิดรายการนั้น

อย่างไรก็ตาม สำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขาและบริษัทร่วม รวมถึงส่วนได้เสียในการร่วมค้า กิจการต้องรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามข้อกำหนดในย่อหน้าที่ 39

16.
หลักการพื้นฐานของการรับรู้สินทรัพย์ คือ กิจการจะได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในรูปของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะไหลเข้าสู่กิจการในอนาคต  ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่าฐานภาษีของสินทรัพย์  มูลค่าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ต้องเสียภาษีสูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์ที่สามารถนำไปหักในการคำนวณภาษี ผลแตกต่างนี้ถือเป็นผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีและภาระที่กิจการจะต้องจ่ายภาษีเงินได้ในอนาคตจากการนี้ก็คือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  เมื่อกิจการได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ซึ่งมูลค่าตามบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีที่เกี่ยวข้องนั้น จะทำให้กิจการมีกำไรทางภาษี ผลดังกล่าวทำให้เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไปในรูปของการจ่ายภาษีเงินได้  ดังนั้นมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ จึงกำหนดให้กิจการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีทุกรายการ ยกเว้นกรณีที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 15 และ 39

		ตัวอย่างการพิจารณาผลแตกต่างชั่วคราว



		สินทรัพย์ราคาทุน 150 มีมูลค่าตามบัญชี 100 ค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษี 90 และอัตราภาษีร้อยละ 25 

ฐานภาษีของสินทรัพย์ คือ 60 (ต้นทุน 150 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษี 90) ในการได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 100 กิจการต้องมีรายได้ที่ต้องเสียภาษีเท่ากับ 100 ในขณะที่ สามารถหักค่าเสื่อมราคาทางภาษีได้อีกเพียง 60 ดังนั้นกิจการจะต้องจ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ 10 (40 x 25%) เมื่อได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี 100 กับฐานภาษี 60 ถือเป็นผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี 40 กรณีนี้กิจการจึงต้องรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็นจำนวน 10 (40 x 25%) ซึ่งแสดงถึงภาษีเงินได้ที่กิจการจะต้องจ่ายในอนาคต เมื่อกิจการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์





		



		





17. ผลแตกต่างชั่วคราวบางรายการเกิดขึ้นเมื่อกิจการต้องนำรายได้หรือค่าใช้จ่ายไปรวมคำนวณกำไรทางบัญชีในงวดหนึ่งในขณะที่ต้องนำจำนวนดังกล่าวไปรวมคำนวณกำไรทางภาษีในอีกงวดหนึ่ง ผลแตกต่างชั่วคราวในลักษณะนี้โดยมากเรียกว่า ผลแตกต่างทางระยะเวลา ผลแตกต่างชั่วคราวตามตัวอย่างต่อไปนี้จัดเป็นผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี  ซึ่งมีผลทำให้เกิดหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

17.1 กิจการนำรายได้ดอกเบี้ยรับไปรวมคำนวณกำไรทางบัญชีตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา แต่ใน         บางประเทศกำหนดให้นำรายได้ดอกเบี้ยรับไปรวมคำนวณกำไรทางภาษีเงินได้เมื่อได้รับเงินสด ในกรณีนี้ฐานภาษีของดอกเบี้ยค้างรับที่รับรู้ในงบแสดงฐานะทางการเงินจะมีค่าเป็นศูนย์    เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยรับจะไม่ถือรวมเป็นกำไรทางภาษีจนกว่ากิจการจะได้รับเงินสด 

17.2 มูลค่าค่าเสื่อมราคาที่ใช้ในการคำนวณกำไร (ขาดทุน) ทางภาษีอาจแตกต่างจากมูลค่า          ค่าเสื่อมราคาที่ใช้ในการคำนวณกำไรทางบัญชี  ผลแตกต่างชั่วคราวในกรณีนี้ จะเท่ากับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์กับฐานภาษีของสินทรัพย์ ซึ่งฐานภาษีคำนวณจาก              ราคาทุนเดิมของสินทรัพย์หักด้วยจำนวนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของสินทรัพย์ที่กฎหมายภาษีอากรยอมให้นำไปหักในการคำนวณกำไรทางภาษีสำหรับงวดปัจจุบันและงวดก่อนได้   หากค่าเสื่อมราคาทางภาษีมากกว่าค่าเสื่อมราคาทางบัญชี จะทำให้เกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีขึ้น และกิจการต้องบันทึกเป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากค่าเสื่อมราคาทางภาษีน้อยกว่า           ค่าเสื่อมราคาทางบัญชี จะทำให้เกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี ซึ่งมีผลทำให้เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

17.3 กิจการอาจบันทึกต้นทุนในการพัฒนาเป็นสินทรัพย์และทยอยตัดจำหน่ายในงวดอนาคตเพื่อนำไปคำนวณกำไรทางบัญชี แต่นำต้นทุนในการพัฒนาทั้งหมดไปรวมคำนวณกำไรทางภาษีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ ในกรณีนี้ ต้นทุนในการพัฒนามีฐานภาษีเท่ากับศูนย์เนื่องจากได้หักจากกำไรทางภาษีทั้งจำนวนแล้ว ผลแตกต่างชั่วคราวจึงเท่ากับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของต้นทุนในการพัฒนากับฐานภาษี (โดยฐานภาษีมีค่าเท่ากับศูนย์)

18. ผลแตกต่างชั่วคราวเกิดขึ้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้

18.1 ต้นทุนในการรวมธุรกิจได้ปันส่วนให้กับสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่ระบุได้ตามมูลค่ายุติธรรม  แต่ไม่มีรายการปรับปรุงทางภาษี (ดูย่อหน้าที่ 19) 


18.2 กิจการตีราคาสินทรัพย์ใหม่แต่ไม่มีรายการปรับปรุงทางภาษี (ดูย่อหน้าที่  20)


18.3 กิจการมีค่าความนิยม ที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ (ดูย่อหน้าที่ 21 และ 32)


18.4 ฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีเมื่อเริ่มแรก ตัวอย่างเช่น กรณีที่กิจการได้รับประโยชน์จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งเป็นรายการสินทรัพย์ทางบัญชี แต่ผลประโยชน์ที่ได้ไม่ต้องเสียภาษี (ดูย่อหน้าที่ 22 และ 33)  หรือ

18.5 มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย  สาขาและบริษัทร่วม หรือส่วนได้เสียในการร่วมค้า แตกต่างจากฐานภาษีของเงินลงทุนหรือส่วนได้เสียนั้น (ดูย่อหน้าที่ 38-45)


การรวมธุรกิจ

19. 
ด้วยข้อยกเว้นที่จำกัด สินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาที่ระบุได้จากการรวมธุรกิจถูกรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ กรณีนี้ผลแตกต่างชั่วคราวจะเกิดขึ้นหากฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวไม่ได้รับผลกระทบจากการรวมธุรกิจ หรือได้รับผลกระทบที่แตกต่าง เช่น หากกิจการปรับเพิ่มมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ให้เท่ากับมูลค่ายุติธรรม แต่ฐานภาษีของสินทรัพย์ยังคงมีค่าเท่ากับต้นทุนเดิมตามบัญชีของเจ้าของเดิม ในกรณีนี้จะเกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีขึ้นและต้องบันทึกเป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี การรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของค่าความนิยม (ดูย่อหน้าที่ 66)



สินทรัพย์ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

20.
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับอนุญาตหรือกำหนดให้กิจการแสดงมูลค่าสินทรัพย์บางประเภทด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือให้ตีราคาสินทรัพย์ใหม่ได้ เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ในบางประเทศการตีราคาหรือการปรับปรุงราคาสินทรัพย์ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะส่งผลกระทบต่อกำไร (หรือขาดทุน) ทางภาษีสำหรับงวดปัจจุบัน ทำให้ต้องมีการปรับปรุงฐานภาษีของสินทรัพย์ใหม่ จึงทำให้ไม่เกิด          ผลแตกต่างชั่วคราว สำหรับประเทศอื่นๆ การตีราคาหรือการปรับปรุงราคาสินทรัพย์ไม่ส่งผลกระทบต่อกำไรทางภาษีในงวดที่ตีราคาหรือปรับปรุงราคาสินทรัพย์ ในกรณีนี้กิจการจึงไม่ต้องปรับปรุงฐานภาษีของสินทรัพย์ อย่างไรก็ตามการได้รับประโยชน์ตามมูลค่าตามบัญชีจะส่งผลทำให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ต้องเสียภาษีต่อกิจการและจำนวนที่นำมาหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้จะแตกต่างจากมูลค่าที่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ดังนั้นผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่กับฐานภาษีถือเป็น ผลแตกต่างชั่วคราว ซึ่งจะต้องรับรู้เป็นหนี้สิน   ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย

20.1 
กิจการไม่มีความตั้งใจที่จะจำหน่ายสินทรัพย์ ในกรณีนี้กิจการจะได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีที่ตีใหม่ของสินทรัพย์โดยการใช้สินทรัพย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ทางภาษีที่สูงกว่าค่าเสื่อมราคาที่กฎหมายภาษีอากรยอมให้นำไปหักเป็นรายจ่ายในงวดอนาคต  หรือ

20.2
กิจการสามารถชะลอการจ่ายภาษีเงินได้ของกำไรฝ่ายทุนออกไป หากนำเงินที่ได้จากการขายไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน สำหรับกรณีนี้ กิจการยังคงมีภาระภาษีเงินได้ เมื่อกิจการขายสินทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงนั้นไป หรือนำสินทรัพย์ดังกล่าวไปใช้ 

ค่าความนิยม

21. 
ค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ คือ มูลค่าตามย่อหน้าที่ 21.1 ที่สูงกว่ามูลค่าตามย่อหน้าที่ 21.2 ดังต่อไปนี้

21.1
ผลรวมของ

21.1.1
สิ่งตอบแทนจากการโอนซึ่งเป็นไปตามการโอนให้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) ซึ่งปกติรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อธุรกิจ

21.1.2
มูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในกิจการของผู้ถูกซื้อที่รับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การ      รวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) และ

21.1.3
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อธุรกิจตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของในผู้ถูกซื้อที่ถือโดย ผู้ซื้อไว้ก่อนแล้วในการรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จเป็นขั้น ๆ

21.2
มูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่ระบุได้ ณ วันที่ซื้อธุรกิจที่วัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้)

หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรหลายแห่งไม่อนุญาตให้นำส่วนที่ลดลงของค่าความนิยมมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิทางภาษี (รวมทั้งกรณีประเทศไทย) นอกจากนี้ในประเทศดังกล่าว ราคาทุนของค่าความนิยมถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้เมื่อบริษัทย่อยจำหน่ายธุรกิจนั้นออกไป ในกรณีนี้ค่าความนิยมจะมีฐานภาษีเป็นศูนย์ และผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ ค่าความนิยมกับฐานภาษีซึ่งเท่ากับศูนย์ ถือเป็นผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่อนุญาตให้กิจการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เป็นผลจากกรณีดังกล่าว เนื่องจากค่าความนิยมเป็นเพียงมูลค่าคงเหลือ (จากผลต่างของต้นทุนการซื้อกับมูลค่ายุติธรรมของสิ่งที่ซื้อ) และหากมีการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะทำให้มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมเพิ่มขึ้น

21ก.
การลดลงในภายหลังของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู้เนื่องจากเกิดจาก           ค่าความนิยมที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก ถือว่าเป็นผลจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึงไม่ให้รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามย่อหน้าที่ 15.1 ตัวอย่างเช่น ในการรวมธุรกิจ หากกิจการรับรู้ค่าความนิยมจำนวน 100 บาท ซึ่งมีต้นทุน 100 แต่ฐานภาษีเท่ากับศูนย์ ย่อหน้าที่ 15.1 ไม่อนุญาตให้กิจการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ในกรณีนี้หากภายหลังกิจการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม 20 บาท จำนวนผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีที่เกี่ยวกับค่าความนิยมจะลดลงจาก 100 บาท เป็น 80 บาท ทำให้มูลค่าของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้ลดลงด้วย การลดลงของหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู้ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับค่าความนิยมที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก ดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้กิจการรับรู้ตาม                 ย่อหน้าที่ 15.1

21ข.
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับ                ค่าความนิยมให้รับรู้ได้หากไม่ได้เกิดขึ้นจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรกของค่าความนิยม ตัวอย่างเช่น หากในการรวมธุรกิจ กิจการรับรู้ค่าความนิยมจำนวน  100 บาท หักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ในอัตราร้อยละ 20 ต่อปีนับตั้งแต่ปีที่ได้มา ฐานภาษีของค่าความนิยมจะเท่ากับ 100 บาท ณ วันที่รับรู้เริ่มแรกและเท่ากับ 80 บาท  ณ สิ้นปีที่ได้มา หากมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมคงเหลือ      ณ สิ้นปี ไม่เปลี่ยนแปลงจากจำนวน 100 บาท ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีจำนวน 20 บาท จะเกิดขึ้น ณ สิ้นปีนั้น เนื่องจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีนั้นไม่เกี่ยวกับกับค่าความนิยมที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก กิจการจึงต้องรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี


การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินเมื่อเริ่มแรก

22. ผลแตกต่างชั่วคราวอาจเกิดขึ้นจากการรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินเมื่อเริ่มแรก เช่น ในกรณีกิจการ ไม่สามารถนำต้นทุนของสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ทางภาษี เป็นต้น วิธีการทางบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าวขึ้นอยู่กับลักษณะของรายการที่ทำให้ต้องรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินเมื่อเริ่มแรก ดังต่อไปนี้

22.1
ในการรวมธุรกิจ กิจการต้องรับรู้หนี้สินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          ซึ่งจำนวนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อจำนวนค่าความนิยมหรือจำนวนของมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อส่วนที่สูงกว่าต้นทุนในการรวมธุรกิจ (ดูย่อหน้าที่ 19)

22.2 
หากรายการที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อกำไรทางบัญชีหรือกำไรทางภาษี กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รวมทั้งต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายหรือรายได้   ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าวในกำไรหรือขาดทุนด้วย (ดูย่อหน้าที่ 59) 


22.3 
หากรายการที่เกิดขึ้นไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่ส่งผลกระทบต่อกำไรทางบัญชีและกำไรทางภาษีและถ้ารายการนั้นไม่อยู่ในข้อยกเว้นที่แสดงไว้ในย่อหน้าที่ 15 และ 24 กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินด้วยยอดเดียวกัน อย่างไรก็ตามรายการปรับปรุงดังกล่าวจะส่งผลให้งบการเงินมีความโปร่งใสน้อยลง ดังนั้นมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงไม่อนุญาตให้กิจการรับรู้หนี้สินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในกรณีดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้เมื่อเริ่มแรกหรือการรับรู้ภายหลัง (ดูตัวอย่างประกอบข้างล่าง) นอกจากนี้กิจการยังไม่สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังที่เกิดกับในบัญชีสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้นั้น เมื่อสินทรัพย์นั้นมีการสึกหรอและเสื่อมราคา

		ตัวอย่างประกอบย่อหน้าที่ 22.3



		กิจการตั้งใจจะใช้สินทรัพย์ที่มีราคาทุน 1,000 ตลอดอายุการใช้งาน 5 ปี หลังจากนั้นจะจำหน่ายสินทรัพย์นั้นตามมูลค่าคงเหลือเท่ากับศูนย์  อัตราภาษีเงินได้เท่ากับร้อยละ 40        ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ไม่สามารถถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี  และในการจำหน่ายสินทรัพย์ กำไรจากการจำหน่ายไม่ต้องเสียภาษี และขาดทุนจากการจำหน่ายเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้

เมื่อกิจการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ กิจการจะมีรายได้ทางภาษีเท่ากับ 1,000 และต้องเสียภาษีเท่ากับ 400 แต่กิจการไม่ต้องบันทึกหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกิดขึ้นจำนวน 400 เนื่องจากกรณีนี้ เป็นผลจากการรับรู้สินทรัพย์เมื่อเริ่มแรก

ในปีต่อไปมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เท่ากับ 800 หากกิจการมีรายได้ทางภาษีเท่ากับ 800 กิจการต้องเสียภาษีจำนวน 320 กิจการไม่ต้องบันทึกหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 320 เพราะกรณีนี้เป็นผลมาจากการรับรู้สินทรัพย์เมื่อเริ่มแรก





		





23. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง  การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) กำหนดให้ผู้ออกตราสารแบบผสม (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ) จัดประเภทส่วนของ        ตราสารที่เป็นหนี้สินเป็นหนี้สิน และส่วนที่เป็นส่วนของทุนเป็นส่วนของทุน ในบางประเทศ              ฐานภาษีของส่วนประกอบที่เป็นหนี้สินในการรับรู้เริ่มแรกจะเท่ากับมูลค่าตามบัญชีเริ่มแรกของผลรวมของส่วนประกอบที่เป็นหนี้สินและทุน ดังนั้นผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีจะเกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของส่วนประกอบที่เป็นทุนซึ่งแยกออกจากส่วนประกอบที่เป็นหนี้สิน ดังนั้นกรณีนี้จึงไม่อยู่ในข้อยกเว้นตามย่อหน้าที่ 15.2 และกิจการต้องรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  นอกจากนี้ย่อหน้าที่ 61ก. กำหนดว่า กิจการต้องบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่วนของทุนและย่อหน้าที่ 58 กำหนดว่า กิจการต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นภายหลังเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในกำไรหรือขาดทุน

