Update
ล่าสุด!!!

สงวนลิขสิทธิ์ รหัส 21/1733Z

กฎหมาย

CPD/CPA นับชั่ วโมงไม่เป็นทางการได้
*เงื่อนไขตามที่สภาวิชาชี พบัญชี กําหนด

e-Payment
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํา

SCAN QR CODE

e-Tax Invoice & e-Receipt
e-Withholding Tax
e-Filing

Update

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ ลงรายจ่าย 2 เท่าจากการลงทุนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Tax Invoice / e-Withholding Tax) พร้อมวิธีกาจัดทํารายงานการลงทุนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
และการจ่ายเงินตามประกาศอธิบดีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ 604
ระบบ e-Withholding Tax กับอัตราการหัก ณ ที่จ่าย 3%, 5% เหลือ 2%
ระวัง!! สรรพากรตรวจสอบอะไร?? จาก ข้อมูลธุรกรรมลักษณะเฉพาะ ของคุณ
และประเด็นการตรวจสอบย้อนหลังจากข้อมู ลการรับโอนเงิน
e-Service ใครเป็นผู ้ได้รับผลกระทบ เสียหรือนําส่ง VAT 7%
เจาะประเด็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อกิจการเมื่อสรรพากร
นํากฎหมาย e–Payment มาใช้ในการจัดเก็บภาษี

อัตราค่าสัมมนา

วิทยากร

สมาชิ กท่านละ 2,500 + VAT 175 = 2,675 บาท
บุ คคลทั่วไปท่านละ 3,000 + VAT 210 = 3,210 บาท

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

อดีตนิติกรเชี่ ยวชาญ กองกฎหมาย กรมสรรพากร
วิทยากรผู ้เชี่ ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

* รับชํ าระเงินผ่านระบบ QR CODE หรือโอนเงินผ่านธนาคารเท่านัน้

วันพุ ธ

ที่

10

Prom

พฤศจิกายน
2564
09.00-16.30 น.

เข้าอบรม 2 หลักสูตร หรือ

otion

เข้าอบรม 2 ท่าน ลด 500 บาท

เข้าอบรม 3 หลักสูตร หรือ เข้าอบรม 3 ท่าน ลด 1,000 บาท
สําหรับ หลักสูตรออนไลน์ เดือนพฤศจิกายน 2564 ราคาตัง้ แต่ 2,500 บาทขึ้นไป
(ราคายังไม่รวม VAT / ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน / ไม่ร่วมโปรโมชั่ นอื่น)

หัวข้อสัมมนา
1. สรุ ปสาระสําคัญและ Update!! พ.ร.บ. e-Payment
- Update!! หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อส่งเสริมการใช้ ระบบ e-Payment ที่ผู้ประกอบการพลาดไม่ได้
2. ธุรกรรมลักษณะเฉพาะกับการจัดเก็บและการตรวจสอบภาษีของสรรพากร
- ทําความเข้าใจกับคําว่า “ธุ รกรรมลักษณะเฉพาะ”
- วิธีการให้ได้มาซึ่ งข้อมู ลของกรมสรรพากรในยุ คดิจิทัล
- การส่งข้อมู ลความเคลื่อนไหวทางบัญชี รับโอน - ฝากเงิน เกิน 3,000 ครัง้ ต่อปี หรือ 400 ครัง้
ยอดรวม 2 ล้านบาทขึ้นไปต่อปี และกรณีใดไม่เข้าเกณฑ์ต้องส่งรายงานข้อมูลให้สรรพากร พร้อมวิธีการวางแผน
- สถาบันการเงินใดบ้าง และข้อมู ลใดบ้างที่จะถูกนําส่งให้สรรพากร
- กรณีบัตรเครดิต นับตามรอบนําส่งหรือรายครัง้
- นับรวมทุกสถาบันการเงิน หรือรายสถาบันการเงิน?, นับรวมทุกบัญชี หรือรายบัญชี ?
- กรณีเปิ ดบัญชี ร่วม จะนับจํานวนครัง้ การรับ-โอนอย่างไร
- เริ่มนับข้อมู ลการรับโอน - ฝากเงิน เมื่อใด?
- การควบคุมบัญชี ธนาคารโดยการปิ ดบัญชี ก่อนข้อมู ลถึงเกณฑ์ สรรพากรจะไม่ตรวจสอบ จริงหรือ?
- การเปิ ดบัญชี หลายธนาคารเพื่อกระจายรายได้ไม่ให้ถึงเกณฑ์ จะปลอดภัยจากสรรพากรจริงหรือไม่?
- ใคร? ที่จะถูกนําส่งข้อมู ลธุ รกรรมทางการเงินให้สรรพากร บุ คคลธรรมดา, นิติบุคคล
- การคุ้มครองข้อมู ลส่วนบุ คคล และการรักษาความปลอดภัยของข้อมู ลผู ้เสียภาษี
- ประเด็นการตรวจสอบย้อนหลังของสรรพากร
- ข้อมู ลอื่นนอกจากการรับ-โอนเงินที่สรรพากรสามารถตรวจสอบได้
- บทลงโทษกรณีไม่นําส่งข้อมู ลให้สรรพากร
- ความเชื่ อมโยงกันของการนําส่งข้อมู ลธุ รกรรมลักษณะเฉพาะกับเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
3. e-Tax Invoice & e-Receipt
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดทํา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกํากับภาษีในรู ปแบบ e-Tax Invoice, e-Receipt
- การยื่นรายการ และเอกสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ประโยชน์ของ e-Tax Invoice & e-Receipt เพื่อช่ วยลดปั ญหาการปฏิเสธความรับผิดระหว่างคู่ค้า
4. e–Withholding Tax
- สาระสําคัญของภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax
- วิธีการนําส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านตัวกลาง
- อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใครเป็นผู ้กําหนด
- ปั ญหาและวิธีการแจ้งข้อมู ลให้ธนาคารหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องทําอย่างไร?
- กรณีบุคคลธรรมดาจ่ายจะทราบได้อย่างไรว่าต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเท่าไหร่ โดยวิธีใด
- ความเหมือนและความแตกต่างการหักภาษี ณ ที่จ่ายของบุ คคลธรรมดาและนิติบุคคล
- กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายผิด ใครเป็นผู ้รับผิดชอบ
- e-Withholding Tax ดีต่อกิจการอย่างไร?
- ความแตกต่างการหักภาษี ณ ที่จ่ายผ่านระบบ e-Withholding Tax กับระบบกระดาษ
- ประเด็นเรื่องจุ ดตัดความรับผิด ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายของทัง้ ผู ้จ่ายและผู ้รับ
5.
6.
7.
8.
-

