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คู่มือแนวทางการตรวจใบกํากับภาษปีลอม 

ในระบบภาษีมูลค่าเพิม ใบกาํกบัภาษีนบัวา่มีความสาํคญัอยา่งมากทีผูเ้สียภาษีนาํมาเป็นหลกัฐานในการเครดิตหรือขอคืนภาษี หรือเปรียบเสมือนเป็นหลกัฐานทางการเงิน ดงัพบถา้หากว่าใบกาํกบัภาษีไม่ถูกตอ้งแลว้ ผูเ้สียภาษีนาํมาขอเครดิตหรือขอคืนภาษีแลว้ จะทาํใหรั้ฐเกิดความเสียหาย ในการเก็บภาษีเขา้รัฐ ใบกาํกบัภาษีทีไม่ถูกตอ้งมีหลายกรณี แตที่ถือวา่มีความสาํคญัอย่างมากกคื็อ ใบกาํกบัภาษีปลอม เพราะวา่เป็นการจงใจเจตนา ทีตอ้งการหลีกเลียงภาษีและเป็นความผดิร้ายแรง และในปัจจุบนักย็งัมีผูเ้สียภาษีบางกลุ่มทียงัใชใ้บกาํกบัภาษีปลอม  ซึงเป็นปัญหาทีเจา้หนา้ทีผูต้รวจตอ้งติดตามหรือตรวจใหพ้บ หรือป้องกนัไม่ใหผู้เ้สียภาษีนาํใบกาํกบัภาษีปลอมมาใช ้โดยหาวิธีการตรวจเพือเป็นแนวทางต่อไป 
ระเบียบ แนวปฏิบตั ิข้อกฎหมายใบกาํกับภาษี 
1. ความหมายของใบกํากับภาษี ใบกาํกับภาษ ีคือ หลกัฐานสาํคญัในระบบภาษีมูลค่าเพิม ทีผูป้ระกอบการจดทะเบียนตลอดจนบุคคลอืน ตามทีกฎหมายกาํหนด มีหนา้ทีตอ้งจดัทาํ และ ส่งมอบใหแ้ก่ผูซื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการในทนัทีทุกครังทีมีความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิมจากการขายสินคา้หรือให้บริการเกิดขึน เพือแสดงวา่ผูป้ระกอบการจดทะเบียนดงักล่าว ไดข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการชนิดหรือประเภทใด ใหแ้ก่บุคคลใด เมือใด มจีาํนวน ปริมาณ และคิดเป็นมูลค่าเท่าใด และมีจาํนวนภาษีมูลค่าเพิมหรือภาษีขาย ทีไดเ้รียกเกบ็หรือพึงเรียกเก็บเป็นจาํนวนเท่าใด และสาํหรับผูป้ระกอบการจดทะเบียนทีเป็นผูซื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการและผูน้าํเขา้ ใบกาํกับภาษีเป็นหลกัฐานพิสูจนว์า่ ผูป้ระกอบการไดจ้่ายหรือพึงตอ้งจ่ายภาษีมูลค่าเพิมหรือภาษีซือไปเป็นจาํนวนเท่าใด ผู้มหีน้าทอีอกใบกํากับภาษี  เฉพาะผูป้ระกอบการจดทะเบียนทีเสียภาษีมูลค่าเพิมในอตัราร้อยละ 0 หรือ อตัราร้อยละ 7.0 เท่านนั ทีมีหนา้ทีตอ้งออกใบกาํกบัภาษีให้กบัผูซื้อ สาํหรับกิจการทีไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิม ไม่มีสิทธิออกใบกาํกบัภาษีให้กบัผูซื้อแต่อยา่งใด ผูป้ระกอบการจดทะเบียนออกใบกาํกบัภาษีจะตอ้งมีองคป์ระกอบคือ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิมและได้มกีารขายสินค้าหรือให้บริการแก่ผู้ซือสินค้าหรือผู้รับบริการนัน  ๆโดยตอ้งออกใบกาํกบัภาษีใหแ้ก่ผูซื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการนนั จะออกใหบุ้คคลอืนไม่ได ้2. ใบกํากับภาษีปลอม คาํวา่ “ใบกาํกับภาษีปลอม” ไดบ้ญัญติัไวใ้นประมวลรัษฎากร มาตรา89 (7) ในเรืองเบียปรับนนัเป็นเรืองลงโทษทางแพ่ง และมาตรา 90/4(7) เป็นเรืองการลงโทษทางอาญา มาตรา 89 (7) “นาํใบกาํกบัภาษีปลอมไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนมาใชใ้นการคาํนวณภาษี ใหเ้สียเบียปรับอีกสองเท่าของจาํนวนภาษีตามใบกาํกบัภาษีนนั 
