บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมงอื่นๆ 6 ชม.

CPD
DHARMNITI SEMINAR AND TRAINING CO.,LTD.
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงอื่นๆ
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซ.เพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถ.ประชาชื่น
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 TAX ID 010-553-300-1556

6 ชม.

สงวนลิขสิทธิ์
รหัส 21/1244

ประเด็นปัญหา...
140
การหักภาษี ณ ที่จ่าย
www.dst.co.th
www.dst.co.th/facebook

วิธีแก้ ไข ใช้ ในการปฎิบัติงานของนักบัญชี

รวมปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการทํางานของนักบัญชี พร้อมวิธีแก้ปัญหา
16 ประเด็น การ Cross check ภาษีของสรรพากรจากการหักภาษี ณ ที่จ่าย
หักผิดยอด, หักผิดเดือน, หักผิดบริษัท/คน ใครเสียหายและต้องรับผิด
หักเกิน/หักขาด ผู้รับสามารถนําใบหักไปเครดิตขอคืนภาษี ได้หรือไม่
พิเศษ 2 ตอ
ตอที่ 1
ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน
รับฟรี!! Dharmniti Planner 2019

วิทยากร

Dharmniti
Planner
2019

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

ตอที่ 2
เข้าอบรม พ.ย. - ธ.ค. 2561
รับฟรี!! Coupon ส่วนลด 1,000 บาท
(สําหรับใช้เป็นส่วนลดค่าอบรม ม.ค. - ก.พ. 2562
และจองสัมมนาก่อน 31 ธ.ค. 2561)
SCAN เพื่อจองสัมมนา

อดีตนิติกรเชี่ยวชาญกองกฎหมาย กรมสรรพากร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

กําหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนาท่านละ

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
(เวลา 09.00 - 16.30 น.)

ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง) รถไฟใต้ดิน MRT
สถานีห้วยขวางทางออกอาคารเลอคองคอร์ด
เงื่อนไขของผู้นับชั่วโมงผู้ทำบัญชี
1. นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
3. บริษทั ฯ ปิดรับลงทะเบียนเวลา 09.00 น. โดยไม่อนุโลมทุกกรณี

สมาชิก (Tax, HR)
4,000 + VAT 280 = 4,280 บาท
บุคคลทั่วไป
4,700 + VAT 329 = 5,029 บาท
(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

2. ผู้ที่นับชั่วโมงต้องเข้ารับการอบรมด้วยตัวเอง ไม่สามารถให้ผู้อื่นเข้าอบรมแทนได้
4. บริษทั จะออกหนังสือรับรองตามจำนวนชัว่ โมงทีเ่ ข้าอบรมจริง

