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ภาษีอากรที่มีขอพิพาทมากที่สุด คือ คดีเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากรตามมาตรา ๖๕, มาตรา
๖๕ ทวิ และ ๖๕ ตรี แหงประมวลรัษฎากร คดีเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากรจึงเปนเรื่องสําคัญสําหรับผูพิพากษา
ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวของในเรื่องนี้ คือ ประมวลรัษฎากร และพ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.๒๕๔๓ ที่กําหนดความ
รับผิดชอบของผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ใครเปนผูทําบัญชี และทําบัญชีอะไร ซึ่งบัญชีที่ตองทํา คือ บัญชีรายวัน
บัญชีแยกประเภทและงบการเงิน การจัดทําบัญชีรายวันเพื่อลงขอมูลทางการเงิน ที่เกิดขึ้นประจําวัน
หากมีก ารแบง ประเภทแล วจะนํ าไปลงในบั ญชี แ ยกประเภท เมื่ อครบรอบระยะเวลาบั ญ ชีจ ะมี ก าร
รวบรวมตัวเลขนํามาจัดทํางบทดลอง และงบการเงิน
งบการเงิน เชน งบดุลเปน งบการเงินที่แสดงวากิ จการมีทรัพยสิน มีหนี้สิน มีสวนความเปน
เจาของหรือทุนเทาไหรเปนงบแสดงฐานะของบริษัท งบดุลในปจจุบันจึงเปลี่ยนชื่อเปน “งบแสดงฐานะ
ของกิจการ”
งบกําไรขาดทุนเปนงบที่แสดงวาในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผานมากิจการมีกําไรหรือขาดทุนเปน
การแสดงผลการดําเนินงานของกิจการวาการประกอบกิจการดีหรือไม มีกําไรหรือขาดทุน

บัญชีภาษีอากร (Tax Accounting) มี ๒ ความหมาย ไดแก
๑. บัญชีที่ประมวลรัษฎากรหรือกรมสรรพากรกําหนดใหทําเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ.
๒๕๔๓ เชน ผูประกอบการกิจการโรงสีตองทําบัญชี พิเศษแสดงรายการและปริมาณข าวเปลือก ตนขาว
ปลายขาวและรํา ผูประกอบกิจการโรงพยาบาลตองมีบัญชีพิเศษแสดงรายการจายเงินใหแกผูประกอบ
โรคศิลปะ ผูมีเงิน ไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๕), (๖), (๗) และ (๘) ตองมีบัญชีแสดงรายไดแ ละ
รายจายประจําวัน ผูจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตองทํารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินคา
และวัตถุดิบ
*

บทความนี้สรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสรางมาตรฐานการอํานวยความยุติธรรมของศาลอุทธรณคดีชํานัญ
พิเศษแผนกคดีภาษีอากร เรื่อง คดีเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากร จัดขึ้นระหวางวันที่ ๒–๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอรท จังหวัด
เชียงใหม
**

ผูพิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ, อดีตประธานศาลอุทธรณ, ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน, ผูพิพากษาอาวุโสใน
ศาลฎีก า ฯลฯ น.บ. (เกี ยรติ นิย มดี) , น.บ.ท., LL.D (Honorary), ประกาศนียบั ตรกฎหมายภาษีอากรระหว างประเทศ จากมหาวิ ทยาลั ย
New South Wales, Duke, London

