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บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจถึงความแตกตางเชิงแนวคิดระหวางทางบัญชีและทางภาษีเกี่ยวกับสัญญา

เชาเพื่อที่จะไดนําแนวคิดไปใชเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจเกี่ยวกับการปรับปรุงในกระดาษทําการในทางภาษี บทความ

ยังกลาวถึงประเด็นสําคัญที่มีปญหาคอนขางมากในทางปฏิบัติ เชน เงินมัดจํา คาเส่ือมราคา และรายไดรับลวงหนา 

ทั้งนี้ เพื่อที่วาจะไดทําความเขาใจเก่ียวกับมุมมองท่ีแตกตางกัน ในทางบัญชีกับทางภาษี ทั้งในเชิงแนวคิดและปญหาท่ี
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This article aims to illustrate the main difference in the concept between lease accounting with an 

update in IFRS 16 and lease taxation to understand an adjustment direction in the taxation worksheet. In 

addition, the article comprises many controversial issues such as deposit, depreciation and unearned 

revenue. This is to gain a comprehensive understanding in the difference between accounting and tax 

perspectives for both concept and practical manner.
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บทนํา
ในอีกไมนานหรือประมาณตนป พ.ศ. 2562 มาตรฐาน

การบัญชีสําหรับสัญญาเชาฉบับใหม IFRS 16 จะถูกนําเขา
มาใช แทนที่มาตรฐานการบัญชีสําหรับสัญญาเชาในปจจุบัน 
หรือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ที่มีการใชกันมาอยาง
ยาวนาน ถึง 10 กวาปแลว ถึงแมวาในมาตรฐานฉบับใหม
จะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายโดยเฉพาะในฝ งของ
วิธีการบัญชีของผู เช า แตทวาประเด็นทางภาษีที่ถือวา
เปนประเด็นที่มีข อแตกตางอยางมาก เปนเร่ืองหนึ่งท่ี
ไมไดปรับเปล่ียนไป พรอมกับมาตรฐานฉบับใหมฉบับนี้ 
บทความน้ี กลาวถึงถึงประเด็นในทางภาษีที่นาจะยังคงมีอยู
และประเด็น สําคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อที่จะไดทําความ
เขาใจในแนวคิดกับมุมมองในเรื่องของภาษีและสัญญาเชากัน
มากขึ้น

ความแตกต�างในแนวคิดของสัญญาเช�าในทางบัญชี
และในทางภาษี

การที่จะทําความเขาใจเรื่องน้ีไดดีอยางแทจริงแลว
จําเปนตองเข าใจถึงความแตกตางในคํานิยามและการ
จัดประเภทสัญญาเชากันกอน เน่ืองจากในทางบัญชีและ
ทางภาษีนั้น มองรูปแบบการจัดประเภทท่ีแตกตางกัน ทําให
รูปแบบการบันทึกบัญชีในทางปฏิบัติตองมีการปรับปรุงใน
กระดาษทําการ เพื่อคํานวณกําไรสุทธิทางภาษี ซึ่งถึงแมวา
ในมาตรฐานฉบับใหมหรือ IFRS 16 ที่จะมีผลบังคับใช
จะระบุไวคอนขางชัดวา ผูเชาไมจําเปนตองแยกประเภท
สัญญาเชาในฝงผูเชาอีกตอไปแลว แตทวาเมื่อนํามาปรับปรุง
ในกระดาษทําการในทางภาษี ผู เชายังคงตองทําเร่ืองท่ี
คลายคลึงกับการแยกประเภทเชนเดิมอยูดี เพื่อที่จะทํา
ความเขาใจวาจะตองปรับปรุงในกระดาษทําการในทางภาษี
อยางไร ในขณะที่อีกฝงหนึ่งในสวนของผูใหเชา IFRS 16 
ยังคงระบุใหมีการจัดประเภท และลงรายการบัญชีทํานอง
เดียวกับมาตรฐานฉบับปจจุบัน แนวทางที่ใชในการปรับปรุง
ในกระดาษทําการ เพื่อคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีของ

