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CPD

ผู้ทำบัญชี

อื่นๆ 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชั่วโมง

ปัญหาภาษี...การจ่ายเงินได้ให้

ชาวต่างชาติ

ที่เข้ามาและไม่ได้เข้ามาทํางานในประเทศไทย
- 5 หลักเกณฑ์สําหรับคนที่ยื่นเสียภาษี ให้ชาวต่างชาติ
- อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีการเปลี่ยนแปลง จะมีผลกับชาวต่างชาติหรือไม่?
- การคํานวณภาษี ให้ผู้บริหารและพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติให้ประหยัด
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีของชาวต่างชาติ? มีแค่ ไหน-ใช้อย่างไรให้ครบถ้วน
- คํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายชาวต่างชาติอย่างไรไร้ปัญหากับสรรพากร
- การขอหนังสือรับรองการเสียภาษี ให้ชาวต่างชาติ

วิทยากร
อาจารย์อารียา อนันต์วรรักษ์
-

ผู้จัดการอาวุโส/ ผู้อำนวยการด้านภาษีอากร
(SCL Tax Consultants Limited)
อดีตที่ปรึกษาอาวุโส/ ผู้ช่วยผู้จัดการ/ ผู้จัดการ/
ผุ้จัดการอาวุโสด้านภาษีอากร (ฺBDO Advisory Limited)
นิติกร ฝ่ายกฎหมายและเ่งรัดภาษีอากรค้างสำนักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร

กําหนดการสัมมนา
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562
(เวลา 09.00 - 16.30)

ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์

(ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง) รถไฟใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง
ทางออกโรงแรมดิเอมเมอรัลด์

* Update อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2562
* Update การหัก ณ ที่จ่าย
* Update การหักลดหย่อน การหักค่าใช้จ่าย

Promo

tion

เข้าอบรม 2 ท่าน ลดทันที!!!

500 บาท

(หลักสูตรเดียวกัน/ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับหนังสือ
เจาะลึกภาระภาษีและการวางแผนภาษีคนต่างชาติเข้ามา
ทำงานในประเทศไทยคนไทยไปทำงานในต่างประเทศ

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิก (Tax, HR)
4,000 + VAT 280 = 4,280 บาท
บุคคลทั่วไป
4,700 + VAT 329 = 5,029 บาท
(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)
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หัวข้อสัมมนา
• ปัญหาการเสียภาษีเงินได้ของชาวต่างชาติ
1. หลักการจัดเก็บภาษีของชาวต่างชาติ

- หลักแหล่งเงินได้ (Source Rule)
หลักถิน่ ทีอ่ ยู่ (Resident Rule) มีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร
- 180 วัน มีผลกับการเสียภาษีอย่างไรหรือไม่

2. การเสียภาษีของชาวต่างชาติ (Non-Resident) ตามประมวลรัษฎากรและ อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น
-

ประโยชน์เพิม่ ทีไ่ ด้รบั จากการจ้างทีถ่ อื เป็นเงินได้ และต้องเสียภาษีของ Expatriates
ผลกระทบทางภาษีและประเด็นภาษีซอ้ นของชาวต่างชาติทเี่ ข้ามาทำงานในไทย
เจาะลึกสิทธิประโยชน์ทางภาษีและวิธกี ารขจัดภาระภาษีซอ้ นระหว่างประเทศ
เงินได้ลกั ษณะใดบ้างทีต่ อ้ งเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทยและภาษีซอ้ นระหว่างประเทศ
สิทธิประโยชน์ทไี่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ในประเทศไทย
สิทธิประโยชน์ทไี่ ด้รบั การยกเว้นภาษีในประเทศไทยของ Expats ทีเ่ ป็นผูม้ ถี นิ่ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศทีม่ ี DTA กับประเทศไทย

3. การเสียภาษีของชาวต่างชาติทเี่ ข้ามาในประเทศไทยตามคำสัง่ ของนิตบิ คุ คลต่างประเทศ
(Dependent Personal Services) เพือ่ เข้ามาช่วยเหลือบริษทั ลูกในไทย

