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ผู้ทำบัญชี บัญชี 3ชม. อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3ชม. อื่นๆ 3 ชม.

สงวนลิขสิทธิ์
รหัส 21/1921

การแก้ปัญหาและกลวิธีการตรวจสอบ...

การทํางานบัญชี-ภาษี
สําหรับผู้จัดการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี หัวหน้าฝ่ายบัญชี
วิทยากร
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อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

เข้าอบรม 2 ท่าน ลดทันที!!!

500 บาท

อดีตเจ้าหน้าที่ตรวจภาษีชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร

(หลักสูตรเดียวกัน/ ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)

กําหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนาท่านละ
สมาชิก (Tax, HR)
4,200 + VAT 294 = 4,494 บาท
บุคคลทั่วไป
4,900 + VAT 343 = 5,243 บาท

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
(เวลา 09.00 - 16.30)

ณ โรงแรมดิ
บุคคลทัเอมเมอรั
่วไป ลด์

(ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง) รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
สถานีห้วยขวาง ทางออกโรงแรมดิเอมเมอรัลด์

SCAN เพื่อจองสัมมนา

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน

หัวข้อสัมมนา

1. การตรวจสอบภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
- การตรวจสอบแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล(ภ.ง.ด.50) ของปีกอ่ น กับงบการเงินและกระดาษทําการ
- การตรวจสอบการประมาณการกําไรสุทธิขาดไปเกิน 25%
- การตรวจสอบการบันทึกบัญชีคา้ งจ่าย
- การกระทบยอดภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลทีแ่ สดงไว้ในงบกําไรขาดทุน กับ ทีแ่ สดงไว้ในงบแสดงฐานะทางการเงิน
- การตรวจสอบรายการกระทบยอดเพือ่ ปรับปรุงกําไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกําไรสุทธิทางภาษี
- การขายสินค้า, บริการ, ให้เช่าทรัพย์สนิ , ให้กยู้ มื เงิน โดยไม่มคี า่ ตอบแทนหรือต่ำกว่าราคาตลาด
- การตัง้ เจ้าหนี,้ ลูกหนีท้ ไี่ ม่มตี วั ตน หรือบันทึกเกินกว่าความเป็นจริง
- หักรายจ่ายผิดรอบบัญชี
- หลักฐานการจ่ายเงินทีส่ รรพากรไม่ยอมรั
ตอบที่ 1
- การตรวจสอบกิจการมีผลขาดทุนสุทธิตดิ ต่อกันเกินกว่า 3 รอบระยะเวลาบัญชี แต่มกี ารขยายงาน

พิเศษ

ผู้เข้าร่วมส
รับฟรี!! Dharmniti Pla

ตอที่ 2

รับฟรี!! Cou

2. การตรวจสอบเงินสดและเงินฝากธนาคาร
- ปัญหาการบันทึกบันชีเงินสดไม่ตรงกับรายรับในระหว่างปี
- การตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารและใบสําคัญจ่าย
- การพิสจู น์รายจ่ายทีไ่ ด้จา่ ยเป็นเงินสดว่าไม่เป็นรายจ่ายต้องห้าม
3. การตรวจสอบบัญชีลกู หนี,้ เจ้าหนี้
- ลูกหนีก้ ารค้า, ลูกหนีเ้ งินมัดจํา, ลูกหนีเ้ งินยืมทดลอง, ลูกหนีบ้ ริษทั ในเครือ
- การให้กยู้ มื โดยไม่คดิ ดอกเบีย้
- ข้อระวังในการขาย การเรียกเก็บหนีแ้ ละการให้เครดิต
- การขายเชือ่ และการให้สว่ นลดตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร - การรับร้รู ายได้-รายจ่าย จากบัญชีลกู หนี,้ เจ้าหนี้
4. การตรวจสอบสินทรัพย์ถาวรและค่าเสือ่ มราคาทรัพย์สนิ แต่ละประเภท
- สินทรัพย์ทสี่ ามารถคิดค่าเสือ่ มราคาได้
- สินทรัพย์ทไี่ ม่มกี ารคิดค่าเส่อื มราคา
- สินทรัพย์ทมี่ สี ทิ ธิการใช้เพียงอย่างเดียว
- สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
- การหักค่าเสือ่ มเกินกว่าความเป็นจริง
- สินทรัพย์ทไี่ ด้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษี ใช้สทิ ธิได้ถกู ต้องและครบถ้วนหรือไม่
5. ทีด่ นิ อาคารอุปกรณ์
- การโอนและการขายความแตกต่างทางบัญชีกบั ภาษีทตี่ อ้ งระวัง
- ภาระผูกพันเกีย่ วกับทีด่ นิ อาคาร อุปกรณ์ ตามข้อตกลงในสัญญากับภาระภาษี
6. สินค้าคงเหลือประเด็นทีม่ กั ถูกประเมิน
- การตรวจนับสินค้า
- การตีราคาสินค้าคงเหลือ
- ความเหมาะสมของราคาสินค้าคงเหลือ และต้นทุนสินค้า
- การเปรียบเทียบปริมาณและราคาของสินค้าคงเหลือในปีปจั จุบนั กับปีกอ่ น
- การจัดการกับ สินค้าทีช่ าํ รุด เสียหาย เสือ่ มคุณภาพทีส่ รรพากรยอมรับ
7. การตรวจสอบภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย
- การตรวจสอบแบบ ภ.ง.ด.ท่ใี ช้นาํ ส่งในแต่ละเดือน และอัตราภาษีทนี่ าํ ส่ง
- การตรวจสอบยอดรายได้จากภาษีทถี่ กู หัก ณ ท่จี า่ ยกับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่จี า่ ย และบัญชีรายได้
- การตรวจสอบระหว่างภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ทีจ่ า่ ยไปบัญชีแยกประเภท
8. การตรวจสอบภาษีมลู ค่าเพิม่
- การตรวจสอบรายการในใบกํากับภาษี และความถูกต้อง
- เลขทีใ่ บกํากับ กับการลงรายงานภาษีซอื้ -ภาษีขายท่ตี อ้ งระวัง
- วิธกี ารจัดเก็บใบกํากับภาษีซอื้ -ภาษีขายตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
- ใบแทนใบกํากับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิม่ หนี้ ใช้บอ่ ยๆจะถูกตรวจสอบหรือไม่
9. ประเด็นตรวจสอบบัญชีซอื้ กับรายงานภาษีซอื้ ของกิจการ
- บัญชีซอื้ ทีก่ จิ การบันทึก
- การลงรายงานภาษีซอื้
- การกระทบยอดภาษีซอื้ ทีข่ อคืน กับ รายจ่ายของกิจการ
- ภาษีซอื้ ต้องห้ามทีต่ อ้ งระวัง
- ภาษีซอื้ ทีเ่ กิดจากรถยนต์นงั่ หรือรถโดยสารท่มี ที นี่ งั่ ไม่เกิน 10 ท่นี งั่
10. การตรวจสอบภาษีขาย
- การจัดทํารายงานภาษีขาย
- กระทบยอดบัญชีขาย กับยอดขายในรายงานภาษีขาย
- ตรวจสอบยอดรายงานภาษีขายกับแบบ ภ.พ.30
11. การแก้ไขปัญหาการนําส่ง ภ.พ.30ไม่ถกู ต้อง
- ภาษีขายขาด – เกิน
- ภาษีซอื้ ขาด – เกิน - ตรวจสอบการขอคืนภาษีซอื้
12. วิธแี ก้ไข และเตรียมเอกสารเพือ่ บรรเทาภาระภาษีเมือ่ ถูกสรรพากรตรวจสอบ
13. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี

