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ผู้ทำบัญชี

นับชั่วโมงอื่นๆ ได้

ผู้สอบบัญชี

นับชั่วโมงอื่นๆ ได้

สงวนลิขสิทธิ์
รหัส 21/8203

สัญจรสู่ภาคตะวันออก
จ.ชลบุรี

โครงการอบรมพิเศษ

Tax Management
Strategies

รุนที่ 46

วิทยากร
อาจารยสมเดช โรจนคุรีเสถียร

ที่ปรึกษาดานการวางระบบบัญชีและภาษีอากร

Update กฎหมายใหม่ 2562

อาจารยอดิศักดิ์ สืบประดิษฐ

ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายภาษีอากร

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการเข้าอบรมหลักสูตรนี้

อาจารยรุงทิพย ธัญวงษ

เปนหลักสูตรที่จะทำใหทานทราบภาษีสรรพากรทุกเรื่องในประมวลรัษฎากรแบบ
ใชงานไดจริง
สามารถนำไปใช ในการ Coach ดานภาษีในองคกร
สามารถนำเสนอแนวทางการเสียภาษีที่ถูกตองและประหยัดใหกับผูบริหารได
ทราบแนวทางการตรวจสอบของสรรพากรเพื่อปองกันไมใหเกิดความผิดพลาด
ในการทำงาน

ไมตองเสียเวลาเขามาอบรมในกรุงเทพฯ

มอบวุฒิบัตรวิชาชีพชั้นสูง

*ผูเขาสัมมนาตองเขารับการอบรมไมนอยกวา 80% ขึ้นไปจึงจะไดรับวุฒิบัตร

ผู้เข้าสัมมนา โครงการอบรมพิเศษ
Tax Management Strategies รุ่น 46
จะได้รับ
ประมวลรัษฎากร ปี 2562
กระเป๋าสะพาย Happy Bag
ปากกา/สมุดโ๊น๊ต
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29,000 + VAT 2,030 = 31,030 บาท
บุคคลทั่วไป
30,000 + VAT 2,100 = 32,100 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวันทั้งโครงการ)

ผูเชี่ยวชาญดานการ ตรวจสอบภาษีอากร

อาจารยธงชัย ยางงาม

ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายภาษีอากร

อาจารยเสริมศักดิ์ มัยญะกิต
วิทยากรดานกฎหมายภาษีอากร

อาจารยสุขวรรณ ฤกษสมบูรณดี
วิทยากรดานกฎหมายภาษีอากร

วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
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(เวลา 09.00-16.00 น.)

Hotel Baraquda Pattaya MGallery
By Sofitel
(ถ.พัทยา สาย 2 จ.ชลบุรี)

พิเศษสุดๆ!! เมื่อเข้าอบรม 2 ท่าน

รับส่วนลด เพิ่มอีก 3,000 บาททันที
(หลักสูตรเดียวกัน/ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)

สงวนลิขสิทธิ์ รหัส 21/8203

นักบริหารภาษียุคใหม (Modern Management & Tax)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Update การเปลีย่ นแปลงทางภาษีอากรในยุคดิจทิ ลั
เทคนิคการอ่านประมวลรัษฎากรอย่างมืออาชีพ
สิง่ ทีผ่ บู้ ริหารไม่ควรมองข้ามเกีย่ วกับภาษีอากร
การวางโครงสร้างองค์กรของธุรกิจเพือ่ ช่วยลดภาระภาษี
การเลือกรูปแบบธุรกิจเพือ่ ประโยชน์ทางภาษีของนักบริหารและนักลงทุน
แนวทางทีน่ กั บริหารภาษี และนักบัญชีจะรักษาประโยชน์สงู สุดให้กบั องค์กร

