บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

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

CPD
DHARMNITI SEMINAR AND TRAINING CO.,LTD.
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซ.เพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถ.ประชาชื่น
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 TAX ID 010-553-300-1556

ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมงอื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงอื่นๆ 6 ชม.

สงวนลิขสิทธิ์
รหัส 21/1350

“ครบเครื่องเรื่องรายจ่ายต้องห้าม”
พร้อมเทคนิค “ทําอย่างไรลงรายจ่ายได้”
1. รายจ่ายต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร (ม. 65 ทวิ, ม.65 ตรี)
ประเด็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จริงในทางปฎิบตั ิ
- ขายสินค้าให้พนักงานในราคาต่ำกว่าราคาตลาดสรรพากรยอมรับหรือไม่
- ให้กรรมการกูย้ มื โดยไม่คดิ ดอกเบีย้ ทำได้หรือไม่
- ให้สว่ นลดกับลูกค้าโดยไม่มกี ารทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย
- การหักค่าเสือ่ มจะหักอัตราเกินกว่าทีก่ ฎหมายกำหนดทำได้หรือไม่
- ปัญหาการจำหน่ายหนีส้ ญู ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
- การแปลงค่าอัตราแลกเปลีย่ นสำหรับ เงิน ทรัพย์สนิ หรือหนีส้ นิ ตามหลักเกณฑ์
ของสรรพากร
- สินค้าคงเหลือในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีถา้ ราคาตลาดต่ำกว่า
ราคาทุนส่วนต่างลงรายจ่ายได้หรือไม่
2. เงินสำรองทีต่ งั้ ตามหลักบัญชีลงรายจ่ายทางภาษีได้ หรือไม่
- การตัง้ สำรองเงินปันผล
- การประมาณการหนีส้ นิ กรณีพนักงานเกษียณอายุตามมาตรฐานบัญชี
- การตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
- ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของเงินลงทุน ต้องบวกกลับในแบบภ.ง.ด.50 หรือไม่
- บริษทั มีลกู หนีเ้ กินกำหนดชำระ จำนวน 5 เดือน จะตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ ญู ได้หรือไม่
- ตัง้ สำรองค่าภาษีโรงเรือน ทีด่ นิ ภาษีบำรุงท้องทีไ่ ว้ตอ้ งบวกกลับหรือไม่
3. ตัง้ เงินกองทุนเพือ่ ให้พนักงานกูย้ มื ลงรายจ่ายได้หรือไม่
4. อย่างไรเรียกว่า “รายจ่ายอันมีลกั ษณะเป็นการส่วนตัวให้โดยเสน่หา”
- ให้เงินช่วยเหลือพนักงานโดยไม่มรี ะเบียบเขียนไว้ลงรายจ่ายได้หรือไม่
- เครือ่ งดืม่ ชา กาแฟ ทีใ่ ห้พนักงานดืม่ ลงรายจ่ายบริษทั ได้หรือไม่
- ภาษีทอี่ อกให้พนักงานลงรายจ่ายได้หรือไม่
- ค่าเบีย้ ประกันภัยทีจ่ า่ ยให้กบั พนักงานทีน่ ำรถมาใช้ในการปฏิบตั งิ านให้บริษทั
(เฉพาะพนักงานทีม่ รี ถ)
- จ่ายค่าเดินทางให้กรรมการไปดูงานทีต่ า่ งประเทศเป็นรายจ่ายของกิจการ
ได้หรือไม่
- กรรมการเดินทางไปติดต่อธุรกิจทีต่ า่ งประเทศ มีคา่ ทีพ่ กั ค่าอาหาร ใบเสร็จ
เป็นชือ่ กรรมการ บริษทั ลงรายจ่ายได้หรือไม่
- บริษทั ถวายปัจจัยให้แด่พระสงฆ์ ทีม่ าทำพิธใี ห้กบั บริษทั ถือเป็นรายจ่ายของ
บริษทั ได้หรือไม่ และ ต้องหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย หรือไม่
- บริษทั จ่ายเงินสนับสนุนให้สว่ นราชการต่างๆ และแจกทุนโดยผ่านสมาคม
ถือเป็นเงินบริจาคได้หรือไม่ ทำอย่างไรลงรายจ่ายได้
- ให้เงินช่วยเหลือเงินสนับสนุนแก่ตวั แทนจำหน่ายในการจัดงานเลีย้ งปีใหม่ให้
พนักงานของตัวแทนจำหน่าย
- บริษทั มีนโยบายจ่ายค่าน้ำมันรถยนต์ให้กบั พนักงาน ในกรณีทใี่ ช้รถยนต์สว่ นตัว
ในกิจธุระของบริษทั ตามอัตราทีก่ ำหนด โดยใช้อตั ราราคาน้ำมันทีส่ งู ทีส่ ดุ ใน
เดือนนัน้ ๆ ของกระทรวงพลังงานมาคำนวณเพือ่ จ่ายคืนแก่พนักงาน
มีภาระภาษีอย่างไร
- ลูกค้าเปิดกิจการมอบดอกไม้เพือ่ แสดงความยินดีลงเป็นค่ารับรองได้ใช่หรือไม่