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี

24. กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีทุกรายการ โดยรับรู้เท่ากับจำนวนที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะมีกำไรทางภาษี            เพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้หักภาษีได้  ทั้งนี้กิจการต้องไม่รับรู้สินทรัพย์    ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกิดจากรายการต่อไปนี้

24.1 รายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ

24.2 ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรทางบัญชี และกำไร (ขาดทุน) ทางภาษี

อย่างไรก็ตาม หากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีนั้นเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า ให้กิจการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามย่อหน้าที่ 44

25.
หลักการพื้นฐานของการรับรู้หนี้สิน คือ กิจการจะต้องสูญเสียทรัพยากรในรูปของประโยชน์       เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อชำระหนี้สินในงวดอนาคต  มูลค่าบางส่วนหรือทั้งหมดของทรัพยากรที่เสียไปนั้นอาจนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรทางภาษีของงวดบัญชีหลังจากงวดที่รับรู้หนี้สินนั้นได้ ในกรณีนี้จะเกิดผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินกับฐานภาษีของหนี้สินขึ้น  ซึ่งจะทำให้เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่ากับภาษีเงินได้ที่กิจการจะได้           รับคืนในอนาคตเมื่อส่วนของหนี้สินนั้นสามารถนำไปหักจากกำไรทางภาษีได้ ในทำนองเดียวกัน หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์มีน้อยกว่าฐานภาษี ผลแตกต่างจะทำให้เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็นจำนวนเท่ากับภาษีเงินได้ที่กิจการจะได้รับคืนในอนาคต

		ตัวอย่าง



		กิจการบันทึกต้นทุนค่าประกันคุณภาพสินค้าค้างจ่ายเป็นหนี้สินจำนวน 100 ในการคำนวณภาษี กิจการไม่สามารถนำต้นทุนค่าประกันคุณภาพสินค้าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายจนกว่า          จะจ่ายจริง อัตราภาษีเท่ากับร้อยละ 25


ในกรณีนี้ฐานภาษีของหนี้สินเป็นศูนย์ (มูลค่าตามบัญชี 100 หักด้วยมูลค่าหนี้สินที่กิจการสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีได้ในอนาคต) เมื่อกิจการจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชีจะทำให้กำไรทางภาษีในอนาคตลดลงเท่ากับ 100 และภาษีที่ต้องจ่ายในอนาคตจะลดลง เท่ากับ 25 (100 x 25%) ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี 100 กับฐานภาษีศูนย์ เป็นผลต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีมีจำนวนเท่ากับ 100 ดังนั้นกิจการจึงต้องบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 25 (100 x 25%) หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะได้รับประโยชน์จากการลดลงของจำนวนภาษีที่ต้องจ่ายดังกล่าว





26.
ตัวอย่างของผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี ซึ่งทำให้เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดังนี้     

26.1 ผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรทางบัญชี เนื่องจากพนักงานให้บริการแก่บริษัท แต่จะสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรทางภาษีได้ ก็ต่อเมื่อกิจการจ่ายเงินสมทบให้กองทุนหรือเมื่อกิจการจ่ายเงินผลประโยชน์ภายหลังการเลิกจ้างให้แก่พนักงาน ในกรณีนี้จะเกิดผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินกับฐานภาษี ซึ่งฐานภาษีของหนี้สินมักมีค่าเป็นศูนย์  ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีดังกล่าวจะก่อให้เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซึ่งกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรูปของค่าใช้จ่ายที่สามารถนำไปหักจากกำไรทางภาษีเมื่อกิจการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนหรือจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่พนักงาน

26.2 กิจการรับรู้ต้นทุนในการวิจัยเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรทางบัญชีในงวดที่เกิดรายการ แต่อาจไม่สามารถนำจำนวนดังกล่าวไปหักในการคำนวณกำไร (หรือขาดทุน)ในทางภาษีได้จนกว่าจะถึงงวดถัดไป ผลแตกต่างระหว่างฐานภาษีของต้นทุนในการวิจัย (จำนวนที่กฎหมายภาษีอากรอนุญาตให้นำไปหักเป็นรายจ่ายในอนาคต) กับมูลค่าตามบัญชีซึ่งเท่ากับศูนย์ ถือเป็นผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี ซึ่งทำให้เกิดสินทรัพย์            ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

26.3 ด้วยข้อยกเว้นที่จำกัด กิจการรับรู้สินทรัพย์ที่ได้รับมาและหนี้สินที่ระบุได้จากการรวมธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อธุรกิจ หากกิจการรับรู้หนี้สิน ณ วันที่ได้รับมาแต่    ยังไม่สามารถนำต้นทุนที่เกี่ยวข้องไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรทางภาษีได้จนกว่าจะถึงงวดถัดไป ในกรณีนี้จะเกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีขึ้น นอกจากนี้จะเกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีขึ้นได้หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้รับมามีมูลค่าต่ำกว่าฐานภาษี สินทรัพย์ภาษีเงินได้             รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจากทั้งสองกรณีข้างต้นจะส่งผลกระทบต่อค่าความนิยม          (ดูย่อหน้าที่ 66)

26.4 กิจการอาจบันทึกสินทรัพย์บางรายการด้วยมูลค่ายุติธรรม หรืออาจตีราคาใหม่ โดยไม่มีการปรับปรุงเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี (ดูย่อหน้าที่ 20) ในกรณีนี้จะเกิดผลแตกต่างชั่วคราว ที่ใช้หักภาษีขึ้น หากฐานภาษีของสินทรัพย์มีจำนวนมากกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น

27.
การกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจะมีผลทำให้กำไรทางภาษีสำหรับงวดอนาคตลดลง อย่างไรก็ตามกิจการจะได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรูปของภาษีเงินได้ที่จ่ายลดลง           ก็ต่อเมื่อกิจการมีกำไรทางภาษีมากเพียงพอที่จะนำรายการนั้นมาหักได้ ดังนั้นกิจการจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะมีกำไร           ทางภาษีมากเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีมาหักได้

28.
มีความเป็นไปได้ว่ากิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีได้              ก็ต่อเมื่อกิจการมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี และมีหน่วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกันและ   หน่วยภาษีเดียวกันซึ่งมีจำนวนที่เพียงพอและคาดว่าจะเกิดการกลับรายการ

28.1 ในงวดเดียวกันกับงวดที่คาดว่าจะมีการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี หรือ

28.2 ในงวดที่ขาดทุนทางภาษีที่เกิดจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถยกไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งอาจเป็นงวดภาษีในอดีตหรือในอนาคต (กรณีกฎหมายภาษีไทย          จะอนุญาตให้เฉพาะขาดทุนทางภาษีสุทธิยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีย้อนหลังไปลดกำไรทางภาษีที่จะเกิดในอนาคตเท่านั้น)

ในกรณีดังกล่าว กิจการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงวดที่ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเกิดขึ้น

29.
หากกิจการมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีและหน่วยภาษีเดียวกันไม่เพียงพอ กิจการสามารถรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในกรณีดังต่อไปนี้ 

29.1
เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะมีกำไรทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีและหน่วยภาษีหน่วยเดียวกันเพียงพอในงวดเดียวกันกับที่มีการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี (หรือในงวดที่ขาดทุนทางภาษีที่เกิดจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถยกไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งอาจเป็นงวดในอดีตหรือ      ในอนาคต ซึ่งเรื่องนี้ กฎหมายภาษีไทยให้ใช้ประโยชน์ได้เฉพาะการนำขาดทุนสุทธิยกมา   ไม่เกิน  5 รอบระยะเวลาบัญชีไปลดภาษีในงวดอนาคต) ในการประเมินว่ากิจการจะมีกำไรทางภาษีในงวดอนาคตเพียงพอหรือไม่  กิจการจะไม่พิจารณาจำนวนที่ต้องเสียภาษี ที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่นำไปหักภาษีซึ่งคาดว่าจะเกิดในงวดอนาคต เนื่องจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวในอนาคตนั้นต้องอาศัยกำไรทางภาษีในงวดอนาคต เพื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าวเช่นกัน หรือ

29.2
กิจการมีการวางแผนภาษีอากรเพื่อทำให้กิจการมีกำไรทางภาษีในงวดที่เหมาะสมได้

30.
การวางแผนภาษีอากร หมายถึง วิธีที่กิจการปฏิบัติเพื่อสร้างหรือเพิ่มกำไรทางภาษีในงวดใด           งวดหนึ่ง ก่อนที่ขาดทุนทางภาษีหรือเครดิตภาษีจะหมดประโยชน์ลง เช่น ในบางประเทศกิจการสามารถสร้างหรือเพิ่มกำไรทางภาษีได้โดย

30.1 เลือกว่าจะจ่ายภาษีจากรายได้ดอกเบี้ยรับตามเกณฑ์เงินสดหรือเกณฑ์คงค้าง 

30.2 ชะลอสิทธิเรียกร้องการหักค่าใช้จ่ายบางรายการจากกำไรทางภาษีไปในงวดอื่น

30.3 ขายหรือขายและเช่ากลับคืนสินทรัพย์ที่มีราคาเพิ่มขึ้น แต่กิจการไม่สามารถปรับปรุง          ฐานภาษีของสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อสะท้อนราคาที่เพิ่มขึ้น

30.4 ขายสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีออกไป (เช่น ในบางประเทศรายได้จากพันธบัตรรัฐบาลไม่ต้องเสียภาษี) เพื่อนำเงินไปซื้อเงินลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ที่ต้อง   เสียภาษีแทน

ถึงแม้ว่าการวางแผนทางภาษีเป็นการขยับกำไรทางภาษีจากงวดอนาคตให้ขึ้นมาอยู่ในงวดก่อนหน้า การนำผลขาดทุนทางภาษี หรือเครดิตภาษีไปใช้ประโยชน์ก็ยังขึ้นอยู่กับผลกำไรทางภาษี   ในอนาคตที่เกิดจากแหล่งอื่น นอกเหนือจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดในอนาคตด้วย

31.
ในกรณีที่กิจการมีประวัติการขาดทุนในงวดที่ผ่านมาไม่นาน ให้กิจการพิจารณาแนวทางตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 35 และ 36 

32.
ย่อหน้านี้ไม่ใช้ 

ค่าความนิยม

32ก.
ถ้ามูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจน้อยกว่าฐานภาษี ผลแตกต่างที่เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของค่าความนิยมควรจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจ    ซึ่งมูลค่าขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ที่ว่ากิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์         ของผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี

การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินเมื่อเริ่มแรก

33.
มีสถานการณ์หนึ่งที่สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกิดขึ้นจากการรับรู้สินทรัพย์เมื่อเริ่มแรก คือ  กรณีที่กิจการได้รับเงินอุดหนุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ไม่ต้องเสียภาษีจากรัฐบาล โดยกิจการนำเงินอุดหนุนดังกล่าวไปหักจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ แต่ในทางภาษีกิจการไม่สามารถนำมูลค่าเงินอุดหนุนไปหักจากมูลค่าเสื่อมสภาพของสินทรัพย์ (ซึ่งเท่ากับฐานภาษี)ได้ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จึงต่ำกว่าฐานภาษีและทำให้เกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีขึ้น หรือในอีกกรณีหนึ่งกิจการอาจบันทึกเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายได้รอการตัดบัญชี ซึ่งทำให้เกิดผลต่างระหว่างรายได้รอการตัดบัญชีกับฐานภาษี ซึ่งมีค่าเป็นศูนย์ จึงทำให้เกิดเป็นผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีขึ้น ทั้งนี้ไม่ว่ากิจการจะใช้วิธีการนำเสนออย่างไรก็ตาม กิจการไม่สามารถรับรู้รายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้ ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวใน ย่อหน้าที่ 22

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้

34.
กิจการจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับขาดทุนทางภาษีหรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้เท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กิจการจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้

35.
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึ่งเกิดจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้และเครดิตภาษีที่ยังไม่ใช้ เป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่ใช้ในการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึ่งเกิดขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวที่นำไปหักภาษี แต่ทั้งนี้การที่กิจการมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงว่ากิจการอาจจะไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคต ดังนั้น หากกิจการมีประวัติการขาดทุนในงวดที่ผ่านมา กิจการจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ได้ เท่าที่กิจการ              มีผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีเพียงพอ หรือมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ากิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มาใช้ประโยชน์ได้  ในสถานการณ์ข้างต้น ย่อหน้าที่ 82 กำหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่า          ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและลักษณะของหลักฐานที่ใช้สนับสนุนการรับรู้รายการ

36.
กิจการควรพิจารณาหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ในการประเมินความน่าจะเป็นว่ากิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ หรือเครดิตภาษีที่ไม่ได้ใช้ไปใช้ประโยชน์         ได้หรือไม่

36.1 กิจการมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีและหน่วยเสียภาษีเดียวกัน ในจำนวนที่เพียงพอที่จะนำขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ไปใช้ประโยชน์ได้ก่อนที่จะหมดอายุหรือไม่

36.2 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่หรือไม่ว่ากิจการจะมีกำไรทางภาษีก่อนที่ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จะหมดอายุลง

36.3 ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น เกิดจากสาเหตุที่สามารถระบุได้และเหตุการณ์นั้น          ไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่

36.4 กิจการมีการวางแผนภาษี (ดูย่อหน้าที่ 30) เพื่อสร้างกำไรทางภาษีให้เกิดขึ้นในงวด              ที่สามารถนำผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่

หากไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะมีกำไรทางภาษีที่เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์      จากขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ทั้งหมด กิจการไม่ควรรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับส่วนนั้น


การนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้มาประเมินใหม่

37.
ทุกวันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน กิจการต้องประเมินสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่    ยังไม่ได้รับรู้ใหม่ และกิจการจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้นั้นได้    ตามจำนวนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตที่จะทำให้ได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าว ตัวอย่างเช่น การที่สถานการณ์ทางการค้าปรับตัวดีขึ้นอาจส่งผลให้กิจการมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 24 หรือ 34          อีกตัวอย่างหนึ่งคือ การที่กิจการต้องประเมินสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีใหม่ ณ วันที่      รวมธุรกิจ หรือภายหลังการรวมธุรกิจแล้ว (ดูย่อหน้าที่ 67 และ 68) 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา และบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า

38.
ผลแตกต่างชั่วคราวจะเกิดขึ้นเมื่อมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา และบริษัทร่วม หรือส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ซึ่งหมายถึงส่วนแบ่งของบริษัทใหญ่ หรือส่วนแบ่งของผู้ลงทุน           ในสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย สาขา บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า ซึ่งรวมถึงมูลค่าตามบัญชีของ            ค่าความนิยมด้วย) มีจำนวนแตกต่างจากฐานภาษี (ซึ่งมักเท่ากับราคาทุน) ของเงินลงทุนหรือ ส่วนได้เสีย ผลแตกต่างนี้อาจเกิดขึ้นได้ในหลายสถานการณ์ เช่น

38.1 บริษัทย่อย สาขา บริษัทร่วม และการร่วมค้ามีกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร

38.2 การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในกรณีที่บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศเดียวกัน

38.3 การลดมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ในงบการเงินรวม จำนวนของผลแตกต่างชั่วคราวอาจต่างจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้อง    กับเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะของบริษัทใหญ่  หากบริษัทใหญ่บันทึกเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะของบริษัทใหญ่ด้วยราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม่

39.
กิจการต้องรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี      ทุกรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขาและบริษัทร่วม และส่วนได้เสีย           ในการร่วมค้า ยกเว้นเมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อ ดังต่อไปนี้

39.1 บริษัทใหญ่ ผู้ลงทุนหรือผู้ร่วมค้า สามารถควบคุมระยะเวลาในการกลับรายการ   ของผลแตกต่างชั่วคราว และ

39.2 มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่มีการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราว     ในอนาคตอันใกล้

40.
เนื่องจากโดยปกติบริษัทใหญ่เป็นผู้ควบคุมนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทใหญ่จึงสามารถควบคุมจังหวะเวลาการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนนั้น (รวมถึงผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นจากกำไรที่ไม่ได้จัดสรรและจากผลต่างในการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ) เกิดขึ้นเมื่อใด นอกจากนี้ ในทางปฎิบัติ บริษัทใหญ่มักจะไม่สามารถประมาณจำนวนภาษีเงินได้ที่จะต้องจ่าย เมื่อมีการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราว ด้วยเหตุนี้เมื่อบริษัทใหญ่ตัดสินใจที่จะไม่ให้มีการจัดสรรกำไรของบริษัทย่อยในระยะเวลาอนาคตอันใกล้ บริษัทจึงไม่ต้องรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทั้งนี้ข้อกำหนดในย่อหน้านี้สามารถนำไปถือปฏิบัติกับเงินลงทุนในสาขาด้วย

41.
กิจการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินด้วยสกุลเงินที่ใช้ดำเนินการ (ดูมาตรฐาน   การบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช้)) หากกิจการต้องคำนวณกำไรขาดทุนทางภาษี     ด้วยสกุลเงินที่ต่างกัน (ซึ่งมีผลให้ฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินของกิจการต่างกันด้วย) แล้ววัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ต่างกัน การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนจะทำให้เกิดผลแตกต่างชั่วคราวซึ่งทำให้กิจการต้องรับรู้หนี้สินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี              (ดูเงื่อนไขตามย่อหน้าที่ 24) และจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี             ที่เกิดขึ้นในกำไรหรือขาดทุน (ดูย่อหน้าที่ 58)

