คาถาม-คาตอบ ประเด็นทางด้านการบัญชีสาหรับการรับรูร้ ายการภาษีเงินได้ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
การขยายกาหนดเวลาการยื่นรายการชาระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร กรณี การนาผลขาดทุนของ
กิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนไปหักออกจากกาไรสุทธิที่เกิดขึ้ นภายหลังระยะเวลาที่ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคล

ตามประกาศกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เรื่อง การประกาศขยายกาหนดเวลาการยื่นรายการ
ชาระภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคลตามประมวลรัษฎากร เนื่องจากบริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนนิตบิ ุคคลที่มไิ ด้ นารายได้ และรายจ่ายของ
ทุกโครงการในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันมาคานวณเพื่อให้ ได้ ยอดกาไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของกิจการที่ได้ รับการ
ส่งเสริมการลงทุนอันเนื่องมาจากการปฏิบตั ติ ามคาวินิจฉัยของหน่วยงานราชการอื่นที่มใิ ช่กรมสรรพากร
โดยประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าวได้ ขยายกาหนดเวลาการยื่นรายการชาระภาษีเงินได้ นิติบุคคลนี้ สาหรับ
กรณีบริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มิได้ นารายได้ และรายจ่ ายของทุกโครงการในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันมา
คานวณเพื่ อให้ ได้ ยอดกาไรสุทธิหรือขาดทุนสุท ธิของกิจการที่ได้ รับการส่งเสริมการลงทุน ตามคาวินิจฉั ยภาษีอากรที่
38/2552 เรื่อง ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล กรณีนาผลขาดทุนของกิจการที่ได้ รับการส่งเสริมการลงทุนไปหักออกจากกาไรสุทธิ
ที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบุคคล ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 อันมีผลทาให้ บริษัทหรือ
ห้ างหุ้นส่วนนิตบิ ุคคลนั้นไม่ต้องเสียเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม และรวมถึงการขยายกาหนดเวลาการยื่นคาร้ องขอคืนภาษีอากร
จากประกาศดังกล่าวทาให้ เกิดประเด็นทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงการรับรู้รายการภาษีเงินได้ นิติบุคคลที่เป็ น
ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบนั (current tax)

คาถาม
ในกรณีท่กี จิ การมีการรับรู้และบันทึกรายการทางบัญชีสาหรับ ภาษีเงินได้ ของงวดที่ผ่านมาของปี ภาษีก่อนวันที่
16 มิถุนายน 2559 หรือก่อนวันที่ประกาศของกระทรวงการคลังดังกล่าวข้ างต้ น ตามแนวปฏิบตั อิ ่นื ที่แตกต่างจากตามคา
วินิจฉัยภาษีอากรที่ 38/2552 กิจการต้ องปรับปรุงค่าใช้ จ่ายหรือรายได้ ภาษีเงินได้ ของปี ภาษี ก่อน ๆ ที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว
ถือเป็ นการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในงวดก่อนหรือไม่
คาตอบ
ประเด็นภาษีเงินได้ ดังกล่าวนั้น เป็ นประเด็นที่มีการถือปฏิบัติท่ีตามแนวทางปฏิบัติจากหน่ วยงานรัฐที่มีความ
แตกต่างกันในรายละเอียดซึ่งส่งผลให้ มีการรับรู้รายการในมูลค่าที่แตกต่างกันไป โดยจากหลักฐานแวดล้ อมที่มีอยู่ ณ
ขณะนั้น การที่กจิ การใช้ ดุลยพินิจโดยขึ้นอยู่กบั ข้ อมูลล่าสุดที่น่าเชื่อถือที่มีอยู่ โดยเห็นว่าเป็ นการวัดมูลค่าตามแนวปฏิบัติ
นั้น ๆ มีความเหมาะสม เป็ นประมาณการที่ดที ่สี ดุ ตามกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้ อง ณ ขณะนั้น ถือว่าเป็ นการถือปฏิบัติ
ตามย่อหน้ าที่ 46 และ 47 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ภาษีเงินได้ แล้ ว การที่กจิ การถือ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องแล้ วนั้น จึงไม่ถือว่าเป็ นข้ อผิดพลาดทางการบัญชีตามข้ อกาหนด
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการและ
ข้ อผิดพลาด
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เมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นหรือมีข้อมูลใหม่ท่สี ่งผลให้ แนวปฏิบตั ทิ ่แี ตกต่างดังกล่าวได้ ข้อสรุปที่ชัดเจนมาก
ขึ้น ทั้งนี้อาจเป็ นผลจากการได้ รับข้ อมูลจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้ อง การตีความแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นว่าแนวปฏิบัติใด
ถูกต้ อง หรือการได้ รับแนวทางการตัดสินของศาลสูงสุด ในกรณีคดีความหรือข้ อพิพาทที่มีลักษณะเนื้อหาคล้ ายคลึงกับ
เนื้อหารายการของกิจการหรือสามารถเทียบเคียงกันได้ ซ่ึงยืนยันถึงข้ อสรุปของรายการทางบัญชีท่กี ิจการรับรู้ ความ
ชัดเจนในภายหลังดังกล่าวถือว่าเป็ นเหตุการณ์ท่ที าให้ กจิ การต้ องคานวณและปรับปรุงภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุบัน และ
ภาษีเงินได้ ของงวดก่อนให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวถือเป็ นการเปลี่ยนประมาณการทางบัญชี ตาม
ข้ อกาหนดย่อหน้ าที่ 32 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการและข้ อผิดพลาด กิจการต้ องรับรู้ผลของการเปลี่ยนแปลงทันทีในกาไรหรือขาดทุน และต้ องปรับปรุงมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์ หนี้สนิ หรือรายการส่วนของเจ้ าของที่เกี่ยวข้ องในงวดที่มกี ารเปลี่ยนแปลง ดังข้ อกาหนดที่กล่าวใน
ย่อหน้ าที่ 36 ถึง 38 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการและข้ อผิดพลาด และต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาหนดในย่อหน้ าที่ 39 และ 40 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการและข้ อผิดพลาด และข้ อกาหนดการ
เปิ ดเผยข้ อมูลของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ภาษีเงินได้

หมายเหตุ




คาถาม-คาตอบนี้ไม่ถอื ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
คาถาม-คาตอบนี้ใช้ ได้ กบั กรณีคาถามนี้เท่านั้นและอ้ างอิงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้ างต้ น
คาถาม-คาตอบนี้จะถือว่ ายกเลิก เมื่อ มีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งเปลี่ยนแปลง
ข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่อ้างอิงในการให้ คาตอบของสภาวิชาชีพบัญชีฯ
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