ผูใหเชาก็จะออกมาคลายๆ กับในแบบปจจุบันที่ทําอยูและ
ไมคอยมีการเปล่ียนแปลงมากเทาไหร

ประเภทของสัญญาเช�าในทางบัญชี
สัญญาเชาในทางบัญชีถูกแบงออกเปน 2 ประเภท

ดวยกัน คือ
1) สัญญาเช าดําเนินงาน (Operating Lease)

หมายถึง สัญญาท่ีมิใชสัญญาเชาทางการเงิน กลาวโดยนัย
ไดวา เปนสัญญาเชาระยะยาวท่ีผูใหเชามิไดโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู เปนเจาของ
พึงไดรับจากสินทรัพยไปใหแกผูเชา

2) สัญญาเชาการเงิน (Finance Lease) หมายถึง 
สัญญาเชาท่ีทําใหเกิดการโอนความเส่ียงและผลตอบแทน
ทั้งหมดหรือเกือบท้ังหมดที่ผู  เป นเจ าของพึงได รับจาก
สินทรัพยใหแกผูเขาไมวาในท่ีสุดการโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้น
หรือไม

การพิจารณาวาสัญญาเชาใดๆ เปนสัญญาเชาประเภท
ใดน้ันจะตองพิจารณาความเส่ียงและผลตอบแทนในตัว
สินทรัพยวาอยูกับทางดานผูเชาหรือผูใหเชา และกิจการจะ
ตองพิจารณาถึงเน้ือหาของรายการบัญชีมากกวารูปแบบ
ทางกฎหมาย ซึ่งจะตองมีการจัดประเภทตั้งแตวันเร่ิมตน
ที่ทําสัญญาเชาเลยทีเดียว มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 
(ปรับปรุง 2552) ไดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณา
ประเภทของสัญญาเชาไววา

สัญญาเชาจะจัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงิน หาก
สัญญานั้นไดทําใหเกิดสถานการณ ตอไปนี้ อยางนอยหนึ่ง
สถานการณ ดังตอไปนี้

1) สัญญาเชาโอนความเปนเจาของในสินทรัพยใหแก
ผูเชาเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาเชา

2) ผู  เช ามีสิทธิเลือกซื้อสินทรัพยด วยราคาตํ่ากวา
มูลคายุติธรรม ณ วันที่สิทธิเลือกมีผลบังคับใชโดยราคา
ตามสิทธิเลือกนั้นมีจํานวนตํ่ากวามูลคายุติธรรมของสินทรัพย
มากเพียงพอท่ีจะทําใหเกิดความแนใจอยางสมเหตุสมผล
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มาตรฐานการบัญชีสําหรับสัญญาเช�าฉบับใหม�กับประเด็นทางภาษีอากร

ณ วันเร่ิมตนของสัญญาวาผูเชาจะใชสิทธิในการเลือกซ้ือ
สินทรัพยนั้น

3) ระยะเวลาของสัญญาเชาครอบคลุมอายุการให
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจสวนใหญของ สินทรัพย แมวาจะไมมี
การโอนกรรมสิทธิ์เกิดขึ้น

4) ณ วันเร่ิมตนของสัญญาเชา มูลคาปจจุบันของ
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายมีจํานวนเทากับ หรือเกือบเทากับ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา

5) สินทรัพยที่เชามีลักษณะเฉพาะจนกระทั่งมีผู เชา
เพียงผู เดียวที่สามารถใชสินทรัพยนั้น โดยไมจําเปนตอง
นําสินทรัพยดังกลาวมาทําการดัดแปลงที่สําคัญ

ประเภทของสัญญาเช�าในทางภาษี
สัญญาเชาในทางภาษีแบงออกเปน 2 ประเภทเชน

เดียวกัน แตไมไดแบงประเภท เชนเดียวกับทางบัญชี โดย
ทางภาษีจะแบงประเภทสัญญาเชาตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ซึ่งจะแบงสัญญาเชาออกเปน

