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ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมงอื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงอื่นๆ 6 ชม.

สงวนลิขสิทธิ์
รหัส 21/1169

เตรียมรับมือการตรวจสอบ

ใบกํากับภาษี..ทั้งระบบ
ด่วนที่สุด!!!

ผลกระทบกับผู้ประกอบการ

สรรพากร!!! เปิดระบบให้แจ้งเบาะแสผู้เสียภาษี ไม่ถูกต้อง
- รู้ก่อน ป้องกันก่อน วิธีการตรวจสอบใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)
- ออกใบกำกับภาษีปลอม, ใบกำกับภาษีที่ผู้ออกไม่มีสิทธิออก, ขายแต่ไม่ออกใบกำกับภาษี, ซื้อขายใบกำกับภาษี
- การแจ้งข้อมูลให้สรรพากรตรวจสอบการออกใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง, ซื้อขายใบกำกับภาษี, การเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การป้องกันการแจ้งข้อมูลเท็จตามความผิด, ถ้าถูกแจ้งเบาะแสว่าเสียภาษีไม่ถูกต้อง ต้องทำอย่างไร
- การตรวจสอบใบกำกับภาษีที่ผู้ประกอบการ ไม่เคยทราบมาก่อน
- ปรับหนัก ปรับจริง เริ่มแล้ว! กับการตรวจสอบรูปแบบใหม่ของสรรพากรที่ผู้ประกอบการต้องระวังเป็นพิเศษ

- โทษจําคุก 7 ปี ตรวจพบใบกํากับภาษีปลอม 1 ใบ พร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี
ประสบการณ์บรรยายมากกว่า 30 ปี

กําหนดการสัมมนา

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561
(เวลา 09.00 - 16.30)

ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง)

เงื่อนไขของผู้นับชั่วโมงผู้ทำบัญชี
1. นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
3. บริษทั ฯ ปิดรับลงทะเบียนเวลา 09.00 น. โดยไม่อนุโลมทุกกรณี

SCAN เพื่อจองสัมมนา

อัตราค่าสัมมนาท่านละ
สมาชิก (Tax, HR)
3,800 + VAT 266 = 4,066 บาท
บุคคลทั่วไป
4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)
2. ผู้ที่นับชั่วโมงต้องเข้ารับการอบรมด้วยตัวเอง ไม่สามารถให้ผู้อื่นเข้าอบรมแทนได้
4. บริษทั จะออกหนังสือรับรองตามจำนวนชัว่ โมงทีเ่ ข้าอบรมจริง

BY…DHARMNITI SEMINAR AND TRAINING CO,LTD. TEL.02-555-0700 Ext.1, 02-587-6860-4 Fax. 02-555-0710

หัวข้อสัมมนา
1. การตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรจากข้อมูลทีม่ ผี แู้ จ้ง
เบาะแส
- วิธกี ารส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร
- หลักฐานทีส่ รรพากรใช้ตรวจสอบ, ภาพถ่าย, โลเคชัน่
- การออกใบกำกับภาษีไม่ถกู ต้อง
- ซือ้ ขายใบกำกับภาษี
- กิจการเลีย่ งภาษีมลู ค่าเพิม่
2. เตรียมรับมือกับการถูกแจ้งข้อมูลเท็จ
- วิธกี ารชีแ้ จงต่อเจ้าหน้าทีเ่ มือ่ ถูกแจ้งข้อมูลเท็จ
- ความรับผิดของผูแ้ จ้งข้อมูลเท็จ
3. เตรียมรับมือการตรวจวิธกี ารออกใบกำกับภาษีดว้ ยระบบ
คอมพิวเตอร์จากสรรพากร
***ออกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
***ออกด้วยโปรแกรมทีเ่ ขียนขึน้ มาเอง
***ออกด้วย Microsoft word / Excel
- สิง่ ทีส่ รรพากรจะตรวจสอบ สิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องระวัง
- ถ้าระบบการออกใบกำกับภาษีสงั่ ปริน๊ ได้มากกว่า 1 ครัง้
จะถูกสรรพากรตรวจสอบหรือไม่
- พนักงานปริน๊ ใบกำกับภาษี 1 ครัง้ แล้วใช้ไม่ได้ หัวหน้า/
ผูบ้ งั คับบัญชา ปริน๊ ซ้ำได้หรือไม่
- ถ้าการปริน๊ ใบกำกับภาษีเกิดผิดพลาดจากระบบ
คอมพิวเตอร์ มีการสัง่ ปริน๊ แต่ไม่ออก จึงกดสัง่ ปริน๊ ใหม่
โดยออกมาเป็นเลขเดิม/ข้อมูลเดิม สามารถทำได้หรือไม่
จะขอคืนภาษีซอื้ ได้หรือไม่
- ถ้าออกใบกำกับภาษีใบใหม่เป็นเลขใหม่ หากเลขกระโดด
จะใช้ได้หรือไม่
- กรณีใบกำกับภาษีออกเป็นชุด การปริน๊ ใบกำกับภาษีใหม่
จะมีผลอย่างไรต่อเอกสารอืน่ หรือไม่
4. ทำไม??? สรรพากรไม่ให้ปริน๊ ใบกำกับภาษีเลขเดิมหลายครัง้
- การปริน๊ ใบกำกับภาษีเป็นเลขเดิมมีผลกระทบต่อภาษีซอื้
ภาษีขายอย่างไร
- ใบกำกับภาษีผดิ ปริน๊ ใหม่กอ่ นส่งมอบกับส่งมอบแล้วปริน๊
มีผลแตกต่างหรือไม่
- กรณีใบกำกับภาษีตวั จริง/ต้นฉบับ สูญหาย หากปริน๊ ซ้ำ
ทำได้หรือไม่ ผลจะเป็นอย่างไร
5. เจาะวิธกี ารตรวจสอบใบกำกับภาษีของสรรพากร
แบบทีผ่ ปู้ ระกอบไม่เคยทราบมาก่อน
6. บทลงโทษของผูอ้ อกใบกำกับด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่ถกู ต้อง และ
ผลเสียหากจากการทีผ่ รู้ บั บริการนำไปใช้รา้ ยแรงแค่ไหน
เพียงไร
7. การตรวจ EDP (Electronic data processing) การจัด
ทำข้อมูลหลักฐานด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบเข้มข้นจาก
สรรพากร สิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องเตรียมรับมือ
8. การตรวจระบบการทำงานของ Software ทีม่ ผี ลต่อ
การประมวลผลของการออกใบกำกับภาษี การจัดทำ
รายงานภาษีซอื้ รายงานภาษีขาย สรรพากรมีวธิ กี าร
ตรวจสอบอย่างไร
9. หากถูกสรรพากรเข้าตรวจระบบการออกใบกำกับภาษี
หากไม่ถกู ต้องจะมีวธิ กี ารชีแ้ จงอย่างไร จากคำแนะนำ
ของผูเ้ ชีย่ วชาญจริง

