สงวนลิขสิทธิ์ 21/8022Z
CPD/CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้

*เงื่อนไขตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด

Tax Mapping

เทคนิคการจัดทำ...แผนที่ภาษีอากร เพื่อลดข้อผิดพลาดทางภาษี
Pro

on
moti

เข้าอบรม 2 หลักสูตร หรือ เข้าอบรม

เข้าอบรม 3 หลักสูตร หรือ เข้าอบรม

2 ท่าน ลด 500 บาท
3 ท่าน ลด 1,000 บาท

สําหรับ หลักสูตรออนไลน์ เดือนสิงหาคม และ กันยายน 2564 ราคาตัง้ แต่ 2,500 บาทขึ้นไป
(ราคายังไม่รวม VAT / ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน / ไม่ร่วมโปรโมชั่ นอื่น)

บรรยายโดย...
อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีอากร
อดีตสรรพากรภาค 4 กรมสรรพากร

กำหนดการสัมมนา
วันพุธที่

22

กันยายน 2564
(เวลา 09.00 - 16.30 น.)

1. ความสำคัญของการจัดทำ Tax Mapping (แผนที่ภาษีอากร)
2. ข้อดีของการทำ Tax Mapping และความเชื่อมโยงทุกภาษี
3. ประเด็นเกีย่ วกับภาษีอากรที่ต้องจัดทำ Tax Mapping
- ประเด็นด้านรายได้
- ประเด็นด้านรายจ่าย
- ประเด็นด้านทรัพย์สิน และ หนี้สิน
- ประเด็นหน้าที่ทางภาษีอากร
4. ประเภทของภาษีอากรที่ต้องจัดทำ Tax Mapping ในแต่ละประเด็น
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ
- อากรแสตมป์
- อนุสัญญาภาษีซ้อน
- ภาษีอากรประเภทอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ความเหมือนและแตกต่างของรายได้และรายจ่ายทางบัญชีกับรายได้และรายจ่ายทางภาษีอากร
- รายการที่บัญชีรับรู้รายได้-รายจ่ายตรงกับหลักเกณฑ์ทางภาษี
- รายการที่บัญชีรับรู้รายได้-รายจ่าย แต่ทางภาษีอากรไม่รับรู้
- รายการที่บัญชีไม่รับรู้รายได้-รายจ่าย แต่ทางภาษีอากรรับรู้
6. การทำ Tax Mapping สำหรับหน้าที่ของผู้เสียภาษีและการยกเว้นภาษี
- การจดทะเบียน และการจัดทำเอกสารหลักฐาน
- การคำนวณภาษีอากร และการยกเว้น
- การเสียภาษีอากร
- การขอคืนภาษีอากร
- การให้ความร่วมมือแก่ทางราชการ
7. สอนการทำ Tax Mapping ประเด็นทางภาษีอากรทั้งระบบ
- การนำทรัพย์สินไปบริจาคประเด็นทางด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง
- การให้กู้ยืมทั้งส่วนที่ให้กับพนักงานและบริษัทในเครือ
- รายจ่ายค่ารับรอง
- การคิดค่าเสื่อมของทรัพย์สิน
- รายการที่สามารถลงรายจ่ายทางภาษีได้เพิ่มขึ้น
- รายจ่ายต้องห้ามทางภาษี
- นำสินค้าไปใช้เนื่องจากกิจกรรมส่งเสริมการขาย
- นำสินค้ามาใช้ในกิจการ
8. Tax Mapping กับการวางแผนภาษีอากร

อัตราคาสัมมนา

SCAN QR CODE
จองสัมมนาออนไลน์

หัวข้อสัมมนา

3,000 + VAT 210 = 3,210 บาท
บุคคลทั่วไปท่านละ 3,500 + VAT 245
= 3,745 บาท
สมาชิก (Tax, HR) ท่านละ

*รับชำระเงินผ่านระบบ QR CODE หรือโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น

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

ผูทำบัญชีและผูสอบบัญชี

สามารถนับชั่วโมงแบบไมเปนทางการได
(เงื่อนไขเปนไปตามที่สภาวิชาชีพฯ กำหนด)

ขั้นตอนการสมัครและเขาใชงาน
1

2

ลงทะเบียนการสัมมนาผาน www.dst.co.th
คลิกเพื่อลงทะเบียน

(ผานระบบ QR CODE หรือโอนเงินผานธนาคาร)

เมื่อทานชำระเงินเรียบรอยแลว **เฉพาะกรณีโอนเงินผานธนาคาร
กรุณาสงหลักฐานการชำระเงิน มาที่ e-mail : e-payment@dharmniti.co.th

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

3

ชำระเงิน

รอรับ e-mail จากเจาหนาที่ธรรมนิติ (………….@dharmniti.co.th)
• Link เขาหองสัมมนา (คลิก Link ณ วันสัมมนา)
• เอกสารประกอบการสัมมนา

4

ผูัเขาสัมมนาติดตั้งโปรแกรม Zoom Version ลาสุด
แลวลงทะเบียนโปรแกรมใหพรอมใชงาน
- ติดตั้งโปรแกรมบน Computer PC และ Notebook

E-mail ตัวอยาง

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

- ควรติดตั้งโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร หรือ Notebook ที่มีกลอง โดยเชื่อมตอ
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วไมต่ำกวา 10 Mbps เพื่อการสัมมนาที่มี
ประสิทธิภาพ

เงื่อนไขการเขาอบรม

SCAN QR CODE
จองสัมมนาออนไลน์
1. กำหนดจำนวนผูเขาสัมมนา 1 ทาน / 1 User
2. ผูเขาสัมมนาตองเขาหองสัมมนากอนเวลาที่ีระบุไวอยางนอย 20 นาที
3. ผูเขาสัมมนาตองตั้งชื่อบัญชี ZOOM เปนชื่อ-นามสกุลจริง
ดวยภาษาไทย ใหตรงตามบัตรประชาชน

4. ผูเขาสัมมนาสามารถกดปุมยกมือ (Raise Hand)
หรือพิมพขอคำถาม ผานทางชองแชทได ในระหวางอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดสงใหทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการ
หลังเสร็จสิ้นการอบรม

- หามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร หรือนำไปเผยแพร (สงวนลิขสิทธิ)์ -

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

