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CPD

ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมงอื่นๆได้
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงอื่นๆได้

SCAN เพื่อจองสัมมนา

ธุรกิจนําเข้า-ส่งออก

และธุรกิจในเขตปลอดอากร
เจาะปัญหา VAT 0%, 7% และกรณี ไม่เสีย VAT
tion
Promo
เข้าอบรมเดือน เมษายน

วิทยากร
อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา

2 ท่าน ลด 500 บาท
3 ท่าน ลด 1,000 บาท

ที่ปรึกษาทางด้านภาษีและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนภาษีอากร

- ที่ปรึกษาด้านกฎหมายภาษีอากร บริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
ที่ปรึกษา จํากัด

- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

(หลักสูตรเดียวกัน/ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)

กําหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนาท่านละ

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
(เวลา 09.00 - 16.30 น.)
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์

สมาชิก (Tax, HR)

4,000 + VAT 280 = 4,280 บาท
บุคคลทั่วไป
4,700 + VAT 329 = 5,029 บาท

(ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง) รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
สถานีห้วยขวาง ทางออกโรงแรมดิเอมเมอรัลด์

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

หัวข้อสัมมนา
1. ความแตกต่างในการเสีย VAT 0%, VAT 7%
และไม่เสีย VAT
2. การเสีย VAT 0 % มีกรณีไหนบ้าง
- กรณีเสีย VAT 0 ต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
- เอกสารที่ต้องใช้ในการพิสูจน์เพื่อเสีย VAT 0%
3. การเสีย VAT 7 % จะเสียเมื่อไร
- กรณีไม่แน่ใจว่าต้องเสีย VAT 7 หรือ 0 เพื่อตัดปัญหา
จะนำส่ง VAT 7% ให้สรรพากรทำได้หรือไม่
4. กรณีที่ไม่เสีย VAT มีหลักเกณฑ์อย่างไร

