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ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมงอื่นๆ 6 ชม. สงวนลิขสิทธิ์
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงอื่นๆ 6 ชม. รหัส 21/1688

เจาะประเด็นภาษีทั้งระบบ

ธุรกิจปั๊มนํ้ามัน

ปั๊มก๊าซ (LPG) (NGV)
สําหรับนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
รายได้ของกิจการปั๊มน้ำมัน รวมถึงรายได้จากบริการอื่นๆ ต้องรับรู้รายได้เพื่อเสียภาษีอย่างไร
วิธีปฏิบัติทางบัญชีและภาษีอากรสำหรับรายจ่ายต่างๆ ของกิจการฯ พร้อมหลักเกณฑ์
การหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ถูกต้อง
ปัญหาในทางปฏิบัติของ ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ ธุรกิจเฉพาะ

พิเศษ 2 ตอ

วิทยากร

ตอที่ 1

อาจารย์ชุมพร เสนไสย
อดีตนิติกรเชี่ยวชาญ กองกฎหมาย กรมสรรพากร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

กําหนดการสัมมนา

ตอที่ 2

SCAN เพื่อจองสัมมนา

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
(เวลา 09.00 - 16.30)

ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(ถ.รัชดาฯ สี่แยกพระราม 9) รถไฟฟ้าใต้ดิน
สถานีพระราม 9 ทางออกอาคารฟอร์จูนทาวน์

ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน
รับฟรี!! Dharmniti Planner 2019

Dharmniti
Planner
2019

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

อัตราค่าสัมมนาท่านละ
สมาชิก (Tax, HR)
4,000 + VAT 280= 4,280 บาท
บุคคลทั่วไป
4,700 + VAT 329 = 5,029 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

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

หัวข้อสัมมนา
1. ภาษีอากรกิจการสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติ (NGV)
2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
* กรณีกิจการฯ ที่ประกอบการในรูปของห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล หรือเจ้าของคนเดียว
* เงินได้ของพนักงาน ลูกจ้าง เด็กปั๊ม
3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
4. รายได้ของกิจการฯ ต้องรับรู้รายได้เพื่อเสียภาษีอย่างไรและต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่ ในอัตราใดบ้าง
* รายได้จากการขายน้ำมันก๊าซ
* รายได้อื่นๆ
- ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือมินิมาร์ท
- ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
- ขายกาแฟสด
- การให้บริการขนส่งเชื้อเพลิง
- การขายน้ำมันหล่อลื่น
- การให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- การขายและให้บริการเปลี่ยนอะไหล่ ไส้กรอง อุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์
- การบริการล้าง/อัด/ฉีด
- การบริการปะเปลี่ยนยางรถยนต์
- การให้เช่าที่จอดรถยนต์
- การให้เช่าพื้นที่ขายสินค้าหรือให้บริการ
- กิจการอื่นๆ
5. วิธีปฏิบัติทางบัญชีและภาษีอากรสำหรับรายจ่ายต่างๆ ของกิจการฯ พร้อมหลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ถูกต้อง
* ค่าน้ำมันก๊าซ
* ค่าใช้จ่าย
* ค่าเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนเด็กปั๊ม / ลูกจ้างในปั๊ม
- ลูกจ้างรายวัน/ รายเดือน
- ค่า OT
- กรณีเด็กปั๊มเข้า-ออกบ่อย
- ยูนิฟอร์มเด็กปั๊ม
- ค่าเช่า
- ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา
- ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด ค่าส่งเสริมการขาย
- ค่าประกันภัย
- ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
- ดอกเบี้ยจ่าย
- ค่าที่ปรึกษา
- ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์
- ค่าขนส่ง
- ค่าแฟรนไชส์ที่ต้องจ่ายให้บริษัทเจ้าของยี่ห้อ
* ของแถม การสะสมแต้ม
- กรณีได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตน้ำมัน
- ซื้อมาแจกเอง
- สะสมแต้มแจกของ
- สะสมแต้มใช้แทนเงินสด
6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การนำส่ง VAT จากมิเตอร์หัวจ่าย
- จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การออกและใช้ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
- การเฉลี่ยภาษีซื้อ
- เคดิตภาษี/การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
7. อากรแสตมป์
- สัญญาเช่าที่ดิน สถานประกอบการ สิ่งปลูกสร้าง หรือเช่าซ์้ือทรัพย์สิน ทั้งกรณีที่เป็นผู้เช่าและผู้ให้เช่าต้องเสียอากรแสตมป์
อย่างไร
- กรณีใดบ้างที่ต้องชำระค่าอากรแสตมป์เป็นตัวเงินเท่านั้น
8. ภาษีธุรกิจเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกิจการฯ
9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dst.co.th
สํารองที่นั่งได้ที่ Tel 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-64 Fax 02-555-0710