8. จุด Tax Point ในการออกใบกำกับภาษีปลอม
9. การตรวจสอบใบกำกับภาษีปลอม
10. การวางแผนภาษีซื้อเพื่อลดภาระภาษีขายที่ต้องเสีย
11. ปัญหาที่ต้องพบกับการเฉลี่ยภาษีซื้อ
12. การเครดิตภาษีและการขอคืนภาษีซื้อ
13. เบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม และบทกำหนดโทษทางอาญา
อนุสัญญาภาษีซอน (Double Taxation)

1. สาระสำคัญของอนุสัญญาภาษีซ้อน
2. ความสัมพันธ์ระหว่างอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประมวลรัษฎากร
1. Update อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. โครงสร้างและการใช้สิทธิประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อน ผลที่เกิดจากการ
2. รู้เงินได้พึงประเมินและการวางแผนการรับเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาตาม
ปรับใช้อนุสัญญาภาษีซ้อน
ประมวลรัษฎากร
4.
เทคนิคการอ่านอนุสัญญาภาษีซ้อนเพื่อเข้าใจง่าย
3. การบริหารเงินได้ในการเสียภาษีอย่างรู้กฎหมายและถูกต้อง ประหยัด
5. ข้อบทสำคัญในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ควรรู้
ปลอดภัย
6. กรณีศึกษา
4. การเลือกลงทุนเพื่อประหยัดภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา
7. แนวคิดอย่างง่ายในการขอเครดิตภาษี
5. การวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียในการเลือกคำนวณภาษี (แยกยื่น/รวมยื่น)
6. Update ค่าลดหย่อนการยกเว้นภาษีและสิทธิประโยชน์สำหรับบุคคลธรรมดา 8. ทิศทางการใช้อนุสัญญาภาษีซ้อนในอนาคต Multilateral Instrument (MLI)
ที่ใช้ในปีปัจจุบัน
การบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting)
7. ศึกษาการหักลดหย่อนให้ได้ประโยชน์สูงสุด
8. การทำธุรกิจของบุคคลธรรมดากับค่าใช้จ่ายที่กฎหมายยอมรับ
1. ข้อแตกต่างในการรับรู้รายได้ทางบัญชีกับการรับรู้ราย ได้ทางภาษี
(เหมาจ่ายกับตามจริงแบบใดดีกว่า)
9. การวางแผนภาษีของผู้ที่มีรายได้สูงตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
2. รายจ่ายที่ต้องบวกกลับ และรายจ่ายที่ลงได้เพิ่มขึ้น
10. การวางแผนภาษีจากรายได้เงินปันผล (แยกยื่นหรือรวมยื่น)
3. การปรับปรุงกําไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกําไรสุทธิทางภาษีอากร
11. การวางแผนภาษีเกี่ยวกับเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียว
4. การวางระบบบัญชีเพื่อประโยชน์ทางภาษี
เพราะเหตุออกจากงาน
5. การบัญชีภาษีอากรที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
12. เทคนิคการคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ไม่ยุ่งยาก
13. บทลงโทษกรณีไม่ยื่นแบบหรือยื่นรายได้ขาด
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (Corporate Income Tax)
1. การกำหนดนโยบายของกิจการเพื่อประโยชน์ทางภาษี
2. การเลือกรูปแบบของกิจการ
- บริษัท
- ห้างหุ้นส่วน
- มูลนิธิ,สมาคม - Joint Venture, Consortium
3. Update สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อให้กิจการเสียภาษีน้อยที่สุด
4. อัตราภาษีของนิติบุคคลทั้ง SMEs และบริษัททั่วไป
5. การสร้างระบบเอกสารด้านงานบัญชีเพื่อลดภาระทางภาษี
6. เกณฑ์การรับรู้รายได้-รายจ่าย
7. รายจ่ายต้องห้ามและไม่ต้องห้ามทางภาษี
8. การวางแผนด้านรายได้-รายจ่าย
9. การวางแผนการจ่ายเงินปันผล
10. การเลือกลงทุนที่ดี ช่วยประหยัดภาษี
ภาษีหัก ณ ที่จาย (Withholding Tax)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การสร้างระบบการหักภาษี ณ ที่จ่ายของบริษัทเพื่อป้องกันการผิดพลาด
หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งระบบ
ปัญหาที่พบบ่อยในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เทคนิคการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ปลอดภัยจากสรรพากร
วิธีการแก้ปัญหาเมื่อคู่ค้าไม่ยอมให้หักภาษี
การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ออกแทนให้
กรณีจ่ายเงินปันผลจะหักอย่างไร และปัญหาการออกหนังสือรับรองการหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายกรณีจ่ายจากการเสียภาษีหลายอัตรา
8. การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
9. Update การหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยใช้ระบบ e-Withholding Tax
10. ผลกระทบในกรณีที่หักภาษีไว้ไม่ถูกต้อง
11. บทลงโทษกรณี หักขาด หักเกิน หักแล้วไม่นำส่งใครต้องรับผิด
ภาษีมูลคาเพิ่ม (Value Added Tax)
1.
2.
3.
4.
5.

