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บริ ษั ท ฝึ กอบรมและสัมมนาธรรมนิ ติ จำกัด
DHARMNITI SEMINAR AND TRAINING CO.,LTD.
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถ.ประชาชื่น
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www.dst.co.th/facebook แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ กรุงเทพฯ 10800 TAX ID. 010-553-300-1556

...เจาะลึก...

รวมประเด็น

CPD

ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมงอื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงอื่นๆ 6 ชม.
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ปัญหาภาษี แบบครบวงจร
ประเด็น

ที่ผู้ทำบัญชีและนักบัญชีไม่ควรพลาด
วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย
อดีตนิติกรเชี่ยวชาญ กองกฎหมาย กรมสรรพากร วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

กําหนดการสัมมนา

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562

(เวลา 09.00 - 16.30)
วั
น
พฤหั
ส
บดีที่ 15 มีนาคม 2561
(เวลา 09.00 - 16.30)
ณ โรงแรมโนโวเทล
บางนา

(ถ.ศรีนครินทร์)

หัวขอสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิก (Tax, HR)
3,900 + VAT 273 = 4,173 บาท
บุคคลทั่วไป
4,600 + VAT 322 = 4,922 บาท
(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

SCAN เพื่อจองสัมมนา

1. Update กฎหมายใหม่ที่นักบัญชีต้องทราบ
2. ปัญหารายได้ที่มักถูกสรรพากรประเมิน
- การขายสินค้าตํ่ากว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร
3. รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว การให้ โดยเสน่หาหรือการกุศล
- รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะลงค่าใช้จ่ายได้ 200% ทุกกรณีหรือไม่
- รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว
- บริจาคอย่างไรให้ได้ประโยชน์และถูกต้องทางภาษี
- รายจ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 200% กับประเด็นโต้แย้งของสรรพากรพื้นที่
- ปัญหารายจ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา
- รายจ่ายส่วนตัวทําอย่างไรจะลงค่าใช้จ่ายได้
- ช่วยซื้อบัตรชมกีฬา ของขวัญอวยพรวันเกิดบุคคลสําคัญ
- ค่าซื้อบัตรการกุศลต่างๆ เช่น บัตรแสดงดนตรี ละคร
- ค่าเดินทางของกรรมการไปต่างประเทศ
- ค่านํา้ มัน ค่าซ่อมรถ ค่าต่อภาษี ซึง่ กรรมการใช้รถส่วนตัว
- รายจ่ายค่าซือ้ ของขวัญในโอกาสต่างๆ เช่น งานบวช งานเลีย้ ง งานทอดกฐิน งานศพ พวงหรีด เงินช่วยเหลือพนักงาน
- บริษัทจ่ายเงินค่าจัดทําของรางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่พนักงานดีเด่น
- รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายอย่างไรจึงจะไม่เป็นการให้ โดยเสน่หา