5. Case Studies การให้บริการทั้งในไทยและต่างประเทศ
ต้องเสีย VAT อย่างไร
- กรณีบริษัทเป็นนายหน้าหาลูกค้าที่ต่างประเทศให้กับ
บริษัทในไทยรายได้ค่านายหน้าต้องเสีย VAT 0 หรือ 7
- เป็นนายหน้าให้บริษัทในต่างประเทศหาลูกค้าที่ต่างประเทศ
ให้เสีย VAT 0 หรือ 7
- นำอุปกรณ์ไปซ่อมเครื่องจักรที่ต่างประเทศ อุปกรณ์นั้น
ต้องเสีย VAT หรือไม่
- การส่งพนักงานไปคุมงานก่อสร้างที่ต่างประเทศต้องเสีย VAT
หรือไม่
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- บริษทั ต่างประเทศว่าจ้างบริษทั ในไทยผลิตสินค้าโดยให้
บริษทั ในไทยผลิต Mold ให้ดว้ ย เมือ่ ผลิตเสร็จก็สง่ สินค้าไป
ต่างประเทศโดย Mold ยังอยูใ่ นไทยค่า Mold ต้องเสีย VAT
หรือไม่
- ให้บริการแปลเอกสารเมือ่ แปลเสร็จส่งไปใช้ตา่ งประเทศ
ทัง้ หมดต้องนำส่ง VAT อัตราใด
- บริษทั มีผบู้ ริหารทีเ่ ป็นชาวต่างชาตินงั่ ประจำการในไทยเพือ่
Management ให้กบั บริษทั ในเครือทีอ่ ยูใ่ นแต่ละประเทศ
ค่า Management ทีบ่ ริษทั ในไทยเรียกเก็บจากต่างประเทศ
มี VAT หรือไม่ อัตราใด
- ให้บริการทีป่ รึกษาทางธุรกิจแก่ตา่ งประเทศโดยบางส่วนใช้ที่
ต่างประเทศ บางส่วนใช้ในไทย จะเสีย VAT 7% เฉพาะทีใ่ ช้
ในไทยใช่หรือไม่และจะใช้ฐานใดในการนำส่ง
- บริษทั ในไทยรับตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้กบั บริษทั
ต่างประเทศแล้วแจ้งผลการตรวจไปยังต่างประเทศจะเสีย
VAT อัตราใด
6. Case Studies การส่งออกสินค้าทัง้ กรณีสง่ ออกจริง
และส่งออกเทียมและการนำเข้าจะเสีย VAT อย่างไร
- การส่งสินค้าโดยผ่าน DHL จะได้สทิ ธิ VAT 0 % หรือไม่
ถ้าใบขนไม่ใช่ชอื่ ผูข้ ายแต่เป็นชือ่ ของ DHL
- เอกสารทีต่ อ้ งมีในกรณีจา้ ง Shipping ขนสินค้าให้เพือ่ จะได้
สิทธิเสีย VAT 0
- กรณี shipping รับจ้างขนสินค้าหลายบริษทั โดยใบขน
มีชอื่ หลายบริษทั จะได้สทิ ธิเสีย VAT 0 หรือไม่
- บริษทั ในไทยขายส่งออกสินค้าให้กบั ลูกค้าต่างประเทศ
และลูกค้าต่างประเทศนัน้ ก็สง่ สินค้าตัวเดิมกลับมาให้กบั
ลูกค้าในไทย โดยบริษทั ทีเ่ ป็นผูข้ ายให้กบั ต่างประเทศ
นัน้ ทราบอยูแ่ ล้วว่าสุดท้ายสินค้านัน้ จะกลับมาในไทย
กรณีแบบนีท้ ำได้หรือไม่ และจะเสีย VAT อย่างไร
- ขายสินค้าให้บริษทั ต่างประเทศแต่ลกู ค้าของต่างประเทศ
อยูใ่ นไทยเลยให้บริษทั ในไทยส่งสินค้าตรงไปยังลูกค้า
ของต่างประเทศต้องเสีย VAT 0 หรือ 7
- ขายสินค้าให้กบั ต่างประเทศแต่ตา่ งประเทศให้สง่ สินค้าให้
กับตัวแทนในไทยต้องนำส่ง VAT 0 หรือ 7
- การโอนสิทธิการนำเข้าให้ลกู ค้านำเข้าสินค้าเองต้องเรียกเก็บ
VAT จากลูกค้าหรือไม่ VAT 7 หรือ 0 หรือ ไม่เรียกเก็บ
- การนำเข้าวัตถุดบิ เพือ่ นำมาประกอบในไทยแล้วส่งออกไป
ต่างประเทศต้องเสีย VAT อย่างไร
- กรณีซอื้ สินค้าจากต่างประเทศ สมมติราคา 100 บาท
เพือ่ นำมาขายให้กบั ลูกค้าในไทย โดยขายให้ลกู ค้าในไทย
ในราคา 150 บาท และให้ลกู ค้านำเข้าสินค้าเองโดยลูกค้า
นำเข้าจากฐาน 120 บาทต้องเสีย VAT อย่างไร ส่วนต่าง
ต้องนำมาเสีย VAT เพิม่ หรือไม่
- ลูกค้าส่งสินค้ามาให้บริษทั ในไทยซ่อม พอซ่อมเสร็จต้องส่ง
กลับไปต่างประเทศ

