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เหลือ 2,900 บำท/ท่ำน
หลักสูตร : ตีแตก!!

หลักสูตรสามารถจัดเป็ น In-House Training

99 ประเด็นคำใจ ภำษี หัก ณ ที่จ่ำย

สัมมนำวันพุธที่ 22 เมษำยน 2563 ณ โรงแรมพำลำสโซ่ MRT ห้วยขวำง
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
หลักกำรที่สำคัญของภำษีหัก ณ ที่จ่ำย
➢สรุปหลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งในกรณีที่ผู้รับเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

➢สรุปประเภทเงินได้ & ผู้จ่ายเงินได้ & ผู้รับเงินได้ & อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายทุกกรณี
➢เอกสาร รายงาน แบบแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
➢ความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทั้งฝ่ายผู้จ่ายเงินได้ และผู้รับเงินได้
➢กาหนดเวลาที่เกี่ยวข้อง เช่น การยื่นแบบ และการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ตีแตก!!

99 ประเด็นคำใจ ภำษี หัก ณ ที่จ่ำย เช่น

การขายที่ดินมรดก ที่ดินที่ซื้อมา ที่ดินที่ได้รับจากการให้
การขายพร้อมติดตั้ง ขายพร้อมบริการขนส่ง ทั้งรวมราคาและแยกราคาออกจากสินค้า
การผลิตขายเป็นปกติ ผลิตตามรูปแบบและคาสั่งที่กาหนด วัสดุอุปกรณ์เป็นของผู้ว่าจ้าง / เป็นของผู้รับจ้าง
การขาย Computer ขาย Software ขาย CD ขายเทป ขายแผ่นเสียง
การจ่ายค่าชิปปิ้ง การจ่ายเงินให้ตัวแทน
การจ่ายค่าที่จอดรถแบบกาหนดจุดจอดแน่นอน ไม่กาหนดจุดจอดที่แน่นอน
การจ่ายค่าจ้างรับเหมาก่อสร้าง และเงินรับล่วงหน้า
การจ่ายค่าซ่อมเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อม
การจ่ายค่าก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง แต่จ่ายให้คนละบริษัท
การจ่ายดอกเบี้ย เช่น ดอกเบี้ยผิดนัด ดอกเบี้ยชาระค่าสินค้าเกินกาหนด ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ฯลฯ
การจ่ายเงินทดรองจ่ายกรณีต่างๆ
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การจ่ายค่าเบี้ยประชุม / ค่าที่ปรึกษา / การจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง / ลูกจ้างออกจากงานระหว่างปี
การหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ไม่ถูกต้อง / ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้หักไม่นาส่ง ใช้เครดิตได้หรือไม่
ตัวแทนจ่ายเงินคืนให้กับตัวการ / การชาระด้วยเช็ค / กรณีออกเช็คจ่าย และผู้รับไม่รับเช็ค
การหักกลบลบหนี้
การจ่ายค่าเช่ารถยนต์ / ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ
การจ่ายค่าส่งเสริมการขาย ส่วนลดและประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องจากการส่งเสริมการขาย หักอย่างไร
การจ่ายค่าติดตั้งตู้ ATM / ตู้หยอดเหรียญน้าดื่ม / เสาสัญญาณโทรศัพท์
การจ่ายค่าติดตั้งป้ายโฆษณาตามป้ายรถเมล์ บันไดเลื่อน สะพานลอย
การจ่ายค่าบริการพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า / จ่ายค่าบูธออกงานหรือขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า
การจ่ายค่าป้ายโฆษณา ค่าโครงเหล็ก
จุดแตกหัก !!! เพื่อชี้ขาด อย่างไร คือ ขาย / รับจ้าง /บริการ / เช่า / ขนส่ง / โฆษณา ***

อื่นๆ อีกมากมายก่ายกอง

ระยะเวลำในกำรอบรม (Training Time)
1 วัน 6 ชั่วโมง

วิทยำกร
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำยภำษี ตำมประมวลรัษฎำกร
ประสบกำรณ์ กำรปฏิบัติงำน วิทยำกร และอำจำรย์พิเศษด้ำนภำษีอำกร ตำมประมวลรัษฎำกร
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เมื่อสำรองที่ 2 ท่ำนรับส่วนลดรวม 800 บำท, สมัคร 4
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Application Form

ตีแตก!!

99 ประเด็นคำใจ ภำษี หัก ณ ที่จ่ำย

บริษัท ..............................................................................................
สานักงานใหญ่ สาขา.................................
ที่ตั้ง...................................................................................................................... ......................................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี.......................................................................... ประเภทธุรกิจ...........................................................
ชื่อผู้ประสานงาน คุณ............................................................................... เบอร์ติดต่อ...............................................................
E-mail: .................................................................................................. Fax: ........................................................................
รำยชื่อผู้เข้ำอบรม
1.ชื่อ-นำมสกุล(ภำษำไทย)
............................................................................................
E-mail: ………………………………….…………...............…………
เบอร์มือถือ..........................................................................
ตาแหน่ง.........................................................อายุ .............
3.ชื่อ-นำมสกุล(ภำษำไทย)
............................................................................................
E-mail: ………………………………….…………...............…………
เบอร์มือถือ..........................................................................
ตาแหน่ง.........................................................อายุ .............

2.ชื่อ-นำมสกุล(ภำษำไทย)
............................................................................................
E-mail: ………………………………………………………..…..………
เบอร์มือถือ..........................................................................
ตาแหน่ง.........................................................อายุ .............
4.ชื่อ-นำมสกุล(ภำษำไทย)
............................................................................................
E-mail: ………………………………………………………..…..………
เบอร์มือถือ..........................................................................
ตาแหน่ง.........................................................อายุ .............

อัตรำค่ำสัมมนำ (รวมเอกสารประกอบการบรรยาย และ อาหารเครื่องดื่มตลอดหลักสูตร)
***Coffee Break 10.30-10.45 น./14.30-14.45 น. Buffet Lunch 12.00-13.00 น. ***
ค่ำสัมมนำ
3,900

+ Vat 7%
273

หัก ณ ที่จ่ำย 3%
117

รวมสุทธิ
4,056

วิธีกำรชำระเงินค่ำสัมมนำ
ชาระค่าสัมมนาผ่านทาง ธนำคำร ไทยพาณิชย์ สำขำ เดอะคริสตัล พีทที ี ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขบัญชี 408-423905-7 หรือ โอนเช็คสั่งจ่ำย ในนาม บริษัท โชเซ่น เดอะ เบสท์ จากัด
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0 1255 60024 56 1 ที่ตั้ง 22/43 หมู่ 2 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

***ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมสัมมนำ สำมำรถลดหย่อนภำษีได้ 200%***
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