42.
ผู้ลงทุนในบริษัทร่วมที่ไม่สามารถควบคุมกิจการนั้นได้ และมักจะไม่สามารถกำหนดนโยบาย   การจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้นหากไม่มีข้อตกลงพิเศษที่กำหนดว่าบริษัทร่วมจะไม่จ่ายเงินปันผล               ในอนาคตอันใกล้ ผู้ลงทุนต้องรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในบางกรณีผู้ลงทุนอาจไม่สามารถประเมินจำนวนภาษีเงินได้ที่จะต้องชำระในกรณีที่ได้รับประโยชน์จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมได้ แต่สามารถประเมินจำนวนขั้นต่ำและระบุได้ว่า ภาษีที่ต้องจ่ายเท่ากับหรือสูงกว่าจำนวนขั้นต่ำได้             ในกรณีนี้จะใช้จำนวนที่ประเมินนี้วัดมูลค่าหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

43.
ข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้าในการร่วมค้ามักเกี่ยวข้องกับการแบ่งปันกำไรและข้อกำหนดเกี่ยวกับ          การแบ่งปันกำไรจะว่าต้องได้รับการอนุมัติเป็นเอกฉันท์หรืออนุมัติโดยเสียงส่วนใหญ่ตามจำนวน           ที่ระบุ หากผู้ร่วมค้าสามารถควบคุมการแบ่งปันกำไรได้และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการ  จะไม่มีการแบ่งปันกำไรในอนาคตอันใกล้ ผู้ร่วมค้าไม่ต้องรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

44.
กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี  ทุกรายการที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา และบริษัทร่วม และส่วนได้เสีย            ในการร่วมค้า ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า

44.1 จะมีการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวในอนาคตอันใกล้ และ

44.2 จะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวมาใช้ประโยชน์ได้

45.
ในการตัดสินว่ากิจการควรรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่างชั่วคราว          ที่ใช้หักภาษี ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา และบริษัทร่วม และส่วนได้เสีย         ในการร่วมค้าหรือไม่นั้น กิจการต้องพิจารณาตามข้อกำหนดในย่อหน้าที่ 28 ถึง 31


การวัดมูลค่า 

46.
กิจการต้องวัดมูลค่าหนี้สิน (หรือสินทรัพย์) ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและงวดก่อนตามจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระแก่ (หรือได้รับคืนจาก) หน่วยงานจัดเก็บภาษี โดยใช้   อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่บังคับใช้อยู่หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายใน     สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

47.
กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   ด้วยอัตราภาษีสำหรับงวดที่กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้           รอการตัดบัญชีหรือในงวดที่กิจการคาดว่าจะจ่ายชำระหนี้สินภาษี โดยใช้อัตราภาษี                  (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

48. 
ปกติกิจการจะวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันรวมทั้งสินทรัพย์และ หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยใช้อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้แล้ว แต่ในบางประเทศ การประกาศใช้อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) โดยรัฐบาลมีผลกระทบสำคัญต่อการบังคับใช้จริงที่อาจเกิดขึ้นหลังการประกาศในหลายเดือนต่อมา ในกรณีเช่นนี้ กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้โดยใช้อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่รัฐบาลประกาศ

49.
หากกิจการต้องเสียภาษีในอัตราภาษีที่แตกต่างกันสำหรับกำไรในแต่ละระดับ กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยใช้อัตราภาษีเฉลี่ยที่คาดว่าจะต้องใช้กับกำไรทางภาษี (หรือขาดทุนทางภาษี) ในงวดที่กิจการคาดว่าจะมีการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราว

50.
ย่อหน้านี้ไม่ใช้ 


51.
การวัดมูลค่าของหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบ  ทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ หรือ     จะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

52.
ในบางประเทศ ลักษณะที่กิจการจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจ่ายชำระหนี้สิน อาจส่งผลกระทบต่อรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งสองรายการดังนี้

52.1 อัตราภาษีที่ใช้เมื่อกิจการได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่า  ตามบัญชี

52.2 
ฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

ในกรณีนี้ กิจการต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยใช้อัตราภาษีและฐานภาษีที่สอดคล้องกับลักษณะที่กิจการได้รับประโยชน์           จากสินทรัพย์หรือจ่ายชำระหนี้สิน 

		ตัวอย่าง ก (ตัวอย่าง ก นี้เป็นกรณีที่กฎหมายภาษีกำหนดอัตราภาษีไม่เท่ากันระหว่างอัตราภาษีจากการจำหน่ายสินทรัพย์และอัตราภาษีปกติ ดังนั้นกรณีนี้จึงไม่เกิดขึ้นกับประเทศไทย)



		สินทรัพย์มีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 100 แต่มีฐานภาษีเพียง 60 ประเด็นนี้มีข้อสังเกตว่า กรณีที่มีกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์กิจการคำนวณภาษีโดยใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 ซึ่งไม่เท่ากับอัตราภาษีในกรณีอื่นที่เสียภาษีอัตราร้อยละ 30 

ตามตัวอย่าง กิจการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเท่ากับ 8 (40 x 20%) หากกิจการคาดว่าจะจำหน่ายสินทรัพย์เมื่อไม่ใช้งานต่อไป กิจการจะรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   เท่ากับ 12 (คำนวณจาก 40 x 30%) หากกิจการคาดว่าจะไม่ขายสินทรัพย์ แต่จะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์มูลค่าตามบัญชีโดยการใช้งานสินทรัพย์นั้นแทน



		





		ตัวอย่าง ข (ตัวอย่างนี้ให้อ้างอิงได้กับมาตรา 65 ทวิ(3) แห่งประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยไม่มีกรณีนี้ เพราะประมวลรัษฎากรจัดเก็บภาษีกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์โดยคำนวณจากราคาขายหักด้วยต้นทุนทางภาษี)



		สินทรัพย์ราคาทุน 100 มีมูลค่าตามบัญชี 80 ซึ่งกิจการได้ตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็น 150 และไม่มีทำรายการปรับปรุงทางภาษีสำหรับการตีราคาสินทรัพย์นี้ ค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษีของสินทรัพย์เท่ากับ 30 และอัตราภาษีคือร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ในกรณีนี้มีข้อสังเกตว่า ถ้ากิจการจำหน่ายสินทรัพย์ได้สูงกว่าราคาทุน กิจการต้องนำค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษีจำนวน 30 มารวมเป็นกำไรทางภาษี แต่ส่วนของรายรับที่สูงกว่าต้นทุนนั้นไม่ต้องนำมาเสียภาษี

ฐานภาษีของสินทรัพย์เท่ากับ 70 และผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีเท่ากับ 80 (เกิดจากการนำมูลค่าสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ 150 ลบด้วยฐานภาษีของสินทรัพย์ 70) ถ้ากิจการคาดว่าจะไม่จำหน่ายสินทรัพย์แต่จะใช้งานสินทรัพย์จนครบอายุสินทรัพย์กิจการต้องมีรายได้ทางภาษีจำนวนถึง 150 แต่ทั้งนี้กิจการมีรายจ่ายค่าเสื่อมราคาทางภาษีเพียง 70 ในการนี้ทำให้คำนวณหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้เท่ากับ 24 (คำนวณจาก 80 x 30%) 

หากกิจการคาดว่าจะจำหน่ายสินทรัพย์นั้นไปในทันที โดยได้รับเงินค่าจำหน่าย 150 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณได้ดังนี้





 
    ผลแตกต่าง



 หนี้สิน




          

   ชั่วคราวที่ต้อง


        ภาษีเงินได้





 
      เสียภาษี
      อัตราภาษี
      รอการตัดบัญชี

ค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษี


30
        30%
 
    9


กำไรส่วนที่เกินต้นทุน


          50
        - 0-

    -     

รวม




          80


      
    9


(หมายเหตุ ย่อหน้าที่ 61ก. กำหนดไว้ว่า ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มให้บันทึกโดยตรงไปยังกับส่วนของเจ้าของ)







		ตัวอย่าง ค (ตัวอย่าง ค นี้เป็นกรณีที่กฎหมายภาษีกำหนดอัตราภาษีไม่เท่ากันระหว่างอัตราภาษีจากการจำหน่ายสินทรัพย์และอัตราภาษีปกติ ดังนั้น กรณีนี้จึงไม่เกิดขึ้นกับประเทศไทย)



		ตัวอย่างนี้เหมือนกรณีของตัวอย่าง ข ยกเว้นในกรณีถ้ากิจการขายสินทรัพย์ราคาสูงกว่าราคาทุน ต้องนำค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษีมารวมเป็นกำไรทางภาษี (อัตราภาษีเท่ากับร้อยละ 30)     ส่วนกำไรจากการจำหน่ายที่คำนวณจากราคาขาย 150 หักต้นทุนที่ปรับปรุงด้วยภาวะเงินเฟ้อจำนวน 110 เสียภาษีที่อัตราภาษีเท่ากับร้อยละ 40

ถ้ากิจการคาดว่าจะรับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์โดยการใช้งานสินทรัพย์ กิจการต้องมีรายได้ทางภาษีได้เท่ากับ 150 แต่กิจการจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องทางภาษีในรูป          ค่าเสื่อมราคาได้เพียง 70 ในกรณีนี้ฐานภาษีของสินทรัพย์เท่ากับ 70 ทำให้เกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีเท่ากับ 80 และมีหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเท่ากับ                   24 (80 x 30%) ซึ่งเท่ากับในกรณีของตัวอย่าง ข

ถ้ากิจการคาดว่าจะรับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์โดยการจำหน่ายสินทรัพย์ทันที ที่ราคา 150 กิจการสามารถหักต้นทุนที่ปรับปรุงด้วยอัตราเงินเฟ้อได้ที่ 110 ทำให้เกิดกำไรสุทธิเท่ากับ 40 ซึ่งต้องเสียภาษีที่อัตรา ร้อยละ 40 นอกจากนี้ ค่าเสื่อมราคาสะสมทางภาษี 30        จะถูกนำไปรวมเป็นกำไรทางภาษีซึ่งต้องเสียภาษีที่อัตราร้อยละ 30 ในกรณีนี้ฐานภาษีคือ        80 (110 - 30) ทำให้เกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีเท่ากับ 70 และมีหนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีเท่ากับ 25 ((40 x 40%) + (30 x 30%)) อย่างไรก็ดี หากวิธีการคำนวณ ฐานภาษีหาได้ยากกว่าที่แสดงในตัวอย่าง กิจการอาจพิจารณาหลักการพื้นฐานตามย่อหน้าที่ 10 ประกอบ

(หมายเหตุ ย่อหน้าที่ 61ก. กำหนดไว้ว่า ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มให้บันทึกหักโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ)





52ก.
ในบางประเทศ กิจการอาจต้องจ่ายภาษีเงินได้ในอัตราที่สูงกว่า หรือต่ำกว่าอัตราปกติ หากกิจการนำกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น   ของกิจการ และในบางประเทศ กิจการอาจได้รับคืนหรือจ่ายชำระภาษีเงินได้ หากกิจการนำกำไรสุทธิ หรือกำไรสะสมไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมดไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของกิจการ      ซึ่งในกรณีเหล่านี้ กิจการต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน รวมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยใช้อัตราภาษีที่ใช้กับกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร

52ข.
ในกรณีที่อธิบายไว้ตามย่อหน้าที่ 52ก. กิจการจะต้องรับรู้ผลกระทบทางภาษีของเงินปันผล     เมื่อกิจการรับรู้หนี้สินเงินปันผลค้างจ่าย ผลกระทบทางภาษีของเงินปันผลนี้เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับรายการหรือเหตุการณ์ในอดีตมากกว่าการจัดสรรเงินแก่เจ้าของ  ดังนั้นกิจการจึงต้องรับรู้ภาษีเงินได้ของเงินปันผล ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับงวดตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 58 ยกเว้นกรณีที่ภาษีเงินได้ของเงินปันผลนั้นเกิดจากเหตุการณ์ตามที่กล่าวไว้ใน ย่อหน้าที่ 58.1 และ 58.2

		ตัวอย่าง ประกอบย่อหน้าที่ 52ก. และ 52ข. (ตัวอย่างนี้ไม่ตรงกับข้อกฎหมายไทย เนื่องจากตัวอย่างนี้สมมติว่าอัตราภาษีสำหรับกำไรสะสมไม่จัดสรรสูงกว่าอัตราภาษีสำหรับ              กำไรสะสมจัดสรร)



		ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้       ของงวดปัจจุบัน และสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับกิจการที่อยู่        ในประเทศที่ต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในอัตราที่สูงกว่าปกติ (เช่น อัตราร้อยละ 50) โดยกิจการสามารถขอคืนภาษีได้เมื่อกิจการมีการจัดสรรกำไร อัตราภาษีสำหรับกำไรที่จัดสรรแล้วคือ 35% ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน 31 ธันวาคม 25X1 กิจการไม่รับรู้หนี้สินสำหรับเงินปันผลที่เสนอหรือประกาศจ่ายภายหลังวันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ดังนั้นกิจการจึงไม่รับรู้เงินปันผลสำหรับปี 25X1  กำไรที่ต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับปี 25X1 คือ 100,000 โดยมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีสุทธิสำหรับปี 25X1 เท่ากับ 40,000

กิจการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดปัจจุบัน จำนวน 50,000 ทั้งนี้กิจการยังไม่ต้องรับรู้สินทรัพย์ที่กิจการอาจได้รับจากการได้เงินคืนบางส่วน (จากหน่วยงานจัดเก็บภาษี) เมื่อได้จ่ายเงินปันผลในอนาคต นอกจากนี้ กิจการ     ยังรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวน 20,000 (40,000 x 50%) ซึ่งแสดงถึงจำนวนภาษีเงินได้ที่กิจการจะต้องจ่ายเมื่อใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์หรือเมื่อจ่ายชำระหนี้สิน โดยอิงตามอัตราภาษีที่ใช้กับกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร

ต่อมาวันที่ 15 มีนาคม 25X2 กิจการรับรู้เงินปันผลจำนวน 10,000 ซึ่งเป็นเงินปันผล      จากกำไรจากการดำเนินงานของงวดก่อน โดยรับรู้เป็นหนี้สิน

ณ วันที่ 15 มีนาคม 25X2 กิจการต้องรับรู้เงินภาษีได้รับคืนจากหน่วยงานจัดเก็บภาษีจำนวน 1,500 (ซึ่งเท่ากับร้อยละ 15 ของเงินปันผลที่รับรู้เป็นหนี้สินแล้ว) โดยรับรู้เป็นสินทรัพย์           ภาษี เงินได้ของงวดปัจจุบัน และหักจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันสำหรับปี 25X2





53.
กิจการต้องไม่คิดลดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

54.
การคำนวณหาจำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยใช้อัตราคิดลดจะเชื่อถือได้ก็ต่อเมื่อกิจการจัดทำตารางแสดงรายละเอียดของจังหวะเวลาที่จะเกิดการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวแต่ละรายการ ในหลายกรณี ตารางดังกล่าวไม่สามารถ  ทำได้ในทางปฏิบัติ หรือมีความซับซ้อนมากเกินไป ดังนั้น จึงเป็นการไม่สมควรที่จะกำหนด      ให้กิจการต้องคิดลดสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตแต่ไม่บังคับการคิดลดจะทำให้งบการเงินระหว่างกิจการต่างๆไม่สามารถเปรียบเทียบ   กันได้ ดังนั้นมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงไม่กำหนดหรืออนุญาตให้มีการคิดลดสินทรัพย์       ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

55.
กิจการคำนวณผลแตกต่างชั่วคราวโดยอ้างอิงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินถึงแม้ว่า มูลค่าตามบัญชีนั้นจะได้มาจากการคิดลดก็ตาม เช่น กรณีของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

56.
กิจการต้องทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และกิจการต้องลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ      ตัดบัญชีลง เมื่อเห็นว่าไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ทั้งนี้การปรับลดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลงนั้น กิจการต้องกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้           รอการตัดบัญชีให้เท่ากับจำนวนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การรับรู้ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

57.
การรับรู้ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกิดจากรายการหรือเหตุการณ์อื่นๆ ต้องสอดคล้องกับการบัญชีสำหรับการรับรู้รายการหรือเหตุการณ์เหล่านั้น      โดยกำหนดหลักการนี้ไว้ในย่อหน้าที่ 58 ถึง 68ค. 

