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Tax Planning…

ภาษีเงินได้นิติบุคคล VS ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เพื่อชวยลดภาระภาษีของกิจการ

รู้จักเงินได้...รู้จ่ายภาษี
พิเศษ
20 วิธีภาษีเงินได้นิติบุคคล 15 วิธีภาษีมูลค่าเพิ่ม
ที่ช่วยลดภาษีพร้อมการวางแผนที่กิจการไม่ควรพลาด
กระทบยอด ภ.ง.ด. 50 กับ ภ.พ.30 ที่สรรพากรมักเพ่งเล็ง
Update สิทธิประโยชน์ทางภาษี
หัวข้อสัมมนา

1. วางแผนการดำเนินธุรกิจเพือ่ ประโยชน์ทางภาษี
- SMEs
- BOI
- บริษทั จดทะเบียน - การควบโอนกิจการ
2. วางแผนด้านรายได้
3. ภาษีเงินได้นติ บิ คุ ลกับ 20 วิธเี พือ่ ช่วยลดภาระภาษี
- รายจ่ายทีไ่ ม่สามารถพิสจู น์ได้จะลงรายจ่ายอย่างไร
- สิทธิประโยชน์เมือ่ จ้างคนพิการทำงาน - การควบโอนกิจการ
- การทำประกันภัยในรูปแบบต่างๆให้กบั บริษทั และ
พนักงานช่วยลดภาษีจริงหรือไม่
- ค่าใช้จา่ ยทีส่ ามารถลงรายจ่ายเพิม่ ได้
- ค่าปรับลงรายจ่ายกิจการได้หรือไม่
- หนีส้ ญู กับกิจการ ตัดหนีส้ ญู อย่างไรให้กจิ การไม่เสียประโยชน์
- รายได้จากการขายของต่ำกว่าราคาตลาดจะมีภาระภาษีอย่างไร
- ประเด็นค่ารับรองทีม่ กั มีปญั หากับสรรพากร
- เงินส่วนแบ่งจากกิจการร่วมค้า
- การให้ของขวัญกับลูกค้า พนักงานจะมีภาระภาษีอย่างไร
- บริจาคอย่างไรให้ลงรายจ่ายได้ 2 เท่า
- การซือ้ หนังสืออย่างไรให้ลงรายจ่ายเพิม่ ได้
- การส่งพนักงานไปอบรมอย่างไรถึงลงรายจ่ายได้ 2 เท่า
- รูแ้ ล้วว่าประมาณการภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลกลางปีขาด
ทางแก้ตอ้ งทำอย่างไรจึงจะเสียหายน้อยทีส่ ดุ
- เกณฑ์ในการรับรูร้ ายได้ทางบัญชีและภาษีความเหมือน
ทีแ่ ตกต่างทีม่ กั ทำให้การคำนวณภาษีผดิ พลาด
- การใช้สทิ ธิในการหักค่าเสือ่ ม เพือ่ การวางแผนภาษี
- กรณีเงินปันผลกับการยกเว้นภาษี
- ออกภาษี ณ ทีจ่ า่ ยอย่างไรถึงจะลงเป็นรายจ่ายกิจการได้
4. ภาษีมลู ค่าเพิม่ กับ 15 วิธชี ว่ ยลดภาระภาษี
- ภาษีมลู ค่าเพิม่ กรณีการนำเข้าสินค้ากับการยกเว้นภาษี
- ภาษีซอื้ ต้องห้ามให้บวกกลับต้องทำอย่างไร
- บริจาคอย่างไรให้ไร้ VAT

กําหนดการสัมมนา

SCAN เพื่อจองสัมมนา

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561
(เวลา 09.00 - 16.30)

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

ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับหนังสือ
“รวมประเด็นตอบข้อหารือ
กรมสรรพากร เล่ม4”
(ภาษีเงินได้นิติบุคคล)

ฟรีทันที!!!

-

การออกใบลดหนีอ้ ย่างไรไม่ตอ้ งมีภาษีมลู ค่าเพิม่ อีก
ใบกำกับภาษีขา้ มเดือน ล่าช้าทำอย่างไร
ส่งเสริมการขาย ออกใบเสร็จอย่างไรไร้ปญั หาเรือ่ งภาษีมลู ค่าเพิม่
ลด แลก แจก แถม วิธใี ดประหยัดทีส่ ดุ
ขจัดปัญหาส่วนลดการค้า, ส่วนลดเงินลด
ลูกค้าแจ้งว่าใบกำกับภาษีหาย ลูกค้าให้ออกใหม่ตอ้ งทำอย่างไร
ใบกำกับภาษีฉบับใหม่จะมีภาระภาษีหรือไม่อย่างไร
- การนำสินค้าของกิจการทีข่ ายไปทำส่งเสริมการขาย
- VAT กับการขายผ่อนชำระโดยทีไ่ ม่มดี อกเบีย้ ส่งผลภาระภาษีอย่างไร
- ปัญหา VAT 0 % ทีก่ จิ การต้องระวัง
- การให้โดยเสน่หา / การกุศลโดยมอบสินค้าแทนเงินให้กบั
องค์กรสาธารณะ
- จุดทีต่ อ้ งระวังกับการยืมสินค้าระหว่างกิจการ
5. การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30 ทำอย่างไรให้รอดปลอดภัย
จากการถูกประเมิน
- รวมประเด็นทีม่ ผี ลทำให้การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30 ไม่ตรงกัน
- กรณีการกระทบยอดภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30 มีเหตุทไี่ ม่ตรงกันแต่สรรพากร
ต้องการให้ตรงกัน จะทำอย่างไร
- การแก้ไขและข้อพิสจู น์ พร้อมแนวทางในการชีแ้ จงกับสรรพากรเมือ่
การกระทบยอดไม่ตรงกัน
6. การวางแผนภาษีเกีย่ วกับการขอคืนภาษี
7. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ตอที่ 2
ตอที่ 1
อัตราค่าสัมมนา

พิเศษ 2 ตอ

Dharmniti
Planner
2019

ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน
รับฟรี!! 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)

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

วิทยากร

อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านกฎหมาย
ภาษีอากรประสบการณ์มากว่า 30 ปี
- อดีตผู้เชี่ยวชาญ กองกฎหมาย กรมสรรพากร
- อาจารย์พิเศษด้านภาษีอากรมหาวิทยาลัย
ทั้งภาครัฐและเอกชน
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