- กรณีทบี่ ริษทั แม่จา่ ยให้ดว้ ยส่วนหนึง่ บริษทั ในไทยจะคำนวณภาษีอย่างไร
- บริษทั แม่ให้บริษทั ลูกในไทยจ่ายเงินเดือนให้กบั ชาวต่างชาติไปก่อนโดยให้เรียกเก็บเงินจากบริษทั แม่ภายหลัง

4. การเสียภาษีจากการเข้ามาทำงานของชาวต่างชาติตามสัญญาว่าจ้างในประเทศไทย
(Independent Personal Services)

- ชาวต่างชาติ จำเป็นต้องมี Work Permit หรือไม่ หากไม่มี Work Permit จะมีผลกระทบกับการเสียภาษีในไทยหรือไม่

5. เทคนิคการวางแผนภาษีเงินได้ให้ชาวต่างชาติ

- อย่างไรจึงจะได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

6. ความแตกต่างระหว่างเงินเดือน 40(1) กับ 40 (2) ทีช่ าวต่างชาติได้รบั จากบริษทั นายจ้างในไทยต้องคำนวณภาษี
อย่างไร
7. กรณีศกึ ษาภาษีเงินได้ของชาวต่างชาติจากข้อหารือกรมสรรพากร
• ปัญหาภาษีจากการจ่ายเงินได้ให้ชาวต่างชาติ
1. การคำนวณภาษีหกั ภาษี ณ ทีจ่ า่ ยของพนักงานชาวต่างชาติ ทำอย่างไรให้ไร้ ปัญหา
-

การหักค่าลดหย่อนบุคคลธรรมดาทีจ่ ะมีการเปลีย่ นแปลงจะมีผลกับชาวต่างชาติหรือไม่
การเปลีย่ นแปลงวิธกี ารคำนวณภาษีของบุคคลธรรมดามีผลกับชาวต่างชาติหรือไม่
จ่ายค่านายหน้าใหักบั บุคคลธรรมดาต่างประเทศ ต้องหัก ณ ทีจ่ า่ ยอย่างไร
ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยอย่างไร
ในกรณีทพี่ นักงานชาวต่างชาติไม่มบี ตั รประชาชนจำเป็นต้องระบุในหนังสือรับรองหรือไม่

2. ผลกระทบทางภาษีอากรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศเมือ่ มีการจ่ายเงินให้ชาวต่างชาติ
- กรณีจา่ ยเงินในไทยส่วนหนึง่ อีกส่วนหนึง่ จ่ายไปทีต่ า่ งประเทศจะคำนวณอัตราแลกเปลีย่ นอย่างไร

3. ผลกระทบทางภาษีอากรจากการทำธุรกิจบริการเป็นสำนักงานผูแ้ ทน (Representative Office), สำนักงานใหญ่
ข้ามประเทศ
- กรณีเป็นบริษทั สำนักงานใหญ่ขา้ มประเทศสิทธิประโยชน์ของพนักงานชาวต่างชาติเป็นอย่างไร

4. สิทธิประโยชน์ทางภาษีของพนักงานชาวต่างชาติใช้อย่างไรให้ประหยัดภาษี ทีส่ ดุ
-

เงินได้ทไี่ ด้รบั ยกเว้น ไม่ตอ้ งนำมารวมเพือ่ เสียภาษี
การหักค่าลดหย่อนของผูม้ เี งินได้ และครอบครัว
การหักค่าลดหย่อนจะได้สทิ ธิเหมือนพนักงานในประเทศไทยหรือไม่
การซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF)

5. การคำนวณภาษีเงินได้ของพนักงานชาวต่างชาติมวี ธิ กี ารคำนวณอย่างไร
- ต้องยืน่ แบบ ภ.ง.ด. 90, 91, 93 หรือไม่
- กรณีใดบ้างทีต่ อ้ งยืน่ ภ.ง.ด.93

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

6. สรุปประเด็นปัญหาทีพ่ บบ่อยในการคำนวณภาษีให้พนักงานชาวต่างชาติ
7. การขอหนังสือรับรองการเสียภาษีให้ชาวต่างชาติ
- กรณีชาวต่างชาติไม่มเี ลขประจำตัวผูเ้ สียภาษีตอ้ งปฏิบตั อิ ย่างไร

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพ่ิมขึ้นถึง 200%
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