๒

๒. การปรับปรุงกําไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิจากบัญชีการเงิน (Financial Accounting) ใหเปนกําไร
สุทธิ/ขาดทุนสุทธิทางภาษีโดยการปรับปรุงจากรายไดและรายจายในงบกําไรขาดทุนโดยอาศัยมาตรา
๖๕, มาตรา ๖๕ ทวิ และ ๖๕ ตรี แหงประมวลรั ษฎากรเปน กํ าไรสุท ธิ/ขาดทุ น สุทธิ ทางภาษี ความ
แตกตางระหวางการคํานวณกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางบัญชีกับภาษีอากร คือ การคํานวณกําไรสุทธิ
หรือขาดทุนสุทธิทางบัญชีมีจุดมุงหมายเพื่อใหทราบผลการดําเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชี
หนึ่ ง ๆ ว า กิ จ การมี กํ า ไรหรื อ ขาดทุ น แต ก ารคํ า นวณกํ า ไรสุ ท ธิ ห รื อ ขาดทุ น สุ ท ธิ ท างภาษี อ ากรมี
จุดมุงหมายเพื่อใหการเสียภาษีอากรในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งๆ เป นไปโดยถูกตอง กําไรสุทธิหรือ
ขาดทุนสุทธิทางบัญชีและภาษีจึงไมอาจตรงกัน
หลักบัญชีการเงิน (Financial Accounting) วัตถุประสงค คือ เพื่อใหทราบฐานะและผลการ
ประกอบการที่แทจริง จึงมีหลักการ คือ
๑. ไมให แสดงรายไดสู งเกินไป และไม มีร ายไดที่ กฎหมายและเจ าพนั กงานประเมิน กํา หนด
เหมือนประมวลรัษฎากร
๒. ไมใหแสดงรายจายต่ําเกินไป และไมมีรายจายตองหามเหมือนประมวลรัษฎากร มาตรา ๖๕ ตรี
แตรายจายตองหามโดยแทบางรายการตามมาตรา ๖๕ ตรี เชน (๓) รายจายอันมีลักษณะเปน
การส ว นตั ว ก็ ถื อ เป น รายจ า ยทางบั ญ ชี ไ ม ไ ด ห รื อ ภาษี ซื้ อ ที่ เ ครดิ ต หรื อ ขอคื น ได ห รื อ รายจ า ย
ซึ่งกํา หนดขึ้นเองโดยไมมีการจายจริ งซึ่ง เปน รายจ ายตองหามตามมาตรา ๖๕ ตรี (๖ ทวิ) และ (๙)
ก็ถือเปนรายจายทางบัญชีไมไดเชนเดียวกัน
หลักบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting) วัตถุประสงค คือ ตองการหารายไดมาใชจายในการ
บริหารและพัฒนาประเทศและเปนเครื่องมือของรัฐบาลในการแก ปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง วัฒนธรรม ศีลธรรม ศาสนา ฯลฯ จึงมีหลักการ คือ
๑. ใหแสดงรายไดตามจํานวนที่เกิดขึ้นและมีรายไดที่กฎหมายและเจาพนักงานประเมินกําหนด
๒. ใหแสดงรายจายตามที่เกิดขึ้นและมีรายจายตองหามตาม มาตรา ๖๕ ตรี (๑) – (๒๐)
มูลเหตุที่ทําใหกําไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิทางบัญชี และภาษีแตกตางกัน
เมื่อพิจารณาตาม มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๕ ทวิ และมาตรา ๖๕ ตรี จะเห็น ได วากํ าไรสุทธิ/
ขาดทุนสุทธิทางบัญชีและกําไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิทางภาษีจะไมเทากันโดยมีมูลเหตุ ๗ ประการ ดังนี้
๑. รายไดบางรายการ หลักบัญชีไมถือเปนรายได แตกฎหมายภาษีถือเปนรายได ผลที่เกิดขึ้น
เปนเหตุหนึ่งที่ทําใหรายไดทางภาษีสูงกวารายไดทางบัญชี ทําใหกําไรสุทธิทางภาษีสูงกวากําไรสุทธิทาง
บัญชี หรือขาดทุนสุทธิทางภาษีต่ํากวาขาดทุนสุทธิทางบัญชี และเปนผลแตกตางถาวร (Permanent
Difference) เพราะจะไมนํารายไดดังกลาวมาหักออกในการคํานวณภาษี ไมวาในรอบระยะเวลาบัญชีใด
เชน หลักบัญชีจะไมถือวาประโยชนที่คิดคํานวณไดเปนเงินเปนรายได แตในทางภาษีถือเปนรายไดตาม
คํ า นิ ย ามของเงิ น ได พึ ง ประเมิ น ตามมาตรา ๓๙ แห ง ประมวลรั ษ ฎากรที่ ว า “เงิ น ได พึ ง ประเมิ น