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ในกรณีใบกาํกบัภาษีทีผูไ้ดรั้บประโยชนไ์ม่สามารถพิสูจน์ไดว้า่เป็นผูอ้อกใบกาํกบัภาษี ใหถื้อวา่เป็นใบกาํกบัภาษีปลอม” มาตรา 90/4 บุคคลดงัต่อไปนีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามบทบญัญติัทีระบุไวต้อ้งระวางโทษจาํคุกตงัแต่สามเดือนถึงเจ็ดปีและปรับตงัแต่สองพนับาทถึงสองแสนบาท (7) “ ผูป้ระกอบการโดยเจตนานาํใบกาํกบัภาษีปลอมหรือใบกาํกบัภาษีซึงออกโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายไปใชใ้นการเครดิตภาษี ” ใบกาํกับภาษีปลอมในทางแพ่ง หมายถึง ใบกาํกบัภาษีทีถูกผูอื้นปลอมขึนและกฎหมายยงัให้ความหมายรวมถึงในกรณีใบกาํกบัภาษีทีผูรั้บประโยชนไ์มส่ามารถนาํพิสูจนไ์ดว้่าบุคคลใดเป็นผูอ้อกใบกาํกบัภาษี กฎหมายใหถื้อวา่เป็นใบกาํกบัภาษีปลอม ผู้รับประโยชน์ ในทีนีก็คือ ผูป้ระกอบการจดทะเบียนในระบบภาษีมลูค่าเพิมจะตอ้งเป็นผูพ้ิสูจนถึ์งความมีตวัตนของผูอ้อกใบกาํกบัภาษีหากพิสูจน์ไมไ่ดว่้าผูใ้ดเป็นผูอ้อกใบกาํกบัภาษี กฎหมายถือวา่เป็นใบกาํกบัภาษีปลอม หากผูป้ระกอบการมีการนาํใบกาํกบัภาษีปลอมไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนมาใชใ้นการคาํนวณภาษี  ตอ้งเสียเบียปรับอีกสองเท่าของจาํนวนภาษี ตามใบกาํกบัภาษีนนั ใบกาํกับภาษีปลอมในทางอาญา หมายถึง ใบกาํกบัภาษีทีผูอื้นทาํปลอมขึน โดยการปลอมทงัฉบบั หรือ แต่ส่วนหนึงส่วนใด เติม หรือ ตดัทอนขอ้ความ หรือแกไ้ขดว้ยประการใดๆในใบกาํกบัภาษีทีแทจ้ริง ประทบัตราปลอม หรือลงลายมือชือปลอมในใบกาํกบัภาษี การพิจารณาใบกํากบัภาษีปลอมตามความหมายในทางแพ่งและทางอาญา ทางแพ่ง มาตรา 89(7) 1. สถานประกอบการทีจดทะเบียน ไม่มีการประกอบกิจการจริง 2. ไม่สามารถพิสูจน์ไดว้า่ ผูใ้ดเป็นผูอ้อกใบกาํกบัภาษี โ ทษ ตอ้งเสียเบียปรับอีกสองเท่าของจาํนวนภาษีตามใบกาํกบัภาษี ประมวลรัษฎากร มาตรา 89(7) ทางอาญา มาตรา 90/4(7) 1.  เป็นผูป้ระกอบการ 2. นาํใบกาํกบัภาษีปลอมหรือใบกาํกบัภาษีทีออกโดยมิชอบดว้ยกฎหมายไปใชใ้นการเครดิต  3.  โดยเจตนา โ ทษ  ตอ้งระวางโทษจาํคุกตงัแต่สามเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตงัแต่สองพนับาทถึงสองแสนบาท (“ผูป้ระกอบการโดยเจตนานาํใบกาํกบัภาษีปลอมหรือใบกาํกบัภาษีทีออกโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายไปใชใ้นการเครดิตภาษี ….”) มาตรา90/4 (7) แห่งประมวลรัษฎากร 