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

หัวข้อสัมมนา
1. หลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั กิ ารหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยตามกฎหมายใหม่
- วิธกี ารหักและนำส่งของธุรกิจขนาดใหญ่กบั SME ต่างกันอย่างไร
- อัตรา 1%, 2%, 3%, 5% ใช้อย่างไร
- ความแตกต่างระหว่างมาตรา 40 (2), (6), (7) และ (8)
2. เปรียบเทียบการคำนวณภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ยตามกฎหมาย
กับวิธปี ฏิบตั ขิ องนักบัญชี
3. ปัญหาการจ่ายค่านายหน้า (Commission) ค่าทีป่ รึกษา
ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ ค่าวิทยากรให้กบั บุคคลธรรมดา
4. ประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย กรณีจา่ ยเงินเดือน
ค่าจ้างให้พนักงาน ลูกจ้าง
5. การหัก ณ ทีจ่ า่ ยกรณีปรับขึน้ เงินเดือนระหว่างปี
6. การจ่ายค่านายหน้าให้นติ บิ คุ คล การจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ค่าสิทธิ
ค่าซอฟต์แวร์
7. ดอกเบีย้ เงินกู้
8. กรณีองค์กรของรัฐบาลเป็นผูจ้ า่ ยดอกเบีย้ ให้กบั บริษทั
9. กรณีผไู้ ด้รบั ดอกเบีย้ เป็นมูลนิธิ สมาคม
10. ข้อแตกต่างระหว่างการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยจากดอกเบีย้ ที่
บุคคลธรรมดาได้รบั กับบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลได้รบั
11. การจ่ายเงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร หรือประโยชน์อนื่ ใด
ตามมาตรา 40 (4) (ข) กรณีได้รบั ยกเว้นภาษีเพียงกึง่ หนึง่
12. กรณีได้รบั ยกเว้นภาษีเต็มจำนวน
13. กรณีบริษทั ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนเป็นผูจ้ า่ ยเงินปันผล
14. กรณีบคุ คลธรรมดาได้รบั เงินปันผล
15. การเช่าทรัพย์สนิ
16. การให้อย่างไรเป็นเช่าช่วง ต่างกับ โอนสิทธิการเช่าอย่างไร
17. การโอนสิทธิการเช่าจะมีภาระภาษีอย่างไร ต้องหักภาษี ณ ที่ จ่าย
หรือไม่
18. กรณีนติ บิ คุ คลให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
19. กรณีบริษทั ให้เช่าทีด่ นิ ผูเ้ ช่าก่อสร้างอาคารบนทีด่ นิ เสร็จแล้ว
ยกกรรมสิทธิใ์ นอาคารให้ผใู้ ห้เช่าทีด่ นิ เมือ่ สัญญาเช่าสิน้ สุดลง
20. กรณีกอ่ สร้างอสังหาริมทรัพย์ลงบนทีด่ นิ ของผูอ้ นื่ แล้วยก
กรรมสิทธิใ์ นอาคารให้เจ้าของทีด่ นิ โดยได้สทิ ธิการเช่าอาคาร
21. กรณีผรู้ บั เหมาก่อสร้างอาคารบนทีด่ นิ ผูว้ า่ จ้างแล้วยกกรรมสิทธิ์
ในอาคารตกเป็นของผูว้ า่ จ้าง โดยได้รบั สิทธิในการดำเนินการ
หาผูเ้ ช่ากับผูว้ า่ จ้าง
22. จ่ายค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์
23. บริการแอร์ความเย็น
24. บริการรักษาความปลอดภัย รักษาความสะอาด
25. ค่าต้นไม้ประดับ รับปลูกต้นไม้ ตกแต่งสวน
26. เงินมัดจำ เงินประกันการเช่า เงินประกันค่าเสียหาย
27. ภาษีโรงเรือนทีผ่ เู้ ช่าจ่ายแทนผูใ้ ห้เช่า
28. การให้เช่าอาคารและให้บริการพืน้ ที่ ต่างกันอย่างไร
29. กรณีเช่าห้องพักในโรงแรมหรือกิจการอืน่ ทำนองเดียวกัน
30. กรณีศนู ย์การค้าให้เช่าพืน้ ที่
31. การให้ใช้พนื้ ทีข่ องห้างสรรพสินค้า
32. การให้เช่าบูธ
33. การให้เช่าห้องพักหรือบ้านพัก
34. กรณีผปู้ ระกอบการซึง่ ประกอบกิจการให้เช่าอาคารคลังสินค้า
35. จ่ายทีจ่ อดรถแทนพนักงาน ลูกจ้าง
36. การรับฝากรถยนต์ กรณีระบุทจี่ อดและไม่ระบุทจี่ อด
37. ปัญหาการให้เช่าห้องจัดเลีย้ ง ห้องพัก
38. ค่าซักรีด และจัดรายการเมนูอาหารของกิจการโรงแรม
39. กรณีภตั ตาคารรับทำอาหารให้แก่ผวู้ า่ จ้างนอกสถานที่
40. การเช่า เช่าซือ้ และลิสซิง่ ทรัพย์สนิ
41. การให้บริการรับฝากทรัพย์สนิ สินค้า
42. ความแตกต่างระหว่างการให้เช่ารถยนต์กบั การขนส่ง
43. การจ่ายค่าเบีย้ ประกันวินาศภัยแทนผูใ้ ห้เช่า
44. การจ่ายค่าเช่าหอพัก อพาร์ตเม้นต์ บ้านให้พนักงาน ลูกจ้าง