๓

หมายความวา เงินไดอันเขาลักษณะพึงเสียภาษีในหมวดนี้ เงินไดที่กลาวนี้ใหหมายความรวมตลอดถึง
ทรัพยสิน หรือประโยชนอยางอื่นที่ไดรับ ซึ่งอาจคิดคํานวณไดเปนเงิน...”
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๐๘/๒๕๓๖ การที่บริษัท อ.ไดใหโจทกใชรถยนตโดยไมเสียคาตอบแทนนั้น
ถือเปนสวนหนึ่งของคาตอบแทนหรือคาบริการที่บริษัท อ. ใหแกโจทกนอกเหนือไปจากคาตอบแทนที่
กําหนดไวเปน ตัวเงินตายตัวตามสัญญา ถือไดวาเปนประโยชนที่โจทกไดรับซึ่งอาจคิดคํานวณไดเปน
เงิน จึงเปนเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๓๙ และเปนรายไดจากกิจการหรือเนื่องจาก
กิจการที่โ จทกกระทําในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งจะตองนํามาคํานวณหากํ าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงิน ได
นิติบุคคลตามมาตรา ๖๕ แหงประมวลรัษฎากร
คํา พิพ ากษาฎีก าที่ ๗๑๓๑/๒๕๕๓ กรณีข ายอสั ง หาริม ทรั พย ติ ด จํ า นองโดยให ผู ซื้ อ ตกลง
รับภาระจํานองไปดวย ถือวาผูขายไดรับประโยชนที่คิดคํานวณไดเปนเงิน เพราะไมตองชําระหนี้ตาม
ภาระจํานอง จึงถือวาผูขายมีเงินไดเทากับภาระจํานองนั้น
๒. รายไดบางรายการหลักบัญชีถือเปนรายได แตกฎหมายภาษีไมถือเปนรายได ผลที่เกิดขึ้น
เปนเหตุหนึ่งที่ทําใหรายไดทางภาษีนอยกวารายไดทางบัญชีทําใหกําไรสุทธิทางภาษีต่ํากวากําไรสุทธิทาง
บัญชีหรือขาดทุนสุ ทธิทางภาษี สูงกวาขาดทุนสุท ธิทางบัญ ชีแ ละเป น ผลแตกตางถาวร (Permanent
Difference) เพราะจะไมนํารายไดดังกลาวมาบวกในการคํานวณภาษีไมวาในรอบระยะเวลาบัญ ชีใด
เชน เงินปนผลตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๑๐) แหงประมวลรัษฎากร หลักบัญชีถือเปนรายไดแตกฎหมายภาษี
ยกเวนภาษีใหหากเขาเงื่อนไขตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๑๐) คือ บริษัทผูรับเงินปนผลตองเปนบริษัทในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือมิไดเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แตถือหุนในบริษัท
ผูจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ ๒๕ ของหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทผูจายเงินปนผลเพียง
ฝายเดียว แตไมวาจะเปนบริษัทประเภทใดตองถือหุนกอนวันมีเงินไดจากเงินปนผลไมนอยกวา ๓ เดือน
และหลังวันมีเงินไดจากเงินปนผลก็ถือหุนตอไปอีกไมนอยกวา ๓ เดือน จึงจะไดรับยกเวนภาษีเงินปนผล
ซึ่งมีผลเทากับไมตองนํามาคํานวณเปนรายไดทางภาษี
๓. รายจายบางรายการหลักบัญชีถือเปนรายจาย แตกฎหมายภาษีไมถือเปนรายจาย ผลที่
เกิดขึ้นเปนเหตุหนึ่งที่ทําใหรายจายทางภาษีนอยกวารายจายทางบัญชี ทําใหกําไรสุทธิทางภาษีสูงกวา
กําไรสุทธิทางบัญชี หรือขาดทุนสุทธิทางภาษีต่ํากวาขาดทุนสุทธิทางบัญชี และเปนผลแตกตางถาวร
(Permanent Difference) เพราะจะไมนํารายจายดังกลาวมาหักในการคํานวณภาษี ไมวาในรอบ
ระยะเวลาบัญชีใด เชน ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๕) รายจายอันมีลักษณะเปน การลงทุ น ไม ใ ห ถื อ ว า เป น
รายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ แตหักเปนคาเสื่อมราคาได
ตัวอยาง บริษัทซื้อรถประจําตําแหนงของผูบริหารเปนทรัพยสินของบริษัทในราคา ๑๐ ลานบาท
บริษัทจะหักเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิทั้งหมดทันทีไมได เพราะเปนรายจายอันมีลักษณะเปน
การลงทุนหรือรายจายฝายทุน (Capital Expenditure) ตองทยอยหักในลักษณะของคาเสื่อมราคา

