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บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
DHARMNITI SEMINAR AND TRAINING CO.,LTD.
www.dst.co.th
อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถ.ประชาชื่น
www.dst.co.th/facebook 178
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 TAX ID. 010-553-300-1556

เคล็ด (ไม่) ลับกับ

CPD

ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมงอื่นๆได้
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงอื่นๆได้

อนุสัญญา

SCAN เพื่อจองสัมมนา

เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
Double Taxation
เทคนิคการอ่านอนุสัญญาภาษีซ้อน...จากวิทยากรที่ถ่ายทอดความรู้ทําให้เข้าใจง่าย
การอ่านอนุสัญญาภาษีซ้อน ไม่ยากอย่างที่คิด
ความสําคัญของ “สถานประกอบการถาวร”
tion
Promo
เข้าอบรมเดือน เมษายน
2 ท่าน ลด 500 บาท
3 ท่าน ลด 1,000 บาท

(หลักสูตรเดียวกัน/ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)

วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

ฟรีทันที
ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ

เจาะลึก...ปัญ

การ หาภาษี
ไปต่างจป่ายเงิน
ภ.ง.ด.54 ระเท
ศ
และ ภ.พ
.36
แจกฟรีส�ำห

รับผู ้เข้ำสั

มมนำ

- หนังสือเจาะลึกปัญหาภาษีการจ่ายเงิน
ไปต่างประเทศ ภ.ง.ด.54, ภ.พ.36
- HandyDrive อนุสัญญาภาษีซ้อนแต่ละประเทศ

กําหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนาท่านละ

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562

สมาชิก (Tax, HR)
5,000 + VAT 350 = 5,350 บาท
บุคคลทั่วไป
5,700 + VAT 399 = 6,099 บาท

(เวลา 09.00 - 16.30 น.)

ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ
(ถ.สุขุมวิท ซ.2)
รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต

(รวมอาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

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

หัวข้อสัมมนา
1. โครงสร้างของอนุสัญญาภาษีซ้อน [OECD]
2. ความสัมพันธ์ของ “ถิ่นที่อยู่” กับ “สถาน
ประกอบการถาวร”
3. “สถานประกอบการถาวร” มีความสำคัญอย่างไร
4. 3 A ในการพิจารณาสถานประกอบการถาวร
[PE]
- Asset
- Agency - Activity
5. ผู้ที่จะใช้ประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อนได้
- ผู้มีถิ่นที่อยู่เท่านั้น
- ประเทศที่ไปนั่งเซ็นสัญญา
- ผู้ที่มีรายได้
6. สำนักงานตัวแทน กับ สำนักงานสาขาต่างกัน
อย่างไร
7. ข้อแตกต่างและสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกิจการ
- Branch
-Representative office
- Regional office -Dependent agent
- Subsidiar
-Distributer
- Joint Venture -Consortium
8. ทำสัญญากับประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนได้
ประโยชน์อย่างไร
9. การเก็บภาษีจากกำไรสุทธิ [Business Profits]
10. การยกเว้นเงินได้จากการลงทุน
- ดอกเบี้ย
- เงินปันผล
11. ปัญหาจากการจ่ายค่าสิทธิไปต่างประเทศ
- ค่า “สิทธิ” กับ “ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม” ความ
เหมือนที่แตกต่าง
- การจ่าย Royalty, Know How, Copyright
- ปัญหาการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องรวมค่าจ้าง เบี้ย
เลี้ยง ของพนักงานที่เข้ามาสอนงานลงโปรแกรมติด
ตั้งเครื่องจักรให้ด้วยหรือไม่
12. บริการส่วนบุคคลที่เป็นอิสระและไม่อิสระ
13. การจ่ายเงินได้ให้กับนักแสดง นักกีฬา นักศึกษา
อาจารย์ ค่าป่วยการของกรรมการ
(director’s fees)
14. พิจารณาอย่างไรว่าจะหักภาษี ณ ที่จ่าย ตาม
มาตรา 70 หรือใช้อนุสัญญาภาษีซ้อน
15. ปัญหาในการใช้อนุสัญญาภาษีซ้อน
- ปัญหาการอ่านอนุสัญญาภาษีซ้อน อ่านอย่างไรให้
เข้าใจ
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- ทำอย่างไรให้เข้าใจอนุสัญญาภาษีซ้อนได้ง่ายและถูก
ต้องตามสรรพากร
16. การขจัดภาษีซ้ำซ้อน (Elimination of Double
Taxation) มีวิธีขจัดอย่างไร
- กรณี DTA ขัดแย้งกับประมวลรัษฎากรจะใช้
กฎหมายใด
17. เมื่อไรจะยกเว้นภาษี ลดอัตราภาษี ตามอนุสัญญา
ภาษีซ้อน
18. บริษัทอยู่ในประเทศนอกอนุสัญญาแต่มีผู้ถือหุ้น
กว่า 50% อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อน
จะใช้สิทธิประโยชน์ได้หรือไม่
19. บริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อน
และมีสาขาที่ต่างประเทศ จะได้รับสิทธิประโยชน์
ด้านภาษีด้วยหรือไม่
20. เทคนิคการอ่านอนุสัญญาภาษีซ้อน บรรทัดต่อ
บรรทัด
21. การอ่านประเภทเงินได้ ตามข้อบท DTA
- เงินได้จากอสังหาริมทรัพย์
- เงินได้จากกำไรสุทธิ
- เงินได้จากการขนส่งทางเรือและอากาศยาน
- เงินได้จากเงินปันผล
- เงินได้จากดอกเบี้ย
- เงินได้จากค่าสิทธิ
- เงินได้จากผลได้ขาดทุน
- เงินได้อื่นๆ
22. กรณีการอ้างสิทธิ DTA ของผู้มีถิ่นที่อยู่
23. กรณีการเสีย CIT ของนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่มี
DTA
24. สิทธิเก็บภาษีของเงินได้ตามข้อบท DTA
25. การขจัดภาษีซ้อน
- ประเทศที่มี DTA
- ประเทศที่ไม่มี DTA
- วิธีใช้เครดิตภาษี
26. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี

เงื่อนไขของผู้นับชั่วโมงผู้ทำบัญชี
1. นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
2. ผู้ที่นับชั่วโมงต้องเข้ารับการอบรมด้วยตัวเอง ไม่สามารถให้ผู้อื่นเข้าอบรมแทนได้
3. บริษทั ฯ ปิดรับลงทะเบียนเวลา 09.00 น. โดยไม่อนุโลมทุกกรณี
4. บริษทั จะออกหนังสือรับรองตามจำนวนชัว่ โมงทีเ่ ข้าอบรมจริง

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพ่ิมขึ้นถึง 200%
สำรองที่นั่งไดที่ โทรศัพท 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4 โทรสาร 02-555-0710

