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วนัพฤหัสบดที ี19 พฤษภาคม  2559    ณ  โรงแรมอมารบีลูอวารด์  สขุมุวทิ 5

สอบถามและสํารองที

หลกัการและเหตผุล
      ตามทไีดม้กีารประกาศใชพ้ระราชบัญญัตภิาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ประกอบกับการแกไ้ขเพมิเตมิบทบัญญัตแิหง่
ประมวลรัษฎากรในสว่นทเีกยีวขอ้งกับการเก็บภาษีจากการใหท้รัพยส์นิ โดยมผีลใชบั้งคับพรอ้มกันเมอืวันท ี1 กมุภาพันธ ์2559 
นัน สง่ผลใหก้ารรับมรดกและการใหท้รัพยส์นิในบางกรณอียูใ่นบังคับทจีะตอ้งเสยีภาษี
ใหก้ับรัฐ และโดยทภีาษีการรับมรดกไดม้กีารประกาศใชโ้ดยออกเป็นพระราชบัญญัตภิาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 แยกตา่งหาก
จากการจัดเก็บภาษีประเภทตา่งๆ ตามประมวลรัษฎากร และไดม้กีารกําหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร ตลอดจนกําหนดเวลา อายุ
ความ อํานาจเจา้พนักงาน วธิกีารเสยีภาษี การอทุธรณ์การประเมนิ การผ่อนชาํระ 
บทกําหนดโทษไวเ้ป็นการเฉพาะ การทําความเขา้ใจกฎเกณฑต์า่งๆ ทเีกยีวขอ้งจงึมคีวามจําเป็นอยา่งยงิ อันจะสง่ผลใหม้กีาร
วางแผนเพอืเสยีภาษี และการชาํระภาษีเป็นอยา่งอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมตอ่ไป

หลกัสตูร  ภาษมีรดก & ภาษกีารใหร้บัแลว้..กลบัตอ้งจา่ย..
หรอืไม ่อยา่งไร?

เนอืหาหลกัสูตรเวลา 09:00-16:00 น.
1.ขอ้สรุป “มรดก” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์
     -  “มรดก” เกดิขนึเมอืใด -  การเขา้รับมรดก
     -  ทรัพยส์นิทถีอืเป็นมรดก -  บคุคลทมีสีทิธรัิบมรดก 
2. “ภาษกีารรบัมรดก” ตามพระราชบัญญัตภิาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558
     -  เปรยีบเทยีบภาระภาษีกอ่นและหลังบังคบัใชภ้าษีการรับมรดก

- บคุคลประเภทใดบา้ง ทถีูกกําหนดใหม้หีนา้ทเีสยีภาษีการรับมรดก
- บคุคล & ทรัพยส์นิมรดก ทไีดรั้บยกเวน้ภาษีการรับมรดก

     -  มลูคา่มรดกทอียูใ่นเกณฑต์อ้งเสยีภาษี 
     -  ประเภทของทรัพยส์นิทตีอ้งนํามาเสยีภาษี และไมต่อ้งนํามาเสยีภาษีการรับมรดก  
     -  ทรัพยส์นิทอียูน่อกประเทศไทยจะตอ้งนํามาเสยีภาษีการรับมรดกหรอืไมอ่ยา่งไร
     -  วธิกีารคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิในการเสยีภาษีการรับมรดก 
     -  อัตราภาษี @ วธิกีารคํานวณภาษีการรับมรดก
     -  กําหนดเวลาในการยนืแบบและชาํระภาษ & แบบแสดงรายการทใีชใ้นการชาํระภาษีการรับมรดก
     -  การเสยีภาษี กรณีผูม้หีนา้ทเีสยีภาษีถงึแกค่วามตายกอ่นเสยีภาษีการรับมรดก
     -  หลักเกณฑแ์ละวธิกีารผ่อนชาํระภาษีการรับมรดก
     -  หลักเกณฑว์ธิกีาร & กําหนดเวลาในการขอคนืภาษีการรับมรดก กรณีเสยีภาษีไวเ้กนิ หรอืเสยีภาษีโดย
        ไมม่หีนา้ทตีอ้งเสยี
     -  หลักเกณฑว์ธิกีาร & กําหนดเวลาในการอทุธรณ์การประเมนิของเจา้พนักงาน กรณีถูกเจา้พนักงา
        ประเมนิเรยีกเก็บภาษีการรับมรดก