๔

ปละรอยละ ๒๐ เปนเวลา ๕ ป ปละ ๒ ลานบาท แตตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ ๑๔๕ มาตรา ๕
รถยนตนั่งหรือรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกิน ๑๐ คน ใหหักคาเสื่อมราคาจากตนทุนไมเกิน ๑ ลานบาท
ฉะนั้ น การซื้ อ รถประ จํ า ตํ า แหน ง ในราคา ๑๐ ล า น หลั ก บั ญ ชี หั ก ค า เสื่ อ มราคาได ป ล ะ
๒ ลานบาท แตในทางภาษี หักคาเสื่อมราคาไดจากตนทุนไมเกิ น ๑ ลาน จึ งหั กคาเสื่อมราคาไดปละ
๒๐๐,๐๐๐ บาท กําไรสุทธิทางบัญชีจึงสูงกวากําไรสุทธิทางภาษีปละ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๔. รายจายบางรายการหลักบัญชีถือเปนรายจายทั้งหมด แตกฎหมายภาษีถือเปนรายจาย
เพียงบางสวน ผลที่เกิดขึ้นเปนเหตุหนึ่งที่ทําใหรายจายทางภาษีนอยกวารายจายทางบัญชี ทําใหกําไร
สุทธิทางภาษีสูงกวากําไรสุทธิทางบัญชี หรือขาดทุนสุทธิทางภาษีต่ํากวาขาดทุนสุทธิทางบัญชี และเปน
ผลแตกตางถาวร (Permanent Difference) เพราะจะไมนํารายจายดังกลาวมาหักในการคํานวณภาษี
ไมวาในรอบระยะเวลาบัญชีใด เชน กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๓ ขอ ๔ จํานวนเงินคารับรองและคาบริการ
ใหนํามาหักเปนรายจายไดเทากับจํานวนที่ตองจาย แตรวมกันตองไมเกินรอยละ ๐.๓ ของจํานวนเงิน
ยอดรายไดหรือยอดขายที่ตองนํามารวมคํานวณกําไรสุทธิกอนหักรายจายใดในรอบระยะเวลาบัญชีหรือ
ของจํานวนเงินทุนที่ไดรับชําระแลวถึงวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี แลวแตจํานวนใดจะมากกวา
ทั้งนี้รายจายที่จะนํามาหักไดจะมีจํานวนสูงสุดไมเกิน ๑๐ ลานบาท ในขณะที่หลักบัญชีใหหักไดทั้งหมด
๕. รายจายบางรายการหลักบัญชีหักไดเทาที่จายแตกฎหมายภาษีใหหักเพิ่มขึ้น ผลที่เกิดขึ้น
เปนเหตุหนึ่งที่ทําใหรายจายทางภาษีสูงกวารายจายทางบัญชี ทําใหกําไรสุทธิทางภาษีต่ํากวากําไรสุทธิ
ทางบัญชี หรือขาดทุนสุทธิทางภาษีสูงกวาขาดทุนสุทธิทางบัญชี และเปนผลแตกตางถาวร (Permanent
Difference) เพราะจะไมนํารายจายดังกลาวมาบวกกลับเปนรายไดไมวาในรอบระยะเวลาบัญชีใด เชน
การจางงานคนพิการ หรือการจายคาใชจายในการสงพนักงานไปอบรมสัมมนา ศึกษาตอ สามารถหัก
รายจายทางภาษีไดอีกหนึ่งเทา
๖. การรับรูรายไดและรายจายบางกรณี หลักบัญชีและกฎหมายภาษีถือปฏิบัติแตกตางกันผล
ที่เกิดขึ้นเปนเหตุหนึ่งที่ทําใหรายไดหรือรายจายทางภาษีกับบัญชีแตกตางกัน รายไดทางภาษีอาจสูงหรือ
ต่ํากวารายไดทางบัญชี รายจายทางภาษีอาจสูงหรือต่ํากวารายจายทางบัญชี และทําใหกําไรสุทธิหรือ
ขาดทุนสุทธิทางบัญชีและภาษีสูงหรือต่ํากวากัน และเปนผลแตกตางถาวร (Permanent Difference)
หรือผลแตกตางชั่วคราว (Temporary Difference) ก็ได แลวแตกรณี
ตัวอยาง
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ก. ซื้อสินคาเปนเงินเชื่อจาก ข. ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไดรับมอบ
สินคาในวันดังกลาว
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ก.ขายสินคาให ค. เปนเงิน เชื่ อในราคา ๑๒๐,๐๐๐ บาท
และสงมอบสินคาใหในวันนั้น
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ก.ชําระคาสินคา ๑๐๐,๐๐๐ บาทให ข.

