
หลกัสตูร หลกัสตูร ““ภาษซีอืตอ้งหา้มภาษซีอืตอ้งหา้ม & & รายจา่ยตอ้งหา้มรายจา่ยตอ้งหา้ม””ความสมัพนัธท์ไีมอ่าจความสมัพนัธท์ไีมอ่าจ

มองขา้มของกจิการมองขา้มของกจิการ!!!!

วนัท ี20 สงิหาคม 2557 โรงแรมจัสมนิซติ ีสขุมุวทิ 23
หลกัสูตร หลกัสูตร 11  วนัวนั
      ปัญหา ทางภาษีจากคา่ใชจ้่ายตอ้งหา้มทนัีกบัญชแีละผูบ้รหิารควรรู ้ไดแ้ก ่กรณีใดตอ้งมภีาษีขาย กรณีใดไดร้ับยกเวน้ 
กรณีใดบา้งตอ้งออกใบกํากบัภาษี กรณีใดบา้งไมต่อ้งออกใบกํากบัภาษี การคํานวณฐานภาษีใชร้าคาตลาดหรอืราคาทุนของ
สนิคา้ จดุรับผดิเกดิขนึเมอืใด สามารถขอคนืภาษีซอืไดห้รอืไม ่คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ ถอืเป็นคา่ใชจ้า่ยทางภาษีไดห้รอืไม ่และ
กรณีใดบา้งทตีอ้งหกัภาษี ณ ทจีา่ย หกัเท่าไร เมอืใด 

เพอืการปฏบิัตทิถีูกตอ้งไปพรอ้มกบัการประหยดัภาษี หลกัสตูรนีเจาะลกึทุกแง่มมุ ประเด็นภาษีทน่ีาสนใจในรายจ่าย
ตอ้งหา้ม ทนัีกบัญช ีและผูบ้รหิารไมค่วรพลาด

เนือหาหลักสูตรเนือหาหลักสูตร    เวลาเวลา  0909..0000--1616..00 00 นน..
หลักเกณฑภ์าษีซอืตอ้งหา้ม & รายจา่ยตอ้งหา้ม หลักการแบบแจม่ๆ
ปรับโฟกัสกนัชดัๆ กับประเดน็โดนๆ 
เหตเุกดิเพราะใบกํากับภาษี เชน่ มกีารแกไ้ข ไดรั้บมาชา้ ไดรั้บชอืเดมิ ไดรั้บเป็นชอื พนักงานหรอืกรรมการ รายการไมถู่กตอ้งไม ่     
  ครบถว้น รายการเกนิ บางรายการไมไ่ดพ้มิพจ์ากโรงพมิพห์รอืจากคอมพวิเตอร ์  
อบรม สัมมนา สวัสดกิาร อบรม สัมมนา สวัสดกิาร 
จัดอาหารใหก้ับพนักงาน จา่ยเบยีประกันภัยรถยนตใ์หพ้นักงาน
สง่เสรมิการขาย
คา่อาหาร คา่โรงแรมของพนักงาน                    - แจกของขวัญใหพ้นักงาน แจกของรางวัลใหก้ับลกูคา้
กอ่สรา้ง/ตกแตง่ อาคารสํานักงาน โรงงาน          - นําสนิคา้หรอืบรกิารมาใชใ้นกจิการของตนเอง
กาแฟ นําตาล คอฟฟีเมท เครอืงดมืและอนืๆ อกีมากมายทจัีดไวเ้พอืรับรองลกูคา้
ของขวัญทมีอบตามเทศกาล และในโอกาสตา่งๆ
 ภาษีซอืสนิคา้สําหรับกจิกรรมสง่เสรมิการขาย
     - ซอืสนิคา้มาแถมใหก้ับลกูคา้           -  ซอื/เชา่/เชา่ซอื/ซอ่มแซมรถเกง๋ รถกระบะ รถบรรทกุ 
คา่ทางดว่น คา่บัตรทางดว่น คา่นํามัน
บรจิาคทรัพยส์นิ สนิคา้ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัย และบรจิาคสนิคา้กรณีตา่งๆ     อนืๆ อกีมากมายกา่ยกอง
ไขปรศินาลับ ความสัมพันธร์ะหวา่งภาษีซอืกับรายจา่ย 
      -  กรณีทถีอืเป็นภาษีซอืตอ้งหา้มและรายจา่ยตอ้งหา้ม    - กรณีทถีอืเป็นภาษีซอืตอ้งหา้มและหักเป็นรายจา่ยได ้  
จัดการอยา่งไรกับภาษีซอืใหไ้ดป้ระโยชน์ทางภาษีสงูทสีดุ ?
 เอาไปเลย๊!! Update ภาษีใหมท่น่ีาสนใจ กับหลักเกณฑง์่ายๆ ทน่ีาตดิตาม อาทเิชน่
     กจิการ “สํานักงานใหญ่ขา้มประเทศ” ( Interantional Headquarter : IHQ) 
     กจิการ “บรษัิทการคา้ระหวา่งประเทศ” (Interantional Trading Centers : ITC)
เขตพัฒนาพเิศษเฉพาะกจิ
ยกเวน้รายจา่ยทเีกยีวขอ้งกับการอบรมสัมมนาทจัีดขนึใหแ้กล่กูจา้ง
ยกเวน้คา่ทอ่งเทยีวภายในประเทศ 15,000 บาท
กําหนดเวลาขอคนืภาษีหัก ณ ทจีา่ย มาตรา 63 แหง่ประมวลรัษฎากร(ปรับปรุงใหม)่
หลักเกณฑแ์ละอตัรา SMEs ปี 58 เป็นตน้ไป และผลกระทบกรณีประมาณการกําไรสทุธเิป็น SMEs