รายการที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

58.
กิจการต้องรับรู้ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายและนำไปรวมคำนวณกำไรหรือขาดทุนสุทธิสำหรับงวด เว้นแต่ภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นจากรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

58.1
รายการหรือเหตุการณ์ที่กิจการรับรู้นอกกำไรหรือขาดทุน ทั้งในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของไม่ว่าจะในงวดบัญชีเดียวกันหรือต่างกัน           (ดูย่อหน้าที่ 61ก. ถึง 65) 


58.2 
การรวมธุรกิจ (ดูย่อหน้าที่ 66 ถึง 68)


59.
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส่วนใหญ่ เกิดขึ้นเมื่อกิจการนำรายได้หรือค่าใช้จ่ายไปรวมคำนวณกำไรทางบัญชีในงวดบัญชีหนึ่ง แต่นำไปรวมคำนวณกำไรหรือขาดทุนทางภาษีในงวดที่แตกต่างไป กิจการจึงต้องรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในกำไรหรือขาดทุน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

59.1
รายได้ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผลที่กิจการมีสิทธิได้รับและนำไปรวมในกำไรทางบัญชีตามเกณฑ์การจัดสรรรายได้ตามสัดส่วนของเวลาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้) แต่นำไปรวมในกำไร (ขาดทุน) ทางภาษีตามเกณฑ์เงินสด และ

59.2
ต้นทุนของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ซึ่งบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และทยอยตัดจำหน่ายเข้ากำไรหรือขาดทุน แต่กิจการนำจำนวนดังกล่าวจะไปถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีทั้งจำนวน      เมื่อเกิดขึ้น (แต่กรณีนี้ประมวลรัษฎากรกำหนดหลักเกณฑ์ให้หักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ ตามมาตรา 65ทวิ (2))

60.
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีอาจเปลี่ยนแปลงได้แม้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ดังต่อไปนี้

60.1
การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากร

60.2
การประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีใหม่ หรือ

60.3
การเปลี่ยนแปลงลักษณะการได้รับประโยชน์ที่คาดไว้จากสินทรัพย์

กิจการต้องรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีนั้นเกี่ยวข้องกับรายการที่เคยรับรู้ไว้นอกกำไรหรือขาดทุนแล้วในอดีต                 (ดูย่อหน้าที่ 63)

รายการที่รับรู้นอกกำไรหรือขาดทุน

61.
ย่อหน้านี้ไม่ใช้

61ก.
กิจการต้องบันทึกภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนอกกำไรหรือขาดทุน หากภาษีที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับรายการที่บันทึกนอกกำไรหรือขาดทุน ไม่ว่าใน         งวดบัญชีเดียวกันหรือต่างงวดกัน ดังนั้น ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการ ตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการดังต่อไปนี้ ทั้งที่บันทึกในงวดบัญชีเดียวกันหรือต่างงวดกัน

(1)
ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับรายการที่ต้องบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ดูย่อหน้าที่ 62)


(2) 
โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ สำหรับรายการที่ต้องบันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ (ดูย่อหน้าที่ 62ก.)


62.
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกำหนดหรืออนุญาตให้กิจการบันทึกรายการบัญชีบางรายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เช่น

62.1 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าตามบัญชีที่เกิดจากการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่      (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   (เมื่อมีการประกาศใช้)) และ

62.2 ย่อหน้านี้ไม่ใช้

62.3 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช้))

62.4 ย่อหน้านี้ไม่ใช้

62ก.
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกำหนดหรืออนุญาตให้กิจการบันทึกบัญชีบางรายการโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ เช่น

(1)
การปรับปรุงยอดยกมาของกำไรสะสมซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ต้องปรับงบการเงินย้อนหลังหรือการแก้ไขข้อผิดพลาด (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด) และ

(2)
มูลค่าที่เกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของส่วนประกอบของทุนของเครื่องมือทางการเงินแบบผสม (ดูย่อหน้าที่ 23)

63.
ในบางสถานการณ์ที่เข้าข้อยกเว้น กิจการอาจคำนวณหาจำนวนภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการที่บันทึกนอกกำไรหรือขาดทุนได้ยาก (ทั้งที่บันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือบันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ) เช่น ในกรณีต่อไปนี้

63.1 การมีอัตราภาษีแบบขั้นบันได ทำให้กิจการไม่สามารถกำหนดอัตราภาษีที่จะใช้กับ ส่วนประกอบของกำไร (ขาดทุน) ทางภาษีส่วนหนึ่งส่วนใด 

63.2 มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากร ซึ่งส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด) ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่  ได้บันทึกบัญชีนอกกำไรหรือขาดทุนในอดีต หรือ

63.3 กิจการตัดสินใจที่จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือจะไม่รับรู้เต็มจำนวน อีกต่อไป โดยที่สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั้น (ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด) เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้เคยบันทึกบัญชีนอกกำไรหรือขาดทุนในอดีต 

ในกรณีดังกล่าวข้างต้น กิจการต้องกำหนดมูลค่าภาษีเงินได้งของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้            รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการที่กิจการได้บันทึกบัญชีนอกกำไรหรือขาดทุนแล้ว          โดยการปันส่วนตามสัดส่วนของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       ของกิจการในประเทศที่เกี่ยวข้อง หรืออาจใช้วิธีการปันส่วนอื่นที่เหมาะสมกว่าสำหรับสถานการณ์ของกิจการได้

64.
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมี        การประกาศใช้) ไม่ได้ระบุให้กิจการต้องโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาเพิ่มไปยังกำไรสะสมทุกปี ด้วยมูลค่าที่เท่ากับผลต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาที่คิดจากราคาสินทรัพย์ที่ตีใหม่ กับค่าเสื่อมราคาที่คิดจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์ หากกิจการทำการโอนเช่นนั้น มูลค่าที่โอนต้องเป็นมูลค่าสุทธิจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง โดยกิจการต้องนำข้อกำหนดนี้ไปปฏิบัติกับการโอนเมื่อมีการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วยเช่นกัน

65.
หากกิจการตีราคาสินทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี และการตีราคาใหม่นั้นเกี่ยวข้องกับ             การตีราคาสินทรัพย์ทางบัญชีที่กระทำในงวดก่อนหรือเกี่ยวข้องกับการตีราคาสินทรัพย์ทางบัญชี        ที่คาดว่าจะเกิดในงวดอนาคต  กิจการต้องบันทึกผลกระทบทางภาษีเงินได้ที่เกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ และการปรับปรุงฐานภาษี บันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่ผลกระทบนั้นเกิดขึ้น  อย่างไรก็ตามหากการตีราคาสินทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีนั้นไม่เกี่ยวข้องกับ          การตีราคาสินทรัพย์เพิ่มในทางบัญชีที่กระทำในงวดก่อน หรือในงวดที่กิจการคาดว่าจะกระทำ           ในอนาคต กิจการต้องรับรู้ผลกระทบทางภาษีเงินได้ที่เกิดจากการปรับปรุงฐานภาษีในกำไรหรือขาดทุน 

65ก.
เมื่อกิจการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น กฎหมายอาจกำหนดให้กิจการต้องจ่ายส่วนหนึ่งของ            เงินปันผลให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีแทนผู้ถือหุ้น ในหลายประเทศจำนวนเงินดังกล่าวนี้เรียกว่า ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กิจการต้องบันทึกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานจัดเก็บภาษีไว้ในส่วนของเจ้าของโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินปันผล 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ

66.
ตามที่อธิบายในย่อหน้าที่ 19 และ 26.3 ผลแตกต่างชั่วคราวอาจเกิดขึ้นได้จากการรวมธุรกิจ  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมี      การประกาศใช้)  กำหนดให้กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (กรณีที่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้ที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 24) หรือ หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นสินทรัพย์และหนี้สินที่สามารถระบุได้ ณ วันที่ซื้อธุรกิจนั้น ดังนั้นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของค่าความนิยมหรือกำไรจากการซื้อธุรกิจที่กิจการรับรู้ อย่างไรก็ตามภายใต้ย่อหน้าที่ 15.1 กิจการต้องไม่รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้     รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้ค่าความนิยมเมื่อเริ่มแรก

67.
ในการรวมธุรกิจ ความน่าจะเป็นของการเกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีก่อน            การรวมธุรกิจของผู้ซื้ออาจเปลี่ยนไป ผู้ซื้ออาจพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าผู้ซื้อจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซึ่งยังไม่เคยรับรู้ในบัญชีของตนก่อน    การรวมธุรกิจ เช่น ผู้ซื้ออาจได้รับประโยชน์จากขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ของผู้ซื้อโดยการหักจากกำไรทางภาษีในอนาคตของกิจการที่ตนซื้อมา ในทางตรงกันข้าม ผลของการรวมธุรกิจอาจทำให้ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำไรทางภาษีจะเพียงพอที่จะทำให้กิจการได้รับประโยชน์      จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหมดไป ในกรณีนี้ผู้ซื้อต้องรับรู้การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงวดที่เกิดการรวมธุรกิจ แต่ไม่ต้องรวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจ ดังนั้นผู้ซื้อไม่ต้อง          นำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าวมาพิจารณา ในการวัดมูลค่าของค่าความนิยมหรือกำไรจากการต่อรองราคาซื้อธุรกิจที่รับรู้ในการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจ 

68.
ผลประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีที่ยกมา หรือจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีอื่น    ของกิจการที่ถูกซื้ออาจไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) ที่ต้องแยกรับรู้เมื่อมีการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจแต่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง กิจการต้องรับรู้ผลประโยชน์ภาษีเงินได้              รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจริงภายหลังการรวมธุรกิจ ดังต่อไปนี้

68.1 กรณีผลประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ได้มาให้รับรู้ภายในงวดที่มีการวัดมูลค่าซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับข้อมูลใหม่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ต้องนำไปปรับลดมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจ      ถ้ามูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมเท่ากับศูนย์ ผลประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคงเหลือต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

68.2 ผลประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีอื่นที่ได้มาทุกรายการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (หากมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กำหนดให้รับรู้นอกกำไรหรือขาดทุน)

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น ต้องไม่ส่งผลทำให้เกิดจำนวนส่วนได้เสียในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของกิจการที่ถูกซื้อเกินกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจและต้องไม่เกินกว่าจำนวนที่เคยรับรู้สำหรับส่วนเกินนั้น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

68ก.
ในบางประเทศ กิจการสามารถนำจำนวนค่าตอบแทนที่จ่ายด้วยหุ้นทุน สิทธิซื้อหุ้น หรือตราสารทุนอื่นของกิจการไปถือเป็นรายจ่ายที่คำนวณทางภาษีเงินได้ จำนวนที่ใช้หักภาษีอาจแตกต่างจากค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนสะสม และอาจเกิดในรอบบัญชีต่อมา ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศ กิจการอาจรับรู้ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการที่ได้ใช้ประโยชน์พนักงานเป็นสิ่งตอบแทนตามสิทธิซื้อหุ้นที่ให้ (ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้)) แต่จะยังไม่ได้รับลดหย่อนภาษีจนกว่าจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นนั้นแล้ว โดยให้วัดมูลค่าของการลดหย่อนภาษีตามราคาหุ้นของกิจการ ณ วันที่ใช้สิทธิ

68ข.
ในทำนองเดียวกับต้นทุนวิจัยที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 9 และ 26.2 ผลแตกต่างระหว่างฐานภาษีของค่าตอบแทนพนักงานจนถึงปัจจุบัน (คือจำนวนที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีจะอนุญาตให้หักได้       ในอนาคต) และมูลค่าตามบัญชีที่เท่ากับศูนย์ เป็นผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ถ้าไม่สามารถหาจำนวนที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีจะอนุญาต    ให้หักได้ในอนาคต ณ วันสิ้นงวด กิจการต้องประมาณโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ ณ วันสิ้นงวด ตัวอย่างเช่น ถ้าจำนวนที่หน่วยงานภาษีอนุญาตให้หักได้ในอนาคตขึ้นอยู่กับราคาหุ้นของกิจการ   ณ วันที่ในอนาคต ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีควรพิจารณาจากราคาหุ้นของกิจการ ณ วันสิ้นงวด

68ค.
ตามที่กล่าวในย่อหน้าที่ 68ก. จำนวนที่ใช้หักภาษีเงินได้ (หรือประมาณการจำนวนที่ใช้หักภาษีเงินได้ในอนาคต ซึ่งคำนวณโดยวิธีการในย่อหน้าที่ 68ข) อาจแตกต่างจากค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนสะสม ที่เกี่ยวข้อง  ย่อหน้าที่ 58 ระบุให้กิจการต้องรับรู้ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้             รอการตัดบัญชีเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายและนำไปรวมคำนวณกำไรหรือขาดทุนสำหรับงวด ยกเว้นภาษีเงินได้ที่เกิดจาก (1) รายการหรือเหตุการณ์ที่กิจการรับรู้นอกกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีเดียวกันหรือต่างกัน  หรือ (2) การรวมธุรกิจ หากจำนวนที่ใช้หักภาษี (หรือประมาณการจำนวน ที่ใช้หักภาษีในอนาคต) สูงกว่าค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนสะสมที่เกี่ยวข้อง ชี้ให้เห็นว่าจำนวนที่ใช้    หักภาษีไม่ได้เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวกับทุนด้วย ในสถานการณ์เช่นนี้ ส่วนเกินของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันหรือภาษีเงินได้รอการ      ตัดบัญชี ที่เกี่ยวข้องจะถูกรับรู้ตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

การแสดงรายการ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้และหนี้สินภาษีเงินได้

69.
ย่อหน้านี้ไม่ใช้

70.
ย่อหน้านี้ไม่ใช้ 


การหักกลบ

71.
กิจการจะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน ไปหักกลบกับรายการหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้ ก็ต่อเมื่อ

71.1 กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนำสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวมาหักกลบกัน และ

71.2 กิจการตั้งใจจะจ่ายชำระรายการดังกล่าวด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์ และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

72.
ถึงแม้ว่ากิจการจะรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันแยกจากกัน กิจการสามารถนำรายการทั้งสองมาหักกลบกันได้ในงบแสดงฐานะทางการเงินโดยอาศัยหลักเกณฑ์ในทำนองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง     การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันไปหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้หากรายการทั้งสองเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่จัดเก็บโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน และหน่วยงานนั้นอนุญาตให้กิจการจ่ายชำระหรือรับคืนภาษีด้วยจำนวนสุทธิจำนวนเดียวได้

73.
ในงบการเงินรวม กิจการจะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันของกิจการหนึ่งในกลุ่มกิจการไปหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันของอีกกิจการหนึ่งในกลุ่มกิจการได้ก็ต่อเมื่อกิจการทั้งสองมีสิทธิตามกฎหมายที่จะจ่ายชำระหรือรับคืนภาษีด้วยจำนวนสุทธิจำนวนเดียวได้ และทั้งสองกิจการตั้งใจที่จะจ่ายชำระหรือรับคืนภาษีด้วยจำนวนสุทธิจำนวนเดียว และทั้งสองกิจการตั้งใจจะรับชำระสินทรัพย์หรือชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน 

74.
กิจการสามารถนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ไปหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้ก็ต่อเมื่อ

74.1   กิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และ

74.2    ทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นไปตามลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

74.2.1
หน่วยภาษีเดียวกัน

74.2.2
หน่วยภาษีต่างกัน ซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของ            งวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน ในงวดอนาคตแต่ละงวดกิจการคาดว่าจะจ่ายหนี้สิน           ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือรับชำระสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีอย่างมีนัยสำคัญ

75.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไปหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของหน่วยภาษีเดียวกัน ก็ต่อเมื่อทั้งสองรายการนี้เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่จัดเก็บโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน และกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะหักกลบสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันเพื่อหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการจัดทำรายละเอียดตารางเวลาของการกลับรายการของความแตกต่างชั่วคราว
แต่ละรายการ 

76.
ในบางสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น กิจการอาจจะมีสิทธิตามกฎหมายในการหักกลบหนี้สิน และ มีความตั้งใจที่จะชำระภาษีด้วยยอดสุทธิได้เฉพาะในบางงวดบัญชีเท่านั้น ในกรณีเช่นนี้กิจการต้องจัดทำรายละเอียดตารางเวลาที่เชื่อถือได้เพื่อแสดงว่าหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของ          หน่วยภาษีหนึ่ง จะส่งผลให้ต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นในงวดเดียวกันกับที่สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของอีกหน่วยภาษีหนึ่งส่งผลให้หน่วยภาษีที่สองจ่ายภาษีลดลง

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และรายได้ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับกำไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติ

77.
กิจการต้องแสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ หรือรายได้ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับกำไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติของกิจการ ไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

77ก.
ถ้ากิจการแสดงส่วนประกอบของกำไรหรือขาดทุนในงบเฉพาะกำไรขาดทุนตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 81 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนอ    งบการเงิน กิจการต้องแสดงค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ ที่เกี่ยวกับกำไรหรือขาดทุน       จากกิจกรรมตามปกติในงบเฉพาะกำไรขาดทุนนั้น

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้ต่างประเทศรอการตัดบัญชี

78.
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง               อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช้) กำหนดให้กิจการต้องรับรู้ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนบางประเภทเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย แต่ไม่ได้ระบุว่าผลต่างดังกล่าวจะต้องแสดงไว้ส่วนใดของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังนั้นเมื่อกิจการรับรู้ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้ต่างประเทศรอการตัดบัญชีในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กิจการอาจจัดประเภทของผลต่างนั้นเป็นค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินมากที่สุด

การเปิดเผยข้อมูล

79.
กิจการต้องเปิดเผยส่วนประกอบที่สำคัญของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรือรายได้ภาษีเงินได้แยกกัน

80.
ส่วนประกอบของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรือรายได้ภาษีเงินได้อาจประกอบด้วย

80.1 ค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

80.2 รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ของงวดก่อนที่รับรู้ในงวดปัจจุบัน

80.3 ค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้น หรือที่กลับรายการ

80.4 ค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง           อัตราภาษีหรือการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายภาษีอากรใหม่

80.5 จำนวนผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากขาดทุนทางภาษี เครดิตภาษี หรือผลแตกต่างชั่วคราวที่ยังไม่ได้บันทึกในงวดก่อนแต่กิจการนำมาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

80.6 จำนวนผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษี เครดิตภาษี หรือผลแตกต่างชั่วคราวที่ยังไม่ได้บันทึกในงวดก่อนแต่กิจการนำมาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

80.7 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจากการปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์                ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 56  หรือการกลับรายการของ การปรับลดมูลค่าดังกล่าวในงวดก่อน และ

80.8 ค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาดที่สำคัญ ซึ่งรวมในกำไรหรือขาดทุนเนื่องจากไม่สามารถ         นำไปปรับปรุงย้อนหลังได้ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

