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DHARMNITI SEMINAR AND TRAINING CO.,LTD.
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ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมง อื่นๆ 6 ชม.

CPD

ผู้สอบบัญชีนับชั่วโมง อื่นๆ 6 ชม.

สงวนลิขสิทธิ์
รหัส 21/1725

รวมประเด็นภาษีที่นักบัญชีต้องรู้!!!

ภาษีสําหรับนักบัญชี
ภาษีอากรทั้งระบบ
Update กฎหมายใหม่ 2563-2564 พร้อมมาตรการด้านภาษี ที่นักบัญชีต้องทราบ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, การหักภาษี ณ ที่จ่าย
หลักเกณฑ์การใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามหลักเกณฑ์ใหม่
National e-Payment นโยบายโครงการระบบภาษี และเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ที่นักบัญชีต้องรู้และเตรียมรับมือ
ประเด็นความรับผิดที่ผู้ทำบัญชีต้องระวัง
การเสียอากรแสตมป์สำหรับ 5 ตราสารอิเล็กทรอนิกส์
Promo

tion

1 2 ท่าน ลด 500 บาท
3 ท่าน ลด 1,000 บาท
(หลักสูตรเดียวกัน/ ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/
ไมรวมโปรโมชั่นอื่น)

วิทยากร

เข้าอบรมเดือน กุมภาพันธ์ 2564

2 เจลลางมือ
1 หลอด

3

ปฏิทินตั้งโตะ
ธรรมนิติ 2021

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

อดีตนิติกรเชี่ยวชาญ กองกฎหมาย กรมสรรพากร วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

กําหนดการสัมมนา
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

SCAN เพื่อจองสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิก (Tax, HR)

(เวลา 09.00 - 16.30)

4,000 + VAT 280 = 4,280 บาท

ณ โรงแรม S 31

4,700 + VAT 329 = 5,029 บาท

(ถ.สุขุมวิท ซอย 31) รถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์

บุคคลทั่วไป
(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

ทานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.dst.co.th
สำรองที่นั่งไดที่ Tel 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-64 Fax 02-555-0710

หัวข้อสัมมนา
Update กฎหมายใหม่ที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. การตรวจสอบภาษีมลู ค่าเพิม่ สรรพากร
1. นโยบายและกฎหมายภาษีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงใหม่ 2564
2. รายได้-รายจ่ายทีไ่ ม่ตอ้ งเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ และถ้ามีการออก
2. การเลือกใช้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีให้ได้ประโยชน์สงู สุด
ใบกำกับภาษีไปต้องรับผิดหรือไม่
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีลงรายจ่ายเพิม่ 1 เท่า, 2 เท่า มีอะไรบ้าง
3. ภาษีซอื้ ต้องห้ามทีผ่ ทู้ ำบัญชีตอ้ งรูแ้ ละพลาดไม่ได้
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการบริจาค
4. การเฉลีย่ ภาษีซอื้ ประเด็นปัญหาและข้อยุง่ ยากในทางปฏิบตั ิ
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีเกีย่ วกับการจ้างคนพิการ
5. การตรวจสอบและวางระบบงานในการออกและรับใบกำกับภาษี
*** การจ้างคนพิการเข้าทำงานตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม
- กรณีผซู้ อื้ สินค้า หรือผูร้ บั บริการ ไม่บอกเลขประจำตัว
และพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการฯ ลงรายจ่ายได้ 2 เท่า, 3 เท่า
ผูเ้ สียภาษีอากรต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไรให้ถกู ต้อง
*** กรณีไม่ได้จา้ งคนพิการแต่ได้สง่ เงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริม
ไม่ถกู สรรพากรเล่นงาน
และพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ เงินทีน่ ำส่งบริษทั จะลง
การหักภาษี ณ ที่จ่าย
รายจ่ายเพิม่ ขึน้ ได้หรือไม่
1. การหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยทัง้ ระบบตามประมวลรัษฎากร,
- สิทธิประโยชน์การจ้างผูส้ งู อายุเข้าทำงานลงรายจ่ายได้เพิม่ ขึน้
ความเกีย่ วพันของกฎหมายแต่ละเรือ่ ง
3. Update ประเด็นทางด้านภาษี-บัญชีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงใน
2. หลักเกณฑ์ในการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยจากสัญญาและข้อตกลงทางธุรกิจ
ยุคใหม่ทนี่ กั บัญชีไม่ควรพลาด
3. ความรับผิดกรณีไม่หกั ภาษี ณ ทีจ่ า่ ย และวิธแี ก้ไข
- ผูร้ บั เงินไม่ยอมให้หกั ภาษี ณ ทีจ่ า่ ยต้องทำอย่างไร
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
1. รายได้ทตี่ อ้ งเสียภาษี
- รายได้ตามประมวลรัษฎากร - รายได้จากการประกอบธุรกิจ
- รายได้จากการดำเนินงาน
- รายได้อนื่ ๆ
- การรับรูร้ ายได้เงินปันผลจากการลงทุน
- การรับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ จากการกูย้ มื
2. รายจ่ายทีใ่ ช้ในการคำนวณกำไรสุทธิ
- รายจ่ายทีม่ ลี กั ษณะเป็นการลงทุน
- รายจ่ายในการดำเนินกิจการ
- รายจ่ายข้ามรอบระยะเวลาบัญชี - รายจ่ายต้องห้าม
- การหักค่าเสือ่ ม ค่าสึกหรอ
- การตัดหนีส้ ญ
ู
- รายจ่ายทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยสูงทีน่ กั บัญชีตอ้ งระวัง
เช่น ค่าทีป่ รึกษาสูง , ค่าตอบแทนกรรมการทีส่ งู เกินสมควร
- ค่าใช้จา่ ยในการเลีย้ งรับรองลูกค้า
3. การจัดทำเอกสารหลักฐานทางบัญชีเพือ่ ให้ลงเป็นรายจ่าย
ทางภาษีได้
- กรณีทผี่ รู้ บั เงินไม่ยอมออกเอกสารหลักฐานให้
- กรณีทมี่ กี ารจ่ายเงินจริงแต่เอกสารหลักฐานทีไ่ ม่ครบถ้วน สามารถ
ลงรายจ่ายได้หรือไม่

National e-Payment นโยบายโครงการระบบภาษี
และเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การเปลี่ยนแปลง
ยุคใหม่ ที่นักบัญชีต้องรู้และเตรียมรับมือ
1. ระบบ e-Tax Invoice / e- Receipt
2. ระบบ e-Withholding Tax
3. ระบบ e-Filing
4. ระบบ e-Payment
5. ระบบ e-Service
6. ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
7. อากรแสตมป์ กับ 5 ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Stamp)

ความรับผิดของผู้ทำบัญชี
1. เสียภาษีไม่ถกู ต้อง, รายงานไม่ถกู ต้อง ผูท้ ำบัญชีตอ้ งรับผิด
หรือไม่ และจำคุกหรือไม่
2. ก่อนเซ็นงบ ผูท้ ำบัญชีตอ้ งตรวจอะไรบ้าง
3. โทษของการใช้ใบกำกับภาษีปลอม ระวัง!!! จำคุก 7 ปี
4. ระวัง!!! สรรพากรเปิด Web เพิม่ ช่องทางแจ้งเบาะแส
ผูท้ เี่ สียภาษีไม่ถกู ต้อง ผูท้ หี่ ลีกเลีย่ งการเสียภาษี
5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dst.co.th
สํารองที่นั่งได้ที่ Tel 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-64 Fax 02-555-0710