1) สัญญาเชาซื้อ (Hire Purchase) ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 572 “สัญญาเชาซื้อ
คือสัญญาที่เจาของทรัพยสินเอาทรัพยสินของตนออกใหผูอื่น
เชา เพื่อใชสอยหรือเพื่อใหไดประโยชนและใหคํามั่นวาจะ
ขายทรัพยนั้น หรือจะใหทรัพยสินที่เชาตกเปนสิทธิแกผูเชา
ซื้อเม่ือไดใชเงินจนครบตามท่ีตกลงไวโดยการชําระเปนงวดๆ 
จนครบตามขอตกลง” และสัญญาเชาซื้อจะโอนกรรมสิทธิ์ 
เมื่อชําระเงินงวดสุดทาย ซึ่งจะไมเหมือนกับการขายผอน
ชําระที่กรรมสิทธจะถูกโอนทันที ขณะที่ทําสัญญา

2) สัญญาเชาทรัพยสิน (Leasing) ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 537 ว าด วยเรื่อง
ความหมายของสัญญาเชาทรัพยสิน “อันวาสัญญาเชา
ทรัพยสินนั้น คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหน่ึง เรียกวาผูใหเชา 
ตกลงใหบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวาผู เช า ไดใชหรือไดรับ
ประโยชนในทรัพยสิน อยางใดอยางหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมี
จํากัด และผูเชาตกลงจะใหคาเชาเพ่ือการน้ัน”

จากตรงนี้จะเห็นไดชัดวาการจัดประเภทในทางบัญชี
กับในทางภาษีนั้นมีมุมมองที่แตกตางกัน โดยในทางบัญชี
จะแบงเปนสัญญาเชาดําเนินงานกับสัญญาเชาการเงิน
แตในทาง ภาษีจะแบงออกเปนเชาทรัพยสินกับสัญญา
เชาซ้ือ อยางไรก็ตามการจัดประเภททางบัญชี และทางภาษี 
มีจุดเช่ือมที่สําคัญอยู ประการหนึ่งนั่นก็คือ เรื่องของการ
โอนกรรมสิทธิ์ไปยังผู เชา ใหเริ่มมองจากฝ งของประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยและภาษีอากรเปนหลัก กลาวคือ 
ในภาพรวมถาหากมีการโอนกรรมสิทธิ์ในตัวสินทรัพยทันที 
ณ วันที่สิ้นสุดสัญญาเชา (เมื่อผูเชาชําระเงินครบถวนตาม
สัญญา) สัญญาเชาดังกลาวจะจัดประเภทเปนสัญญาเชาซื้อ 
แตหากสัญญาเชาดังกลาวไมไดมีการโอน กรรมสิทธิ์ไปยัง
ผูเชาทันที ณ วันสิ้นสุดสัญญาเชา ก็จะกลายเปนสัญญาเชา
ทรัพยสิน

หากมองทางด านของบัญชีกันบ าง โดยปกติแล ว
สัญญาเชาท่ีเปนสัญญาเชาดําเนินงานมักจะไมมีการโอน
กรรมสิทธิ์อยู แลว เมื่อนําไปปรับปรุงทางภาษีก็มักจะถูก
จัดประเภทเปนสัญญาเชาทรัพยสินเกือบทั้งหมด แตในสวน
ที่คอนขางมีปญหามักจะเปนสัญญาเชาการเงิน ที่แบงออก
เปนสองประเภท ดวยกัน คือ สัญญาเชาการเงินที่เปน
เชาซ้ือ (Finance Lease - Hire Purchase) และ สัญญา
เชาการเงินที่เปนเชาทรัพยสิน (Finance Lease - Leasing) 
แสดงดังภาพที่ 1

การจัดประเภทเปนประเภทใดน้ัน มักข้ึนอยูกับวา
มีการโอนกรรมสิทธิ์ในตัวทรัพยสินในการเชาหรือไม ซึ่ง
ถาสามารถทําความเขาใจมาจนถึงตรงจุดนี้ได วิธีการบัญชี
ที่เกี่ยวของและการปรับปรุง กระดาษทําการในทางภาษี
ก็คงจะไมใชเรื่องยากอีกตอไป
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ประเด็นสําคัญอื่นๆ ท่ีเก่ียวข�อง
ประเด็นทางบัญชีและภาษีที่เกี่ยวกับสัญญาเชา ซึ่ง

