TAX

สัมมนา รู ้เท่าทันภาษี หัก ณ ทีจ่าย

หลักสู ตร Update ประเด็นภาษีมูลค่ าเพิม และภาษีหก
ั ณ ทีจ่ าย
วันที 11 มิถุนายน 8 เวลา . - . น.
โรงแรมเซนทรา เซ็นทรัล สเตชัน (ใกล้ MRT หัวลําโพง)
หลักการและเหตุผล
เนือหาหลักสู ตร

1. ครบเครืองเรืองภาษี มลู ค่าเพิม และหลักเกณฑ์การออกใบกํากับภาษี ทีถูกต้ อง
 Update ประกาศและกฎหมายภาษี มลู ค่าเพิม และปัญหาเกียวกับการจดทะเบียน การเปลียนแปลงทะเบียน
และการแจ้ งเลิก
 ผู้มีหน้ าทีเสียภาษี มลู ค่าเพิมและกรณีได้ รับการยกเว้ นภาษี มลู ค่าเพิม ความรับผิดชอบและฐานภาษี ในการเสีย
ภาษี มลู ค่าเพิม
 ปั ญหาการรับรู้รายได้เพือเสียภาษี เงินได้นิติบคุ คลกับการเสียภาษี มลู ค่าเพิม และประเด็นต่างๆ ทีสรรพากรมัก
ตรวจสอบเป็ นอย่างไร
 ปั ญหาการเสียภาษี มลู ค่าเพิม การนําสินค้ าไปบริจาค ทําลาย ขายตํากว่าราคาตลาด
 อัตราภาษี มลู ค่าเพิมอัตรา 7% และ 0% การเข้ าระบบภาษี มลู ค่าเพิมได้ รับประโยชน์และหลักเกณฑ์และข้ อ
ผ่อนปรนสําหรับผู้สง่ ออก(อัตรา 0%) อย่างไรบ้ าง
 ภาษี มลู ค่าเพิมของการซือบัตร Easy Pass จะนําภาษี ซือไปเครดิตได้หรือไม่ ในส่วนของการรับบริการทางด่วน
มิใช่เงินประกัน
 หลักเกณฑ์และสาระสําคัญใหม่ในการออกใบกํากับภาษีทีถูกต้ องตามหลักเกณฑ์สรรพากรกําหนด
 หลักการออกใบกํากับภาษีทีถูกต้ องและไม่ถกู กรมสรรพากรตรวจสอบ กรณี
 กรณียกเลิกการออกใบแทนใบกํากับภาษี กรณีออกใบกํากับภาษี ผิด ชํารุ ด หาย ออกล่าช้ าและลูกค้ าไม่
ต้ องการใบกํากับภาษี
 การออกใบกํากับภาษี ระหว่างย้ ายสถานประกอบการและใช้ ใบกํากับภาษี เหลือมเดือนได้ หรือไม่
 การออกใบกํากับภาษี กรณีการส่งเสริ มการขาย ลด แลก แจก แถม ทําอย่างไรให้ ประหยัดภาษี
 ปี 2558 ออกใบกํากับภาษี สาระสําคัญผิด สามารถออกใบใหม่แทนใบเดิมในปี 2559 ได้ หรือไม่และต้ อง
ออกอย่างไร
 กรณีออกใบกํากับภาษี ทีไม่เป็ นไปตามกฎหมายกําหนดจะมีโทษหรือไม่ อย่างไร
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2. ภาษี ซือต้ องห้ ามและการเฉลียภาษี ซือตามหลักกฎหมายสรรพากร
- เทคนิคการจัดทําภาษี ซือ-ภาษี ขาย รายงานสินค้ าและวัตถุดิบทีถูกต้ อง
- หลักเกณฑ์การคํานวณภาษี มลู ค่าเพิมและภาษีซือทีสามารถขอคืนในการคํานวณภาษี ได้
- ภาษี ซือต้ องห้ ามตามกฎหมายภาษี มลู ค่าเพิม ค่ารับรอง ค่านํามันรถของบริษัทและรถเช่า ค่า พรบ. ค่า
ซ่อมแซมสามารถขอคืนภาษี ได้ หรือไม่อย่างไร
- หลักเกณฑ์ของภาษี ซือทีขอคืนได้ (ห้ ามลงเป็ นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิเพือเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
3. สารพันปั ญหาการหักภาษี ณ ทีจ่ายทีนักบัญชีควรระวัง
- หน้ าทีในการหัก ณ ทีจ่ายของบุคคลธรรมดา และนิตบิ คุ คล ควร หักอย่างไร หักเท่าใด และหักเมือใด
- การหักภาษี ณ ทีจ่าย กรณีเงินเดือน ค่าจ้ าง ค่าจ้ างทําของ
- 1. หักภาษี ณ ทีจ่ายจากเงินเดือนอย่างไร ต้ องนําโบนัส และค่าล่วงเวลามารวมด้ วยหรือไม่
- 2. ต้ องหักภาษี ณ ทีจ่ายจากประโยชน์เพิมพนักงานหรือไม่ เช่นการได้ พกั ฟรี อาหารฟรี โทรศัพท์ฟรีและต้ องหัก
อย่างไร
- 3. กรณีนายจ้ างออกภาษีให้ จะคํานวณภาษีหกั ณ ทีจ่ายอย่างไร
4. การหักภาษี ณ ทีจ่ายสําหรับเงินได้ ทีจ่ายให้ บริษัทต่างประเทศ ไม่ได้ ประกอบกิจการในประเทศไทย เช่น ค่าสิทธิ
ดอกเบีย เงินปั นผล
5. การหักภาษี ณ ทีจ่าย จากการซือสินค้ า หรือ การชําระค่าบริการทีมีคา่ สิทธิ แฝงอยู่