81.
กิจการต้องเปิดเผยรายการดังต่อไปนี้แยกจากกัน

81.1   จำนวนรวมของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการที่บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ

81.1ก
จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   (ดูย่อหน้าที่ 62 และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนอ งบการเงิน)

81.2   ย่อหน้านี้ไม่ใช้

81.3 
คำอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้กับกำไรทางบัญชีโดยนำเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสองรูปแบบดังต่อไปนี้

81.3.1 
การกระทบยอดระหว่างค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้กับผลคูณของ กำไรทางภาษีกับอัตราภาษีที่ใช้ โดยเปิดเผยเกณฑ์การคำนวณอัตราภาษีที่ใช้ หรือ

81.3.2 
การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยกับอัตราภาษีที่ใช้          โดยเปิดเผยเกณฑ์การคำนวณอัตราภาษีที่ใช้

81.4 
คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีที่ใช้เปรียบเทียบกับงวดบัญชีก่อน

81.5 
จำนวนและวันสิ้นสุดประโยชน์ (ถ้ามี) ของผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี           ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ และเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ ในกรณีที่กิจการไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้ในงบแสดงฐานะทางการเงิน

81.6 
จำนวนรวมของผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา และ บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า ในกรณีที่กิจการไม่ได้รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ดูย่อหน้าที่ 39)

81.7 
ในส่วนที่เกี่ยวกับผลแตกต่างชั่วคราวแต่ละประเภท ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้           แต่ละประเภทและเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แต่ละประเภท

81.7.1 
จำนวนของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่กิจการรับรู้          ในงบแสดงฐานะทางการเงินสำหรับงวดที่นำเสนอแต่ละงวด

81.7.2 
จำนวนของรายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่กิจการรับรู้           ในกำไรหรือขาดทุน หากจำนวนดังกล่าวไม่ปรากฏเด่นชัดในรายการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าที่รับรู้ในงบแสดงฐานะทางการเงิน

81.8
ในกรณีการดำเนินการที่ยกเลิก กิจการต้องเปิดเผยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการ ดังนี้

81.8.1
กำไรหรือขาดทุนจากการยกเลิก และ

81.8.2
กำไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติของการดำเนินงานที่ยกเลิก          สำหรับงวดโดยเปรียบเทียบกับงวดก่อนที่กิจการนำเสนอแต่ละงวด

81.9
จำนวนภาษีเงินได้ของเงินปันผลที่กิจการเสนอจ่ายหรือประกาศจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกิจการก่อนวันที่อนุมัติให้ออกงบการเงิน แต่กิจการไม่ได้รับรู้เป็นหนี้สิน ในงบการเงิน

81.10
ถ้าการรวมธุรกิจเป็นสาเหตุให้ผู้ซื้อมีการเปลี่ยนแปลงการรับรู้สำหรับสินทรัพย์            ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีก่อนการซื้อธุรกิจ (ดูย่อหน้าที่ 67) ให้เปิดเผยมูลค่าของการเปลี่ยนแปลง และ


81.11
ถ้าผลประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในการรวมธุรกิจไม่ได้รับรู้ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ แต่รับรู้ภายหลังจากวันที่ซื้อธุรกิจ (ดูย่อหน้าที่ 68) ให้อธิบายเหตุการณ์หรือ              การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่เป็นเหตุให้ต้องรับรู้ผลประโยชน์ภาษีเงินได้                 รอการตัดบัญชี

82.
กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหลักฐานที่ใช้สนับสนุนการรับรู้สินทรัพย์นั้น เมื่อ

82.1
การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีขึ้นอยู่กับจำนวนของกำไร  ทางภาษีในอนาคตที่สูงกว่าจำนวนกำไรที่เกิดจากการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีที่กิจการมีอยู่

82.2
กิจการประสบภาวะขาดทุนทั้งในงวดปัจจุบันและงวดก่อนกับหน่วยงานจัดเก็บภาษี  ที่สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั้นเกี่ยวข้อง

82ก.
ในสถานการณ์ตามที่ได้อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 52ก. กิจการต้องเปิดเผยลักษณะของผลกระทบทางภาษีเงินได้ที่อาจเกิดขึ้นจากการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้กิจการยังต้องเปิดเผยจำนวนของผลกระทบทางภาษีเงินได้ที่อาจเกิดขึ้น และสามารถประมาณได้และต้องระบุข้อเท็จจริงที่ว่ามีผลกระทบทางภาษีเงินได้ใดที่กิจการไม่สามารถประมาณได้ในทางปฏิบัติ

83.
ย่อหน้านี้ไม่ใช้ 


84.
การเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 81.3 ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้กับกำไรทางบัญชี ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ และทราบปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ดังกล่าวในอนาคต ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้กับกำไรทางบัญชี อาจกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น รายได้             ที่ไม่ต้องเสียภาษี ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำไปหักในการคำนวณกำไร (หรือขาดทุน) ทางภาษี ผลกระทบจากผลขาดทุนทางภาษี และผลกระทบจากอัตราภาษีต่างประเทศ เป็นต้น

85.
ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้กับกำไรทางบัญชี กิจการต้องใช้อัตราภาษีที่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งบการเงิน โดยทั่วไปอัตราภาษีดังกล่าว คือ อัตราภาษีในประเทศที่กิจการมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นผลรวมของอัตราภาษีระดับประเทศและอัตราภาษีระดับท้องถิ่น คำนวณจากกำไร (หรือขาดทุน) ทางภาษีในระดับเดียวกัน อย่างไรก็ตามสำหรับกิจการที่ดำเนินงานในหลายประเทศ อาจเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากกว่า หากกิจการ   รวมรายการกระทบยอดของแต่ละรายการที่ใช้อัตราภาษีในประเทศที่กิจการดำเนินอยู่เข้าด้วยกัน  ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าการเลือกอัตราภาษีที่ใช้จะส่งผลกระทบต่อการกระทบยอด                ที่นำเสนอ

		ตัวอย่างประกอบย่อหน้าที่ 85



		ในปี 25x2 กิจการมีกำไรทางภาษีในประเทศที่ตั้งอยู่ (ประเทศ ก) เท่ากับ 1,500 (25X1 : 2,000) และในประเทศ ข เป็น 1,500 (25X1 : 500) อัตราภาษีของประเทศ ก คือ 30 % และอัตราภาษีของประเทศ ข คือ 20% ในประเทศ ก กิจการมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 100 (25X1 : 200) ซึ่ง        ไม่สามารถนำมาหักในการคำนวณภาษีได้



		ตัวอย่างการกระทบยอดเป็นอัตราภาษีในประเทศ







  ปี 25X1

ปี 25X2

กำไรทางบัญชี



 2,500

3,000

อัตราภาษีในประเทศ  (30%)

750

900

ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายภาษีหักภาษีไม่ได้

         60  

30


ผลกระทบของอัตราภาษีที่ต่ำกว่าของประเทศ ข

    (50)


     (150)                

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

    760 

    780  

ตัวอย่างต่อไปเป็นตัวอย่างการกระทบยอดซึ่งจัดทำโดยการรวมรายการกระทบยอดที่แยกตามอัตราภาษีในประเทศที่กิจการดำเนินอยู่แต่ละประเทศ เมื่อใช้วิธีการนี้ ผลกระทบของผลต่างระหว่างอัตราภาษีในประเทศที่กิจการตั้งอยู่ กับอัตราภาษีในประเทศอื่น จะไม่แยกแสดงรายการในการกระทบยอด กิจการอาจต้องพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งในเรื่องอัตราภาษี และกำไรของกิจการในแต่ละประเทศ เพื่อใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงในอัตราภาษีที่ใช้ ตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 81.4

กำไรทางบัญชี



2,500

3,000

ภาษีที่คำนวณตามอัตราภาษีคูณกับกำไรที่เกิดขึ้นในประเทศที่เกี่ยวข้อง

700

750

ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายภาษีหักภาษีไม่ได้

     60  

     30


ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

   760 

   780





		





86.
อัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย คือ ค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้ หารด้วยกำไรทางบัญชี

87.
ในทางปฏิบัติกิจการมักไม่สามารถคำนวณหาจำนวนของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้ ซึ่งเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา และบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า     (ดูย่อหน้าที่ 39) ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงกำหนดให้กิจการเปิดเผยจำนวนรวมของ        ผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องเปิดเผยจำนวนหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนให้กิจการเปิดเผยมูลค่าของหนี้สินภาษีเงินได้            รอการตัดบัญชี ที่ยังไม่รับรู้ เนื่องจากอาจทำให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์มากขึ้น

87ก.
ย่อหน้าที่ 82ก. กำหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของภาษีเงินได้                ที่อาจเกิดขึ้นจากการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น โดยกิจการต้องเปิดเผยลักษณะสำคัญของระบบภาษีเงินได้ และปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อภาษีเงินได้จากการจ่ายเงินปันผล

87ข.
ในบางครั้ง กิจการไม่สามารถคำนวณหาจำนวนรวมของภาษีเงินได้ที่อาจเกิดขึ้นจากการจ่าย            เงิน ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เช่น ในกรณีที่กิจการมีบริษัทย่อยในต่างประเทศจำนวนมาก อย่างไรก็ตามในกรณีดังกล่าว กิจการอาจสามารถประมาณมูลค่าบางส่วนได้โดยง่าย เช่น ในกลุ่มบริษัทรวม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยบางบริษัท อาจจ่ายภาษีเงินได้สำหรับกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร              ในอัตราที่สูงกว่าปกติ และทราบจำนวนของภาษีเงินได้ที่จะได้รับคืน เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมรวมในอนาคต ในกรณีนี้กิจการต้องเปิดเผยจำนวนภาษีที่จะได้รับคืน และกิจการต้องเปิดเผยด้วยว่า กิจการมีผลกระทบภาษีเงินได้ที่อาจเกิดขึ้นแต่ยังไม่สามารถประมาณได้ และใน งบการเงินเฉพาะของบริษัทใหญ่ (ถ้ามี) กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบภาษีเงินได้   ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำไรสะสมของบริษัทใหญ่

87ค.
กิจการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 82ก. อาจต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ            ผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา และบริษัทร่วม หรือส่วนได้เสียในการร่วมค้าด้วย  ในกรณีนี้ กิจการต้องพิจารณาเรื่องดังกล่าวในการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 82ก.  เช่น กิจการอาจต้องเปิดเผยมูลค่ารวมของผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยในกรณีที่กิจการไม่ได้รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ดูย่อหน้าที่ 81.6) หากกิจการ ไม่สามารถคำนวณมูลค่าของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่รับรู้ได้ (ดูย่อหน้าที่ 87) กิจการอาจมีผลกระทบภาษีเงินได้ที่อาจเกิดขึ้นจากการจ่ายเงินปันผลที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยต่างๆเหล่านั้น ที่กิจการไม่สามารถประเมินได้ 

88.
กิจการต้องเปิดเผยหนี้สินและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น สินทรัพย์ที่ อาจเกิดขึ้น เช่น หนี้สินและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจากข้อพิพาทระหว่างกิจการกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่ยังไม่ยุติ ในทำนองเดียวกันหากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือกฎหมายภาษีอากรที่มี       ผลบังคับใช้ หรือประกาศใช้ภายหลังงวดที่รายงาน กิจการต้องเปิดเผยผลกระทบที่สำคัญที่มีต่อสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้สำหรับงวดและสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังงวดที่รายงาน)

วันถือปฏิบัติ

89.
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป 

ภาคผนวก ก

ตัวอย่างของผลแตกต่างชั่วคราว

ภาคผนวกนี้ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน ทั้งนี้ภาคผนวกมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของมาตรฐานฉบับนี้ได้ชัดเจนขึ้น

ก.  ตัวอย่างสถานการณ์ที่ทำให้เกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการทำให้เกิดหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รายการบัญชีที่มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุน

1. กิจการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับในการคำนวณกำไรทางบัญชีด้วยเกณฑ์รับรู้ตามระยะเวลาแต่นำมารวมคำนวณกำไรทางภาษีตามเกณฑ์เงินสด

2. กิจการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าในการคำนวณกำไรทางบัญชีเมื่อส่งมอบสินค้า แต่นำมารวมคำนวณกำไรทางภาษีเมื่อได้รับเงินค่าสินค้า (หมายเหตุ ตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 3 ของภาคผนวก ข กรณีนี้กิจการจะมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี ซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือด้วย)

3. กิจการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์โดยวิธีอัตราเร่งในการคำนวณกำไรทางภาษี

4. กิจการรับรู้ต้นทุนการพัฒนาเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนและตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแต่นำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรทางภาษีในงวดที่เกิดรายการนั้นขึ้น

5. กิจการนำค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรทางภาษีของงวดปัจจุบันและงวดก่อนตามเกณฑ์เงินสด

รายการบัญชีที่มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะทางการเงิน

6. ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ไม่สามารถถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้และไม่สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรทางภาษี เมื่อกิจการขายหรือตัดบัญชีสินทรัพย์นั้น (หมายเหตุ      ย่อหน้าที่ 15.2 ไม่อนุญาตกิจการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหากสินทรัพย์นั้นไม่ได้   มาจากการรวมธุรกิจ ดูย่อหน้าที่ 22 ประกอบ)

7. ผู้กู้บันทึกเงินกู้ยืมตามจำนวนเงินที่ได้รับ (ซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ต้องจ่ายชำระเมื่อครบกำหนด)      หักด้วยต้นทุนในการทำรายการ โดยมูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมจะเพิ่มขึ้นในภายหลังเนื่องจาก การตัดจำหน่ายต้นทุนในการทำรายการเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรทางบัญชี แต่กิจการต้องนำต้นทุนในการทำรายการไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีในงวดแรกที่กิจการรับรู้รายการเงินกู้ยืม           (หมายเหตุ (1) ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี คือ มูลค่าของต้นทุนในการทำรายการส่วนที่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีในงวดปัจจุบันหรืองวดก่อนแล้ว หักด้วย มูลค่าที่ตัดจำหน่ายสะสมที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี และ (2) ข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 15.2 ไม่สามารถนำมาถือปฏิบัติตามได้ เนื่องจากการรับรู้เงินกู้ยืมเมื่อเริ่มแรกส่งผลกระทบต่อกำไรทางภาษี  ดังนั้นผู้กู้จึงต้องรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)

8. กิจการวัดมูลค่าเจ้าหนี้เงินกู้ยืมในการรับรู้เมื่อเริ่มแรก โดยใช้มูลค่าของเงินที่ได้รับหักด้วยต้นทุนในการทำรายการ กิจการตัดจำหน่ายต้นทุนในการทำรายการเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีตามอายุของเงินกู้ยืมและรายการต้นทุนในการทำรายการเหล่านั้นไม่สามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่าย            ในการคำนวณกำไรทางภาษีสำหรับงวดอนาคต งวดปัจจุบันหรืองวดก่อนได้ (หมายเหตุ (1)      ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีคือ มูลค่าของต้นทุนในการทำรายการที่ยังไม่ได้ตัดจำหน่าย และ (2) ย่อหน้าที่ 15.2 ไม่อนุญาตให้กิจการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับ    กรณีนี้)

9.
ส่วนประกอบที่เป็นหนี้สินของเครื่องมือทางการเงินแบบผสม (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ) วัดมูลค่าตามมูลค่าที่คิดลดจากมูลค่าที่ต้องจ่ายคืนเมื่อครบกำหนด (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) ทั้งนี้ส่วนที่คิดลดไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไร (ขาดทุน) ทางภาษี 

        การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมและการตีราคาใหม่

10.
สินทรัพย์ทางการเงินหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งสูงกว่าราคาทุนเดิมแต่ไม่มีรายการปรับปรุงทางภาษี

11. กิจการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ (ตามวิธีราคาที่ตีใหม่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้)) แต่ไม่มีรายการปรับปรุงทางภาษี (หมายเหตุ ย่อหน้าที่ 61ก. กำหนดให้กิจการบันทึกรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ ไปยังกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)


         การรวมธุรกิจและงบการเงินรวม

12. ในการรวมธุรกิจ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่ากับมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่มีการปรับปรุงรายการทางภาษี (หมายเหตุ ณ วันที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจะทำให้ค่าความนิยมเพิ่มขึ้น หรือรับรู้กำไรจากการต่อรองราคาซื้อธุรกิจ ดูย่อหน้าที่ 66)

13.   มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมที่ลดลงไม่สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายการคำนวณกำไรทางภาษีได้ และต้นทุนของค่าความนิยมก็ไม่สามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีเมื่อมีการขายธุรกิจ (หมายเหตุ ย่อหน้าที่ 15.1 ไม่อนุญาตให้กิจการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในกรณีนี้)

14.   กิจการต้องตัดรายการขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ซึ่งเกิดจากรายการระหว่างกันออกโดยนำไปรวมกับมูลค่า ตามบัญชีของสินค้าคงเหลือหรือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

15.   กำไรสะสมของบริษัทย่อย สาขา บริษัทร่วม และการร่วมค้านำไปรวมไว้ในกำไรสะสมรวมใน     งบการเงินรวม แต่ภาระภาษีเงินได้จะเกิดก็ต่อเมื่อมีการจัดสรรกำไรให้กับบริษัทใหญ่ (หมายเหตุ ย่อหน้าที่ 39 ไม่อนุญาตให้กิจการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้น ถ้าบริษัทใหญ่       ผู้ลงทุน หรือผู้ร่วมค้า สามารถควบคุมระยะเวลาในการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวได้และมีความเป็นได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะไม่กลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวในอนาคตอันใกล้)

16. เงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขาหรือบริษัทร่วมในต่างประเทศ หรือส่วนได้เสียในการร่วมค้าในต่างประเทศได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ      (หมายเหตุ (1) ในกรณีนี้อาจมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี หรือผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี และ (2) ย่อหน้าที่ 39 ไม่อนุญาตให้กิจการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้น หากบริษัทใหญ่  ผู้ลงทุน หรือผู้ร่วมค้าสามารถควบคุมระยะเวลาในการกลับรายการ    ผลแตกต่างชั่วคราวได้ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะไม่กลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวในอนาคตอันใกล้)

17. กิจการบันทึกสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน แต่กิจการคำนวณกำไรหรือขาดทุนทางภาษีโดยใช้สกุลเงินอื่น (หมายเหตุ (1) กรณีนี้อาจเกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีหรือผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี (2) เมื่อเกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี กิจการต้องรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ดูย่อหน้าที่ 41) และ (3) กิจการต้องรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในกำไรหรือขาดทุน ดูย่อหน้าที่ 58)


ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

18. กิจการปรับมูลค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ตัวเงินใหม่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง) และไม่มีการปรับปรุงรายการทางภาษี (หมายเหตุ (1) กิจการรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในกำไรหรือขาดทุน (2) ถ้ากิจการมีการตีราคาสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ตัวเงินใหม่ กิจการต้องบันทึกภาษีเงินได้            รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และบันทึกรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการปรับมูลค่าสินทรัพย์ในกำไรหรือขาดทุน)


ข. ตัวอย่างสถานการณ์ที่ทำให้เกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีทุกรายการทำให้เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางรายการ อาจไม่สามารถรับรู้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน ย่อหน้าที่ 24 ของมาตรฐานฉบับนี้

รายการบัญชีที่ส่งผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุน

1. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุนำมาหักในการคำนวณกำไรทางบัญชี       ตามที่พนักงานให้บริการแก่กิจการ แต่จะนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรทางภาษี        เมื่อกิจการจ่ายให้พนักงานหรือจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน (หมายเหตุ ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้           หักภาษีจะเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าประกันคุณภาพสินค้าหรือดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งบางประเทศต้องนำมาหักในการคำนวณกำไรทางภาษีตามเกณฑ์เงินสด)

2. ค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ในงบการเงินจะมากกว่าค่าเสื่อมราคาสะสมที่ทางภาษีอนุญาตให้ตัดจำหน่าย ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

3. ต้นทุนสินค้าคงเหลือที่ขายก่อนวันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานนำมาหักในการคำนวณกำไรทางบัญชี เมื่อกิจการส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ แต่จะนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรทางภาษีก็ต่อเมื่อกิจการเก็บเงินได้ (หมายเหตุ ตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 2 ของภาคผนวก ก ข้างต้น ในกรณีนี้จะเกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี ซึ่งเกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าที่เกี่ยวข้อง)

4. มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนั้นกิจการจึงลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ไม่สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีจนกว่ากิจการจะขายสินทรัพย์นั้น

5. ต้นทุนในการวิจัย (หรือค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกิจการ หรือ ค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินงานอื่นๆ) รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรทางบัญชี แต่ให้นำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรทางภาษีได้ในงวดถัดไป

6. รายได้รอการรับรู้ซึ่งแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน แต่นำมารวมคำนวณกำไรทางภาษีในงวดปัจจุบันหรือในงวดก่อน

7. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งรวมอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงินเป็นรายได้รอการรับรู้แต่ไม่ต้องนำมาเสียภาษีในงวดอนาคต (หมายเหตุ  ย่อหน้าที่ 24 ไม่อนุญาตให้กิจการรับรู้สินทรัพย์     ภาษีเงินได้ที่เกิดจากกรณีนี้ (ดูย่อหน้าที่ 33 ประกอบ))

การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมและการตีราคาใหม่

8. สินทรัพย์ทางการเงินหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งต่ำกว่า  ราคาทุนแต่ไม่มีการทำรายการปรับปรุงทางภาษี

การรวมธุรกิจและงบการเงินรวม

9. ในการรวมธุรกิจ หากกิจการรับรู้หนี้สินจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการคำนวณกำไรทางภาษีจนกว่าจะถึงงวดถัดไป (หมายเหตุ สินทรัพย์ภาษีเงินได้   
รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจะทำให้ค่าความนิยมลดลงหรือกำไรจากการต่อรองราคาซื้อธุรกิจเพิ่มขึ้น     ดูย่อหน้าที่ 66) 

10. ย่อหน้านี้ไม่ใช้ 

11. รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากรายการระหว่างกันถูกตัดรายการบัญชีออกจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ เช่น สินค้าคงเหลือ หรือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แต่ไม่ต้องทำรายการปรับปรุงทางภาษี

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขาหรือบริษัทร่วมในต่างประเทศ หรือส่วนได้เสียในการร่วมค้า        ในต่างประเทศ จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ    (หมายเหตุ (1) กรณีนี้อาจเกิดได้ทั้งผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีหรือผลแตกต่างชั่วคราว       ที่ใช้หักภาษี และ (2) ย่อหน้าที่ 44 กำหนดให้กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในกรณีที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า (ก) กิจการจะกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวในอนาคตอันใกล้ และ (ข) กำไรทางภาษีมีเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวมาใช้ประโยชน์ได้)

13. กิจการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานแต่คำนวณกำไรขาดทุนทางภาษีโดยใช้สกุลเงินอื่น (หมายเหตุ (1) กรณีนี้อาจเกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีและผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี (2) ถ้ากิจการมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี กิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอ (ดูย่อหน้าที่ 41) และ (3) กิจการต้องรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีใน            กำไรหรือขาดทุน (ดูย่อหน้าที่ 58))

ค.  ตัวอย่างสถานการณ์ที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินมีจำนวนเท่ากับฐานภาษี

1. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่กิจการนำมาหักในการคำนวณหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันสำหรับ              งวดปัจจุบันหรืองวดก่อนแล้ว

2. เจ้าหนี้เงินกู้ยืมที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าของเงินสดที่ได้รับซึ่งมีจำนวนเท่ากับมูลค่าที่ต้องจ่ายคืน    เมื่อครบกำหนด

3. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้

4. รายได้ค้างรับที่ไม่สามารถนำมาคำนวณภาษีเงินได้

ภาคผนวก ข

การแสดงการคำนวณและการนำเสนอข้อมูล

ภาคผนวกนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน ภาคผนวกนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจมาตรฐานได้ชัดเจนขึ้น โดยยกตัวอย่างจากงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จบางส่วนเพื่อแสดงผลกระทบของรายการบัญชีที่อธิบายไว้ข้างต้นที่มีต่องบการเงิน ทั้งนี้บางส่วนของงบการเงินที่ยกมาจึงไม่ได้สอดคล้องกับการแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ 

ตัวอย่างทั้งหมดในภาคผนวกนี้ สมมติว่ากิจการไม่มีรายการบัญชีอื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้

ตัวอย่างในภาคผนวกนี้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีโดยไม่ได้คำนึงถึงกฎหมายของประเทศไทย


ตัวอย่างที่ 1 สินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพได้ 


กิจการซื้ออุปกรณ์ในราคา 10,000 และตัดค่าเสื่อมราคาตามวิธีเส้นตรง โดยมีอายุการใช้งาน 5 ปี ในทางภาษี กิจการต้องตัดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ในอัตราร้อยละ 25 ต่อปีตามวิธีเส้นตรง ผลขาดทุนทางภาษีสามารถนำกลับไปหักกำไรทางภาษีย้อนหลังได้ 5 ปี ในปีที่ 0 กำไรทางภาษีของกิจการมีจำนวนเท่ากับ 5,000 และอัตราภาษีเท่ากับร้อยละ 40

กิจการจะใช้ประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของอุปกรณ์โดยนำมาใช้ผลิตสินค้าเพื่อขาย ดังนั้นภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันของกิจการคำนวณได้ดังนี้

		

		ปี



		

		1

		

		2

		

		3

		

		4

		

		5



		รายได้ทางภาษี

		2,000

		

		2,000

		

		2,000

		

		2,000

		

		2,000



		ค่าเสื่อมราคาทางภาษี

		2,500

		

		2,500

		

		2,500

		

		2,500

		

		0



		กำไร (ขาดทุน) ทางภาษี

		(500)

		

		(500)

		

		(500)

		

		(500)

		

		2,000



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน (อัตราภาษีร้อยละ 40)

		(200)

		

		(200)

		

		(200)

		

		(200)

		

		800





กิจการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน ณ สิ้นปีที่ 1 ถึง 4 เนื่องจากกิจการได้รับประโยชน์      จากขาดทุนทางภาษีที่นำไปหักกำไรทางภาษีของปีที่ 0  

ผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์รวมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายและรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

		

		ปี



		

		1

		

		2

		

		3

		

		4

		

		5



		มูลค่าตามบัญชี

		8,000

		

		6,000

		

		4,000

		

		2,000

		

		0



		ฐานภาษี

		7,500

		

		5,000

		

		2,500

		

		0

		

		0



		ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี

		500

		

		1,000

		

		1,500

		

		2,000

		

		0



		หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้นงวด

		0

		

		200

		

		400

		

		600

		

		800



		ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

		200

		

		200

		

		200

		

		200

		

		  (800)



		หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีปลายงวด

		200

		

		400

		

		600

		

		800

		

		0





กิจการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในปีที่ 1 ถึง 4 เนื่องจาก การกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีจะทำให้เกิดรายได้ทางภาษีในปีต่อๆ ไป งบกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จของกิจการเป็นดังนี้

		

		ปี



		

		1

		

		2

		

		3

		

		4

		

		5



		รายได้

		2,000

		

		2,000

		

		2,000

		

		2,000

		

		2,000



		ค่าเสื่อมราคา

		2,000

		

		2,000

		

		2,000

		

		2,000

		

		2,000



		กำไรก่อนหักภาษี

		0

		

		0

		

		0

		

		0

		

		0



		ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

		(200)

		

		(200)

		

		(200)

		

		(200)

		

		800



		ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

		200

		

		200

		

		200

		

		200

		

		(800)



		ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

		0

		

		0

		

		0

		

		0

		

		0



		กำไรสุทธิสำหรับงวด

		0

		

		0

		

		0

		

		0

		

		0





ตัวอย่างที่ 2 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ตัวอย่างนี้ครอบคลุมระยะเวลา 2 ปี คือ ปี X5 และ ปี X6 ในปี X5 อัตราภาษีเงินได้ที่มีผลบังคับใช้คือร้อยละ 40 ของกำไรทางภาษี ในปี X6 อัตราภาษีเงินได้ที่มีผลบังคับใช้ คือร้อยละ 35 ของกำไรทางภาษี

กิจการรับรู้เงินบริจาคเพื่อการกุศลเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อจ่ายจริง แต่ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี

ในปี X5 กิจการได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ากำลังดำเนินการฟ้องร้องกิจการในเรื่องการปล่อยสารกำมะถัน แม้ว่าในเดือนธันวาคม ปี X6 กิจการยังไม่ได้ขึ้นศาล แต่กิจการก็รับรู้หนี้สินไว้จำนวน 700 ในปี X5 ซึ่งเป็นการประมาณการค่าปรับอย่างดีที่สุด และกิจการไม่สามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่าย          ในการคำนวณภาษี

ในปี X2 กิจการมีต้นทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จำนวน 1,250 ซึ่งได้นำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้สำหรับปี X2 แต่ในทางบัญชีกิจการบันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนและตัดจำหน่ายตามวิธีเส้นตรงเป็นเวลา 5 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม X4 มูลค่าของต้นทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ตัดจำหน่าย มีจำนวน 500


ในปี X5 กิจการทำข้อตกลงกับพนักงานว่าจะให้สวัสดิการด้านสุขภาพหลังเกษียณ กิจการจึงรับรู้ค่าใช้จ่ายสำหรับแผนงานนี้ในขณะที่พนักงานยังปฏิบัติงานอยู่ ในปี X5 และ X6 ยังไม่มีการจ่ายเงินสวัสดิการดังกล่าวให้ผู้เกษียณ ค่าดูแลสุขภาพจะนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีเมื่อกิจการจ่ายให้ผู้เกษียณ      กิจการประเมินว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำไรทางภาษีของกิจการมีเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์    ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้

กิจการคิดค่าเสื่อมราคาทางบัญชีสำหรับอาคารในอัตราร้อยละ 5 ต่อปีโดยใช้วิธีเส้นตรงและค่าเสื่อมราคาทางภาษีร้อยละ 10 ต่อปีด้วยวิธีเส้นตรง ส่วนยานพาหนะตัดค่าเสื่อมราคาทางบัญชีในอัตราร้อยละ 20 โดยวิธีเส้นตรงและทางภาษีร้อยละ 25 ตามวิธีเส้นตรง กิจการตัดค่าเสื่อมราคาทางบัญชีเต็มปีในปีที่ซื้อสินทรัพย์ 

ณ วันที่ 1 มกราคม X6 กิจการตีราคาอาคารใหม่เป็น 65,000 และประมาณว่าอาคารจะเหลืออายุการ    ใช้งานอีก 20 ปี นับจากวันที่ตีราคาใหม่ การตีราคาใหม่ไม่กระทบกับกำไรทางภาษีในปี X6 และหน่วยงานจัดเก็บภาษีไม่ได้ปรับปรุงฐานภาษีของอาคารเพื่อสะท้อนถึงราคาที่ตีใหม่  ในปี X6 กิจการโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่จำนวน 1,033 ไปยังกำไรสะสม ทั้งนี้ส่วนเกินทุนดังกล่าวเกิดจากผลต่างจำนวน 1,590 ระหว่างค่าเสื่อมราคาที่คำนวณจากมูลค่าอาคารที่ตีราคาใหม่ (3,250) กับค่าเสื่อมราคาที่คิดจากต้นทุนของอาคาร (1,660 คือ มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม X6 จำนวน 33,200 หารด้วยอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ 20 ปี ) หักด้วยภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องอีกจำนวน 557            (ดูย่อหน้าที่ 64)


ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

		

		X5

		

		X6



		กำไรทางบัญชี

		8,775

		

		8,740



		บวก

		

		

		



		ค่าเสื่อมราคาทางบัญชี

		4,800

		

		8,250



		เงินบริจาคเพื่อการกุศล

		500

		

		350



		ค่าปรับเนื่องจากมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

		700

		

		-



		ต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

		250

		

		250



		ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลพนักงานเมื่อเกษียณ

		2,000

		

		1,000



		

		17,025

		

		18,590



		หัก

		

		

		



		ค่าเสื่อมราคาทางภาษี

		(8,100)

		

		  (11,850)



		กำไรที่ต้องเสียภาษี

		8,925

		

		6,740



		

		

		

		



		ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันที่อัตราภาษีร้อยละ 40

		3,570

		

		



		ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันที่อัตราภาษีร้อยละ 35 

		

		

		2,359   



		

		

		

		





มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

		ราคาทุน

		อาคาร

		

		ยานพาหนะ

		

		รวม



		

		

		

		

		

		



		ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X4

		50,000

		

		10,000

		

		60,000



		มูลค่าที่เพิ่มขึ้นในปี X5 

		6,000

		

		-

		

		6,000



		ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X5

		56,000

		

		10,000

		

		66,000



		หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมจากการตีราคา

		

		

		

		

		



		        สินทรัพย์ใหม่ ณ 1 มกราคม X6

		(22,800)

		

		-

		

		(22,800)



		ราคาที่ตีเพิ่ม ณ 1 มกราคม X6

		31,800

		

		-

		

		31,800



		ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม X6

		65,000

		

		10,000

		

		75,000



		มูลค่าที่เพิ่มขึ้นในปี X6

		-

		

		15,000

		

		15,000



		

		65,000

		

		25,000

		

		90,000



		

		

		

		

		

		



		ราคาทุน

		อาคาร

		

		ยานพาหนะ

		

		รวม



		ค่าเสื่อมราคาสะสม

		5%

		

		20%

		

		



		ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X4

		20,000

		

		4,000

		

		24,000



		ค่าเสื่อมราคา ปี X5

		2,800

		

		2,000

		

		4,800



		ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X5

		22,800

		

		6,000

		

		28,800



		การตีราคาเพิ่ม ณ 1 มกราคม X6

		  (22,800)

		

		-

		

		(22,800)



		ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม X6

		-

		

		6,000

		

		6,000



		ค่าเสื่อมราคา ปี X6

		3,250

		

		5,000

		

		8,250



		ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X6

		3,250

		

		11,000

		

		14,250



		มูลค่าตามบัญชี

		

		

		

		

		



		31 ธันวาคม X4

		30,000

		

		6,000

		

		36,000



		31 ธันวาคม X5

		33,200

		

		4,000

		

		37,200



		31 ธันวาคม X6

		61,750

		

		14,000

		

		75,750





ฐานภาษีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

		ราคาทุน

		อาคาร

		

		ยานพาหนะ

		

		รวม



		ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X4

		50,000

		

		10,000

		

		60,000



		มูลค่าที่เพิ่มขึ้นในปี X5 

		6,000

		

		-

		

		6,000



		ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X5

		56,000

		

		10,000

		

		66,000



		มูลค่าที่เพิ่มขึ้นในปี X6

		-

		

		15,000

		

		15,000



		ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X6

		56,000

		

		25,000

		

		81,000



		

		

		

		

		

		