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 3. ใบกํากับภาษีทีออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หมายถึง ใบกาํกบัภาษีทีผูป้ระกอบการได้ออกโดยฝ่าฝืนบทบญัญติัตามประมวลรัษฎากร ดงันนั ใบกาํกบัภาษีปลอม หรือ ใบกาํกบัภาษีทีออกโดยไม่มีสิทธิออก จึงเป็นใบกาํกบัภาษีทีออกโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 4. ใบกาํกับภาษทีีออกโดยไม่มสิีทธิออกตามกฎหมาย ภาษีซือตามใบกาํกบัภาษีทีจะนาํมาคาํนวณภาษีมูลค่าเพิมไดผู้อ้อกจะตอ้งเป็นผูมี้สิทธิออกใบกาํกบัภาษี ใบกํากับภาษีทีออกโดยบุคคลซึงไม่มีสิทธิออกใบกํากับภาษไีด้แก่บุคคลดงัต่อไปนี (1) บุคคลซึงมิใช่ผูป้ระกอบการจดทะเบียน (มาตรา 86/13) (2) ผูป้ระกอบการจดทะเบียนทีอยู่นอกราชอาณาจกัร และไดใ้หต้วัแทนออกใบกาํกบัภาษีแทนตามมาตรา 86/2 (ตวัแทนออกใบกาํกบัภาษี ในนามของผูป้ระกอบการจดทะเบียน) (มาตรา 86/1(1)) (3) ผูป้ระกอบการทีทรัพยสิ์นถูกนาํออกมาขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอืนโดยบุคคลอืนตามมาตรา 83/5 (การนาํส่งภาษีมูลค่าเพิมจากการขายทอดตลาด) (มาตรา 86/1(2)) (4) ผูป้ระกอบการจดทะเบียนตามทีกาํหนดโดยพระราชกฤษฎีกาทีออกตามประมวลรัษฎากร มาตรา 83/6(3) (5) ผูป้ระกอบการจดทะเบียนทีไม่ไดข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการแต่ไดอ้อกใบกาํกบัภาษี 5. โทษและความรับผดิกรณีออกใบกํากบัภาษโีดยไม่มีสิทธิออก กบั ใบกํากับภาษปีลอม ประเดน็ ความรับผิด ความรับผิดทางแพ่ง โทษทางอาญา 

1.ออกใบกาํกบัภาษี(ใบเพิมหนีหรือใบลดหนี)โดยไม่มีสิทธิออกตามกฎหมาย      

1.เสียเบียปรับอีกสองเท่าของจาํนวนภาษีตามใบกาํกบัภาษีใบเพิมหนีหรือลดหนี(มาตรา89(6)) 2.เสียเงินเพิมร้อยละ1.5ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินทีตอ้งเสียภาษี (มาตรา89/1) นอกจากนนั จะตอ้งรับผิดเสียภาษีมูลค่าเพิมตามจาํนวนทีแสดงในใบกาํกบัภาษี ใบเพิมหนีหรือ ลดหนี(มาตรา86/3)   

  ระวางโทษจาํคุกตงัแต่ 3เดือนถึง 7ปี และปรับตงัแต่ 2,000 ถึง 200,000 บาท (มาตรา 90/4(3))     
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ประเดน็ ความรับผิด  ความรับผดิทางแพ่ง โทษทางอาญา 

2. นาํใบกาํกบัภาษีปลอมไม่วา่ทงัหมดหรือบางส่วนมาใช้ในการคาํนวณภาษี 

 1.เสียเบียปรับสองเท่าของจาํนวนภาษี ตามใบกาํกบัภาษี (มาตรา89(7)) 2.เสียเบียปรับ 1 เท่า ฐานยนืภาษีไว้เกิน (มาตรา 89(4))และเสียภาษีไว้คลาดเคลือน (มาตรา 89(3)) 3.เสียเงินเพิมร้อยละ1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของจาํนวนเงินภาษี (มาตรา 89/1)  