๕

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ ก.ไดรับชําระคาสินคา ๑๒๐,๐๐๐ บาท จาก ค.
คําถาม
๑. ก.มีรายได ๑๒๐,๐๐๐ บาท จากการขายสินคาให ค. เมื่อใด ?
๒. ก.มีรายจายตนทุนสินคา ๑๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อใด ?
คําตอบ กรณีผูขายเปนบุคคลธรรมดาตองใชเกณฑเงินสด (Cash Basis) ในการรับรูรายไดและ
รายจาย ฉะนั้น
๑. ก.มีรายได ๑๒๐,๐๐๐ บาท จากการขายสินคาให ค. เกิดขึ้นในวันที่ ๑๕ มกราคม
๒๕๕๕ ซึ่งเปนวันไดรับชําระคาสินคาที่ขาย
๒. ก.มีร ายจ า ยต นทุ น สิน ค า ๑๐๐,๐๐๐ บาท เกิ ด ขึ้ น ในวั น ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕
ซึ่งเปนวันชําระคาสินคาที่ซื้อ
แตถาเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตองใชเกณฑสิทธิ (Accrual Basis) ตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๖๕ วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากร จะใชเกณฑเงินสด (Cash Basis) ไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติ
จากอธิบดีกรมสรรพากรตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ซึ่งอธิบดีกรมสรรพากรไดออกคําสั่งกรมสรรพากรที่
ท.ป.๑/๒๕๒๘ แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๑๕๕/๒๕๔๙ อนุมัติใหกิจการบางประเภท
ใชเกณฑเงินสดได เชน อนุมัติใหใชเกณฑเงินสดสําหรับดอกเบี้ยที่มีการผิดนัดตั้งแตเดือนที่สี่เปนตนไป
หากผูมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยเปนผูประกอบกิจการธนาคารพาณิชย หรือธุรกิจเงินทุนหรือธุรกิจหลักทรัพย
หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร หรืออนุมัติใหกิจการประกันชีวิตหรือธุรกิจบัตรเครดิตหรือกิจการอื่นทํานอง
เดียวกันใชเกณฑเงินสดสําหรับรายไดสวนที่เปนดอกเบี้ยหลังจากผิดนัดเกินหกเดือน และยังมีการอนุมัติ
ใหกิจการอยางอื่นใชเกณฑอื่นนอกจากเกณฑสิทธิได
ตามตัวอยาง หาก ก. เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตองถือวา ก. มีรายไดจากการขาย
สิน คา ๑๒๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และมีรายจายตน ทุนสิน คา ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เชนเดียวกัน โดยไมคํานึงวามีการชําระเงินคาสินคาเมื่อใด
๗. ทรัพยสินและหนี้สินบางรายการ หลักบัญชีและกฎหมายภาษีมีหลักเกณฑ เงื่อนไขและ
วิธีการในการคํานวณแตกตางกัน ผลที่เกิดขึ้นเปนเหตุหนึ่งที่ทําใหรายไดหรือรายจายทางภาษีกับบัญชี
แตกตางกัน รายไดทางภาษี อาจสูงหรื อต่ํา กวา รายไดทางบัญ ชี รายจ ายทางภาษีอาจสูงหรือต่ํากว า
รายจายทางบัญ ชี ทําใหกําไรสุทธิ หรือ ขาดทุ น สุทธิทางบัญชี และภาษี สูงหรื อต่ํากวา กั น และเปน ผล
แตกตางถาวร (Permanent Difference) หรือผลแตกตางชั่วคราว (Temporary Difference) ก็ได
แลวแตกรณี เชน การหักหนี้สูญหลักบัญชีไมตองมีหนี้สูญเกิดขึ้นจริงเพียงแตสงสัยวาหนี้จะสูญก็ตัดหนี้
สูญไดและถือเปนรายจายได แตตามกฎหมายภาษีมีบัญญัติไวในประมวลรัษฎากร มาตรา ๖๕ ทวิ (๙)
การจําหนายหนี้สูญจากบั ญชีลูกหนี้จะกระทํ าไดตอเมื่อเป น ไปตามหลัก เกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่