อธิบายในที่นี้ คือ เงินดาวนหรือเงินลวงหนา คาเสื่อมราคา 
และเงินรับลวงหนา

เงินดาวนหรือเงินลวงหนา
โดยปกติแล ว ในการทําธุรกิจเก่ียวกับสัญญาเช า 

เนื่องจากสินทรัพยบางตัวมีมูลคา คอนขางสูง ในบางคร้ัง
จึงจําเปนตองมีการกําหนดใหจายเงินมัดจํากันไวดวย เพื่อ
ประกัน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลกระทบอยางหนึ่งที่
เกิดขึ้นเม่ือจายเงินมัดจํานั้น คือ เงินมัดจําจะทําใหเงินท่ี
ผอนจายชําระคางวดในแตละงวดลดลงไปดวย

ประเด็นที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ ในสวนของทางสัญญา
เชาการเงินที่เปนเชาซื้อ ในทางภาษีไดมีขอกําหนดไวใน
พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) แหงประมวลรัษฎากร 
มาตรา 7 วา “ทรัพยสินที่ไดมาโดยการเชาซื้อ หรือโดยการ
ซื้อขายเงินผอนมูลคาตนทุนของสินทรัพยนั้น ใหถือตาม
ราคาที่พึงตองชําระทั้งหมด แตคาสึกหรอและคาเสื่อมราคา

ที่จะนํามาหักในรอบระยะเวลาบัญชีจะตองไมเกินคาเชาซื้อ 
หรือราคาท่ีจะตองผอนชําระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น”
ดังน้ัน คาสึกหรอและคาเส่ือมราคาท่ีจะนํามาหักในรอบ
ระยะเวลาบัญชีจะตองไมเกินคาเชาซื้อหรือราคาที่จะตอง
ผอนชําระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ทําใหเงินงวดที่ชําระ
ในแตละงวดที่หลังจากหักมัดจําไปแลวนั้น มักจะทําให
เงินงวดตํ่ากวาคาเส่ือมราคาท่ีคํานวณออกมาได มีผลทําให
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนแตละรอบของฝงผูเชาตํ่ากวาท่ีควรจะเปน

ตัวอยางเชน กิจการเชาเคร่ืองจักรมูลคา 120 CU 
สัญญาเชามีอายุ 5 ป อายุเครื่องจักรมีอายุการใชงาน 5 ป 
โดยแบงการชาํระเปนเงินมดัจําจํานวน 70 CU ณ วนัเริม่แรก 
และ ชําระตอไปอีกหางวด งวดละ 10 CU (เปนสัญญาเชา
การเงินแบบเชาซ้ือ) ถาเรายึดหลักภาษีขางตน เราจะพบวา
คาเสื่อมราคาราคาของเคร่ืองจักรจะอยูที่ปละ 120/5 = 24 
CU ตอป แตทวาเงินงวดท่ีจายจริงนั้นจะอยูเพียงแค 10 CU 
ตอปเทานั้น มีผลทําใหกิจการรับรูคาเสื่อมราคาไดเพียงแค 
10 CU และจะเปนการรับรูคาใชจายในทางภาษี ตํ่ากวา
ความเปนจริง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดความแตกตางของสัญญาเชาในทางบัญชีและในทางภาษี

(Operating Lease) (Leasing)

(Finance Lease)

(Hire Purchase)

(Leasing)
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แนวทางปฏิบัติ
แนวทางที่ 1 คาเสื่อมราคาท่ีสามารถคํานวณไดแตละ

ปเปนไปตามขอกฎหมายท่ีเขียนไว กลาวคือ คาเสื่อมราคา
ของกิจการผูเชาสามารถคิดไดเพียงปละ 10 CU เทานั้น
ไมสามารถเกินเงินงวดที่จายสําหรับสัญญาเชาในแตละงวด

