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(Insight into Thai Taxation on paying income aboard,
Form PND 54, Form PP 36)

เจาะลึกปัญหาภาษี...
การจ่ายเงินไปต่างประเทศ

ภ.ง.ด.54, ภ.พ.36
และอนุสัญญาภาษีซ้อน
ท่านทราบหรือไม่ว่าถ้าต้องจ่ายเงินไปต่างประเทศ
สิ่งที่พลาดไม่ ได้
คือ...!!! ภาษีที่ต้องหักนําส่งกรมสรรพากร
ตามมาตรา 70 และอนุสัญญาภาษีซ้อน
และปัญหาการนําส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ. 36

SCAN เพื่อจองสัมมนา

เจาะลึก...ปั ญหาภาษี

วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางกฎหมายภาษีอากร

กําหนดการสัมมนา
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562
(เวลา 09.00 - 16.30 น.)

ณ โรงแรมบาราคูด้า พัทยา เอ็มแกลเลอรี
By Sofitel
( ถ.พัทยา สาย2 ) จ.ชลบุรี

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับหนังสือ
“เจาะลึกปัญหาภาษีการจ่ายเงิน
ไปต่างประเทศ ภ.ง.ด.54, ภ.พ.36”
ฟรีทันที

การจ่ายเงิน
ไปต่ภ.ง.ด.54
างประเทศ
และ ภ.พ.36
แจกฟรีส�ำหรับผู ้เข้ำสัมมนำ

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิก (Tax, HR)
4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท
บุคคลทั่วไป
5,200 + VAT 364 = 5,564 บาท
(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

BY…DHARMNITI SEMINAR AND TRAINING CO,LTD. TEL.02-555-0700 Ext.1, 02-587-6860-4 Fax. 02-555-0710
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สงวนลิขสิทธิ์รหัส 21/8300/1

เจาะลึกปัญหาภาษีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
- จ่ายอย่างไร
- จ่ายอะไร
- จ่ายใคร
ประเด็นภาษีทตี่ อ้ งระวังเมือ่ จ่ายเงินไปต่างประเทศ
- การหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยนำส่ง
เงือ่ นไขของผูน้ บั ชัว่ โมงผูท้ ำบัญชี
1. นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
- ภาษีมลุู ค่าเพิม่
2. ผูท้ นี่ บั ชัว่ โมงต้องเข้ารับการอบรมด้วยตัวเอง
ไม่สามารถให้ผอู้ นื่ เข้าอบรมแทนได้
ความแตกต่างในการเสียภาษีของบริษทั ต่างประเทศ
3. บริษทั ฯ ปิดรับลงทะเบียนเวลา 09.00 น. โดยไม่อนุโลมทุกกรณี
- มีสถานประกอบการในไทย และกรณีไม่มสี ถานประกอบการในไทย
4. บริษทั จะออกหนังสือรับรองตามจำนวนชัว่ โมงทีเ่ ข้าอบรมจริง
- มีสำนักงานสาขาถาวรในไทย, มีสำนักงานตัวแทน
- มีลกู จ้าง, ผูท้ ำการแทน, ตัวแทนในไทย
การทำสัญญาทางธุรกิจกับบริษทั ต่างประเทศ จะมีภาระภาษีอย่างไรในไทย
การจ่ายและรับค่าคอมมิชชัน่ (Commission) กับบริษทั ต่างประเทศ มีภาระภาษีอย่างไร
หลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไรว่าเป็นการรับทำงานให้ตามมาตรา 40(2) กับรับจ้าง ตามมาตรา 40(8)
การใช้ Know How , Royalty, สิทธิบตั ร, ด้านวรรณกรรม, ศิลปกรรม เมือ่ จ่ายต้องหักภาษีนำส่งในอัตราเท่าใด
การซือ้ หรือได้ใช้ Software Computer มาใช้ในไทย ต้องเสีย VAT และ หักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยด้วยหรือไม่
ค่าทีป่ รึกษาทางเทคนิค (Technical Consultation), ค่าให้ขอ้ มูลทางเทคนิค (Technical Information), ค่าให้ความช่วย
เหลือทางเทคนิค (Technical Assistance) เป็นเงินได้ตามมาตรา 40(2) หรือ มาตรา 40(3) หรือ มาตรา 40(8)
และมีภาระภาษีอย่างไร
การจ่ายเงินปันผล ดอกเบีย้ จำหน่ายเงินกำไรให้บริษทั ในต่างประเทศ จะต้องหักภาษีนำส่ง อย่างไร
การเสียภาษีของคนต่างด้าวทีเ่ ข้ามาทำงานในไทย
- กรณีบริษทั ต่างประเทศส่งพนักงานเข้ามาทำงานโดยรับเงินเดือน เบีย้ เลีย้ ง และค่าเล่าเรียนพร้อมกับมาศึกษาในไทย จะได้รบั ยกเว้น
การเก็บภาษีตามอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นหรือไม่
- ต้องเสียภาษีในไทยหรือไม่ อย่างไร
- กรณีได้รบั เงินทัง้ ในและต่างประเทศจะเสียภาษีอย่างไร
ตกลงทำธุรกรรมกับสาขาในไทย แต่สง่ เงินได้ไปให้บริษทั แม่ในต่างประเทศ จะถือว่าเงินได้นนั้ เป็นเงินได้ของสาขาหรือไม่
กรณีทำสัญญาในประเทศหรือมีคำสัง่ ซือ้ จากไทยแต่สนิ ค้าไม่ผา่ นไทย จะเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ หรือไม่
หลักเกณฑ์สำคัญของอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นเพือ่ ลดปัญหาการเสียภาษีซำ้ ซ้อน
- คำนิยามทีส่ ำคัญ "สถานประกอบการ" กำไรจากธุรกิจคืออะไร
การเครดิตภาษีกรณีถกู หักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยไว้ในไทยจะนำไปเครดิตทีต่ า่ งประเทศได้หรือไม่หลักฐานในการขอเครดิตภาษี
การนำส่งภาษีมลู ค่าเพิม่ แทนบริษทั ต่างประเทศ
- จ่ายเงินไปต่างประเทศกรณีใดบ้างทีต่ อ้ งนำส่งภาษีมลู ค่าเพิม่ แทนบริษทั ต่างประเทศ
ปัญหาการยืน่ แบบ ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36
กรณีไม่มหี น้าทีย่ นื่ แบบ ภพ.36 แต่ได้ยนื่ และเสียภาษีไปแล้วจะนำมาขอคืนภาษีได้หรือไม่
การตรวจสอบการจ่ายเงินไปต่างประเทศทีต่ อ้ งระวังเป็นพิเศษ
- จ่ายเงินค่าใช้บริการทาง Internet
- จ่ายค่าเครือ่ งจักรไปต่างประเทศ
- จ่ายเงินค่าบริหารจัดการให้บริษทั แม่ทตี่ า่ งประเทศ
- การทำ Transfer Pricing ระหว่างบริษทั ในเครือทีอ่ ยูต่ า่ งประเทศ
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%
สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4 โทรสาร 02-555-0710

