สงวนลิขสิทธิ์ 21/8300/5Z
นับชั่วโมงอื่นๆ

CPD/CPA

ได้ 6 ชั่วโมง

**หลักสูตรนี้จะมีการบันทึกเสียงและภาพของผู้เข้าอบรมทุกคนตลอดระยะเวลาการอบรมเพื่อใช้เป็นหลักฐานนำส่งสภาวิชาชีพบัญชี**

ห้ามบันทึกเทป รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด !!

เจาะลึกปัญหาภาษี...

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

การจ่ายเงินไปต่างประเทศ

ภ.ง.ด.54 , ภ.พ.36
และอนุสัญญาภาษีซ้อน

หัวข้อสัมมนา

อาจารย์ชุมพร เสนไสย
อดีตนิติกรเชี่ยวชาญ กองกฎหมาย กรมสรรพากร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

กำหนดการสัมมนา
วันอังคารที่

10

พฤษภาคม 2565
(เวลา 09.00 - 16.30 น.)
Prom

otion

เข้าอบรม 2 ท่าน ลด 500 บาท
เข้าอบรม 3 ท่าน ลด 1,000 บาท
* สำหรับหลักสูตร ราคาตั้งแต่ 2,700 บาทขึ้นไป (ราคายังไม่รวม VAT)
(หลักสูตรเดียวกัน/ ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)

อัตราคาสัมมนา

บรรยายโดย...

1. เจาะลึกปัญหาภาษีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
- จ่ายอย่างไร
- จ่ายค่าอะไร
- จ่ายให้ใคร
2. หลักการพิจารณาประเภทเงินได้และการนำส่งภาษี
3. ความแตกต่างในการเสียภาษีของบริษทั ต่างประเทศทีม่ ี PE และไม่มี PE ในไทย
- สถานประกอบการกับประเด็นการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย
- มีสำนักงานสาขาถาวรในไทย, มีสำนักงานตัวแทน
- มีลกู จ้าง, ผูท้ ำการแทน, ตัวแทนในไทย
- หลักพิจารณา 3 A ทีจ่ ะถือเป็นสถานประกอบการ
4. ประเด็นภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย (ภ.ง.ด. 54) และภาษีมลู ค่าเพิม่ (ภ.พ.36) ทีต่ อ้ งระวัง
- การจ่ายและรับค่าคอมมิชชัน่ (Commission)
- การรับทํางานให้ตามมาตรา 40(2) กับรับจ้างตามมาตรา 40(8)
- การใช้ Know How , Royalty , สิทธิบตั ร , ด้านวรรณกรรม, ศิลปกรรม
- การซือ้ หรือได้ใช้ Software Computer มาใช้ในไทย
- กรณีซอื้ โปรแกรม Software Computer โดยเป็นการซือ้ ขาด
- ค่าทีป่ รึกษาทางเทคนิค (Technical Consultation) , ค่าให้ขอ้ มูลทางเทคนิค (Technical Information) ,
ค่าให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance)
- จ่ายค่าออกแบบโดยกรณีกรรมสิทธิไม่โอนและโอนมายังผูว้ า่ จ้าง
- จ่ายค่าเช่า
- จ่ายเงินล่วงหน้าเพือ่ ชําระค่าโดเมน (Domain) ทีต่ า่ งประเทศ
- การจ่ายเงินปันผล ดอกเบีย้ จําหน่ายเงินกําไร
- จ่ายดอกเบีย้ เงินกูย้ มื / ค่าธรรมเนียม / ดอกเบีย้ จากการชำระเงินล่าช้า
- จ่ายค่าทีป่ รึกษาการวางแผนการตลาด
- จ่ายค่าโฆษณาให้กบั ผูป้ ระกอบการ e-Service เช่น Google, Facebook ,YouTube, Netflix, Line, Shopee,Lazada และแพลตฟอร์มอืน่
- ส่งพนักงานไปอบรมทีต่ า่ งประเทศ
- จ่ายค่าบริการใช้ขอ้ มูลทาง Internet
- จ่ายค่าเครือ่ งจักรพร้อม Software
- จ่ายเงินค่าบริหารจัดการให้บริษทั แม่ทตี่ า่ งประเทศ
- จ่ายค่าบริการ online ให้ตา่ งประเทศ
- การนําส่งภาษีมลู ค่าเพิม่ แทนบริษทั ต่างประเทศ
- การคำนวณอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศกรณีตอ้ งนำส่ง ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36
5. หลักเกณฑ์การใช้อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นในการขจัดภาษี
- กรณีถกู หักภาษีไว้ตอ้ งการขอคืนภาษีตอ้ งทำอย่างไร
- กรณีจา่ ยเงินไปยังประเทศทีม่ ภี าษีซอ้ นต้องพิจารณาอย่างไร
- ประเทศทีม่ ภี าษีซอ้ นกับประเทศไทยจะไม่ถกู หัก ณ ทีจ่ า่ ยทุกกรณีหรือไม่
6. ปัญหาการยืน่ แบบ ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36 และการนําส่งภาษีดว้ ยระบบ e - Withholding Tax
- กรณีใดบ้างทีต่ อ้ งยืน่ ภ.ง.ด.54 และยืน่ ภ.พ.36
- กรณีใดทีต่ อ้ งยืน่ ภ.ง.ด.54 แต่ไม่ตอ้ งยืน่ ภ.พ.36
SCAN QR CODE
- กรณีใดทีต่ อ้ งยืน่ ภ.พ.36 แต่ไม่ตอ้ งยืน่ ภ.ง.ด.54
จองสัมมนาออนไลน์
- นำส่ง ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ. 36 เกินไปขอคืนได้หรือไม่
- กรณีให้ธนาคารหัก ณ ทีจ่ า่ ยหากหักขาดไปใครเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
- ธนาคารสามารถนําส่ง ภ.พ.36 แทนบริษทั ได้หรือไม่
- กรณีตอ้ งการให้ธนาคารออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยเป็นภาษาอังกฤษทําได้หรือไม่
7. บทลงโทษกรณียนื่ ไม่ครบ ผิดพลาดคลาดเคลือ่ น
- ไม่ได้หกั นำส่ง นำส่งไม่ครบ นำส่งผิดบริษทั
- กรณีไม่มหี น้าทีย่ นื่ แบบ ภพ.36 แต่ได้ยนื่ และเสียภาษีไปแล้วจะนํามาเครดิตได้หรือไม่