 นาํใบกาํกบัภาษีปลอมหรือ ใบกาํกบัภาษีทีออกโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายไปใชใ้นการเครดิตภาษี โดยเจตนา ตอ้งระวางโทษจาํคุกตงัแต่ 3เดือนถึง7ปี และปรับตงัแต่2,000บาทถึง200,000บาท (มาตรา 90/4(7)) 
 6. โทษและความรับผดิ กรณีใบกํากบัภาษีทีออกโดยไม่มสิีทธิออก ฐานความผิด ในดา้นผูอ้อกใบกาํกบัภาษี  ในดา้นผูใ้ชใ้บกาํกบัภาษี 

ทางอาญา - ตอ้งระวางโทษจาํคุกตงัแต่สามเดือนถึงเจด็ปีและปรับตงัแต่สองพนับาทถึงสองแสนบาท(มาตรา 90/4(3)) 
-ตอ้งระวางโทษจาํคุกระหวา่งสามเดือนถึงเจ็ดปีและปรับตงัแต่สองพนับาทถึงสองแสนบาท (มาตรา 90/4(7))    ทางแพ่ง -ตอ้งรับผิดในภาษีมูลค่าเพิมตามจาํนวนทีปรากฏในใบกาํกบัภาษี (มาตรา86/13) และ -ตอ้งรับผิดเสียเบียปรับอีกสองเท่าของจาํนวนภาษีตามใบกาํกบัภาษี(มาตรา89(6)) 

ภาษีซือตามใบกาํกบัภาษีดงักล่าวเป็นภาษีซือตอ้งหา้ม(มาตรา82/5(5)) -การนาํใบกาํกบัภาษีมาใชถื้อเป็นการยืนภาษีไวเ้กินตอ้งรับผิดเสียเบียปรับ1เท่า (มาตรา89(4)) 
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-หากทาํใหก้ารเสียภาษีคลาดเคลือนดว้ย ตอ้งรับผิดเสียเบียปรับ 1เท่า (มาตรา 89(3)) -ตอ้งรับผิดเสียเบียปรับ2เท่า (มาตรา89(7)) -เงินเพิม ร้อยละ 1.5ต่อเดือนหรือเศษของเดือน (มาตรา 89/1)  วธิดีําเนินการตรวจสอบใบกาํกบัภาษปีลอม 

1. ดปัูจจัยบ่งชีว่ามีแนวโน้มทีจะใช้ใบกํากับภาษีปลอม โดยศึกษาพฤติกรรมของรายทีใช้ใบกาํกบัภาษีปลอม โดยดูปัจจยับ่งชี 1.1 ดูลกัษณะกิจการ ผูใ้ชใ้บกาํกบัภาษีปลอม ลกัษณะกิจการจะไม่มีความน่าเชือถือ จะเป็นกิจการครอบครัว หรือบริหารแบบครอบครัว 1.2 ประเภทกิจการ เป็นกิจการทีจะไม่มีใบเสร็จ หรือใบกาํกบัภาษีมาเป็นค่าใชจ่้ายหรือกาํไรในการประกอบกิจการสูง ส่วนมากจะเป็นกิจการให้บริการ เช่นธุรกิจรับเหมา รับจา้ง ใหบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต์ ขายวสัดุก่อสร้าง ปัมนาํมนั ฯลฯ 1.3 การจ่ายเงินค่าสินคา้ ค่าบริการ ถา้มีการจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็คเงินสดแต่ละครังเกิน 50,000 บาท โอกาสทีจะใชใ้บกาํกบัภาษีปลอมมีมาก เพราะการทาํธุรกรรมทางการเงินปกติแลว้จะไม่มีการซือขายเป็นเงินสด จะชาํระเงินเป็นเช็คเขา้บญัชี หรือโอนเงินทางธนาคาร 1.4 ดูสดัส่วนการจ่ายเงินของธุรกิจหากมีการจ่ายเป็นเงินสดในสดัส่วน ทีเกิน 20% ของการจ่ายเงินทงัหมด ก็มีโอกาสเสียงในการใชใ้บกาํกบัภาษีปลอม 1.5 ดูระยะทางทีซือสินคา้ หรือ บริการ วา่ห่างไกลกบัสถานประกอบการหากสินคา้ห่างไกลมาก มีเหตุสงสยัเพียงพอวา่เหตุใดจะซือสินคา้ทีห่างไกลจากสถานประกอบการ เช่น สถานประกอบการอยูช่ลบุรี ไปซือวสัดุทีร้อยเอด็ 1.6 ดูค่าเฉลีย P/T โดยปกติกิจการใหบ้ริการค่า