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Case Studies
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ผู้ทำบัญชี

อื่นๆ 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

อื่นๆ 6 ชั่วโมง

ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มและ
การหักภาษี ณ ที่จ่าย...ของ

บริษัทที่อยู่ ในเขตปลอดอากร
และ...บริษัทที่ติดต่อซื้อขาย
ให้บริการกับเขตปลอดอากร
วิทยากร

ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับ
หนังสือ “ประมวลรัษฎากรฯ ปี 2562”

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

ฟรีทันที !!!

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา
1. Case studies ปัญหาการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยของบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นเขต
และบริษทั ทีต่ ดิ ต่อซือ้ ขายหรือให้บริการกับบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นเขต
- หลักเกณฑ์การหัก ณ ทีจ่ า่ ยของการให้บริการระหว่างบริษทั ในเขต
ปลอดอากร แตกต่างจากนอกเขตหรือไม่
- บริษทั ในเขตปลอดอากร ส่งชิน้ ส่วนอุปกรณ์เครือ่ งจักรไปซ่อมใน
ต่างประเทศชำระเงินให้แก่บริษทั ในต่างประเทศโดยไม่หกั ภาษี
เงินได้ ณ ทีจ่ า่ ย ทำได้หรือไม่
- บริษทั รับจ้างประกอบสินค้า แล้วส่งให้กบั บริษทั ในเขตปลอดอากร
เมือ่ บริษทั ในเขตปลอดอากรจ่ายค่าจ้างให้มหี น้าทีห่ กั ภาษี ณ ทีจ่ า่ ย
หรือไม่
- การก่อสร้างในเขตปลอดอากร กรณีแยกค่าวัสดุออกจากค่าบริการ
ติดตัง้ ผูจ้ า่ ยเงินได้มหี น้าทีต่ อ้ งหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยหรือไม่ อัตราใด
- ขายสินค้าและคำนวณราคาสูงกว่าความเป็นจริงออกใบลดหนีไ้ ด้
หรือไม่
- บริษทั ในเขตนิคมอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์และประกอบให้
บริษทั ทีอ่ ยูใ่ นเขตปลอดอากรถ้าแยกใบเสร็จเป็น 2 บิล จะถูก
หัก ณ ทีจ่ า่ ยหรือไม่
- กรณีบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นเขตว่างจ้างให้บริษทั ต่างประเทศเข้ามาติดตัง้
เครือ่ งจักรในไทยต้องหัก ณ ทีจ่ า่ ยบริษทั ต่างประเทศหรือไม่
อัตราใด

