หลักสูตร ประเด็นสำคัญภำษีระหว่ ำงประเทศ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 ณ โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5
ประเด็นภาษีระหว่างประเทศผ่านมุมมองข้อหารือและคาพิพากษาศาลฎีกา
มุมมองปั จจุบนั ที่น่าสนใจใน DTAs : ลักษณะ ความเหมือน ความแตกต่าง และผลต่อภาระภาษีของ
A – สัญญาจ้างทาของ
B – สัญญาจ้างแรงงาน
C – สัญญาซื้ อขาย
• กรณีศึกษาตามแนวข้อหารือ และคาพิพากษาศาลฎีกา
• สัญญาหลัก สัญญาย่อย หัก ณ ที่จา่ ยอย่างไร
• ความเกี่ยวพันของสัญญาทั้งสามกับกาไรธุรกิจ
• ค่าที่ปรึกษา ค่าบริหารแทน ค่าชดเชยเงินทดรองจ่าย กับภาระภาษี
D : BEPS & Action plan
ประเด็นภาษีภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น
A – ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : หลักแหล่งเงินได้และหลักถิ่นที่อยู่ ประเด็นทางภาษีที่น่าสนใจ
B – ภาษีเงินได้นิติบุคคล
• กรณีศึกษาว่าเป็ นสถานประกอบการถาวรหรือไม่ หากเป็ น ผลคืออย่างไร หลักคืออะไร
• กรณีศึกษารายจ่ายต้องห้าม สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ ย
• กูย้ มื กันภายในกลุ่ม MNEs ภาระภาษีในดอกเบี้ ย ราคาตลาด
• จาหน่ ายลูกหนี้ การค้าและภาระภาษี
• ค่าเช่าและค่าสิทธิ
• สถาบันการเงินเฉพาะกิจ กับมาตรา 70
• หัก ณ ที่จา่ ยอย่างไรให้ถกู ต้อง เช่น
• กรณีจา่ ยจ้างทาของให้นิติบุคคลต่างประเทศหัก ณ ที่จา่ ยหรือไม่
• ค่าชดเชยเงินทดรองจ่ายของนิ ติบุคคลต่างประเทศ หัก ณ ที่จา่ ยหรือไม่
• ใบแจ้งหนี้ เดียวกัน แยกรายจ่ายต่างกัน หักอย่างไร ฯลฯ
C – ภาษีมลู ค่าเพิ่ม
• ภาระภาษีในธุรกรรมระหว่างประเทศ
• จ้างทาของหรือให้บริการ ?
• ให้บริการในราชอาณาจักร ใช้บริการนอกราชอาณาจักร
• จ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ ภาระภาษีมลู ค่าเพิ่ม ?
• จ่ายค่าบริการที่กระทาในต่างประเทศและถือว่ามีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศได้หรือไม่
• กรณีศึกษาให้บริการในราชอาณาจักร แต่ไม่ถือว่าได้ใช้บริการนอกราชอาณาจักร
• กรณีศึกษาส่งออกอัตราศูนย์ Ex. กรณีศึกษาส่งออกบริการ
• ซื้ อขายและติดตั้ง กับภาระภาษีมลู ค่าเพิ่มของนิ ติบุคคลต่างประเทศและภาษี ซื้อของผูป้ ระกอบการไทย …และประเด็นอื่นๆ
ที่น่าสนใจ

วิทยากร อาจารย์วุฒิพงษ์ ศิริจนั ทรานนท์

สานักกฎหมาย

การศึกษาและอบรม
2553 ปริญญาเอก สาขากฎหมาย (Mention Très honorable)
มหาวิทยาลัย Panthéon- Assas, (Paris II), กรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส (ทุนรัฐบาล)
2553 – 2550 ภาษาอังกฤษชั้นสูงสาหรับนักกฎหมาย
วิทยาลัย Georges Vedel, มหาวิทยาลัย Panthéon-Assas, (Paris II), กรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส
2549 ปริญญาโท สาขากฎหมาย (ภาษีอากร)
มหาวิทยาลัย Panthéon-Assas, (Paris II),กรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส (ทุนรัฐบาล)
2548 ปริญญาโท สาขากฎหมาย (พาณิชย์)
มหาวิทยาลัย Panthéon-Assas, (Paris II),กรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส (ทุนรัฐบาล)
2546 เนติบณ
ั ฑิตไทย สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
2542 ประกาศนี ยบัตรการคลังสาหรับนักกฎหมายและนักธุรกิจ กระทรวงยุติธรรม
2541– 2537ปริญญาตรี สาขากฎหมาย คณะนิ ติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ งานเขียน การอบรม
2553 ทางเลือกในการระงับข้อพิพาททางภาษี อากร, วิทยานิ พนธ์ปริญญาเอก

2553 วิทยากร “ประมวลรัษฎากรโลก : กรณีศึกษาระบบประมวลรัษฎากรในเอเชียและประเทศไทย”, สัมมนามหาวิทยาลัย
ภาษีอากรภาคพื้ นยุโรป (ภาคฤดูใบไม้ผลิ) ครั้งที่ 17 เมือง Nice ประเทศฝรัง่ เศส
2552 “ มาตรการเพื่อความปลอดภัยทางภาษี ” สัมมนาวิชาการของศูนย์คน้ คว้าวิจยั ความปลอดภัยและป้องกันสิทธิของผูเ้ สีย
ภาษี สถาบันวิจยั ภาษีนานาชาติ คณะนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปารีส Paris Descartes (Paris 5)
2552 บทความมาตรการทุเลาการเสียภาษีในประเทศฝรัง่ เศส (Dégrèvement de l’impôts)
2550 วิทยากร ” เขตความคลุมเครือทางภาษี : เขตความคลุมเครือทางอนุ ญาโตตุลาการภาษี ระหว่างประเทศ“, สัมมนา
มหาวิทยาลัยภาษีอากรภาคพื้ นยุโรป (ภาคฤดูใบไม้ผลิ) ครั้งที่ 15 เมือง Nice ประเทศฝรัง่ เศส

หลักสูตร ประเด็นสาคัญภาษีระหว่างประเทศ
ราคาปกติท่านละ 4,000 บาท + VAT 7% = 4,280 บาท
สมัครก่อนวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เหลือเพียง! ท่านละ 3,600 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
• ราคานี ้รวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
• เฉพาะนิติบคุ คลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้
• ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนาไปบันทึกหักค่าใช้ จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

