TAX

สัมมนา รู ้เท่าทันภาษี หัก ณ ที่จ่าย

หลักสู ตร ภาษีซอื้ ต้องห้าม ฿ รายจ่ายต้องห้าม
วันที่ 5 ตุลาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

Palazzo Bangkok Hotel , MRT ห้ วยขวาง รั ชดาภิเษก

หลักสู ตร ภาษีซอื้ ต้องห้าม ฿ รายจ่ายต้องห้าม
วันที่ 5 ตุลาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

Palazzo Bangkok Hotel , MRT ห้ วยขวาง รั ชดาภิเษก
หลักการและเหตุผล
้
เนื อหาหลั
กสู ตร

1. รายจ่ายต้ องห้ ามเกี่ยวกับค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา
2. ปัญหาด้ านรายจ่ายส่วนตัว ให้ โดยเสน่หา และค่ารับรอง
- การให้ สินค้ าตัวอย่างกับลูกค้ าบางรายจะลงรายจ่ายได้ หรื อไม่
- การให้ ลกู ค้ ามาใช้ บริการโดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ย
- การเลี ้ยงอาหารกลางวันพนักงานทุกคนในบางโอกาส
- ให้ มีรถรับส่งพนักงานจากที่พกั ถึงที่ทางาน
- จัดนาเที่ยวต่างประเทศให้ กรรมการ
- รายจ่ายที่เกี่ยวกับค่าพาหนะของลูกจ้ างที่ออกไปรับรองลูกค้ า
- การให้ รางวัลกับลูกค้ าบางราย
- การพาลูกค้ าไปเลี ้ยงเกิน 2,000 บาท
- การโอนหุ้นให้ พนักงานจะถือเป็ นการให้ โดยเสน่หาหรื อไม่
- การให้ ที่พกั กับพนักงานโดยไม่คดิ ค่าเช่า
- จัดงานเลี ้ยงปี ใหม่ให้ พนักงาน
- พาพนักงานไปดูงานต่างประเทศ
- รายจ่ายที่เกี่ยวกับค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ , หรื อพาลูกค้ าไปสปา
3. ผลขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
- ขายทรัพย์สินต่ากว่าราคาตลาด
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- ผลขาดทุนจากการขายรถยนต์นงั่ ที่ต้นทุนเกิน 1 ล้ าน
- บริษัทนาเงินไปลงทุนซื ้อหุ้นบริษัทอื่นเพื่อหวังเงินปันผลแต่ปรากฏว่าราคาหุ้นบริ ษัทนันตก
้ บริษัทสามารถลง
รายจ่ายได้ หรื อไม่
4. ปัญหาการตัดหนี ้สูญ
- การนาทรัพย์สินเก่าที่ตดั ค่าเสื่อมหมดไปแล้ วบริจาคลงรายการราคาตลาดได้ หรื อไม่
- การบริจาคเงินให้ กบั หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล
- การให้ ทนุ การศึกษากับนักศึกษาเองโดยไม่ผา่ นสถาบันการศึกษา
- การนาสินค้ าที่ล้าสมัยไปบริ จาค
- การลงรายจ่ายเพื่อการกีฬาที่ได้ เพิ่มขึ ้น
- การลงรายจ่ายเพื่อการศึกษาให้ ได้ 2 เท่า
5. ปัญหาเงินบริจาค
6. ปัญหาการต่อเติม , ปรับปรุง ซ่อม และบารุงทรัพย์สิน
7. ถามตอบ
วิทยากร อาจารย์ สิงห์ ตยิ ์ กร ทวิพัฒน์
วิทยากรผู้ชานาญการด้ านภาษี-จากกรมสรรพากร
ค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม

ราคาท่านละ
Early Bird ชาระล่วงหน้า(5 ว ัน)

ราคาก่อน
VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย
3%

ราคาสุทธิ

3,500

245

105

3,640

3,300

231

(99)

3,432

วิธีการชาระเงิน
เช็คสัง่ จ่าย หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูชนั่
โอนเงินเข้ าบัญชี หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูชนั่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 732-2458238 Fax Payin.02-9030080 ext. 9330
(กรุณาส่งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริ ษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัคร,
ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
สอบถามและสารองที่น่ ังติดต่ อ : คุณอรัญญา(ตุ้ม) Tel. 0-21753330 or 086-6183752 (True)
Fax. 0-29030080 # 9330 หรื อ E-mail : aranya.chaidejsuriya@gmail.com ; ptstraining3@gmail.com
www.ptstraining.in.th
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กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย ให้ นาใบหักภาษีไปให้ ในวันจัดอบรม หรื อส่งมาที่
หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูขนั่
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน
ื้ ต้องห้าม
เจาะลึกทุกประเด็น รายจ่ายต้องห้าม ภาษีซอ
วันที่ 18 มิถุนายน 2559
ส่งมาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ Fax 02-9030080 ext.9330

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี______________________________
ชื่อผูป้ ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศัพท์ _____________ต่อ_______
Fax: _____________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนำ_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ

กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชาระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

ค่ำฝึ กอบรม สำมำรถหักค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่ำใช้จ่ำยจริ ง
(พระรำชกฤษฎีกำฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลำคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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