- ลูกค้าส่งสินค้ามาให้บริษทั ในไทยตรวจสอบคุณภาพหากไม่
ได้มาตรฐานก็ให้ทำลายในไทยหากได้มาตรฐานก็ให้ ส่งกลับ
ไปต่างประเทศจะเสีย VAT อย่างไรหรือไม่
- ส่งสินค้าตัวอย่างไปต่างประเทศโดยให้พนักงานถือไปให้
ลูกค้าจะเสีย VAT หรือไม่
- ได้รบั Order จากต่างประเทศแต่บริษทั ไม่มสี นิ ค้าได้จา้ ง
โรงงานผลิตสินค้าให้ เมือ่ ผลิตเสร็จให้โรงงานส่งตรงไป
ยังต่างประเทศ บริษทั จะได้สทิ ธิ VAT 0% หรือไม่
เอกสารทีใ่ ช้พสิ จู น์มอี ะไรบ้าง
- ส่งสินค้าไปให้ลกู ค้าทดลองใช้ทตี่ า่ งประเทศโดยผ่านพิธกี าร
และทำใบสุทธินำกลับไว้เมือ่ ลูกค้าทดลองใช้แล้วถูกใจ
ขอซือ้ สินค้าตัวนีเ้ ลยจะเสีย VAT อย่างไร
- บริษทั ส่งสินค้าไปพักไว้ทโี่ กดังต่างประเทศเพือ่ รอส่งมอบให้
ลูกค้า เมือ่ ลูกค้าต้องการสินค้าก็จะมารับที่ โกดังทีอ่ ยู่
ต่างประเทศบริษทั จะเสีย VAT อย่างไร
7. Case Studies การส่งสินค้าหรือให้บริการในเขตปลอด
อากรเสีย VAT 0 หรือ 7
- การนำวัตถุดบิ เข้าไปทำการก่อสร้างในเขตปลอดอากร
ต้องผ่านกรมศุลกากร หรือไม่
- กรณีบริษทั นอกเขต ซือ้ ขายสินค้ากับบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นเขตฯโดย
ส่งมอบสินค้านอกเขตจะเสีย VAT 0 หรือ 7 หากลูกค้าใน
เขตฯแจ้งว่าได้รบั สิทธิไม่เสีย VAT ต้องปฏิบตั อิ ย่างไร
- บริษทั นอกเขตฯ ขายสินค้าให้บริษทั ในเขตฯ แต่บริษทั
นอกเขตฯ ไม่มสี นิ ค้าเลยซือ้ สินค้าจากต่างประเทศโดยให้
บริษทั ในเขตฯเป็นผูน้ ำเข้า บริษทั นอกเขตฯ ต้องเรียกเก็บ
VAT 7% จากบริษทั ในเขตฯ หรือไม่
- บริษทั ในเขตฯ ขายสินค้าให้บริษทั นอกเขตฯ โดยบริษทั
นอกเขตฯ ก็ให้อกี บริษทั ทีเ่ ป็นลูกค้าอยูน่ อกเขตฯ
เป็นผูน้ ำของเข้าจะเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ อย่างไร
- บริษทั นอกเขตฯ ซือ้ สินค้ากับบริษทั ในเขตฯ โดยให้บริษทั
ในเขตฯ ส่งสินค้าให้กบั ลูกค้าทีอ่ ยูใ่ นเขตฯ อีกเขตฯหนึง่
จะเสียภาษี อย่างไร
- กรณีบริษทั เป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนขายสินค้าให้กบั บริษทั
ทีอ่ ยูใ่ นเขตฯ จะได้ VAT 0 หรือไม่
8. การขายสินค้าหรือให้บริการแก่องค์การสหประชาชาติ (UN)
ทบวงการชำนัญพิเศษของ UN สถาน เอกอัครราชทูต
สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล จะเสีย VAT 0 หรือ 7
9. บริษทั ได้รบั ใบลดหนีห้ รือใบเพิม่ หนีจ้ ากบริษทั ต่างประเทศ
หากมี VAT ด้วยจะนำมาลดยอดหรือเพิม่ ยอด VAT ได้
หรือไม่
10. ได้รบั ใบกำกับภาษีจากต่างประเทศโดยมี VAT เรียกเก็บมา
ด้วยจะนำมาขอคืนในไทยได้หรือไม่ หากขอคืนไม่ได้
จะนำมาลงรายจ่ายได้หรือไม่
11. กรณีรายการสินค้าในใบขนไม่ตรงกับใบสัง่ ซือ้ จะมีปญ
ั หา
เกีย่ วกับ VAT หรือไม่และจะแก้ไขอย่างไร
12. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี

วิทยากร
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