45. การให้เช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร Fax ตูน้ ริ ภัย
46. ความแตกต่างของ “การรับจ้างทำของ” ตามมาตรา 40(2), (7),
(8) หรือการ รับจ้างทำของทีต่ อ้ งการใช้วสั ดุ (สินค้า)
47. ความแตกต่างของการผลิตเพือ่ ขายหรือเพือ่ รับจ้างผลิต
48. การออกภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ยแทนผูใ้ ห้เช่า
49. การจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ ป็นวิชาชีพอิสระ
50. กรณีผใู้ ห้เช่าอาคารทดรองจ่ายค่าบริการไปก่อนแล้วเรียกเก็บ
จากผูเ้ ช่าอาคาร ในภายหลัง
51. กรณีการขนส่งและการขนถ่ายสินค้า
52. การรับจ้างลากรถ ลากเรือ ขนถ่ายสินค้าขึน้ ลงเรือ
53. การรับ-ส่งเอกสาร
54. การรับจ้างขนส่งโดยมีการให้บริการรับจ้างอย่างอืน่ ด้วย
55. 10 ประเด็น การหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยและการออกใบเสร็จรับเงิน
ของผูว้ า่ จ้าง
56. การรับจ้างขุดหน้าดินพร้อมขนส่ง และการปรับหน้าดิน
57. การรับซ่อมพร้อมขนส่ง
58. การให้บริการรับส่งตราสารทางการเงิน
59. การรับจ้างขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ
60. บริการนำเทีย่ วกับการรับจ้างทำของ
61. การจ่ายค่าจ้างทำของให้บริษทั ต่างประเทศทีม่ ไิ ด้มสี ำนักงาน
สาขาตัง้ อยูเ่ ป็นการถาวรในประเทศไทย
62. ความหมายของการโฆษณา และการโฆษณาผ่านบริษทั
รับโฆษณา
63. การให้บริการหัวชัน้ ในห้างสรรพสินค้า, ร้านสะดวกซือ้
64. การขอใช้พนื้ ทีข่ องห้างสรรพสินค้าเพือ่ การโฆษณา
65. การเช่าเวลาสถานีวทิ ยุโทรทัศน์และขายเวลาให้กบั ผูอ้ นื่
66. การรับโฆษณาในรูปแบบอืน่ ๆ
67. การลงโฆษณาบน Internet
68. 10 ประเด็น ปัญหาจากรางวัลส่งเสริมการขาย
69. รางวัลจากการประกวด แข่งขัน ชิงโชค จับฉลาก
70. การสะสมแต้มแลกสินค้า
71. รางวัลจากการส่งเสริมการขายทีไ่ ม่ตอ้ งหัก ณ ทีจ่ า่ ย
72. ค่าบริการทีไ่ ด้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย
73. ความแตกต่างของ ค่าส่งเสริมการขายกับค่ารับรองกับค่าใช้จา่ ย
ทีเ่ ป็นการให้โดยเสน่หา
74. ค่าเบีย้ ประกันสุขภาพ ประกันชีวติ ให้พนักงาน
75. รูปแบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย
76. กรณีไม่ยนื่ แบบแสดงรายการและนำส่งภาษี
77. กรณีไม่ได้หกั และนำส่งภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย
78. กรณีผจู้ า่ ยเงินออกภาษีแทนผูม้ เี งินได้โดยไม่ได้หกั ภาษี ณ ที่ จ่าย
79. กรณีหกั ภาษี ณ ทีจ่ า่ ยไว้แล้วแต่ไม่ครบถ้วน
80. กรณีหกั ณ ทีจ่ า่ ยไว้ครบถ้วน แต่ไม่นำส่งหรือนำส่งไว้แต่ไม่ครบถ้วน
81. การคำนวณเงินเพิม่
82. การประเมินภาษีทไี่ ม่ได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย หรือหักและ
นำส่งแล้วแต่ไม่ครบจำนวนทีถ่ กู ต้อง
83. การเครดิตภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย
84. การขอคืนภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย
85. ผูร้ บั เงินได้ไม่ใช่ผมู้ หี น้าทีเ่ สียภาษีเงินได้หรือได้รบั ยกเว้นภาษี
86. จ่ายเงินน้อยกว่า 1,000 บาท ไม่ตอ้ งหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยจริง หรือไม่
87. ลูกจ้างจ่ายเงิน แต่ใบเสร็จออกในนามบริษทั ต้องหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย
หรือไม่
88. การชำระเงินด้วยเช็ค
89. เงินทดรองจ่าย กรณีจา่ ยเงินให้แก่อซู่ อ่ มรถยนต์แทนบริษทั
ประกันภัย
90. เงินทีไ่ ด้รบั ตามคำพิพากษาของศาล
91. เจาะลึก 16 ประเด็น ทีส่ รรพากรมักตรวจสอบ
92. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี

สำรองที่นั่งไดที่ โทรศัพท 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-64 โทรสาร 02-555-0710