รู้ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ และผู้มีหน้าที่เสียภาษี
หัวใจสำคัญของภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ไหน
การยกเว้นฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในปีปัจจุบันและทิศทางภาษีมูลค่าเพิ่มในอนาคต
กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม กิจการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 0% และกิจการที่
เสีย7%
6. ทำอย่างไรถ้าต้องการจดทะเบียน การออกจากระบบ การเปิดสถานประกอบการ
เพิ่ม การย้ายสถานประกอบการ
7. เทคนิคการออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้และการจัดทำรายงาน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ธุรกิจที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
กรณีที่ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
วิธีการเสียภาษีสําหรับการขายอสังหาริมทรัพย์
ดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมลักษณะใดบ้างที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ไม่จดได้หรือไม่
อย่างไรเรียกว่า “รายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการ” ที่ต้องนำมาเสีย
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
7. สามารถผลักภาระในการเสียภาษีให้ผู้อื่นรับผิดชอบแทนได้หรือไม่
อากรแสตมป (Stamp Duty)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การจัดทําตราสารที่ต้องปิดอากรแสตมป์
อย่างไรเรียกว่า “ตราสาร” ตามประมวลรัษฎากร
“จ้างทำของ” ที่ต้องติดอากรแสตมป์และไม่ต้องติดอากรแสตมป์
สัญญาประเภทใดบ้างที่ไม่ต้องเสียอากร
การเสียอากรเป็นตัวเงินมีกรณีใดบ้าง
เสียอากรแสตมป์ไม่ถูกต้อง ต้องปฏิบัติอย่างไร
หากไม่ติดอากรแสตมป์จะมีผลอย่างไร
บทลงโทษกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

การตรวจสอบภาษี (Tax Audit)
1. มาตรการตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากร Risk Based Audit System
(RBA)
2. การตรวจสอบภาษีจากธุรกรรมลักษณะเฉพาะ
3. ประเด็นการถูกตรวจสอบ และวิธีการแก้ไขเมื่อสรรพากรตรวจสอบ
4. เจ้าหน้าที่ตรวจแนะนำแล้วจะยังมีการออกหมายเรียกอีกหรือไม่
5. เอกสารที่ต้องเตรียมเมื่อถูกตรวจสอบ
6. เทคนิคการเจรจาเพื่อลดข้อโต้แย้ง
7. การอุทธรณ์ต้องเสียภาษีก่อนหรือไม่
กลยุทธการวางแผนภาษีทั้งระบบ (Tax Planning)
1.
2.
3.
4.
5.

การวางแผนองค์กรเพื่อการวางแผนภาษี
การเลือกรูปแบบการลงทุน
การวางแผนภาษีทั้งระบบขององค์กร
การใช้ช่องว่างของกฎหมายในการวางแผนภาษีแต่ไม่ใช่การหลีกเลี่ยงภาษี
Workshop การวางแผนภาษี

สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4 โทรสาร 02-555-0710

