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CPD / CPA นับชั่วโมงได้

DHARMNITI SEMINAR AND TRAINING CO.,LTD.
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซ.เพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถ.ประชาชื่น
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 TAX ID 010-553-300-1556

การตรวจสอบภาษี
ของสรรพากร
จากงบการเงินและทางเดินเอกสาร
ความสําคัญของทางเดินเอกสารที่ไม่ควรมองข้าม
การตรวจสอบใบกํากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ของสรรพากร
ความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายกับการตรวจสอบของสรรพากร
ประเด็นการขอคืนที่มักถูกตรวจสอบภาษี
ปัญหาการถูกตรวจสอบ Stock สินค้าทั้งธุรกิจขายสินค้า/บริการ
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เข้าอบรมเดือน ธ.ค. 2563
1 รับฟรีทันที DHARMNITI Tax Diary 2021

วิทยากร

2

อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
อดีตสรรพากรภาค 4 กรมสรรพากร

SCAN QR CODE
จองสัมมนาได้ทันที!

พิเศษ!!! จองอบรมเดือน ม.ค. - ก.พ. 64
หน้างานสัมมนาภายใน 31 ธ.ค. 63

รับฟรี Dharmniti Planner 2021 + ปฏิิทินภาษีตั้งโต๊ะปี 2021
และรับส่วนลด 500 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลดของเดือน ม.ค. - ก.พ. 64

กําหนดการสัมมนา

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.00-16.30 น.

ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง) รถไฟใต้ดิน
MRT สถานีห้วยขวางทางออกโรงแรมดิเอมเมอรัลด์

(สำหรับหลักสูตรมูลค่า 3,900 บาทขึ้นไป (ยังไม่วม VAT))

(หลักสูตรเดียวกัน/ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)

อัตราค่าสัมมนา
ราคาสมาชิก ( TAX,HR ) 5,000 + VAT 350

= 5,350 บาท
= 6,099 บาท
(รวมเอกสาร อาหารวาง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)
บุคคลทั่วไป 5,700 + VAT 399

DHARMNITI SEMINAR AND TRAINING CO.,LTD. สํารองท่ี่นั่งได้ท่ี 02-555-0700 กด 1,02-587-6860-4 Fax. 02-555-0710

หัวข้อสัมมนา
1. Update ระบบการตรวจสอบภาษีของสรรพากร
ในยุคเทคโนโลยีปัจจุบัน
- กิจการที่สุ่มเสียงที่จะถูกตรวจสอบ
- การใช้เทคโนโลยีของสรรพากรในการจัดเก็บ
ภาษีสิ่งที่ผู้เสียภาษีต้องระวัง
2. การตรวจสอบเอกสารทางบัญชีและเอกสารอื่น ๆ
2.1 การตรวจสอบทางเดินเอกสาร
- ความสำคัญของการประกอบธุรกิจ
- ลักษณะการออกเอกสารของธุรกิจ
- การสอบยันเอกสารกับคู่ค้า
- จ่ายเงินให้บุคคลหนึ่งแต่ได้รับเอกสารจาก
อีกบุคคลหนึ่ง
- การตรวจสอบ Statement การรับเงินหรือ
จ่ายเงินผ่านธนาคาร
2.2 การวิเคราะห์ทางเดินรายจ่ายกระทบกับภาษี
หัก ณ ที่จ่าย
- การเงินไปต่างประเทศมีการนำส่ง ภ.ง.ด.54
และ ภ.พ.36 หรือไม่
- จ่ายค่าดอกเบี้ย เงินปันผล มีการนำส่ง
ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด. 2 ก. หรือไม่
- การจ่ายค่านายหน้า ให้กับบุคคลธรรมดา
มีการนำส่ง ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1 ก หรือไม่
- หัก ณ ที่จ่ายถูกต้องตามเงินได้แต่ละประเภท
หรือไม่
- หัก ณ ที่จ่ายครบถ้วนหรือไม่
2.3 การตรวจสอบการออกใบกำกับภาษี ใบลดหนี้
ใบเพิ่มหนี้
- นำส่งฐานภาษีถูกต้องหรือไม่
- ออกใบกำกับภาษีถูกต้องหรือไม่/ไม่มีสิทธิออก
- มีการใช้ใบกำกับภาษีปลอมหรือไม่
- วิธีการตรวจสอบของสรรพากรว่าใบไหนเป็น
ใบกำกับภาษีปลอม
- การใช้ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ถูกต้องหรือไม่
3. จุดในงบการเงินที่สรรพากรมักตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้
และค่าใช้จ่ายว่าสอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่
- ขาดทุนขั้นต้น
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- ขาดทุนสะสมมากกว่าทุนชำระ
- รายได้ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมากกว่ารายได้
ในภาษีนิติบุคคล
- แสดงรายได้ไม่สอดคล้องกับต้นทุน
- สินค้าปลายงวดยังมีจำนวนเยอะแต่ก็ยังซื้อสินค้า
เข้ามา
- ไม่มีสินทรัพย์ถาวร และไม่มีรายได้จากค่าเช่า
- มีเงินให้กู้ยืมแต่ไม่มีดอกเบี้ยรับ
- สินค้าปลายงวดมีมากกว่ารายได้
- ไม่มีรายได้โดยตรงและไม่มีรายได้อื่น
- ไม่มีการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.51 หรือยื่น
ภ.ง.ด. 51 ขาดไปเกิน 25%
- รายจ่ายค่ารับรองที่มากเกินไป
- การใช้สิทธิประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง
4. การตรวจสอบ Stock สินค้า/บริการ
- Stock หาย สรรพากรมองว่าขายหรือนำไปใช้
ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง
- Stock บวมแต่รายได้น้อย
5. การตรวจสอบภาษีแต่ละประเภทธุรกิจ
- วิธีการตรวจสอบกิจการธุรกิจซื้อมาขายไป
- วิธีการตรวจสอบกิจการธุรกิจการผลิต
- วิธีการตรวจสอบกิจการธุรกิจให้บริการ
- วิธีการตรวจสอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
- กิจการอื่น ๆ
6. ประเด็นการขอคืนที่มักถูกตรวจสอบ
- การขอคืนเป็นเงินสด
- มีการขอคืนภาษีจากใบกำกับภาษีปลอมหรือไม่
- ขอคืนเครดิตติดกัน
7. จุดที่สรรพากรจับความผิดปกติของระบบบัญชี
หรืองบการเงิน
8. เทคนิคการชี้แจงต่อกรมสรรพากร เมื่อถูก
ตรวจสอบ
9. วิธีการประเมินของสรรพากรที่จะทำให้ผู้เสียภาษี
และสรรพากร Win Win ทั้งคู่
10.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
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