- การหักภาษี ณ ทีจ่ายกรณีการจ่ายค่าลิขสิทธิ สิทธิบตั ร หรือค่าเครืองหมายการค้ า
- การหักภาษี ณ ทีจ่ายกรณีซือเครืองคอมพิวเตอร์พ่วง Software
- กรณีคา่ จ้ างพัฒนาSoftware หากลิขสิทธิเป็ นของผู้วา่ จ้ าง หรือลิขสิทธิเป็ นของผู้รับจ้ างพัฒนาต้ องหักภาษี
อย่างไร
6. การหักภาษี ณ ทีจ่ายของผลตอบแทนจาการลงทุน และค่าธรรมเนียม กรณี
- ดอกเบียเงินกู้ธนาคาร ดอกเบียจากการกู้ยืมเงินบริษัทในเครือ เงินปั นผล
- ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ เช่น ค่าโอนเงินแลกเปลียนเงินตรา
7. การให้ เช่าทรัพย์สิน กรณี
- การหักภาษี จากเงินมัดจํา เช่าคลังสินค้ าเป็ นการเช่าหรือการบริการรับฝากสินค้ า และหักภาษี ณ ทีจ่ายอย่างไร
- การหักภาษี ณ ทีจ่ายกรณีคา่ จ้ างทําป้ายและค่าเช่าป้าย หากใบเสร็จไม่ได้ แยกค่าเช่าป้ายโฆษณากับค่าจ้ าง
ทําป้ายออกจากกัน
8. การหักภาษี ณ ทีจ่ายจากการให้ เช่าพืนทีห้ างสรรพสินค้ า
9. การตรวจสอบรายได้ ตาม ภงด.50 ภพ.30 กรณีต้องมีภาระภาษี หกั ณ ทีจ่าย ภงด.53
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10. การบริจาคกับภาระภาษี เงินได้ นิติบคุ คลและการเสียภาษีมลู ค่าเพิมบริจาคอย่างไรให้ ได้ 2 เท่า
11. ปั ญหาอัตราแลกเปลียนทีมีผลกระทบยอด ภงด.50 ภพ.30 และ ภงด. 53 ทีนักบัญชีต้องรู้
12. ความแตกต่างของเงินได้ และการหักภาษี ณ ทีจ่ายกรณีสง่ เสริมการขาย และเงินได้ จากการรับเหมา ทีฝ่ ายบัญชีควรรู้
- ความแตกต่างของเงินได้ ตามมาตรา 40(2)(6)(8) และการหักภาษี ณ ทีจ่าย
- 1. ความแตกต่างระหว่างการขายสินค้ ากับการรับจ้ างทําของ เช่น การสร้ างห้ องเย็นในธุรกิจอาหาร
- 2. ความแตกต่างระหว่างการขนส่งกับการเช่ารถ
- 3. การหักภาษี ณ ทีจ่ายจากค่ารักษาพยาบาล เช่น จ่ายให้ หมอ หรื อ จ่ายให้ กบั โรงพยาบาล
13. ความแตกต่างระหว่างการขนส่งกับการบริการ
- ค่าตัวรถทัวร์ ตัวเครืองบิน
- การจ่ายค่าขนของให้ กบั สายการบินทีรับขนส่งสาธารณะ
14. ภาษี หัก ณ ทีจ่ายจากการส่งเสริมการขาย
- กรณีลด แลก แจก แถม การชิงโชค การส่งเสริมการขายและการจ่ายค่าสือโฆษณาผ่านเอเจนซี โดยใบเสร็จ
ไม่ได้ แยกค่าบริ การกับค่าโฆษณา
15. กรณี ภาษี หกั ณ ทีจ่ายของเงินได้ จากการรับเหมา
- 1.ความแตกต่างของเงินได้ ตามมาตรา 40(2) และ 40(7) และกรณีจ่ายเงินประกัน เงินจอง เงินมัดจํา เงินจ่าย
ล่วงหน้ า เงินทดรองจ่าย
- การหักภาษี ณ ทีจ่ายกรณีแยกสัญญาซือขายกับสัญญาให้ บริการ หรือกรณีสญ
ั ญาแยกมูลค่าของสินค้ าและ
มูลค่าของบริการ
16. การหักภาษี การจ่ายค่าบริการต่างๆและการจ่ายให้ นกั แสดงสาธารณะมีความแตกต่างกันอย่างไร หักในอัตราใด
17. ภาษี หกั ณ ทีจ่ายกรณีเงินได้ จากกิจการพาณิชย์ กรณี
- 1. ซือสินค้ าโดยมีบริการติดตังหรือมีการให้ บริการพร้ อมจัดหาสินค้ า
- 2. การจ่ายเบียประกันชีวิต เบียประกันวินาศภัย
- 3. ค่าโทรศัพท์/ค่าไฟฟ้า/ค่าประปา
18. กรณียืนแบบเพิมเติมภายในกําหนดเวลาสามารถทําได้หรือไม่ และกรณีต้องเสียเบียปรับเงินเพิม และการขอลดเบีย
ปรับเงินเพิมทําได้ อย่างไร
19. การขอคืนภาษี หกั ณ ทีจ่ายผิด ยืนขาด จะมีปัญหาตามมาภายหลังหรือไม่อย่างไร
20. Update กฎหมายและประกาศฉบับใหม่ของกรมสรรพากรประจําปี 2558
วิทยากร อาจารย์ ธงชัย ยางงาม
นิติกรชํานาญการพิเศษ สํานักกฎหมายภาษีอากร-จากกรมสรรพากร
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ค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม

ราคาท่านละ
Early Bird ชําระล่วงหน้า(5 ว ัน)

ราคาก่อน
VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ่าย
3%

ราคาสุทธิ

4,200

294

(126)

4,368

3,600

252

(108)

3,744

วิธีการชําระเงิน
เช็คสังจ่าย บริ ษทั เพอเฟกท์ เทรนนิง แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
โอนเงินเข้ าบัญชี บริ ษทั เพอเฟกท์ เทรนนิง แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพุทธมณฑลสาย4 บัญชีออมทรัพย์ เลขที 391-211414-7Fax Payin.02-9030080 ext. 4326
(กรุณาส่งสําเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพือยืนยันการชําระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัคร,
ผู้เข้ าอบรมรับผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
สอบถามและสํารองทีนังติดต่ อ : คุณเบญจมาศ(ส้ ม) Tel. 0-24646524 or 085-9386299 (True)
Fax. 0-29030080 # 4326 หรือ E-mail : info@perfecttrainingandservice.com
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แบบฟอร์ มการลงทะเบียน

Update ประเด็นภาษีมูลค่ าเพิม และภาษีหก
ั ณ ทีจ่ าย
ส่งมาที email :

info@perfecttrainingandservice.com หรือ Fax 02-9030080 ext.4326

บริษทั __________________________________________________________________________
ทีอยู่ออกใบกํากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี______________________________
ชือผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _____________ต่อ_______
Fax: _____________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชือ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชือ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
กรณี หกั ภาษี ณ ทีจ่าย ให้นาํ ใบหักภาษีไปให้ในวันจัดอบรม หรื อส่งมาที
บริ ษทั เพอเฟกท์ เทรนนิง แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพ 10150
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี 0735553003036
หมายเหตุ

กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้ องชําระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษี นิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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