10. การตรวจรูปแบบของใบกำกับภาษีทงั้ ระบบ จากการ
ตรวจปฏิบตั กิ ารจริงของสรรพากร
- ใบกำกับภาษีจากโรงพิมพ์
- ใบกำกับภาษีออกจากระบบคอมพิวเตอร์
- ใบกำกับภาษีออกเป็นชุด
- ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
- ใบลดหนี้
- ใบเพิม่ หนี้
- ใบเสร็จรับเงินทีท่ างราชการออกให้
- ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต
11. การตรวจรายการในใบกำกับภาษี ใบกำกับภาษีแต่ละแบบ
ต้องมีรายการอย่างไรถึงจะถูกต้อง พร้อมการนำเสนอ
มุมมองจากสรรพากรทัง้ ในฝัง่ ผูอ้ อกใบกำกับภาษี
และฝัง่ ผูร้ บั ใบกำกับภาษี
- เจาะประเด็นของรายการในใบกำกับภาษีทสี่ รรพากร
มักให้ความสำคัญ และตรวจสอบอย่างเข้มข้น รายการใด
หากไม่ถกู ต้อง/หรือไม่ครบถ้วนอนุโลมได้ รายการใด
อนุโลมไม่ได้
- คำตอบของใบกำกับภาษีทอี่ อกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
กรณีเลขประจำตัวผูเ้ สียภาษีและสถานประกอบการของ
ผูซ้ อื้ จะเติมด้วยหมึก หรือประทับตรายางได้หรือไม่
- วิธกี ารจัดการกับใบกำกับภาษีทอี่ อกด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์แบบคาร์บอน หากระยะเวลาผ่านไปซีดจาง
จะมีปญ
ั หาหรือไม่ พร้อมคำแนะนำจากผูต้ รวจสอบจริง
12. การตรวจสอบการยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมแล้ว
ออกใหม่ VS การออกใบแทนใบกำกับภาษี ประเด็นใด
ทีต่ อ้ งทราบและให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
13. ร้ายแรงทีส่ ดุ !!!กรณีการตรวจใบกำกับภาษีปลอม
จากสรรพากร
- อย่างไรเรียกว่าใบกำกับภาษีปลอม
- หากผูร้ บั ไม่ทราบว่าเป็นใบกำกับภาษีปลอมแล้วนำไปใช้
จะมีความผิดหรือไม่
- สรรพากรจะมีวธิ กี ารตรวจใบกำกับภาษีปลอมได้อย่างไร
- ใบกำกับภาษีปลอมกับใบกำกับภาษีทอี่ อกโดยไม่มสี ทิ ธิ
ออกต่างกันอย่างไร
- โทษของการออกและใช้ใบกำกับภาษีปลอม ร้ายแรง
แค่ไหน แล้วใครต้องรับผิด
14. การตรวจสอบใบเพิม่ หนี้ ใบลดหนีข้ องสรรพากร
สรรพากรจะตรวจอะไรบ้าง
- การตรวจสอบสิทธิในการออกใบเพิม่ หนี้ ใบลดหนี้ พร้อม
ประเด็นทีน่ กั บัญชีมกั เข้าใจผิดจากการออกใบเพิม่ หนี้
ใบลดหนี้
- การตรวจสอบรายการในใบเพิม่ หนี้ ใบลดหนี้ ของ
สรรพากรๆให้ความสำคัญรายการใดเป็นพิเศษ
หากออกไม่ถกู ต้อง หรือมีรายการไม่ครบถ้วน จะมีผล
อย่างไรหรือไม่
15. Case Studiesจริงทีเ่ กิดขึน้ จาก การตรวจสอบใบกำกับ
ภาษีของสรรพากร พร้อมวิธกี ารแก้ไข
16. ใบกำกับภาษีทอี่ อกโดยหน่วยงานราชการจะถูกตรวจสอบ
ด้วยหรือไม่
17. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชี

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dst.co.th
สํารองที่นั่งได้ที่ Tel 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-64 Fax 02-555-0710