- สรุปกําหนดเวลา & อายคุวาม ตามพระราชบัญญัตภิาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 กรณีตา่งๆ 
     -  อํานาจของเจา้พนักงาน เชน่ ออกหมายเรยีก ประเมนิภาษี ยดึอายัดทรัพยส์นิ ฯลฯ

- บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัตภิาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 เชน่ กรณีไมย่นืแบบ ขัดหมายเรยีกหลกีเลยีง &    
        พยายามหลกีเลยีงการเสยีภาษี การแนะนํา & สนับสนุนใหม้กีารหลกีเลยีงการเสยีภาษี ฯลฯ 
     -  Tax Planning ภาษกีารรบัมรดก
3. “ภาษกีารให”้ 
     -  “ผูใ้ห”้ กับ “ผูรั้บ” ใครคอืผูม้หีนา้ทเีสยีภาษี
     -  ทรัพยส์นิประเภทใดบา้งทอียูใ่นเกณฑต์อ้งเสยีภาษภาษีจากการให ้
     -  การใหโ้ดยเสน่หาเนืองพธิหีรอืตามโอกาสแหง่ขนบธรรมเนยีมประเพณี & การใหโ้ดยหนา้ทธีรรมจรรยา 
         พจิารณาจากองคป์ระกอบใด 

- การใหท้อียูใ่นเกณฑต์อ้งเสยีภาษี & การใหท้ไีดรั้บยกเวน้ภาษี/ไมต่อ้งเสยีภาษี 
- อัตราภาษีทตีอ้งเสยีจากการให ้& การยนืแบบเสยีภาษีจากการให ้

     -  การใหท้รัพยส์นิกรณีใดทตีอ้งหักภาษี ณ ทจีา่ย
     -  Tax Planning ภาษกีารให้
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วทิยากร

อาจารย์ศภุชยั  บํารุงศรี
วิทยากรชํานาญการ



อัตราคา่ลงทะเบยีน

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

ภายในวนัท ี 16  พฤษภาคม  2559               ทา่นละ 3,600 บาท (ไมร่วมภาษมีูลคา่เพมิ)
  

 เฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทจี่าย 3% ได ้
 

 ราคานีรวมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวันตลอดหลักสตูร

 ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถนําไปบันทกึหักคา่ใชจ้่ายทางบัญชไีด ้200 %

แบบฟอรม์ลงทะเบยีน
แบบฟอรม์สําหรับลงทะเบยีนเพอืเขา้ร่วมสัมมนา

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

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

     เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี.............................................................สาขาท…ี……………..........................

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

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

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

                   โทรศัพท ์...............................  ตอ่ ........................................ โทรสาร ....................................

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

กรุงเทพฯ 10150 Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0735553003036

E-Mail: info@perfecttrainingandservice.com www.perfecttrainingandservice.com

 เช็คขดีคร่อมสงัจา่ย บรษัิท เพอเฟกท ์เทรนนงิ แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

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

การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มคัรสามารถทจีะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ในกรณีทที่านยกเลกิกอ่นวนังาน 10 วนั 
บรษัิทฯ จะหกัคา่ธุรการ รอ้ยละ 15 ของคา่สมคัร และในกรณีทที่านยกเลกิกอ่นวนังาน 7 วนั 

บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมคัร  นอกเหนือจากนีแลว้ บรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิใดๆ ทังสนิ
**การจองมผีลเมอืชําระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ และโปรดแฟ็กซใ์บ Pay-in เพอืเป็นหลกัฐานในการสํารองทนัีง**

หลกัสตูร  ภาษมีรดก & ภาษกีารใหร้บัแลว้..กลบัตอ้งจา่ย..
หรอืไม ่อยา่งไร?