P/T ไม่ควรเกิน 70% ดงันนัถา้ ค่าP/T สูงกวา่ปกติหรือสูงมากความเป็นไปไดว้า่มีการซือใบกาํกบัภาษีหรือหลบยอดขาย 1.7 ผลการประกอบกิจการ การประกอบธุรกิจโดยปกติทวัไป การกาํหนดราคาสินคา้ ราคาค่าบริการ จะถูกกาํหนดราคาไดต้อ้งคาํนวณตน้ทุนสินคา้ ค่าใชจ่้าย การขายบริการ กาํไรขนัตน้ควรจะไดห้รือกาํไรสูงทีคุม้การประกอบกิจการ ดงันนัถา้กิจการใดประกอบกิจการมีกาํไรตาํไม่
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เหมาะสมกบัการลงทุน หรือ ประกอบกิจการแลว้ขาดทุนติดต่อกนักย็งัประกอบกิจการอยู่ส่อให้เห็นความผิดปกติ 1.8 ลกัษณะสถานประกอบการ ก็เป็นสิงสําคญัในการพิจารณาดู ถา้สถานประกอบกิจการเป็นบา้นเช่าอยูอ่าศยั ไม่มีลกัษณะเป็นสถานประกอบการ ก็เป็นตวับ่งชีใหเ้ห็นวา่ตวัตนของผูป้ระกอบการไม่ไดอ้ยูจ่ริง หรือประกอบกิจการจริง 1.9 ช่วงระยะเวลาทีซือสินคา้สูง ปกติการซือสินคา้ ซือวตัถุดิบในการประกอบกิจการ ก็ควรมีความสัมพนัธ์กบัการผลิต เช่น ผลิตมากกส็ังซือวตัถุดิบมาก ผลิตสินคา้นอ้ยกาํลงัซือวตัถุดิบนอ้ย แต่ถา้มียอดซือสูงโดยไม่มีเหตุผลสือใหเ้ห็นความผิดปกติ เช่นช่วงปลายปีมียอดซือสูง เป็นเหตุใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการพอจะมีรายจ่ายไมเ่พียงพอในการคาํนวณภาษี จึงมีการซือบิล หรือใบกาํกบัภาษี 1.10 ดูหลกัฐานการซือการจา้ง โดยดูหลกัฐานทางการคา้การซือการขาย จะมีใบเสนอราคาสงัซือ สงัจา้ง ซึงจะมีรายละเอียดการเสนอราคา และผูว้่าจา้ง หรือ ผูซื้อจะนาํใบเสนอราคามาเปรียบเทียบราคา หรือรายละเอียดของเงือนไขทีจะไดม้ากทีสุด ถา้ ไม่มีใบเสนอราคา ขอ้ตกลงการซือขาย จะมีความผิดปกติพอทีจะเชือวา่ไม่ใช่การซือการจา้งจริง 1.11 จาํนวนใบกาํกบัภาษีทีออกโดยผูข้าย ผูใ้หบ้ริการต่อเดือน ถา้มีการออกใบกาํกบัภาษีใหร้ายเดิมในแต่ละเดือนหลายใบหรือหลายครัง แสดงใหเ้ห็นถึงความคุน้เคย และความผิดปกติ ของการซือขาย ถา้หากมีความถีในการซือขายมากเกินไป คาดวา่อาจจะไม่มีการซือขายหรือใหบ้ริการจริง ตัวบ่งชีหรือปัจจัย ครบทงั 11 ขอ้ ทีไดพิ้จารณาแลว้ว่าเป็นตวับ่งชีผูป้ระกอบการทีส่อใชใ้บกาํกบัภาษีปลอม นาํปัจจยับ่งชีดงักล่าวตวัใดตวัหนึง หรือ มากกว่าหนึงตวั มาคดัเลือกรายสุ่มตรวจ ถา้หากผูป้ระกอบการเขา้ข่ายบ่งชี โดยดาํเนินการตรวจดงันี 1. เชิญพบผู้ประกอบการทีมตีวับ่งชีใช้ใบกํากับภาษปีลอม 2. ผู้ เสียภาษีมาพบ ดําเนินการประเมนิความเสียง โดยใช้แบบประเมนิความเสียงการใช้ใบกาํกบัภาษีปลอม แบบประเมินความเสียงการใช้ใบกาํกบัภาษีปลอม เป็นแบบประเมินทีมีปัจจยับ่งชี 11ขอ้ ทีเห็นวา่เป็นตวัปัจจยัอย่างนอ้ย 2ขอ้ มีผูใ้ชใ้บกาํกบัภาษีปลอมตอ้งมี ดงันนัการประเมินใชว้ิธีสอบถามจากผูเ้สียภาษี และ นาํขอ้มูลภายในทีมีอยูม่ากรอก เช่น ค่า P/Tเป็นตน้ เมือประเมินแลว้ถา้คะแนนทีได ้44 คะแนนขึนไป หรือ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 80 บ่งชีวา่มีความเสียงในการใช้ใบกาํกบัภาษีปลอม 2. ตรวจดูใบกํากับภาษทีีเป็นข้อสังเกต 2.1 ประเภทสินคา้ทีมีความเสียงสูง 
