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CPD

ผู้ทําบัญชี : นับชั่วโมงได้
ผู้สอบบัญชี : นับชั่วโมงได้

e-Withholding Tax
ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์
Update!! กฎหมาย e-Withholding Tax
ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินจะมีหลักในการพิจารณาและกระบวนการตัดสินใจอย่างไร?
เมื่อหน่วยงาน ภาครัฐ และธนาคารพาณิชย์ ได้พัฒนาระบบธุรกรรมใหม่ที่เอื้ออํานวยให้กระบวนการเอกสารและ
การยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย กลายเป็นเรื่องที่ ไม่ยุ่งยากซับซ้อนอีกต่อไป ด้วยการพลิกบทบาทของธนาคารพาณิชย์
สู่การเป็นผู้ทําหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) และชําระภาษีต่อกรมสรรพากรแทนผู้ประกอบการ หลักสูตรนี้จะนํา เสนอ
สาระและเนื้อหาเพื่อนําไปสู่การไขประเด็น จุดแข็ง-จุดอ่อน และข้อพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจของ
ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินอย่างเป็นระบบต่อไป
SCAN เพื่อจองสัมมนา

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
กําหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563
โรงแรม โนโวเทล บางนา

สมาชิก (Tax, HR)
4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท
บุคคลทั่วไป
5,200 + VAT 364 = 5,564 บาท

ถ.ศรีนครินทร์

(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

(เวลา 09:00 - 16:30 น.)

Dharmniti Seminar and Training Co., Ltd. Tel. 02-555-0700 Ext.1, 02-587-6860-4 Fax. 02-555-0710

หัวข้อสัมมนา

สงวนลิขสิทธิ์ รหัส 21/5127

1. สรุปสาระสำคัญของ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ จะมีผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการการปฏิบัติงานทางบัญชี
การเงินและงานที่เกี่ยวข้องอย่างไร?
3. แผนผังภาพรวมและลักษณะความเชื่อมโยง-เกี่ยวเนื่องของ e-Withholding Tax กับระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ควร
ทราบ
4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่อกิจการ ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax ของผู้ประกอบการ
6. ใครจะเป็นผู้ที่ต้องเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax เพื่อให้ได้ลดอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ผู้จ่ายเงินได้ / ผู้รับเงินได้)
7. สรุปสาระสำคัญและกระบวนการทำงาน e-Withholding Tax ในมุมที่ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินไม่ควรพลาด
8. วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ข้อควรพิจารณา และข้อควรระวัง ในการเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax
8.1 การวิเคราะห์ในแง่มุมธุรกิจ กิจการ และคู่ค้า
8.2 การวิเคราะห์ในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับสรรพากรและภาระภาษี
8.3 การวิเคราะห์ในแง่มุมผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินและผู้เกี่ยวข้อง
8.4 แง่มุมระบบและความปลอดภัยข้อมูล
8.5 ประเด็นค่าธรรมเนียมและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
9. ไขประเด็นข้อสงสัยกรณีกิจการใช้ระบบ e-Withholding Tax
9.1 กิจการใช้ระบบ e-Withholding Tax จะต้องใช้งานทั้งระบบหรือเพียงบางส่วนได้?
9.2 กิจการใช้ระบบ e-Withholding Tax กับธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียวหรือหลายแห่ง
9.3 กิจการทดลองใช้ระบบ e-Withholding Tax แล้ว สามารถยกเลิกการใช้ได้หรือไม่ และมีผลอย่างไร?
9.4 จะมีการปรับอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่มีหลายอัตราให้ลดจำนวนอัตราลงหรือไม่?
10. Case Study กรณีตัวอย่างจากธนาคารพาณิชย์ ที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน
10.1 ลักษณะและกระบวนการให้บริการ e-Withholding Tax ของธนาคารพาณิชย์
10.2 การออกหนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ผู้รับเงิน และออกสำเนาให้หน่วยงานผู้ชำระเงิน
10.3 การประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายของหน่วยงานเป็น PDF ไฟล์
10.4 หนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และส่วนของผู้ถูกหักแบบแสดงรายการ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งใบปะหน้า พร้อมใบแนบแยกตาม ภงด.แต่ละประเภท และรายงานข้อมูล การหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย
แบบรายวัน
10.5 ระบบการนำส่งรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากรแทนหน่วยงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ พร้อมชำระภาษี
ตรงเข้าบัญชีของกรมสรรพากร
10.6 การติดตามสถานะการชำระภาษี
11. หลักในการพิจารณาและกระบวนการตัดสินใจใช้ระบบ e-Withholding Tax
ชําระค่าสัมมนาเป็น เงินสด หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 010-553-300-1556 (สํานักงานใหญ่) (กรณีไม่มีหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ต้องชําระเต็มจํานวน) งดรับเช็คส่วนตัว
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