BY…DHARMNITI SEMINAR AND TRAINING CO,LTD. TEL.02-555-0700 Ext.1, 02-587-6860-64 Fax. 02-555-0710

4. ค่ารับรองจะลงเป็นรายจ่ายได้ตอ้ งมีเงือ่ นไขอย่างไร
- ใบเสร็จร้านอาหาร ระบุชอื่ ว่า สด หรือไม่ระบุชอื่ ผูร้ บั บริการ หรือ ระบุชอื่ กรรมการ
- ยอดรายได้ที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณค่ารับรองคิดอย่างไร
- ค่ารับรองเกิน 2,000 บาทนํามาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่อย่างไร
- ค่ารับรองจะลงรายจ่ายอย่างไรไม่ถกู บวกกลับ
5. สวัสดิการพนักงานให้อย่างไรไม่เป็นเงินได้พนักงาน และบริษทั ลงรายจ่ายได้
- ค่าพาหนะ
- ค่าเบีย้ เลีย้ ง
- ค่าเช่าบ้าน
- ค่าเครือ่ งแบบ
- ค่าเบีย้ ประกัน
- ค่าเครือ่ งแบบพนักงาน
- การจัดสัมมนาต่างจังหวัด
- การให้พนักงานกูย้ มื เงินโดยไม่คดิ ดอกเบีย้ - ให้พนักงานทานอาหารฟรี
6. ภาษีมลู ค่าเพิม่ และภาษีซอื้ ต้องห้ามสามารถลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
- กรณีไม่มีใบกํากับภาษีหรือไม่แสดงยอดภาษีมลู ค่าเพิม่ จะนําภาษีซอื้ มาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
- ใบกํากับภาษีทลี่ งข้อความไม่ถกู ต้อง จะลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
- ภาษีซอื้ เกิน 6 เดือน นํามาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
- เงินช่วยเหลือที่ให้กบั บริษทั ในเครือกับประเด็นปัญหารายจ่าย
- การเฉลีย่ ค่าใช้จา่ ย (Costing Sharing) ระหว่างบริษทั ในเครือลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
7. ปัญหาเกีย่ วกับรายจ่ายทีพ่ สิ จู น์ไม่ได้วา่ ใครเป็นผูร้ บั
- บิลเงินสดที่ไม่มชี อื่ ทีอ่ ยูผ่ อู้ อก แต่มนี ามบัตรของร้านลงรายจ่ายได้หรือไม่
- ค่ารับรองที่ไม่สามารถแจงรายละเอียดได้แต่มกี ารอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
- ใบรับเงินทีม่ ขี อ้ ความไม่ครบถ้วน
8. ปัญหาเกีย่ วกับการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย
- ซือ้ ขายกับรับจ้างทําของ
- ขายพร้อมติดตัง้
- ซือ้ สินค้าแถมบริการ
- ซือ้ เครือ่ งจักรพร้อมเทคนิคพิเศษ (Know How) ในการผลิต
- การจ่ายค่าซ่อม แยก/รวมบิลค่าบริการกับค่าอะไหล่ตอ้ งหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยอย่างไร
- บิลค่าอะไหล่กบั ค่าบริการเป็นคนละบริษทั
- การเปลีย่ นยางรถยนต์ เปลีย่ นแบตเตอรี่ เปลีย่ นถ่ายนํา้ มันเครือ่ งถือเป็นรับจ้างหรือซือ้ ขาย
9. ประเด็นปัญหาการหัก ณ ทีจ่ า่ ยจากการส่งเสริมการขาย
- การให้เงินช่วยเหลือ เงินสนับสนุนกับตัวแทน/ดีลเลอร์
- ให้คปู องเป็นส่วนลดในการซือ้ สินค้าครัง้ ต่อไป
- เงินช่วยเหลือในการทําตลาด, เงินชดเชยส่วนลดที่ให้กบั ลูกค้า
- ให้เงินหรือสิง่ ของจากการขายสินค้าได้ตามเป้า
10. ปัญหาด้านการจ่ายค่าเช่า
- การจ่ายค่าบริการส่วนกลาง
- จ่ายค่าประกันภัยแทนเจ้าของอาคาร หักภาษีอย่างไร
- ค่าเช่าอาคาร Office เรียกเก็บบิลเดียวพร้อมค่านํา้ ค่าไฟฟ้า
- ค่าคลังสินค้า, เก็บสินค้า เป็นการจ่ายค่าเช่าหรือค่าบริการ
- ให้เช่ากับบริการพืน้ ทีต่ า่ งกันอย่างไร และจะหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยอัตราเท่าไร
- การจ่ายค่าภาษีโรงเรือนแทนผู้ ให้เช่าลงเป็นค่าใช้จา่ ยได้หรือไม่
11. ปัญหาภาษีจากการจ่ายค่าขนส่ง
12. ปัญหาการจ่ายค่าสินค้าพร้อมติดตัง้
13. Tax Point กับหน้าที่ในการเสียภาษี
14. 19 ประเด็นปัญหาใบกํากับภาษี
15. การออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ จะออกได้เมื่อใด
16. เหตุและระยะเวลาในการออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
17. รายการในใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ ที่จะออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
18. กรณีออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ไปแล้ว แต่มีเหตุอื่นที่ต้องออก ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้อีกจะอ้างอิงใบกํากับภาษีฉบับเดิมหรือ
อ้างถึงใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ที่ออกไป
19. ปัญหาภาษีซื้อต้องห้าม
20. (10 ประเด็น) การวางแผนภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้ามาส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) แจก แถม แลกซื้อ ฯลฯ
ทําอย่างไรขอคืนได้
21. (10 ประเด็น) การวางแผนภาษีซื้อจากการซื้อขายสินค้าโดยใช้ Tax Point ให้เกิดประโยชน์
22. (12 ประเด็น) ภาษีซื้อ การเฉลี่ยภาษีซื้อ การขอคืนและเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม
23. รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
24. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dst.co.th
สํารองที่นั่งได้ที่ Tel 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-64 Fax 02-555-0710