แนวทางที่ 2 คาเสื่อมราคาที่นํามาคิดนั้น สามารถ
ยอมใหนําเงินมัดจํามาใชในการพิจารณาเพื่อนํามารวม
คํานวณเพื่อเปนตัวกําหนดคาเสื่อมราคาที่ยอมรับไดใน
แตละงวด แตตองไมเกิน คาเสื่อมราคาที่คิดไดจริง กลาวคือ 
เมื่อคิดคาเส่ือมออกมาจะอยูที่ 24 CU ตองวดนั่นเอง

แนวทางที่ 3 กิจการสามารถนําเงินมัดจํามาเฉลี่ย
เชนเดียวกับกรณีของรายไดรับลวงหนา กลาวคือผู เชา
สามารถเฉล่ียเงินมัดจํา 70 CU ไปตลอดอายุของสัญญาเชา
แลว ถือเปนคาใชจายได ซึ่งเมื่อเฉลี่ยออกมาแลวจะเทากับ 
14 CU ตอป และพอนําไปรวมกับคาเสื่อมราคาท่ีไมเกิน
เงินงวด คือ 10 CU ตอป จะไดประมาณ 24 CU ตอป 
ซึ่งก็จะเทากับราคาคาเสื่อมที่คิดตามปกติตอป ในความ
เปนจริงแลว การนําวิธีนี้มาใชคอนขางมีปญหา เนื่องจาก
มีเพียงสัญญาเชาทรัพยสินเทานั้นที่มีการระบุวาสามารถ
นําเงินมัดจํามาเฉล่ียแลวทยอยตัดจายได จึงไมมั่นใจวา
ในทางปฏิบัตินั้น สัญญาเชาซื้อสามารถทําเชนน้ีไดหรือไม

จนถึงปจจุบันยังไมมีแนวทางที่ชัดเจนที่เกี่ยวของกับ
การเลือกวิธีในเร่ืองน้ี ซึ่งในมุมมอง ของผูเขียนแลว การ
ใหใชทางเลือกที่ 1 นั้นดูจะไมสมควรกับผู เช าเทาไหร 
เนื่องจากคาใชจาย ที่สามารถบันทึกไดจะตํ่ากวาความเปน
จริงคอนขางมาก การเลือกแนวทางท่ี 2 และ 3 จึงนาจะ
ดูสมเหตุสมผลมากกวา

คาเสื่อมราคา
ในรูปแบบของสัญญาเชาการเงินที่เปนแบบเชาซื้อ 

(Finance Lease - Hire Purchase) คาเสื่อมราคาท่ี
คํานวณไดในทางบัญชีกับในทางภาษีนั้นมีความแตกตาง
ที่สําคัญอยู  เนื่องจาก ในทางบัญชีค าใช จ ายท่ีเกิดข้ึน

จากสัญญาเชาการเงินจะแบงออกเปนสองสวนดวยกัน คือ 
คาเส่ือมราคาของสินทรัพยที่เชา และคาใชจายทางการเงิน
ที่เกิดจากหน้ีสินในงบการเงิน ที่เกี่ยวของกับสัญญาเชา
แตทวาในทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกา 145 มาตรา 7 
“การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาทรัพยสินท่ีไดมาโดย
การเชาซื้อ ใหคํานวณจากมูลคาตนทุนของทรัพยสินนั้น
ใหถือตามราคาท่ีพึงตองชําระท้ังหมด (ตนทุน + ดอกเบ้ีย)” 
กลาวคือ คาดอกเบี้ยท่ีเกิดจากหนี้สินในการทําสัญญาเชานั้น 
ตองนํามารวมถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนของทรัพยสิน
ที่เชาทําใหมูลคาทรัพยสินท่ีเกิดจากการเชาในทางภาษีนั้น
มักจะมีมูลคาสูงกวาในทางบัญชี นอกจากน้ีมูลคาทรัพยสิน
จากสัญญาเชาที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงนี้ ยังมีผลทําให
รูปแบบการรับรู คาใชจายเปลี่ยนไป และจากการบันทึก
สัญญาเช าในทางบัญชีในส วนตรงนี้ ก็จะนําไปสู การ
ตั้งสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (Deferred Tax 
Asset) และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (Deferred 
Tax Liability) เพิ่มขึ้นอีกดวย