e-Filing
การยื่นแบบแสดงรายการและชํ าระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
การวางแผนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการจากกฎหมาย e–Payment
ลดความยุ ่งยากในการจัดเก็บและตรวจสอบเอกสารเมื่อสรรพากรเรียกตรวจย้อนหลัง
ลดต้นทุนในการประกอบกิจการ
กิจการสามารถใช้ระบบกระดาษ และระบบ e-payment ควบคู่กันได้หรือไม่ มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร
เจาะประเด็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อกิจการเมื่อสรรพากรนํากฎหมาย e–Payment มาใช้ในการจัดเก็บภาษี
แนวทางการตรวจสอบ และวิธีการจัดเก็บภาษีตามกฎหมาย e–Payment ที่ผู้ประกอบการและนักบัญชี ต้องทราบ
การนําข้อมู ลมาประมวลผลและประเมินเพื่อแบ่งกลุ่มผู ้ประกอบการอย่างไรอยู ่ในเกณฑ์เสี่ยง?
การเตรียมรับมือ และแนวทางการชี้ แจงต่อสรรพากรเมื่อกิจการอยู ่ในเกณฑ์เสี่ยง ทําอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย

9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชี พบัญชี
ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี www.dst.co.th
่
่
สํารองทีนังได้ท่ี Tel 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-64 Fax. 02-555-0710

ผูทำบัญชีและผูสอบบัญชี

สามารถนับชั่วโมงแบบไมเปนทางการได
(เงื่อนไขเปนไปตามที่สภาวิชาชีพฯ กำหนด)

ขั้นตอนการสมัครและเขาใชงาน
1

2

ลงทะเบียนการสัมมนาผาน www.dst.co.th
คลิกเพื่อลงทะเบียน

(ผานระบบ QR CODE หรือโอนเงินผานธนาคาร)

เมื่อทานชำระเงินเรียบรอยแลว **เฉพาะกรณีโอนเงินผานธนาคาร
กรุณาสงหลักฐานการชำระเงิน มาที่ e-mail : e-payment@dharmniti.co.th

เมื่อทานลงทะเบียนเรียบรอย ทานจะไดรับการยืนยันจาก
e-mail : seminar@dst.co.th

3

ชำระเงิน

รอรับ e-mail จากเจาหนาที่ธรรมนิติ (………….@dharmniti.co.th)
• Link เขาหองสัมมนา (คลิก Link ณ วันสัมมนา)
• เอกสารประกอบการสัมมนา

4

ผูัเขาสัมมนาติดตั้งโปรแกรม Zoom Version ลาสุด
แลวลงทะเบียนโปรแกรมใหพรอมใชงาน
- ติดตั้งโปรแกรมบน Computer PC และ Notebook

E-mail ตัวอยาง

(คลิกที่ Link URL https://zoom.us/download เลือก Download Zoom
Client for Meetings)

- ควรติดตั้งโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร หรือ Notebook ที่มีกลอง โดยเชื่อมตอ
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วไมต่ำกวา 10 Mbps เพื่อการสัมมนาที่มี
ประสิทธิภาพ

เงื่อนไขการเขาอบรม
1. กำหนดจำนวนผูเขาสัมมนา 1 ทาน / 1 User
2. ผูเขาสัมมนาตองเขาหองสัมมนากอนเวลาที่ีระบุไวอยางนอย 20 นาที
3. ผูเขาสัมมนาตองตั้งชื่อบัญชี ZOOM เปนชื่อ-นามสกุลจริง
ดวยภาษาไทย ใหตรงตามบัตรประชาชน

4. ผูเขาสัมมนาสามารถกดปุมยกมือ (Raise Hand)
หรือพิมพขอคำถาม ผานทางชองแชทได ในระหวางอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดสงใหทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการ
หลังเสร็จสิ้นการอบรม

- หามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร หรือนำไปเผยแพร (สงวนลิขสิทธิ)์ -

สำรองที่นั่งออนไลน์ที่ www.dst.co.th Call center 02-555-0700 กด 1 ,02-587-6860-4

