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ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมงอื่นๆ 6 ชม.
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สงวนลิขสิทธิ์
รหัส 21/1148

เทคนิคการออกและใช้...

144 ใบกํากับภาษี

อยางมืออาชีพ เพื่อขจัดขอโตแยงทางภาษี

เตรียมรับมือการตรวจใบกํากับภาษีของสรรพากร ตรวจจริง!! ปรับหนัก!!
Update การจัดทํา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice and e-Receipt
รวมประเด็นปัญหาการออกและใช้ใบกํากับภาษีทุกประเภท
1. Workshop การตรวจสอบใบกำกับภาษี
2. รูปแบบใบกำกับภาษีมีกี่ประเภท
3. ปัญหาเกี่ยวกับผูอ้ อกใบกำกับภาษี
- อย่างไรจึงจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การเป็นตัวแทนขายจะต้องออกใบกำกับภาษีในนามใคร
- กรณีเป็นตัวแทนของบริษัทต่างประเทศจะต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร
- บริษัทต่างประเทศเข้ามาขายสินค้าเป็นครั้งคราว จะต้องออก
ใบกำกับภาษี หรือไม่
- ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ยังประกอบกิจการอยู่ต้อง
ออกใบกำกับภาษีหรือไม่
4. 15 จุดที่ต้องระวังเกี่ยวกับรายการในใบกำกับภาษีที่สรรพากรตรวจสอบ
5. ใช้ตรายางประทับคำว่า “ต้นฉบับ” ได้หรือไม่
6. ใบกำกับภาษีระบุชนั้ ของอาคารผิดไปใช้ได้หรือไม่
7. การออกใบกำกับภาษีดว้ ยคอมพิวเตอร์
- ลูกค้าทำใบกำกับภาษีหาย Re-print ใหม่อกี ครัง้ หนึง่ ได้หรือไม่
- ใบกำกับภาษีพมิ พ์จากคอมพิวเตอร์ตอ้ งมีคำว่าเอกสารออกเป็นชุดหรือไม่
8. โรงพิมพ์ทำใบกำกับภาษีไม่ครบถ้วนควรทำอย่างไร
9. การขายสินค้า/ให้บริการ กรณีใดบ้างทีไ่ ม่มหี น้าทีอ่ อกใบกำกับภาษี
10. ฝากขายสินค้าต้องออกใบกำกับภาษีเมือ่ ใด
11. ปัญหาการออกใบกำกับภาษีของธุรกิจรับจ้าง
- จ้างซ่อมรถเปิดใบกำกับภาษี แยกเป็นค่าซ่อมกับค่าอะไหล่
- เปิดใบกำกับภาษี 2 ใบ เป็นค่าวางระบบกับค่าสินค้าได้หรือไม่
- ค่าซ่อมรถแยกใบกำกับภาษีเป็น 2 บริษทั
12. กรณีใดบ้างทีถ่ อื เป็นการขายแต่ไม่ตอ้ งออกใบกำกับภาษี
13. ส่งสินค้าทางรถจะออกใบกำกับภาษีวนั ไหน
14. ลูกค้าไม่ตอ้ งการใบกำกับภาษีจะออกให้คนอืน่ ได้หรือไม่
15. ลายมือชือ่ ในใบกำกับภาษีจะ Scan ได้หรือไม่
16. ใบกำกับภาษีซอื้ ฉีกขาดตรงลายเซ็นผูอ้ นุมตั ใิ ช้ได้หรือไม่
17. ใบกำกับภาษีออกโดยไม่มลี ายเซ็นผูอ้ อกได้หรือไม่
18. ปัญหาใบกำกับภาษีกรณีรบั ชำระด้วยเช็ค
19. กรณีรบั ชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต สิน้ วันจะออกใบกำกับภาษีรวมกัน
ใบเดียวได้หรือไม่
20. แจกสินค้าให้ลกู ค้า สินค้าขาด Stock จะต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
21. ลูกค้าไม่ให้ชอื่ ทีอ่ ยูอ่ อกใบกำกับภาษีตอ้ งทำอย่างไร
22. ลูกค้าชำระเงินเกินโดยให้หกั กับการส่งสินค้าในครัง้ ต่อไปต้องออก
ใบกำกับภาษีอย่างไร

กําหนดการสัมมนา

SCAN เพื่อจองสัมมนา

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562
(เวลา 09.00 - 16.30)

ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(ถ.รัชดาฯ สี่แยกพระราม 9) รถไฟฟ้าใต้ดิน
สถานีพระราม 9 ทางออกอาคารฟอร์จูนทาวน์
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ตัด Stock และออกใบกำกับภาษีปลายเดือน แต่สง่ ของต้นเดือนได้หรือไม่
ออกใบกำกับภาษีกอ่ นส่งมอบสินค้าได้หรือไม่
ออกใบกำกับภาษีชอื่ เป็นภาษาอังกฤษทีอ่ ยูเ่ ป็นภาษาไทยได้หรือไม่
ใบกำกับภาษีออกด้วยเครือ่ งบันทึกการเก็บเงิน ถ้าเครือ่ งเสียจะออกด้วย
ระบบ Manual ได้หรือไม่
7 ปัญหาเกีย่ วกับใบกำกับภาษีของสำนักงานใหญ่และสาขา
หลักเกณฑ์ของการจัดทำเอกสารออกเป็นชุด
ปัญหาในการออกใบกำกับภาษีกรณีสง่ เสริมการขาย
ขายสินค้าให้ผปู้ ระกอบการในเขตปลอดอากรต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
อัตราแลกเปลีย่ นกับปัญหาในการออกใบกำกับภาษี
ขายส่งออกสินค้าจะใช้ราคาใดในการออกใบกำกับภาษี
การออกและใช้ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
- นำไปขอคืนภาษีซอื้ ได้หรือไม่
- ใช้ลงรายงานภาษีขายอย่างไร
ปัญหาเกีย่ วกับการออกใบลดหนี้ ใบเพิม่ หนี้
ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิม่ หนีส้ ญ
ู หาย การออกใบแทนต้องแจ้งความ
หรือไม่
5 ประเด็น การจำหน่ายจ่ายโอนทีไ่ ม่รวมเป็นฐานในการเสียภาษีมลู ค่าเพิม่
การออกใบกำกับภาษีลา่ ช้ามีความผิดหรือไม่
ออกใบกำกับภาษีแล้วลืมส่งมอบให้ลกู ค้าจนเกิน 6 เดือน ผูซ้ อื้ ไม่ยอมรับ
จะออกใบใหม่ได้หรือไม่
กิจการมีทงั้ VAT และ NON VAT ใช้ใบกำกับภาษีรว่ มกันได้หรือไม่
วิธพี สิ จู น์ใบกำกับภาษีปลอม
10 ประเด็น ใบกำกับภาษีทเี่ ป็นภาษีซอื้ ต้องห้าม
7 ประเด็น กับการออกและรับใบกำกับภาษีทฝี่ า่ ยบัญชีตอ้ งระวัง
10 Case Studies
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี

otion

PPrroommoti

เข้าอบรมเดือนเมษายน

2 ท่าน ลด 500 บาท
3 ท่าน ลด 1,000 บาท

เข้าอบ

“มาตรฐ

(หลักสูตรเดียวกัน/ ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax, HR)
4,000 + VAT 280= 4,280 บาท
บุคคลทั่วไป
4,700 + VAT 329 = 5,029 บาท
(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

ตอที่ 1
อดีตนิติกรเชี่ยวชาญ
กองกฎหมาย กรมสรรพากร
ผูเ้ ข้าร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
Dh

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

