e-Payment สำหรับนักบัญชีในยุคดิจิทลั หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดทำ
e-Tax Invoice & e-Receipt, e-Withholding Tax และ e-Filing
หัวข้อกำรสัมมนำ
1. ทีม่ าและกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับ e-Payment
1.1 สาระของแผนยุทธศาสตร์ e- Payment Master Plan (แผนยุทธศาสตร์พน้ื ฐานระบบการชาระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์)
1.2 สาระสาคัญของกฎหมายภาษี e-Payment และความจาเป็ นของระบบการชาระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์
1.3 เครื่องมือและวิธรี บั – จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์
2. ธุรกรรมลักษณะเฉพาะกับการจัดเก็บและการตรวจสอบภาษีของสรรพากร
3. e-Tax Invoice & e-Receipt
3.1 กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับใบกากับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice
& e-Receipt)
3.2 การเตรียมความพร้อมในการใช้งาน e-Tax Invoice & e-Receipt รวมถึงขอใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Authority) และลายมือชื่อดิจทิ ลั (Digital Signature)
และอุปกรณ์อ่นื ๆทีต่ อ้ งใช้ทงั ้ หมด
3.3 รูปแบบการจัดทาใบกากับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)
3.4 ขัน้ ตอนการนาส่งข้อมูลใบกากับภาษีอเิ ล็กทรนิกส์
3.5 ระบบ e-Tax Invoice by Email และ ระบบ e-Tax Invoice ผ่าน Service Provider ทีใ่ ช้อยู่ใน
ปั จจุบนั
3.6 ปั ญหาจากการใช้ใบกากับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)
4. e–Withholding Tax
4.1 ทางเลือกและวิธกี ารนาส่งภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)
ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร
4.2 หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการเข้าสูร่ ะบบ e-Withholding Tax และวิธกี ารนาส่งภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านตัวกลาง อัตราภาษีหกั ณ ทีจ่ ่ายอิเล็กทรอนิกส์
4.3 วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ข้อควรพิจารณา และข้อควรระวัง ในการเข้าสูร่ ะบบ
e-Withholding Tax
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5.
6.
7.
8.

4.4 สิทธิประโยชน์จากการใช้ e-Withholding Tax
4.5 กรณีตวั อย่างจากธนาคารพาณิชย์ ทีเ่ ปิ ดให้บริการในปั จจุบนั
e-Filing
5.1 การยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์บุคคลธรรมดาและนิตบิ ุคคล
การวางแผนเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อกิจการจากกฎหมาย e–Payment
การตัดสินใจใช้ระบบ e–Payment : e-Tax Invoice & e-Receipt, e-Withholding Tax และ
e-Filing
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี

กำรสัมมนำนี้ เหมำะสำหรับ
ผูจ้ ดั ทาบัญชี ผูส้ อบบัญชี และผูบ้ ริหารของกิจการ ทัง้ นี้ผเู้ ข้าอบรมควรมีความรูพ้ ้นื ฐานทางบัญชี
และมีความเข้าใจเกีย่ วกับหลักเกณฑ์บญ
ั ชี

วิ ธีกำรสัมมนำ
การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม
วัน-เวลำ-สถำนที่
วันพฤหัสบดีท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00-16.30 น. (ลงทะเบียน 8.30 น.)
โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขมุ วิท 20 (สุขุมวิทซอย 20)
วิ ทยำกร
คุณมุกดาวดี เทียนทอง
ผูเ้ ชีย่ วชาญ หลักการบัญชี บัญชีเพือ่ การบริหาร บัญชีต้นทุน และงานด้านสารสนเทศทางการ
บัญชีโปรแกรมบัญชีสาเร็จรูป การประยุกต์ใช้ IT กับงานด้านบัญชีการเงิน การบริหารข้อมูลเพือ่
การตัดสินใจ
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อัตรำค่ำสัมมนำ
สมำชิ กสมำคม 4,000
บาท + VAT 280 บาท จ่ายสุทธิ 4,280 บำท/คน
บุคคลทัวไป
่
5,000
บาท + VAT 350 บาท จ่ายสุทธิ 5,350 บำท/คน
(อัตรานี้รวมค่าเอกสาร ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และภาษีมลู ค่าเพิม่ )
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
 หลักสูตรอยู่ระหว่างการขออนุมตั นิ บั ชัวโมงการพั
่
ฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพของ
ผูท้ าบัญชี(CPD) และผูส้ อบบัญชี (CPA)
กำรยกเลิ กกำรสัมมนำ
เนื่องจาก สมาคมได้จดั เตรียมการสัมมนาไว้ล่วงหน้า กรณีทท่ี ่านสารองทีน่ งั ่ มาเป็ นทีเ่ รียบร้อย
แล้ว หากท่านประสงค์ยกเลิ กการเข้าร่วมสัมมนา กรุณาทาหนังสือยกเลิกกับเจ้าหน้าทีส่ มาคม ก่อนวัน
สัมมนาไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ มิฉะนัน้ สมาคมขอสงวนสิทธิในการเก็
์
บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50%
ของราคาค่าสัมมนา
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