SCAN เพื่อจองสัมมนา

5. 10 ประเด็น ปัญหาการลงรายจ่ายค่ารับรอง
6. รายจ่ายอันมีลกั ษณะเป็นการลงทุนลงรายจ่ายได้หรือไม่
- ซือ้ อุปกรณ์เครือ่ งใช้สำนักงานราคาไม่เกิน 500 บาทลงรายจ่ายได้หรือไม่
- บริษทั มีการจ่ายเงินค่าตกแต่งอาคาร เช่น ค่าทาสีใหม่ ปูพนื้ ใหม่ และซ่อมแซม
เครือ่ งสุขภัณฑ์ สามารถนำมาตัดจ่ายภายใน 5 ปี โดยไม่นำไปคิดเป็นค่าเสือ่ ม
ราคาได้หรือไม่
- บริษทั ซือ้ โปรแกรมสำเร็จรูป โดยให้บริษทั ผูข้ ายพัฒนาโปรแกรมให้ใช้ได้ตามที่
บริษทั ต้องการค่าพัฒนาโปรแกรมดังกล่าว ถือเป็นต้นทุนของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือเป็นรายจ่ายได้ทงั้ จำนวน
7. ปัญหาการจ่ายค่าภาษีอากร เบีย้ ปรับเงินเพิม่
- ภาษีซอื้ ทีถ่ กู เรียกเก็บแต่บริษทั ไม่ขอคืน บริษทั ฯ จะนำไปหักเป็นรายจ่ายใน
การคำนวณกำไรสุทธิตอนสิน้ ปีได้เต็มจำนวนหรือไม่
- จ่ายค่าปรับอากรของกรมศุลกากรลงรายจ่ายบริษทั ได้หรือไม่
- บริษทั ออกภาษีขายให้กบั ผูซ้ อื้ สินค้า บริษทั จะนำภาษีขายดังกล่าว มาหักเป็น
รายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่
- ใบกำกับภาษีทไี่ ม่สามารถขอคืนภาษีซอื้ ได้ควรบันทึกเป็นรายจ่าย หรือเป็น
ภาษีซอื้ ทีไ่ ม่ขอคืน แล้วภาษีซอื้ ทีไ่ ม่ขอคืนถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
8. รายจ่ายทีก่ ำหนดขึน้ เองโดยไม่มกี ารจ่ายจริงหรือรายจ่ายทีพ่ สิ จู น์ไม่ได้วา่ ใคร
เป็นผูร้ บั ทำอย่างไรให้ลงเป็นรายจ่ายได้
9. ผลเสียหายอันอาจได้กลับคืนแต่ได้มกี ารทำประกันไว้กบั ปัญหาการใช้ผล
ขาดทุนไม่เกิน 5 รอบระเวลาบัญชี
- บริษทั ถูกน้ำท่วมทรัพย์สนิ เสียหายแต่ได้ทำประกันภัยไว้ ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
จะลงรายจ่ายได้เลยหรือไม่
- สินค้าเสียหายระหว่างทางได้รบั ค่าเสียหายเกินกว่าความเสียหายจริงส่วนเกิน
ต้องรับรูร้ ายได้หรือไม่
- สินค้าเสียหายเนือ่ งจากน้ำท่วมได้รบั เงินชดเชยไม่ คุม้ กับความเสียหายส่วน
ต่างลงรายจ่ายได้หรือไม่ และสินค้าทีใ่ ห้กบั บริษทั ประกันต้องนำส่ง VAT หรือไม่
10.ปัญหารายจ่ายซึง่ มิใช่รายจ่ายเพือ่ หากำไรหรือเพือ่ กิจการ
11.ค่าของทรัพย์สนิ นอกจากสินค้าทีต่ รี าคาต่ำลง
12.บริษทั เช่าอาคารและจ่ายเงินมัดจำ ต่อมายกเลิกสัญญาก่อนกำหนดจึงถูกริบ
เงินมัดจำจะถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
13.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
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เข้าอบรมเดือนเมษายน

2 ท่าน ลด 500 บาท
3 ท่าน ลด 1,000 บาท

“มาตรฐาน

(หลักสูตรเดียวกัน/ ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)

กําหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
(เวลา 09.00 - 16.30)

สมาชิก (Tax, HR) 3,900 + VAT 273 = 4,173 บาท
บุคคลทั่วไป
4,600 + VAT 322 = 4,922 บาท

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6 รร.อินเตอร์คอนติเนนตัล

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)
(ณ ห้องอาหาร Ginger รร.ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ)

Intercontinental Bangkok Hotel (ถ.เพลินจิต)

เข้าอบร

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

ตอที่ 1
อดีตนิติกรเชี่ยวชาญ
กองกฎหมาย กรมสรรพากร
ผู้เข้าร่ว
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
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