		ค่าเสื่อมราคาสะสม

		10%

		

		25%

		

		



		ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X4

		40,000

		

		5,000

		

		45,000



		ค่าเสื่อมราคา ปี X5

		5,600

		

		2,500

		

		8,100



		ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X5

		45,600

		

		7,500

		

		53,100



		ค่าเสื่อมราคา ปี X6

		5,600

		

		6,250

		

		11,850



		ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม X6

		51,200

		

		13,750

		

		64,950



		

		

		

		

		

		



		ฐานภาษี

		

		

		

		

		



		31 ธันวาคม X4

		10,000

		

		5,000

		

		15,000



		31 ธันวาคม X5

		10,400

		

		2,500

		

		12,900



		31 ธันวาคม X6

		4,800

		

		11,250

		

		16,050





สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ 31 ธันวาคม X4


		

		มูลค่าตามบัญชี

		

		ฐานภาษี

		

		ผลแตกต่าง



		

		

		

		

		

		ชั่วคราว



		ลูกหนี้การค้า

		500

		

		500

		

		-



		สินค้าคงเหลือ

		2,000

		

		2,000

		

		-



		ต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

		500

		

		-

		

		500



		เงินลงทุน

		33,000

		

		33,000

		

		-



		ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

		36,000

		

		15,000

		

		21,000



		รวมสินทรัพย์

		72,000

		

		50,500

		

		21,500



		

		

		

		

		

		



		ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันค้างจ่าย

		3,000

		

		3,000

		

		-



		เจ้าหนี้การค้า

		500

		

		500

		

		-



		ค่าปรับค้างจ่าย

		-

		

		-

		

		-



		ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเมื่อเกษียณค้างจ่าย

		-

		

		-

		

		-



		หนี้สินระยะยาว

		20,000

		

		20,000

		

		-



		ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

		8,600

		

		8,600

		

		-



		รวมหนี้สิน

		32,100

		

		32,100

		

		-



		

		

		

		

		

		



		ทุนเรือนหุ้น

		5,000

		

		5,000

		

		-



		ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

		-

		

		-

		

		-



		กำไรสะสม

		34,900

		

		13,400

		

		



		รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

		72,000

		

		50,500

		

		



		

		

		

		

		

		



		ผลแตกต่างชั่วคราว

		

		

		

		

		21,500



		

		

		

		

		

		



		หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

		21,500 ที่อัตราภาษีร้อยละ 40

		

		8,600



		สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

		-

		

		-

		

		-



		หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

		

		

		

		

		8,600





สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ 31 ธันวาคม X5


		

		มูลค่าตามบัญชี

		

		ฐานภาษี

		

		ผลแตกต่าง



		

		

		

		

		

		ชั่วคราว



		ลูกหนี้การค้า

		500

		

		500

		

		-



		สินค้าคงเหลือ

		2,000

		

		2,000

		

		-



		ต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

		250

		

		-

		

		250



		เงินลงทุน

		33,000

		

		33,000

		

		-



		ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

		37,200

		

		12,900

		

		24,300



		รวมสินทรัพย์

		72,950

		

		48,400

		

		24,550



		

		

		

		

		

		



		ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันค้างจ่าย

		3,570

		

		3,570

		

		-



		เจ้าหนี้การค้า

		500

		

		500

		

		-



		ค่าปรับค้างจ่าย

		700

		

		700

		

		-



		ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเมื่อเกษียณค้างจ่าย

		2,000

		

		-

		

		(2,000)



		หนี้สินระยะยาว

		12,475

		

		12,475

		

		-



		ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

		9,020

		

		9,020

		

		-



		รวมหนี้สิน

		28,265

		

		26,265

		

		(2,000)



		

		

		

		

		

		



		ทุนเรือนหุ้น

		5,000

		

		5,000

		

		-



		ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

		-

		

		-

		

		-



		กำไรสะสม

		39,685

		

		17,135

		

		



		รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

		72,950

		

		48,400

		

		



		

		

		

		

		

		



		ผลแตกต่างชั่วคราว

		

		

		

		

		22,550



		หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

		24,550 ที่อัตราภาษีร้อยละ 40

		

		9,820



		สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

		(2,000) ที่อัตราภาษีร้อยละ 40

		

		       (800)



		หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

		

		

		

		

		9,020



		หัก  หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้นงวด

		

		

		

		

		   (8,600)



		ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ

		

		

		

		

		420





สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ 31 ธันวาคม X6


		

		มูลค่าตามบัญชี

		

		ฐานภาษี

		

		ผลแตกต่างชั่วคราว



		ลูกหนี้การค้า

		500

		

		500

		

		-



		สินค้าคงเหลือ

		2,000

		

		2,000

		

		-



		ต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

		-

		

		-

		

		-



		เงินลงทุน

		33,000

		

		33,000

		

		-



		ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

		75,750

		

		16,050

		

		59,700



		รวมสินทรัพย์

		111,250

		

		51,550

		

		59,700



		

		

		

		

		

		



		ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

		2,359

		

		2,359

		

		-



		เจ้าหนี้การค้า

		500

		

		500

		

		-



		ค่าปรับค้างจ่าย

		700

		

		700

		

		-



		ค่ารักษาพยาบาลพนักงานเมื่อเกษียณค้างจ่าย

		3,000

		

		-

		

		(3,000)



		หนี้สินระยะยาว

		12,805

		

		12,805

		

		-



		ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

		19,845

		

		19,845

		

		-



		รวมหนี้สิน

		39,209

		

		36,209

		

		(3,000)



		ทุนเรือนหุ้น

		5,000

		

		5,000

		

		-



		ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

		19,637

		

		-

		

		-



		กำไรสะสม

		47,404

		

		10,341

		

		



		รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

		111,250

		

		51,550

		

		



		

		

		

		

		

		



		ผลแตกต่างชั่วคราว

		

		

		

		

		56,700



		

		

		

		

		

		



		หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

		59,700 ที่อัตราภาษีร้อยละ 35

		

		20,895



		สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

		(3,000 ที่อัตราภาษีร้อยละ 35)

		

		(1,050)



		หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

		

		

		

		

		19,845



		หัก หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้นงวด

		

		

		

		

		(9,020)



		ปรับปรุงยอดคงเหลือต้นงวดของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากการลดอัตราภาษี

		22,550 ที่อัตราภาษีร้อยละ 5

		

		1,127



		ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

		31,800 ที่อัตราภาษีร้อยละ 35

		

		(11,130)



		ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ

		

		

		

		

		822





ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล

รายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่มาตรฐานกำหนดไว้มีดังนี้

ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (ย่อหน้าที่ 79)


		

		X5

		

		X6



		ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

		3,570

		

		2,359



		ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ

		420

		

		822



		ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการลดอัตราภาษีเงินได้

		-

		

		     (1,127)



		ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

		3,990

		

		2,054





ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ย่อหน้าที่ 81.1ก)

		ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตีราคาอาคารใหม่

		-

		

		   (11,130)





นอกจากนี้ ในปี X6 กิจการได้โอนภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 557 จากกำไรสะสมกลับไปยังส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ โดยจำนวนดังกล่าวมาจากผลต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาที่คิดจากมูลค่าของอาคารที่ตีราคาใหม่กับค่าเสื่อมราคาที่คิดจากต้นทุนของอาคาร

คำอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับกำไรทางบัญชี (ย่อหน้าที่ 81.3) 


มาตรฐานฉบับนี้อนุญาตให้กิจการเลือกอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่าย (หรือรายได้) ภาษีเงินได้กับกำไรทางบัญชี ได้สองวิธี ดังนี้

(1) การกระทบยอดระหว่างจำนวนค่าใช้จ่าย (รายได้) และผลคูณของกำไรทางภาษีกับอัตราภาษีที่ใช้ และเปิดเผยเกณฑ์ในการคำนวณอัตราภาษีที่ใช้

		

		X5

		

		X6



		กำไรทางบัญชี

		8,775

		

		8,740



		ภาษีเงินได้คำนวณตามอัตราภาษีที่ใช้ร้อยละ 35  

(ปี X5 ร้อยละ 40)

		3,510

		

		3,059



		ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักในการคำนวณกำไรทางภาษี 

		

		

		



		
เงินบริจาคเพื่อการกุศล

		200

		

		122



		
ค่าปรับเกี่ยวกับมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

		280

		

		-



		ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้นงวดที่ลดลงเนื่องจากอัตราภาษีลดลง

		-

		

		(1,127)



		ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

		3,990

		

		2,054





อัตราภาษีที่ใช้คืออัตราภาษีรวมระหว่างอัตราภาษีของประเทศ คือร้อยละ 30 (ปี X5 อัตราภาษีร้อยละ 35) และอัตราภาษีของท้องถิ่นคือร้อยละ 5

(2) การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช้และเปิดเผยเกณฑ์ในการคำนวณอัตราภาษีที่ใช้

		

		X5

		

		X6



		

		ร้อยละ

		

		ร้อยละ



		อัตราภาษีที่ใช้

		40.0

		

		35.0



		ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักในการคำนวณกำไรทางภาษี 

		

		

		



		เงินบริจาคเพื่อการกุศล

		2.3

		

		1.4



		ค่าปรับเกี่ยวกับมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

		3.2

		

		-



		ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้นงวดที่ลดลงเนื่องจากอัตราภาษีลดลง

		-

		

		      (12.9)



		อัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย (ค่าใช้จ่ายทางภาษีหารด้วยกำไรก่อนภาษี)

		45.5

		

		        23.5





อัตราภาษีที่ใช้ คือ อัตราภาษีรวมระหว่างอัตราภาษีของประเทศ คือร้อยละ 30 (ปี X5 อัตราภาษีร้อยละ 35) และอัตราภาษีของท้องถิ่นคือร้อยละ 5


คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีที่ใช้โดยเปรียบเทียบกับงวดบัญชีก่อน (ย่อหน้าที่ 81.4)

ในปี X6 รัฐบาลเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้ของประเทศจากร้อยละ 35 เป็นร้อยละ 30  


กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลแตกต่างชั่วคราวแต่ละประเภท รวมทั้งขาดทุนทางภาษีที่       ยังไม่ได้ใช้ และเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แต่ละประเภท ดังนี้

 (1)
มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่กิจการรับรู้ในงบแสดงฐานะทางการเงินแต่ละงวดที่นำเสนอ

 (2)
มูลค่าของรายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่กิจการรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนใน แต่ละงวดที่นำเสนอ หากกรณีดังกล่าวไม่สามารถเห็นได้ชัดเจนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าในงบแสดงฐานะทางการเงิน (ย่อหน้าที่ 81.7)


		

		X5

		

		 X6



		ค่าเสื่อมราคาทางภาษี ซึ่งคำนวณโดยใช้อัตราเร่ง

		  9,720

		

		10,322



		หนี้สินค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกษียณ ซึ่งนำมาหักภาษีได้เมื่อจ่ายจริงเท่านั้น

		(800)

		

		(1,050)



		ต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นำมาหักจากกำไรทางภาษีใน           ปีก่อน

		100

		

		-



		ราคาสินทรัพย์ที่ตีเพิ่มสุทธิจากค่าเสื่อมราคาที่เกี่ยวข้อง

		-

		

		10,573



		หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

		9,020

		

		19,845





(หมายเหตุ มูลค่าของรายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่กิจการรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีปัจจุบันสามารถเห็นได้จากมูลค่าในงบแสดงฐานะทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป)

ตัวอย่างที่ 3 การรวมธุรกิจ

ในวันที่ 1 มกราคม X5 กิจการ ก ซื้อหุ้นของกิจการ ข 100% ที่ราคาทุน 600 ณ วันที่ซื้อ ฐานภาษีของเงินลงทุนของบริษัท ก คือ 600 ค่าความนิยมไม่สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้และต้นทุนของค่าความนิยมจะไม่สามารถนำมาหักภาษีได้ต่อให้บริษัทจำหน่ายธุรกิจออกไปก็ตาม อัตราภาษีสำหรับกิจการ ก คือร้อยละ 30 และอัตราภาษีสำหรับกิจการ ข คือร้อยละ 40 


มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาที่ระบุได้ที่กิจการ ก ซื้อมา (ยกเว้นสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) แสดงไว้ในตารางด้านล่างนี้ พร้อมทั้งฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวในประเทศที่กิจการ ข ตั้งอยู่และผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้น

		

		มูลค่าที่รับรู้ ณ วันที่ซื้อ

		

		ฐานภาษี

		

		ผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันที่ซื้อธุรกิจ



		ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

		270

		

		155

		

		115



		ลูกหนี้การค้า

		210

		

		210

		

		-



		สินค้าคงเหลือ

		174

		

		124

		

		50



		หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ

		(30)

		

		-

		

		  (30)



		เจ้าหนี้การค้า

		(120)

		

		(120)

		

		-



		สินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาที่ระบุได้ไม่รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

		504

		

		369

		

		135





สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุต้องนำไป หักออกจากหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  และสินค้าคงเหลือ (ดูย่อหน้าที่ 74)

รายการต้นทุนของค่าความนิยมไม่หักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีในประเทศที่กิจการ ข ตั้งอยู่ ดังนั้นฐานภาษีของค่าความนิยม (ในกิจการ ข) จึงมีค่าเป็นศูนย์ อย่างไรก็ตาม ย่อหน้าที่ 15.1 กิจการ ก ต้องไม่รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมในกิจการ ข

มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในกิจการ ข ในงบการเงินรวมของกิจการ ก เป็นดังนี้

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาที่สามารถระบุได้

ยกเว้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี



504


หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (135 x 40%)



(54)

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาที่สามารถระบุได้

         

450


ค่าความนิยม



150

มูลค่าตามบัญชี



600

ณ วันที่ซื้อกิจการ ฐานภาษีของเงินลงทุนของกิจการ ก มีค่าเท่ากับ 600 ดังนั้นจึงไม่เกิดผลแตกต่างชั่วคราวในบัญชีเงินลงทุน

ระหว่างปี X5 ส่วนของเจ้าของในกิจการ ข (ซึ่งรวมการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อ) มีการเปลี่ยนแปลง เป็นดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม X5



          450


กำไรสะสมสำหรับปี X5 (กำไรสุทธิคือ 150 หักด้วย 

เงินปันผลค้างจ่ายจำนวน 80)



            70

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม X5



          520

กิจการ ก รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายหรือหนี้สินภาษีเงินได้อื่นๆที่กิจการจะต้องจ่าย ในการบันทึกบัญชีลูกหนี้เงินปันผลจำนวน 80


ณ วันที่ 31 ธันวาคม X5 มูลค่าตามบัญชีของบัญชีเงินลงทุนในกิจการ ข ไม่รวมลูกหนี้เงินปันผลค้างจ่าย เป็นดังนี้

สินทรัพย์สุทธิของกิจการ ข



          520


ค่าความนิยม 



          150

มูลค่าตามบัญชี



          670

ผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวกับเงินลงทุนของบริษัท ก มีจำนวน 70 ซึ่งเท่ากับกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตั้งแต่วันซื้อธุรกิจ


ถ้ากิจการ ก พิจารณาว่าจะไม่ขายเงินลงทุน และกิจการ ข จะไม่จัดสรรกำไรสะสมในอนาคตอันใกล้  กิจการ ก ไม่ต้องรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในกิจการ ข (ดูย่อหน้าที่ 39 และ 40) ทั้งนี้ข้อยกเว้นดังกล่าวจะนำมาใช้กับเงินลงทุนในบริษัทร่วมได้ก็ต่อเมื่อมีข้อตกลงว่าจะไม่มี          การจัดสรรกำไรกันในอนาคตอันใกล้ (ดูย่อหน้าที่ 42) กิจการ ก ต้องเปิดเผยมูลค่าผลแตกต่างชั่วคราว ซึ่งไม่ได้รับรู้เป็นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เช่น 70 (ดูย่อหน้าที่ 81.6)


ถ้ากิจการ ก คาดว่าจะขายเงินลงทุนในกิจการ ข หรือ ข จะจัดสรรกำไรสะสมให้ ก ในอนาคตอันใกล้  กิจการ ก ต้องรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามจำนวนผลแตกต่างชั่วคราวที่คาดว่าจะกลับรายการ โดยใช้อัตราภาษีที่สะท้อนให้เห็นว่ากิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน     (ดูย่อหน้าที่ 51) และกิจการ ก ยังบันทึกบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไปยังกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเป็นจำนวนเท่ากับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจากผลต่างในการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งได้บันทึกบัญชีโดยตรงไปยังกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแล้ว (ดูย่อหน้าที่ 61ก.) กิจการ ก ต้องเปิดเผยข้อมูลดังนี้

ก. 
 มูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึ่งกิจการบันทึกโดยตรงไปยังกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น         (ดูย่อ หน้าที่ 81.1ก)


ข.
มูลค่าของผลแตกต่างชั่วคราวที่เหลืออยู่ ซึ่งกิจการคาดว่าจะยังไม่กลับรายการในอนาคตอันใกล้  ดังนั้นกิจการจึงไม่ต้องรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ดูย่อหน้าที่ 81.6)

