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สําหรับการลงทุนใน

Cryptocurrency

• สรุปกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล
• รูปแบบการได้มาซึ่ง Cryptocurrency ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
พร้อมประเด็นทางภาษีที่น่าสนใจ
• ลงทุนใน Cryptocurrency ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร?
พร้อมกรณีศึกษาจากงบการเงินจริง
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ภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency

1. ความหมายและประเภทของ “สินทรัพย์ดิจิทัล”
1.1 Cryptocurrency (สกุลเงินดิจิทัล)
1.2 Digital Token (โทเคนดิจิทัล)
2 .กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล
2.1 พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ)
2.2 พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2561
3. รูปแบบการได้มาซึ่ง Cryptocurrency ของบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล
3.1 การซื้อ-ขาย หรือ การเทรด (Trading)
3.2 การขุดเหรียญ (Mining)
4. ประเภทเงินได้จากการลงทุนใน Cryptocurrency มีภาระภาษีอย่างไร
4.1 กำไรจากการซื้อ-ขาย (Websiteในประเทศ)
4.2 กำไรจากการซื้อ-ขาย(Websiteต่างประเทศ)
- กรณีนำกำไรเข้ามาและไม่ได้นำกำไรเข้ามา เสียภาษีเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
4.3 เงินได้จากการขุดเหรียญ (กรณีขุดด้วยตนเอง / เช่าเครื่องขุดในต่างประเทศ / เช่าเครื่องขุดในประเทศไทย)
4.4 ส่วนแบ่งกำไรหรือผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกัน ขณะถือครองเหรียญอยู่
4.5 การได้มาซึ่ง Free Crypto สิทธิประโยชน์จากการลงทุน
5. การยื่นภาษี ทั้งกรณีถูกหักภาษี และไม่ถูกหักภาษี
6. ประเด็นปัญหาภาษี Cryptocurrency
6.1 การคำนวณภาษีจากกำไรในทางปฏิบัติทำได้หรือไม่ 6.2 รายได้จากเหรียญ หักค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ อย่างไร
6.3 ภาษีที่ถูกหักไว้สามารถนำมาเครดิตภาษีได้หรือไม่
6.4 อยากเสียภาษีให้ถูกต้องต้องทำอย่างไร
6.5 หากบุคคลธรรมดามีรายได้จาก Cryptocurrency จำนวนมาก
ควรดำเนินการในรูปของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล จึงจะประหยัดภาษีได้มากกว่ากัน
7. เอกสารหลักฐานที่ควรเตรียมในกรณีถูกตรวจสอบภาษี เช่น รายการซื้อ-ขายรายวัน, กระดาน Cryptocurrency Exchange เป็นต้น

แนวทางการจัดทําบัญชีสําหรับการลงทุนใน Cryptocurrency
8. การแบ่งประเภทของ Cryptographic Assets (Cryptocurrency, Asset-Backed Token, Utility Token, Security Token)
9. มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency (TAS 7, TAS 32, TAS 16, TAS 2, TAS 38)
10. เงินลงทุนใน Cryptocurrency จัดเป็นประเภทใดได้บ้าง
(เงินสด, สินทรัพย์ทางการเงิน, ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์, สินค้าคงเหลือ, สินทรัพย์ไม่มีตัวตน)
11. การบันทึกบัญชีสำหรับการลงทุนใน Cryptocurrency
11.1 การซื้อ-ขาย หรือ การเทรด (Trading)
11.2 การขุดเหรียญ (Mining) (ขุดด้วยตนเอง / เช่าเครื่องขุด)
12. การบันทึกมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับคืน
13. การบันทึกรายการในงบกระแสเงินสด
14. หลักฐานที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชี
15. กรณีศึกษาของกิจการในต่างประเทศและในประเทศไทย : ตัวอย่างการรับรู้ จากงบการเงินจริง
15.1 กรณีมีเงินลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล
15.2 กรณีที่บริษัทออกเหรียญในชื่อบริษัทตัวเอง และการบันทึกบัญชี (Utility Token)
15.3 กรณีกิจการ ICO (Initial Coin Offering) 15.4 กรณีกิจการอสังหาริมทรัพย์ รับชำระเงินด้วย Cryptocurrency
16. ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความผันผวนของราคาและข้อควรระวังต่างๆ กับแนวปฏิบัติทางบัญชีที่นักบัญชีและผู้สอบบัญชีควรทราบ
17. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ชําระค่าสัมมนาเป็น เงินสด หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 010-553-300-1556 (สํานักงานใหญ่) (กรณีไม่มีหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ต้องชําระเต็มจํานวน) งดรับเช็คส่วนตัว

สนใจสํารองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4 โทรสาร 02-555-0710