3,000 + VAT 210 = 3,210 บาท
3,500 + VAT 245
= 3,745 บาท

สมาชิก (Tax, HR) ท่านละ
บุคคลทั่วไป ท่านละ

*รับชำระเงินผ่านระบบ QR CODE หรือโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น

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

ผูทำบัญชีและผูสอบบัญชี
สามารถนับชั่วโมงได

การอบรม Online ผานโปรแกรม
ขั้นตอนการสมัครและเขาใชงาน
1. สำรองที่นั่งการอบรมผาน www.dst.co.th

เงื่อนไขการเขาอบรม Online และการนับชั่วโมงผานโปรแกรม ZOOM

คลิกเพื่อลงทะเบียน

ขั้นตอนการสำรองที่นั่ง

• ผูัเขาอบรมติดตั้งโปรแกรม Zoom Version ลาสุด แลวลงทะเบียน
โปรแกรมใหพรอมใชงาน
- ติดตั้งโปรแกรมบน Computer PC และ Notebook

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

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

- ติดตั้ง Application บน Smart Phone ผานระบบ ios และ Android

2. ชำระเงิน (ผานระบบ QR CODE หรือโอนเงินผานธนาคาร)
ขั้นตอนการชำระเงิน

เมื่อทานชำระเงินเรียบรอยแลว **เฉพาะกรณี
โอนเงินQR
ผานธนาคาร
SCAN
CODE
กรุณาสงหลักฐานการชำระเงิน มาที่ e-mail : e-payment@dharmniti.co.th

จองสัมมนาออนไลน์

3. สถาบัน ฯ จะสงแบบฟอรมลงทะเบียนอบรม Zoom (กรอกรายละเอียดใน
Google Form)
- กรณีนับชั่วโมงผูทำบัญชีและผูสอบบัญชี ผูเขาอบรมตองแนบรูปถายหนาตรง
พรอมบัตรประชาชนใน Google Form

แบบฟอรมตัวอยาง

4. ผูเขาอบรมกรอก Google Form เรียบรอยแลว สถาบัน ฯ จะสง
- Link เขาหองอบรม (คลิก Link ณ วันอบรม)
- เอกสารประกอบการอบรม ผาน e-mail

• การอบรมผานโปรแกรม ZOOM ควรติดตั้งโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร
หรือ โนตบุคที่มีกลอง โดยเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็ว
ไมต่ำกวา 10 Mbps เพื่อการอบรมที่มีประสิทธิภาพ
• กำหนดจำนวนผูเขาอบรม 1 ทาน / 1 User
• ผูเขาอบรมตองกรอกขอมูล ผาน google form
• ผูเขาอบรมตองเขาหองอบรมผานโปรแกรม Zoom กอนเวลาที่ีระบุไว
อยางนอย 20 นาที
• ผูเขาอบรมตองตั้งชื่อบัญชี ZOOM เปนชื่อ-นามสกุลจริง ดวยภาษาไทย
ใหตรงตามบัตรประชาชน
• ผูเขาอบรมตองเปดกลองตลอดระยะเวลาการอบรม และไมควรกดออก
จากโปรแกรม เนื่องจากสถาบันฯ จะทำการบันทึกเสียงและภาพเพื่อนำสง
สภาวิชาชีพบัญชี
• เจาหนาที่จะ Capture หนาจอผูเขาอบรมทุกคน
* หลักสูตร 3 ชั่วโมง Capture หนาจอ 2 ชวง ชวงกอนอบรมและสิ้นสุด
การอบรม
* หลักสูตร 6 ชั่วโมง Capture หนาจอ 4 ชวง
ชวงเชา กอนอบรม (09.00 น.) และจบการอบรมชวงเชา (12.15 น.)
ชวงบาย กอนอบรม (13.15 น.) และสิ้นสุดการอบรม (16.30 น.)
ผู
เ

ข
• าอบรมสามารถกดปุมยกมือ (Raise Hand) หรือพิมพขอคำถาม
ผานทางชองแชทได ในระหวางอบรม
• หลักเกณฑการนับชั่วโมง CPD สำหรับผูสอบบัญชีและผูทำบัญชีใหนับ
ดังนี้
* นอยกวา 30 นาที ไมนับเปนจำนวนชั่วโมง
* 30 ถึง 59 นาที ใหนับเปนครึ่งชั่วโมง
* 60 นาที ใหนับเปน 1 ชั่วโมง
หนั
• งสือรับรองจะจัดสงใหทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการหลังเสร็จสิ้น
การอบรม
• การพัฒนาความรูตอเนื่องเปนสิทธิสวนบุคคล ตองเขาอบรมดวยตนเอง
เทานั้น กรณี ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขขางตนจะไมสามารถนับชั่วโมงได

- หามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร หรือนำไปเผยแพร (สงวนลิขสิทธิ)์ -

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