ตัวอย่างที่ 4 เครื่องมือทางการเงินแบบผสม

กิจการได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่ระบุอัตราดอกเบี้ย มูลค่า 1,000 ณ วันที่ 1 ธันวาคม X4 ซึ่งต้องจ่ายคืนตามราคาที่ตราไว้ ณ วันที่ 1 มกราคม X8 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง  การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) กิจการแยกส่วนประกอบที่เป็นหนี้สินของเครื่องมือทางการเงินไว้เป็นหนี้สิน และแยกส่วนประกอบที่เป็นทุนไว้เป็นทุน ทำให้กิจการต้องบันทึกมูลค่าตามบัญชีเมื่อเริ่มแรกเป็นส่วนประกอบหนี้สินของหุ้นกู้แปลงสภาพเท่ากับ 751 และเป็นส่วนประกอบทุนเท่ากับ 249  ต่อมากิจการรับรู้ส่วนลดของหุ้นกู้เป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 10  ของมูลค่าตามบัญชีของส่วนประกอบที่เป็นหนี้สิน ณ วันต้นปี  ทั้งนี้กฎหมายภาษีอากรไม่อนุญาตให้กิจการนำส่วนลดที่เกิดจากส่วนประกอบที่เป็นหนี้สินของหุ้นกู้แปลงสภาพมาหักเป็นค่าใช้จ่าย และอัตราภาษีคือร้อยละ 40 

รายการผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบที่เป็นหนี้สิน  หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  และรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี แสดงได้ดังนี้

		

		ปี



		

		X4

		

		X5

		

		 X6

		

		 X7



		มูลค่าตามบัญชีของส่วนประกอบที่เป็นหนี้สิน

		751

		

		826

		

		909

		

		   1,000



		ฐานภาษี

		1,000

		

		1,000

		

		1,000

		

		   1,000  



		ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี

		249

		

		174

		

		91

		

		           -



		หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้นงวดที่อัตราภาษีร้อยละ 40

		0

		

		100

		

		70

		

		37



		ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่บันทึกไปยังส่วนของเจ้าของ

		100

		

		-

		

		-

		

		-



		ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

		-

		

		(30)

		

		(33)

		

		(37)



		หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีปลายงวด         ที่อัตราภาษีร้อยละ 40 

		100

		

		70

		

		37 

		

		           -





ตามที่ได้อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 23 ณ วันที่ 31 ธันวาคม X4 กิจการต้องรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการ    ตัดบัญชีที่เกิดขึ้น โดยการปรับมูลค่าตามบัญชีของส่วนประกอบที่เป็นทุนของหนี้แปลงสภาพ ดังนั้นมูลค่าที่กิจการรับรู้ ณ วันนั้น มีดังนี้

ส่วนประกอบที่เป็นหนี้สิน
   



   751


หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
   



   100


ส่วนประกอบที่เป็นทุน (249-100)




   149







1,000


กิจการต้องรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เปลี่ยนแปลงภายหลัง ไว้ในกำไรหรือขาดทุนเป็นรายได้ภาษีเงินได้ (ดูย่อหน้าที่ 23) ดังนั้นกำไรหรือขาดทุนของกิจการจะเป็นดังนี้

                                                                                      ปี

		

		X4

		

		X5

		

		X6

		X7



		ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (ส่วนลดที่คำนวณได้)

		-

		

		   75

		

		83

		91



		ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

		-

		

		 (30)

		

		(33)

		(37)



		

		-

		

		45

		

		50

		54





ตัวอย่างที่ 5 รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

กิจการต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการที่ได้รับจากพนักงานเป็นสิ่งตอบแทนสำหรับสิทธิซื้อหุ้นที่ให้     ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้)  การหักภาษีจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะมีการใช้สิทธิและจะใช้มูลค่าที่แท้จริงของสิทธิ ณ วันที่ใช้สิทธิเป็นเกณฑ์ในการหักภาษี


ตามที่อธิบายในย่อหน้าที่ 68ข. ผลต่างระหว่างฐานภาษีของบริการที่ได้รับจากพนักงานจนถึงงวดปัจจุบัน (ซึ่งเป็นจำนวนที่หน่วยงานเก็บภาษีอนุญาตให้หักภาษีในงวดอนาคตสำหรับบริการนั้น) กับมูลค่า       ตามบัญชีที่เป็นศูนย์ ถือเป็นผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี ซึ่งทำให้เกิดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ     ตัดบัญชี ย่อหน้าที่ 68ข. กำหนดว่า หากจำนวนที่หน่วยงานเก็บภาษีอนุญาตให้หักภาษีในงวดอนาคต    ยังไม่ทราบ ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี กิจการต้องประมาณจำนวนนั้นโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ ณ วันสิ้น      รอบระยะเวลาบัญชี หากหน่วยงานเก็บภาษียอมให้หักภาษีในงวดอนาคตโดยใช้มูลค่าหุ้นในอนาคต     การวัดมูลค่าผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีต้องใช้ราคา ณ สิ้นระยะเวลาบัญชีเป็นเกณฑ์ ดังนั้น ตัวอย่างนี้ ประมาณการของจำนวนที่หักภาษีได้ในงวดอนาคต (และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) ต้องใช้มูลค่าที่แท้จริงของสิทธิ ณ วันสิ้นระยะเวลาบัญชีเป็นเกณฑ์

ตามที่อธิบายในย่อหน้าที่ 68ค. หากจำนวนที่ใช้หักภาษี (หรือประมาณการจำนวนที่ใช้หักภาษีได้ใน    งวดอนาคต) มากกว่าจำนวนค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนสะสมที่เกี่ยวข้อง แสดงว่า จำนวนที่หักภาษีเกี่ยวข้อง  ทั้งค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานและส่วนของทุน ในสถานการณ์เช่นนี้ ตามย่อหน้าที่ 68ค. กำหนดให้กิจการรับรู้ส่วนเกินของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันต้องรับรู้โดยตรงใน  ส่วนของเจ้าของ

อัตราภาษีของกิจการ คือ ร้อยละ 40 สิทธิที่ออกให้ ณ ต้นปีที่ 1 จะเป็นสิทธิขาด ณ สิ้นปีที่ 3 และใช้สิทธิได้ ณ สิ้นปีที่ 5 รายละเอียดของค่าใช้จ่ายที่รับรู้ตามบริการที่ได้รับจากพนักงาน และได้ใช้ประโยชน์แล้วในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี จำนวนสิทธิคงเหลือ ณ สิ้นปีแต่ปี และมูลค่าที่แท้จริงของสิทธิ ณ สิ้นปีเป็นดังนี้

		ปีที่

		ค่าใช้จ่ายตามบริการที่พนักงานให้

		จำนวนสิทธิคงเหลือ ณ สิ้นปี

		มูลค่าที่แท้จริงต่อสิทธิ



		1

		             188,000

		50,000

		    5



		2

		             185,000

		45,000

		   8



		3

		             190,000

		40,000

		  13



		4

		                       0

		40,000

		  17



		5

		                       0

		40,000

		  20





กิจการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและรายได้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในช่วงปีที่ 1 – 4 และรายได้ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันในปีที่ 5 ดังนี้ ในปีที่ 4 และ 5 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและรายได้ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันบางส่วนรับรู้โดยตรงเข้าส่วนของเจ้าของ เพราะประมาณการภาษี (และภาษีจริง) ที่หักได้มากกว่าค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานสะสม

ปีที่ 1

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี


(50,000 x 5 x 1/3 (ก) x 0.40) =                                                                           33,333


(ก)  ฐานภาษีของบริการที่พนักงานให้ใช้มูลค่าที่แท้จริงของสิทธิ สิทธิเหล่านั้นให้สำหรับบริการที่ได้รับ 3 ปี เนื่องจากถึงปัจจุบัน กิจการได้รับบริการเพียง 1 ปี จึงต้องคูณมูลค่าที่แท้จริงของสิทธิเลือกด้วย 1/3 เพื่อใช้เป็นฐานภาษี ณ สิ้นปีที่ 1

รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องรับรู้ทั้งหมดในกำไรหรือขาดทุน เนื่องจากประมาณการภาษีที่หักได้ในอนาคตเป็นจำนวน 83,333 (50,000 x 5 x 1/3) น้อยกว่าค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานสะสมจำนวน 188,000

ปีที่ 2 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ สิ้นงวด 

		(45,000 x 8 x 2/3 x 0.40) =

		96,000

		



		หัก สินทรัพย์ภาษีเงินได้ต้นงวดยกมา

		(33,333)

		



		รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับปี

		

		62,667*





*จำนวนเงินนี้ประกอบด้วยรายการดังนี้

รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของบริการที่ได้รับ       


จากพนักงานระหว่างปีและมูลค่าตามบัญชีเป็นศูนย์

		(45,000 x 8 x 1/3 x 0.40)                                                          

		48,000

		 





รายได้ภาษีเงินได้ที่เกิดจากการปรับปรุงฐานภาษีของบริการที่ได้รับ


จากพนักงานในปีก่อน

		 ก) มูลค่าที่แท้จริงที่เพิ่มขึ้น (45,000 x 3 x 1/3 x 0.40)          

		18,000

		



		 ข) จำนวนสิทธิที่ลดลง (5,000 x 5 x 1/3 x 0.40)                 

		 (3,333)

		



		รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับปี

		

		62,667





รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เนื่องจากประมาณการภาษีเงินได้ที่ใช้หักได้มีจำนวน 240,000 (45,000 x 8 x 2/3) น้อยกว่าค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานสะสม 373,000 (188,000 + 185,000)

ปีที่ 3

		สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ สิ้นงวด (40,000 x 13 x 0.40) =

		208,000

		



		หัก สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ต้นงวด                             

		(96,000)

		



		รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับปี

		

		112,000





รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เนื่องจากประมาณการภาษีเงินได้ที่ใช้หักได้ 520,000 (45,000 x 13) น้อยกว่าค่าใช้จ่ายเงินเดือนสะสม 563,000 (188,000 + 185,000 + 190,000)

ปีที่ 4

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ สิ้นงวด 

		(40,000 x 17 x 0.40) =                                                    

		272,000

		



		หัก สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ต้นงวด                             

		(208,000)

		



		รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับปี

		

		64,000





รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่รับรู้บางส่วนในกำไรหรือขาดทุนและบางส่วนในส่วนของเจ้าของ

		ประมาณการภาษีเงินได้ที่ใช้หักได้ในงวดอนาคต (40,000 x 17)

		680,000

		



		ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานสะสม

		563,000

		



		จำนวนที่สูงกว่าภาษีที่ใช้หักได้

		

		117,000



		รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับปี

		64,000

		



		ส่วนเกินที่รับรู้โดยตรงเข้าส่วนของเจ้าของ (117,000 x 0.40)         

		(46,800)

		



		ส่วนที่รับรู้เข้ากำไรหรือขาดทุน

		

		17,200





ปีที่ 5

		ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (การกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้

		

		



		รอตัดบัญชี)                                                                   

		272,000

		



		จำนวนที่รับรู้โดยตรงเข้าส่วนของเจ้าของ (การกลับรายการรายได้ภาษีเงินได้

		

		



		รอตัดบัญชีสะสมที่รับรู้โดยตรงเข้าส่วนของเจ้าของ)                         

		46,800

		



		จำนวนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

		

		225,200



		รายได้ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันที่ใช้มูลค่าที่แท้จริงของสิทธิ ณ วันใช้สิทธิ

		

		



		(40,000 x 20 x 0.40)

		320,000

		



		จำนวนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (563,000 x 0.40)

		225,200

		



		จำนวนที่รับรู้โดยตรงเข้าส่วนของเจ้าของ

		

		94,800





สรุป

		

		งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

		งบแสดงฐานะทางการเงิน



		ปีที่

		ค่าใช้จ่ายตามบริการที่พนักงานให้

		ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีของงวดปัจจุบัน

		ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีรอตัดบัญชี

		รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

		ส่วนของเจ้าของ

		สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี



		1

		188,000

		0

		(33,333)

		(33,333)

		0

		33,333



		2

		185,000

		0

		(62,667)

		(62,667)

		0

		96,000



		3

		190,000

		0

		(112,000)

		(112,000)

		0

		208,000



		4

		0

		0

		(17,200)

		(17,200)

		     (46,800)

		272,000



		5

		0

		(225,200)

		225,200

		0

		46,800

		0



		

		

		

		

		

		(94,800)

		



		รวม

		563,000

		(225,200)

		0

		(225,200)

		(94,800)

		0





ตัวอย่างที่ 6 การเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจในการรวมธุรกิจ

ในเดือนมกราคม 25x1 กิจการ ก ได้มาซึ่งส่วนได้เสียร้อยละ 100 ในกิจการ ข โดยกิจการ ก จ่ายเงินจำนวน 400 บาทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของ ข 

ณ วันที่ซื้อกิจการ ข มีสิทธิให้พนักงานซื้อหุ้นคงเหลือในราคาตลาดจำนวน 100 บาท โดยสิทธิในการเลือกซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นสิทธิขาดทั้งหมด จากการรวมธุรกิจ สิทธิที่เหลืออยู่ของกิจการ ข ถูกเปลี่ยนแทนด้วยสิทธิซื้อหุ้นของกิจการ ก (สิทธิใหม่ที่ทดแทนสิทธิเดิม) ด้วยราคาตลาดจำนวน 100 บาท และมีมูลค่าที่แท้จริงจำนวน 80 บาท สิทธิใหม่ที่ทดแทนสิทธิเดิมเป็นสิทธิขาดทั้งหมด ตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 56 ถึง 62 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ  (เมื่อมีการประกาศใช้) การออกสิทธิใหม่ที่ทดแทนสิทธิเดิมเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจในการโอนสำหรับกิจการ ข การหักลดภาษีสำหรับสิทธิดังกล่าวจะยังไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งมีการใช้สิทธิ ส่วนลดภาษีจะขึ้นอยู่กับมูลค่าที่แท้จริงของสิทธิ ณ วันนั้น กิจการ ก มีอัตราภาษีร้อยละ 40 กิจการ ก รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้            รอการตัดบัญชี จำนวน 32 บาท (มูลค่าที่แท้จริงจำนวน 80 บาท x 40%) ของสิทธิในการเลือกซื้อหุ้น      ณ วันที่ซื้อธุรกิจ  

กิจการ ก การวัดมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ (ไม่รวมสินทรัพย์และหนี้สิน    ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) จำนวน 450 บาท ฐานภาษีของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้จำนวน 300 บาท     ((450-300) x 40%) ของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ

ค่าความนิยมคำนวณได้ดังนี้









          



บาท

เงินสด

          400


มูลค่าตลาดของสิทธิใหม่ที่ทดแทนสิทธิเดิม

          100

รวม

          500


สินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ ยกเว้นสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

         (450)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

            32


หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

            60

ค่าความนิยม


 78

การลดลงของมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมไม่สามารถนำมาหักทางภาษีได้ ตามย่อหน้าที่ 15ก. กิจการ ก ไม่รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างที่ต้องเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมที่รับรู้จากการรวมธุรกิจ

การบันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจ มีดังนี้




                              หน่วย : บาท

เดบิต
ค่าความนิยม

78 

เดบิต
สินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้

450


เดบิต
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

32



เครดิต    เงินสด


          400



เครดิต    ส่วนของเจ้าของ (สิทธิใหม่ที่ทดแทนสิทธิเดิม)


          100



เครดิต    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี


            60


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 มูลค่าที่แท้จริงของสิทธิใหม่ที่ทดแทนสิทธิเดิมมีมูลค่า 120 บาท กิจการ ก รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 48 บาท (120 x 40%) กิจการ ก รับรู้รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 16 บาท (48 – 32) จากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าที่แท้จริงสิทธิใหม่ที่ทดแทนสิทธิเดิม บันทึกบัญชีดังนี้




                              หน่วย : บาท

เดบิต
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

16



เครดิต    รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี



16


หากสิทธิใหม่ที่ทดแทนสิทธิเดิมไม่สามารถนำมาหักภาษีได้ภายใต้กฎหมายภาษีปัจจุบัน กิจการ ก ต้อง   ไม่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กิจการบันทึกบัญชีสำหรับเหตุการณ์ภายหลังซึ่งเป็นผลให้เกิดส่วนลดภาษีจากการออกสิทธิใหม่ที่ทดแทนสิทธิเดิมเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในภายหลังขึ้น

ตามภาคผนวก ข ย่อหน้าที่ 56 – 62 ของมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้) มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจาณาสัดส่วนของสิทธิใหม่ที่ทดแทนสิทธิเดิมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการโอนในการรวมธุรกิจ ซึ่งสัดส่วนที่ให้สำหรับริการที่ได้รับในอนาคต ดังนั้นรับรู้ค่าตอบแทนพนักงานภายหลังการรวมธุรกิจเป็นค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับสิทธิใหม่ที่ทดแทนสิทธิเดิมซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายภายหลังการรวมธุรกิจ ให้บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปตามตัวอย่างที่ 5

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 89 ทุกย่อหน้ามีความสำคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องอ่านโดยคำนึงถึงข้อกำหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีที่ไม่ได้ให้�แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด























� จากการวิเคราะห์ข้างต้น กรณีนี้ไม่มีผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี หรืออาจวิเคราะห์ได้อีกวิธีหนึ่งคือ เงินปันผลค้างรับมีฐานภาษีเท่ากับศูนย์ และให้ใช้อัตราภาษีเท่ากับ ศูนย์ กับผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีซึ่งเท่ากับ 100 ไม่ว่า จะวิเคราะห์วิธีใด ผลที่ได้คือไม่มีหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี


� จากการวิเคราะห์ข้างต้น กรณีนี้ไม่มีผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี หรืออาจวิเคราะห์ได้อีกวิธีหนึ่งคือ เบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มค้างจ่ายมีฐานภาษีเท่ากับศูนย์ และให้ใช้อัตราภาษีเท่ากับ ศูนย์ กับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีซึ่งเท่ากับ 100 ไม่ว่าจะวิเคราะห์วิธีใด ผลที่ได้คือไม่มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 หน้า 65/65