เงินรับลวงหนา
กรณีกิจการนิติบุคคลไดรับเงินลวงหนา เงินกินเปลา 

หรือเงินแปะเจี๊ยะ หากตองคืน แกผู เชาเมื่อสิ้นสุดสัญญา 
กิจการควรบันทึกบัญชีเปนหนี้สิน แตทางภาษีอากรไดมี
คําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 73/2541. กําหนดใหนําเงินที่
เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บ ในลักษณะเปนเงินกอนเพ่ือ
ตอบแทนการใหเชาทรัพยสินทั้งจํานวน ไมวาจะเรียกเก็บ
ในลักษณะ เงินจายลวงหนา เงินประกัน เงินมัดจํา เงินจอง 
หรือเงินอ่ืนท่ีเรียกเก็บในลักษณะทํานองเดียวกัน มารวม
คํานวณเปนรายได ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มให เช า
ทรัพยสิน หรือจะนํารายไดนั้นมาเฉลี่ยตามสวนแหงจํานวน
ปตามสัญญา และนํามารวมคํานวณเปนรายไดในแตละรอบ
ระยะเวลาบัญชีนับแตรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มใหเช า
ทรัพยสินก็ได เพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ตามเกณฑสิทธิ 
มาตรา 65 วรรคสอง แหงประมวลรัษฎากรดวย เชน
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บทความวิชาการ

บริษัท ก ใหบริษัท ข เชาที่ดินมีกําหนดระยะเวลาการเชา 
10 ป โดยผู เช าตกลงจะชําระคาเชาลวงหนาเปนเงิน 
50,000,000 บาท ดังนี้ บริษัท ก ผูมีเงินได จะตองนํา
คาเชาลวงหนา ดังกลาวมาเฉลี่ยเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
เปนรายป จํานวน 10 ป โดยสามารถนําเงินภาษีหัก
ณ ที่จายท่ีถูกหักไวมาเปนเครดิตภาษีในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ถูกหักไวทั้งจํานวน เปนตน

บทสรุป
ถึงแมวามาตรฐานการบัญชีที่เก่ียวของกับสัญญาเชา

ฉบับใหม หรือ IFRS 16 จะนําการเปล่ียนแปลงอยางมาก
มาสูมาตรฐานการบัญชีสําหรับสัญญาเชา ในอนาคตอันใกลนี้ 
แตประเด็นหน่ึงที่ดูเหมือนจะไมไดปรับเปล่ียนไปตามกับ
มาตรฐานการบัญชีฉบับใหมก็คือในเรื่องของภาษี นั่นอาจ
เปนเพราะสวนหน่ึงของเปาหมายของการเปล่ียนแปลง
ในมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมนั้น มุงเนนไปที่การแกปญหา 
Off-Balance Sheet Financing ของผู  เช า เพื่อให
ผูที่นําขอมูลในงบการเงินไปใชสามารถนําไปใชไดอยางเกิด
ประโยชนสูงสุด อยางไรก็ดี ถาลองมองยอนกลับไปถึง
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของกับสัญญาเชากับภาษีฉบับ
ในปจจุบัน บัญชีกับภาษีนั้นไมไดมีแนวโนมไปในทิศทาง
เดียวกันอยูแลว ดวยเหตุผลหลักๆ สวนหน่ึงก็คือ เปาหมาย
และแนวคิดของในทางบัญชีกับในทางภาษีของสัญญาเชานั้น
มีความแตกตางกัน ดังน้ัน ความเขาใจในเร่ืองของความ
แตกตางในทางบัญชีและทางภาษี ในเร่ืองของสัญญาเชา
จึงเปนพ้ืนฐานสําคัญเบื้องตน
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