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-  วสัดุก่อสร้าง -  ผา้, พลาสติก -  กระดาษ -  เคมีภณัฑ ์-  เพชร พลอย -  งานเหลก็ -  อู่ซ่อมรถยนต ์-  รับเหมาก่อสร้าง -  ปัมนาํมนั -  รับจา้งบริการอืนๆ 2.2 สินคา้ทีซือไม่เกียวขอ้งกบัการประกอบกิจการ 2.3 ซือจากสถานทีทีไมน่่าเชือถือ 2.4 ใบกาํกบัภาษีมีมูลค่าสูง, ราคาสินคา้ หรือ บริการไม่น่าเชือถือ, เขียนดว้ยลายมือ, จ่ายชาํระค่าสินคา้เป็นเงินสด 2.5 ซือจากผูป้ระกอบการรายเดียว ในวนัทีติดๆกนั หรือ ใกลก้นั 2.6 ใบกาํกบัภาษีซือทีมีการนาํมาใช้ในช่วงปลายเดือน ปลายปี 2.7 ใบกาํกบัภาษีไม่พิมพ ์“เล่มที” 2.8 แบบฟอร์มใบกาํกบัภาษีคลา้ยกนัหรือลายมือทีเขียนคลา้ยกนัแต่ชือผูอ้อกใบกาํกบัภาษีแตกต่าง 2.9 วิธีการซือสินคา้ ไม่ไดซื้อจาก supplier โดยตรง แต่ซือจากเซลล ์หรือ พนกังานขายสินคา้ 3. ตรวจดูใบกํากับภาษ ีรายชือผู้ใช้ใบกํากับภาษปีลอมในระบบ หาขอ้เท็จจริงว่าปลอมหรือไม่ 3.1 พิจารณาการยืนแบบ ภ.พ. 30 ของผูอ้อก 3.2 พิจารณาสถานประกอบการผูอ้อก 3.3 พิจารณารายงานสินคา้และวตัถุดิบ (มีการบนัทึกรับสินคา้หรือไม่) 3.4 พิจารณาหลกัฐานใบส่งสินคา้, ใบกาํกบัสินคา้ 3.5 พิจารณาขนัตอนวิธีการซือสินคา้ -  วิธีการติดตอ่ซือสินคา้ (ไปซือทีร้าน, มีพนกังานขาย (เซลล)์, มีการติดต่อ, โทรศพัทส์งัซือ ฯลฯ) -  บุคคลทีติดต่อเป็นใคร 
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-  ส่งมอบสินคา้ดว้ยวิธีใด -  วิธีชาํระเงินค่าสินคา้ 3.6 ตรวจหลกัฐานการจ่ายเงิน -  จ่ายเป็นเช็ค A/C payee onlyเชค็กลบัเขา้บญัชีกรรมการหรือไม่ -  จ่ายเช็คเงินสด > เช็คกลบัเขา้บญัชีบริษทัเองหรือ เขา้บญัชีกรรมการ หรือไม ่> ผูรั้บเงินตามเช็คเป็นใคร -  จ่ายเงินสด >ซือจากรายอืนๆจ่ายชาํระเป็นเงินสดหรือไม่ >มูลค่าสินคา้สูงไมน่่าจะจ่ายเงินสด >ดู cash flow  3.7 พิจารณาผูท้าํบญัชี สาํนักงานบญัชี 4. ข้อพจิารณาในการพิสูจน์ใบกํากบัภาษีปลอมหรือ ใบกํากับภาษีทีออกโดยผู้ไม่มสิีทธิออก 4.1 เป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียน 4.2 ไดมี้การขายสินคา้หรือใหบ้ริการ 4.3 ขายสินคา้หรือใหบ้ริการแก่ผูซื้อสินคา้ และผูรั้บบริการรายใดตอ้งออกใบกาํกบัภาษีใหผู้ซื้อ หรือ ผูรั้บบริการ (หา้มออกใหบุ้คคลอืน) 5. การดําเนินการกรณีเจอใบกํากับภาษีปลอมหรือใบกาํกับภาษทีีออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตอ้งพิจารณาว่าใบกาํกบัภาษีนนัเป็นใบกาํกบัภาษีปลอมหรือใบกาํกบัทีออกโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