- บริษทั ในเขตปลอดอากรจ่ายค่าทีพ่ กั ค่าเบีย้ เลีย้ งให้กบั ชาวต่างชาติ
ทีเ่ ข้ามาติดตัง้ เครือ่ งจักรต้องหัก ณ ทีจ่ า่ ยหรือไม่ อัตราใด
- บริษทั ในเขตปลอดอากรได้รบั เงินมัดจำค่าเช่าคลังสินค้าจะถูกหัก
ณ ทีจ่ า่ ยหรือไม่อตั ราใด
- บริษทั ลูกอยูใ่ นเขตปลอดอากรได้รบั เงินช่วยเหลือจากบริษทั แม่ที่
ต่างประเทศต้องถูกหัก ณ ทีจ่ า่ ยหรือไม่
- บริษทั ในเขตฯจ่ายเงินชดเชยให้กบั บริษทั ในเขตฯจะหัก ณ ทีจ่ า่ ย
อย่างไร
- บริษทั นอกเขตฯจ่ายค่าขนส่งให้บริษทั ในเขตฯต้องหัก ณ ทีจ่ า่ ย
หรือไม่ อัตราใด
- บริษทั นอกเขตฯซือ้ สินค้ากับบริษทั ในเขตฯแต่ให้เก็บสินค้าไว้
ทีบ่ ริษทั ในเขตฯก่อนเมือ่ ต้องการสินค้าก็จะให้บริษทั ในเขตฯเป็น
ผูผ้ า่ นพิธกี ารส่งออกเพือ่ นำเข้าไปให้บริษทั นอกเขตฯจุดความรับผิด
เกิดเมือ่ ใด
- จ่ายค่าตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้บริษทั ทีอ่ ยูใ่ นคลังสินค้าทัณฑ์บน
ต้องหัก ณ ทีจ่ า่ ยหรือไม่
- จ่ายค่าเช่าคลังสินค้าให้กบั บริษทั ทีอ่ ยูใ่ นเขตฯต้องหัก ณ ทีจ่ า่ ย
หรือไม่
2. Case studies ปัญหาภาษีมลู ค่าเพิม่ การออกใบกำกับภาษีและ
อัตราภาษี (0%, 7%) ทัง้ บริษทั ทีอ่ ยูใ่ นเขตปลอดอากรกับบริษทั
ทีต่ ดิ ต่อซือ้ ขายหรือให้บริการต่อกัน
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- การ “ให้บริการ” ในเขตปลอดอากรกรณีใดบ้าง ทีไ่ ด้สทิ ธิเสีย
VAT 0%
- ผูป้ ระกอบการทีอ่ ยูน่ อกราชอาณาจักร ขายสินค้าในราช
อาณาจักรโดยมีผปู้ ระกอบการในเขตปลอดอากรเป็นตัวแทน
ต้องจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ หรือไม่
- กรณีบริษทั นำสินค้าออกจากเขตปลอดอากรโดยทำพิธกี าร
ศุลกากรเอง และนำไปพักไว้ทคี่ ลังสินค้าทัณฑ์บนเพือ่ ส่งมอบให้
แก่ลกู ค้า โดยลูกค้าจะนำสินค้าออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเสีย
ภาษีมลู ค่าเพิม่ อย่างไร
- บริษทั รับผลิตสินค้าให้ลกู ค้าทีอ่ ยูใ่ นเขตปลอดอากรสินค้านัน้ ได้
รับสิทธิเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ ในอัตราร้อยละ 0 หรือไม่
- บริษทั ในต่างประเทศขายสินค้าซึง่ อยูใ่ นโรงพักสินค้าในเขต
ปลอดอากรให้แก่ผซู้ อื้ ในประเทศถือว่าบริษทั ได้เข้ามาประกอบ
กิจการในราชอาณาจักรต้องเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ หรือไม่
- การขายสินค้าของคลังสินค้าประเภทร้านค้าปลอดอากรจะเสีย
ภาษีอตั ราใด
- บริษทั ทีอ่ ยูใ่ นเขตปลอดอากรเดียวกันขายสินค้าหรือให้บริการ
แก่กนั ต้องนำส่ง VAT อัตราใด
- กรณีบริษทั อยูใ่ นเขตปลอดอากรได้อตั ราร้อยละ 0 แต่นำส่ง
ร้อยละ7 จะขอคืนได้หรือไม่
- กรณีเอกสารเป็นแบบ Paperless จุดความรับผิดของ VAT
เกิดเมือ่ ใด
- กรณีทจี่ ะได้สทิ ธิอตั รา 0% ต้องเข้าหลักเกณฑ์อย่างไร
- ให้บริษทั ทีอ่ ยูใ่ นเขตปลอดอากรนำของเข้าเอง บริษทั ต้องออก
ใบกำกับภาษีเรียกเก็บ VAT หรือไม่ อัตราใด
- กรณีบริษทั นอกเขตฯขายสินค้าให้กบั บริษทั ในเขตฯ บริษทั ใน
เขตฯแจ้งว่าได้รบั ยกเว้นภาษี บริษทั นอกเขตฯยังต้องออกใบ
กำกับภาษีหรือไม่
- กรณีบริษทั นอกเขตฯขายสินค้าให้บริษทั นอกเขตฯด้วยกัน แต่
โอนสิทธิการนำเข้าให้บริษทั ในเขตฯเป็นผูน้ ำเข้าจะเสีย VAT
อย่างไร
- บริษทั นอกเขตฯขายสินค้าให้บริษทั ในคลังสินค้าทัณฑ์บน
แต่ไม่มสี นิ ค้าได้สงั่ ซือ้ กับบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นคลังสินค้าทัณฑ์บนแล้วให้
ส่งสินค้าไปทีล่ กู ค้าโดยอยูใ่ นคลังสินค้าทัณฑ์บนเขตเดียวกันต้อง
เสีย VAT อัตราใด
- บริษทั ในเขตฯว่าจ้างให้บริษทั นอกเขตฯผลิตสินค้าโดยบริษทั ใน
เขตฯ เป็นผูน้ ำเข้าต้องเสีย VAT หรือไม่ อัตราใด
- บริษทั นอกเขตฯรับเหมาก่อสร้างอาคารให้กบั บริษทั ในเขตฯได้
ขนอิฐ หิน ดิน ทราย เข้าไปในเขตฯต้องเสียภาษีมลู ค่าเพิม่
หรือไม่
- บริษทั ในเขตปลอดอากรขายสินค้าให้กบั BOI โดยให้ BOI เป็น
ผูน้ ำเข้า บริษทั ต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่ อัตราใด
- บริษทั นอกเขตฯขายสินค้าให้บริษทั ในเขตฯโดยขายในราคา
100 บาทและให้บริษทั ในเขตฯเป็นผูน้ ำเข้าโดยนำเข้าในราคา
90 บาทบริษทั นอกเขตฯต้องเรียกเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ อย่างไร
- กรณีขายสินค้าให้กบั บริษทั ทีอ่ ยูใ่ นเขตฯโดยไม่ผา่ นพิธกี าร
ศุลกากรจะได้สทิ ธิเสีย VAT 0% หรือไม่และต้องออกใบกำกับ
ภาษีหรือไม่
- บริษทั นอกเขตฯขายสินค้าให้บริษทั ในเขตฯต้องออกใบกำกับ
ภาษีหรือไม่
- บริษทั นอกเขตฯได้รบั คำสัง่ ซือ้ จากต่างประเทศโดยบริษทั
ต่างประเทศให้สง่ สินค้าไปให้ตวั แทนทีอ่ ยูใ่ นเขตปลอดอากร
บริษทั นอกเขตฯต้องเรียกเก็บ VAT หรือไม่ อัตราใด
- ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง ซึง่ รวมถึงการจัดหา
เครือ่ งมือเครือ่ งใช้เพือ่ การรับเหมาก่อสร้างโรงงาน
ในเขตปลอดอากรจะต้องเสียในอัตราร้อยละเท่าใด