๖

กําหนดโดยกฎกระทรวง ไดแก กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘๖ (พ.ศ.๒๕๓๔) ออกตามความในประมวล
รัษฎากรวาดวยการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ซึ่งจะตองมีหนี้สูญเกิดขึ้นจริงจึงจะจําหนายหนีส้ ญ
ู ได
หนี้สงสัยจะสูญจึงยังจําหนายเปนหนี้สูญไมได และแมจะมีหนี้สูญเกิดขึ้นจริงแตไมเขาหลักเกณฑวิธีการ
และเงื่อนไขที่กฎกระทรวงฉบับดังกลาวกําหนดไวก็ยังจําหนายหนี้สูญไมได
มู ล เหตุ ทั้ ง ๗ ประการทํ า ให ก ารเสี ย ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลทุ ก ครั้ ง ต อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง
(Adjustment) กํ า ไรสุท ธิ ห รื อ ขาดทุ น สุท ธิ ท างบั ญ ชี ให เ ป น กํ า ไรสุ ท ธิ ห รื อ ขาดทุ น สุ ท ธิ ท างภาษี จึ ง
จะใชเปนตัวเลขในการเสียภาษีได แตมูลเหตุทั้ง ๗ ประการในทางปฏิบัติมีการใช และการตีความที่
แตกตางกัน และผูเสียภาษีบางรายไมปรับปรุงกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางบัญชีใหเปนกําไรสุทธิหรือ
ขาดทุนสุทธิทางภาษี หรือปรับปรุงแตไมถูกตอง เปนเหตุใหมีขอพิพาทเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากรมาสูศาล
เปนจํานวนมาก คําพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากรจึงมีเปนจํานวนมาก การมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากรจึงเปนเรื่องจําเปนสําหรับผูพิพากษาที่ทําหนาที่พิจารณาพิพากษาคดีภาษี
อากรซึ่งการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับมูลเหตุทั้ง ๗ ประการยอมทําใหการพิจารณาพิพากษาคดีภาษี
อากรเปนไปโดยถูกตองและเปนธรรม
  