เป็นใบกาํกบัภาษปีลอม 1.  ความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากร มาตรา 90/4(7) ประมวลรัษฎากร มาตรา 90/4 บญัญติัวา่ “บุคคลดงัต่อไปนีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามบทบญัญติัทีระบุไว ้ตอ้งระวางโทษจาํคุกตงัแต่สามเดือนถึงเจ็ดปี และ ปรับตงัแต่สองพนับาทถึงสองแสนบาท” (7) ผูป้ระกอบการโดยเจตนานาํใบกาํกบัภาษีปลอมหรือใบกาํกบัภาษีทีออกโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายไปใชใ้นการเครดิตภาษี องค์ประกอบความผดิตามประมวลรัษฎากร มาตรา 90/4(7) 1. เป็นผูป้ระกอบการ 
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2. นาํใบกาํกบัภาษีปลอม หรือ ใบกาํกบัภาษีทีออกโดยไมช่อบดว้ยกฎหมายไปใชใ้นการเครดิต 3. โดยเจตนา (จะตอ้งเป็นใบกาํกบัภาษีทีถูกผูอื้นปลอมขึนตอ้งเป็นการปลอมใบกาํกบัภาษี)  2. ความผิดทางแพ่งตามประมวลรัษฎากร มาตรา 89(7) วรรคสอง หากใบกาํกบัภาษีทีผู ้ไดรั้บประโยชนไ์ม่สามารถนาํมาพิสูจน์ไดว้า่บุคคลใดเป็นผูอ้อกใบกาํกบัภาษีใหถื้อว่าเป็นใบกาํกบัภาษีปลอม แต่อาจไม่เป็นความผิดฐานปลอมเอกสาร ตามประมวลกฎหมายอาญาเนืองจากไม่เขา้องคป์ระกอบความผิด ในทางปฏิบติั กรณีผูป้ระกอบการทีถูกตรวจพบยินยอมชาํระภาษีตามการประเมินเบียปรับ ในทางแพ่งตามประมวลรัษฎากรมาตรา 89(7) โดยเหตุทีในทางแพ่งจะไม่สามารถอา้งได้เลยวา่มิไดเ้จตนานาํใบกาํกบัภาษีปลอมมาใช ้เนืองจากในทางแพ่งไม่มีองคป์ระกอบภายในเรืองเจตนาเหมือนทางอาญา หากมีการนาํใบกาํกบัภาษีปลอมไปใช ้ก็เป็นอนัว่าผูป้ระกอบการนนั ตอ้งถูกเรียกเกบ็เบียปรับตามประมวลรัษฎากรมาตรา 89 (7) 3.  ความผิดฐานปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 บญัญติัวา่ “ผูใ้ดทาํเอกสารปลอมขึนทงัฉบบั หรือ ส่วนหนึงส่วนใด เติมหรือตดัทอนขอ้ความหรือ แกไ้ขดว้ยประการใดๆ ในเอกสารทีแทจ้ริง หรือประทบัตราปลอมหรือลงลายมือชือปลอมเอกสาร โดยประการทีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูอื้นหรือ ประชาชน ถา้ไดก้ระทาํเพือใหผู้ห้นึงผูใ้ดหลงเชือว่าเป็นเอกสารทีแทจ้ริง ผูน้นักระทาํความผิดฐานปลอมเอกสารตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามปี หรือ ปรับไม่เกินหกพนับาทหรือทังจาํทงัปรับ”  ผูใ้ดกรอกขอ้ความลงในแผน่กระดาษหรือวตัถุอืนใดแลว้แลว้มีลายมือชือของผูอื้นโดยไดรั้บความยินยอมหรือฝ่าฝืนคาํสังของผูอื้น ถา้ไดก้ระทาํเพือนาํเอาเอกสารไปใชใ้นกิจการทีอาจเกิดความเสียหายแต่ผูห้นึงผูใ้ด หรือ ประชาชนให้ถือว่าผูน้นัปลอมเอกสาร ตอ้งระวางโทษเช่นเดียวกนั  4. ใบกาํกับภาษีทีออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 1.  