แตผ่ลประกอบการเมอืสนิรอบหลดุจากการเป็น SMEs   
การเสยีภาษีของหา้งหุน้สว่นสามัญหรอืคณะบคุคลทมีใิชน่ติบิคุคล
ภาษีมรดก (Inheritance Tax) ภาษีการให ้(Gift Tax) ทจีะมผีลใชบั้งคับเร็วๆ นี
อกีครังอกีครัง!! !! คลคีลายความสับสนทยัีงคงอยูก่รณี ขอ้ความใบเพมิหนี ใบลดหนี ใบกํากับภาษี และรายงาน คลคีลายความสับสนทยัีงคงอยูก่รณี ขอ้ความใบเพมิหนี ใบลดหนี ใบกํากับภาษี และรายงาน VAT VAT ทเีรมิใชบั้งคับ ทเีรมิใชบั้งคับ 1 1 
มม..คค..5858
วทิยากร   อาจารยศ์ุภชยั  บาํรงุศร ีอาจารยศ์ุภชยั  บาํรงุศร ี
นักกฎหมาย สํานักกฎหมาย กรมสรรพากร                                                                                      
- นติศิาสตรบ์ณัฑติ  มหาวทิยาลยัรามคําแหง
- นติศิาสตรม์หาบัณฑติ (สาขากฎหมายธุรกจิ) มหาวทิยาลัยรามคําแหง
- เนตบิณัฑติไทย สํานักอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนตบิัณฑติยสภา
สอบถามและสํารองทีสอบถามและสํารองที
Tel: Tel: 008585--93862999386299,,0202--4646524      4646524      Fax.Fax.0202--9030080 9030080 ตอ่ ตอ่ 43264326
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อัตราค่าลงทะเบยีน

ราคาปกตทิา่นละ 4,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,280 บาท

สมัครภายในวันท ี17 สงิหาคม 2558              ทา่นละ 3,600 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพมิ)
  

 เฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทจี่าย 3% ได ้

ราคานีรวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสตูร

ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถนําไปบันทกึหักคา่ใชจ้่ายทางบัญชไีด ้200 %

แบบฟอรม์ลงทะเบยีน

แบบฟอรม์สําหรับลงทะเบยีนเพอืเขา้ร่วมสัมมนา

       ชอืหน่วยงาน / บรษัิท......................................................................................................................

        
       ทอียูบ่รษัิท....................................................................................................................................

                  
                  1. ชอื................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

                  
                  2. ชอื................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

3. ชอื................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

                   โทรศพัท ์...............................  ตอ่ ........................................ โทรสาร ....................................

บรษัิท เพอเฟกท ์เทรนนงิ แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั ทอียู ่16/54 ซอยบางขนุเทยีน 16 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน 
       

กรุงเทพฯ 10150 Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  Fax.02-9030080 ตอ่ 4326

เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0735553003036

 เช็คขดีคร่อมสงัจา่ย บรษัิท เพอเฟกท ์เทรนนงิ แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

 โอนเงนิเขา้บัญชอีอมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา พุทธมณฑล  สาย 4  เลขทบีัญช ี 391-211414-7

การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มคัรสามารถทจีะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ในกรณีทที่านยกเลกิกอ่นวนังาน 10 วนั บรษัิทฯ จะหกัคา่ธรุการ 
รอ้ยละ 15 ของคา่สมคัร และในกรณีทที่านยกเลกิกอ่นวนังาน 7 วนั บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมคัร

   นอกเหนือจากนีแลว้ บรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิใดๆ ทงัสนิ การจองมผีลเมอืชําระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้และโปรดแฟ็กซใบ Pay-in 
   เพอืเป็นหลกัฐานในการสํารองทนัีง

หลกัสตูร หลกัสตูร ““ภาษซีอืตอ้งหา้มภาษซีอืตอ้งหา้ม & & รายจา่ยตอ้งหา้มรายจา่ยตอ้งหา้ม””ความสมัพนัธท์ไีม่ความสมัพนัธท์ไีม่

อาจมองขา้มของกจิการอาจมองขา้มของกจิการ!!!!