กําหนดการสัมมนา
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- บริษทั ขายสินค้าให้บริษทั ทีต่ งั้ อยูใ่ นเขตปลอดอากร
ทำให้ได้รบั สิทธิเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ ในอัตราร้อยละ0
จะยืน่ แบบ ภ.พ.30 อย่างไรและขอคืนภาษีได้หรือไม่
- กรณีทเี่ สีย VAT 0% ยังต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่ ออกอย่างไร
3. เอกสารหลักฐานทีต่ อ้ งเตรียมให้สรรพากรตรวจสอบในกรณี
เสีย VAT 0%
- นอกเขตกับในเขตปลอดอากร
- เขตปลอดอากรเดียวกัน
- คลังสินค้าทัณฑ์บนเดียวกัน/คลังสินค้าทัณฑ์บนต่างเขตกัน
4. การลงรายงานภาษีซอื้ -ภาษีขายกรณี VAT 0%, 7%
- กรณีสง่ มอบสินค้านอกประเทศต้องลงรายงานภาษีขายหรือไม่
- กรณีการขายสินค้าหรือบริการเกิดนอกประเทศทัง้ หมดถือว่า
ประกอบกิจการ Non VAT หรือไม่ ถ้าเป็น Non VAT ต้องเฉลีย่
ภาษีซอื้ หรือไม่
- กรณีแปลงค่าอัตราแลกเปลีย่ นผิดแต่เป็น VAT 0% จะมีผลกระทบ
ในการลงรายงานภาษีซอื้ ภาษีขายอย่างไรหรือไม่
- ลงรายได้ใน ภ.พ.30 ผิดแต่เป็นอัตราร้อยละ 0 จะต้องยืน่ เพิม่ เติม
หรือไม่
- บริการเกิดขึน้ นอกประเทศต้องนำส่ง VAT หรือไม่และต้องลง
รายงานภาษีขายหรือไม่
5. การแปลงค่าอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
- กรณีบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นเขตฯได้รบั เงินล่วงหน้าจากการส่งสินค้าเป็นเงิน
ตราต่างประเทศจะใช้อตั ราแลกเปลีย่ นอย่างไร
- กรณีมที รัพย์สนิ หนีส้ นิ ทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศเหลืออยูใ่ นวัน
สุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีตอ้ งใช้อตั ราแลกเปลีย่ นอย่างไร
- การทำสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสรรพากร
ยอมรับหรือไม่
- ทำสัญญา Fix Rate กับลูกค้าต่างประเทศยังต้องแปลงค่าหรือไม่
- ความแตกต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นถือเป็นกำไร - ขาดทุนในการ
คำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่
6. กรณี ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30 ไม่ตรงกันต้องปฏิบตั อิ ย่างไร
- เมือ่ สรรพากรให้กระทบยอด ภ.ง.ด.50 กับภ.พ.30 แล้วไม่ตรงกัน
จะชีแ้ จงอย่างไร
- กิจการ BOI ต้องกระทบยอด ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ. 30 หรือไม่
- เอกสารหลักฐานทีต่ อ้ งเตรียมเมือ่ สรรพากรให้กระทบยอด
- กรณี ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30 ไม่ตรงกันสรรพากรจะประเมินภาษีรบั
รูร้ ายได้เท่ากันทำได้หรือไม่
7. บทลงโทษกรณีไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
- หัก ณ ทีจ่ า่ ยไม่ครบถ้วน
- ยืน่ แบบไม่ถกู ต้อง
- คำนวณภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลผิดพลาด
- นำส่งภาษีขายขาด
- ลงรายงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
- แปลงค่าอัตราแลกเปลีย่ นไม่ถกู ต้อง
- วิธกี ารคำนวณเบีย้ ปรับ-เงินเพิม่
- การขอลดหรืองดเบีย้ ปรับเงินเพิม่
8. จุดทีส่ รรพากรตรวจสอบภาษี
- ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30 ไม่ตรงกัน
- การแปลงค่าอัตราแลกเปลีย่ นไม่เป็นตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
- รายจ่ายต้องห้าม
- การขอคืนภาษี
9. สิง่ ทีม่ กั มีความผิดปกติ ในงบการเงินของกิจการทีอ่ ยูใ่ น
เขตปลอดอากรทีส่ รรพากรจะตรวจสอบ มีอะไรบ้าง
10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
บัญชี

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

สำรองที่นั่งไดที่ โทรศัพท 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4 โทรสาร 02-555-0710