ใบกาํกบัภาษีทีออกโดยผูป้ระกอบการจดทะเบียนทีไดอ้อกใบกาํกบัภาษีโดยไม่มีการขายสินคา้จริง หรือ เป็นการขายใบกาํกบัอนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 77(8) มาตรา78 และ มาตร 86 แห่งประมวลรัษฎากร  2. ใบกาํกบัทีออกโดยผูป้ระกอบการจดทะเบียน แต่ผูป้ระกอบการจดทะเบียนไม่ไดจ้ดัทาํสําเนาใบกาํกบัภาษีตามบทบญัญติัในมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร หรือ เป็นกรณีทีเป็นการภาษีมูลค่าเพิม โดย 
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3.     ใบกาํกบัภาษีทีออกโดยผูป้ระกอบการซึงไม่ไดจ้ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม 5.  ใบกํากับภาษีทีออกโดยไม่มีสิทธิออกตามกฎหมาย 1. บุคคลซึงไม่ไดจ้ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม ไม่มีสิทธิออกใบกาํกบัภาษี กฎหมายได้ใหสิ้ทธิเฉพาะผูป้ระกอบการจดทะเบียนเท่านนั เป็นผูมี้สิทธิออกใบกาํกบัภาษีได ้2. กรณีไมม่ีการขายสินคา้ หรือ ใหบ้ริการผูข้าย ไม่มีสิทธิออกใบกาํกบัภาษี ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 86 ไดก้าํหนดใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนออกใบกาํกบัภาษี เมือมีการขายสินคา้ หรือให้บริการทุกครัง ดงันัน ถา้ไม่มีการขายสินคา้ หรือ ให้บริการ แต่ผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดอ้อกใบกาํกบัภาษี กรณีนีจะถือเป็นการออกใบกาํกบัภาษีโดยไมม่ีสิทธิออกตามมาตรา 84/3 แห่งประมวลรัษฎากร แนวทางปฏิบตัิของกรมสรรพากร ไดวิ้นิจฉยั ใบกาํกบัภาษีทีออกโดยผูป้ระกอบการมิไดจ้ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม ถือเป็นใบกาํกบัภาษีทีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย แต่กมี็วินิจฉยัว่าเป็นใบกาํกบัทีออกโดยไม่มีสิทธิออกตามกฎหมาย 6. ภาษีเงินได้นิตบุิคคล กรณีพิจารณารายจ่ายตน้ทุนสินคา้ทีซือตามใบกาํกบัภาษีปลอม หรือ ใบกาํกบัภาษีทีออกโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ถา้พิสูจนไ์มไ่ดว่้าใครเป็นผูรั้บ ตามใบกาํกบัภาษีนนัจะมีผลใหใ้บกาํกบัภาษีนนันาํมาเป็นหลกัฐานการจ่ายไม่ได ้ตามมาตรา 65ตรี (18) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ถา้หากใบกาํกบัภาษีนนัพิสูจน์ไดว้า่ใครเป็นผูร้ับเงิน ใบกาํกบัภาษีนนัถือเป็นหลกัฐานการจ่ายได ้                
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                               (เอกสารเนือหาส่วนหนึงมาจาก รู้ไดอ้ย่างไรใบกาํกบัภาษีปลอม “กมัปนาท บุญรอด”) 


