บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

DHARMNITI SEMINAR AND TRAINING CO.,LTD

CPD

ผู้ทำบัสงวนลิ
ญชี/ผู้สขอบบั
สิทธิญ์รชีหัส 21/8300/5
สงวนลิขสิทธิ์
นับชั่วโมงอื่นๆได้

รหัส 21/8300/16

178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย (ประชาชื่น 20) ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 TAX ID. 010-553-300-1556

www.dst.co.th
www.dst.co.th/facebook

เจาะลึกปัญหาภาษี...

(Insight into Thai Taxation on paying income aboard,
Form PND 54, Form PP 36)

การจ่ายเงินไปต่างประเทศ
Prom

ภ.ง.ด.54 , ภ.พ.36

otion

500 บาท
1,000 บาท

เข้าอบรม 2 ท่าน ลดทันที!!!
เข้าอบรม 3 ท่าน ลดทันที!!!

สําหรับ หลักสูตร เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 ราคาตัง้ แต่ 3,900 บาทขึ้นไป
(ราคายังไม่รวม VAT / หลักสูตรเดียวกัน / ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน / ไม่ร่วมโปรโมชั่ นอื่น)

และอนุสัญญาภาษีซ้อน

“ e-Service
1 ก.ย. 2564
Update กฎหมาย

บังคับใช้

กำหนดการสัมมนา

12
พฤศจิกายน 2564
วันศุกร์ที่

(เวลา 09.00 - 16.30 น.)

ณ โรงแรมฮิลตัน พัทยา
ติดห้างเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช
ถ.ชายหาดพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

อัตราค่าสัมมนา

”

ปัญหาภาษีกรณีสรรพากรเก็บ VAT จากผู้ ให้บริการแพลตฟอร์มต่างประเทศ
เช่น Apple , Google , Facebook , Line , Netflix , Youtube ฯลฯ
การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.54 และภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.36 เมื่อต้องจ่ายเงินไป
ต่างประเทศ ด้วยระบบ e-withholding tax
การใช้อัตราแลกเปลี่ยนกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 54 , ภ.พ. 36
การจ่ายค่าบริการแพลตฟอร์มต่างประเทศในการนำส่ง ภ.ง.ด. 54 และ ภ.พ. 36

ประโยชน์ที่ได้รับ
Update กฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
ผู้สัมมนาจะเข้าใจถึงความแตกต่างในการเสียภาษีของบริษัทต่างประเทศ
ผู้สัมมนาจะสามารถหัก ณ ที่จ่าย ได้อย่างถูกต้อง และนำส่ง ภ.พ. 36
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ผู้สัมมนาจะเข้าใจเรื่องของอนุสัญญาภาษีซ้อนมากขึ้น
และสามารถใช้ประโยชน์จากภาษีซ้อนได้ถูกต้อง

บรรยายโดย...

สมาชิก (Tax, HR) 4,700 + VAT 329

= 5,029 บาท

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านกฎหมายภาษีอากร

บุคคลทั่วไป 5,400 + VAT 378

= 5,778 บาท
(รวมอาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร..

02-555-0700 กด 1 ,
02-587-6860-64
Fax. 02-555-0710

Line : @dharmnitiseminar

SCAN เพื่อจองสัมมนา

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับหนังสือ

ฟรีทันที

“เจาะลึกปัญหาภาษีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
ภ.ง.ด.54, ภ.พ.36”

BY…DHARMNITI SEMINAR AND TRAINING CO,LTD.

หัวข้อสัมมนา

สงวนลิขสิทธิ์รหัส 21/8300/16

1. เจาะลึกปัญหาภาษีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
- จ่ายอย่างไร
- จ่ายค่าอะไร
- จ่ายให้ใคร
เงือ่ นไขของผูน้ บั ชัว่ โมงผูท้ ำบัญชี
1. นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
2. หลักการพิจารณาประเภทเงินได้และการนำส่งภาษี
2. ผูท้ นี่ บั ชัว่ โมงต้องเข้ารับการอบรมด้วยตัวเอง
3. ความแตกต่างในการเสียภาษีของบริษทั ต่างประเทศทีม่ ี PE และไม่มี PE ในไทย
ไม่สามารถให้ผอู้ นื่ เข้าอบรมแทนได้
- มีสถานประกอบการในไทยและกรณีไม่มสี ถานประกอบการในไทย
3. บริษทั ฯ ปิดรับลงทะเบียนเวลา 09.00 น. โดยไม่อนุโลมทุกกรณี
4. บริษทั จะออกหนังสือรับรองตามจำนวนชัว่ โมงทีเ่ ข้าอบรมจริง
- มีสำนักงานสาขาถาวรในไทย, มีสำนักงานตัวแทน
- มีลกู จ้าง, ผูท้ ำการแทน, ตัวแทนในไทย
4. ประเด็นภาษีทตี่ อ้ งระวังเมือ่ จ่ายเงินไปต่างประเทศ
- การจ่ายและรับค่าคอมมิชชัน่ (Commission) กับบริษทั ต่างประเทศมีภาระภาษีอย่างไร
- หลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไรว่าเป็นการรับทำงานให้ตามมาตรา 40(2) กับรับจ้างตามมาตรา 40(8)
- การใช้ Know How , Royalty , สิทธิบตั ร , ด้านวรรณกรรม , ศิลปกรรมเมือ่ จ่ายต้องหักภาษีนำส่งในอัตราเท่าใด
- การซือ้ หรือได้ใช้ Software Computer มาใช้ในไทย ต้องเสีย VAT และหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยด้วยหรือไม่
- กรณีซอื้ โปรแกรม Software Computer โดยเป็นการซือ้ ขาดต้องนำส่งหัก ณ ทีจ่ า่ ยหรือไม่
- ค่าทีป่ รึกษาทางเทคนิค (Technical Consultation) , ค่าให้ขอ้ มูลทางเทคนิค (Technical Information), ค่าให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance)
มีภาระภาษีอย่างไร
- จ่ายค่าเช่าโกดังไปยังต่างประเทศต้องหัก ณ ทีจ่ า่ ยหรือไม่ อัตราใด
- จ่ายเงินล่วงหน้าเพือ่ ชำระค่าโดเมนทีต่ า่ งประเทศต้องหัก ณ ทีจ่ า่ ยอย่างไร
- การจ่ายเงินปันผล ดอกเบีย้ จำหน่ายเงินกำไรให้บริษทั ในต่างประเทศจะต้องหักภาษีนำส่ง อย่างไร
Update กฎหมาย
- จ่ายค่าทีป่ รึกษาการวางแผนการตลาดให้บริษทั ต่างประเทศต้องหัก ณ ทีจ่ า่ ยหรือไม่ อัตราใด
e - service
- จ่ายค่าโฆษณาให้กบั Google, Facebook ต้องหัก ณ ทีจ่ า่ ยหรือไม่ อัตราใด และต้องนำส่งภาษีมลู ค่าเพิม่ ด้วยหรือไม่
- ส่งพนักงานไปอบรมทีต่ า่ งประเทศ บริษทั จ่ายค่าบริการต้องนำส่ง ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36 หรือไม่
บังคับใช 1 ก.ย.2564
- จ่ายค่า Platform ไปยังต่างประเทศ ต้องนำส่ง ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36 หรือไม่
- จ่ายค่าบริการใช้ขอ้ มูลทาง Internet
- จ่ายค่าเครือ่ งจักรไปต่างประเทศ
- จ่ายเงินค่าบริหารจัดการให้บริษทั แม่ทตี่ า่ งประเทศ
- การทำ Transfer Pricing ระหว่างบริษทั ในเครือทีอ่ ยูต่ า่ งประเทศ (Know How , Royalty, สิทธิบตั ร)
- ตกลงทำธุรกรรมกับสาขาในไทย แต่สง่ เงินได้ไปให้บริษทั แม่ในต่างประเทศจะถือว่าเงินได้นนั้ เป็นเงินได้ของสาขาหรือไม่
5. การให้ธนาคารเป็นตัวแทนในการหัก ณ ทีจ่ า่ ยและนำส่งภาษี (e-Withholding Tax)
- กรณีธนาคารหัก ณ ทีจ่ า่ ยขาดไปใครเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
- ธนาคารสามารถนำส่ง ภ.พ.36 แทนบริษทั ได้หรือไม่
- กรณีตอ้ งการให้ธนาคารออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยเป็นภาษาอังกฤษทำได้หรือไม่
6. การลดการซ้ำซ้อนจากการจัดเก็บภาษีตามอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นมีหลักเกณฑ์อย่างไร
7. กรณีทำสัญญาในประเทศหรือมีคำสัง่ ซือ้ จากไทยแต่สนิ ค้าไม่ผา่ นไทยจะเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ หรือไม่
8. การใช้อตั ราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย
- การแปลงค่าอัตราแลกเปลีย่ นเป็นอย่างไร
- กรณีให้ธนาคารนำส่งภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ยให้ตอ้ งแปลงค่าอย่างไร
- การลงรายงานภาษีซอื้ ภาษีขายของการจ่ายเงินไปต่างประเทศกับการแปลงค่าอัตราแลกเปลีย่ น
9. การเครดิตภาษีกรณีถกู หักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยไว้ในไทยจะนำไปเครดิตทีต่ า่ งประเทศได้หรือไม่หลักฐานในการขอเครดิตภาษี
10. การนำส่งภาษีมลู ค่าเพิม่ แทนบริษทั ต่างประเทศ
- จ่ายเงินไปต่างประเทศกรณีใดบ้างทีต่ อ้ งนำส่งภาษีมลู ค่าเพิม่ แทนบริษทั ต่างประเทศ
- กรณีนำส่งภาษีมลู ค่าเพิม่ แทนบริษทั ต่างประเทศขาดไปใครเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
- จ่ายค่าบริการ online ให้ตา่ งประเทศต้องนำส่งภาษีมลู ค่าเพิม่ หรือไม่
- ภ.พ.36 สามารถขอคืนได้หรือไม่
11. ปัญหาการยืน่ แบบ ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36
- กรณีใดบ้างทีต่ อ้ งยืน่ ภ.ง.ด.54 และยืน่ ภ.พ.36
- กรณีใดทีต่ อ้ งยืน่ ภ.ง.ด.54 แต่ไม่ตอ้ งยืน่ ภ.พ.36
- กรณีใดทีต่ อ้ งยืน่ ภ.พ.36 แต่ไม่ตอ้ งยืน่ ภ.ง.ด.54
12. กรณีไม่มหี น้าทีย่ นื่ แบบ ภพ.36 แต่ได้ยนื่ และเสียภาษีไปแล้วจะนำมาเครดิตได้หรือไม่
13. การตรวจสอบการจ่ายเงินไปต่างประเทศของเจ้าหน้าทีส่ รรพากร
14. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

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

