บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด
การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิง่ ปลูกสร้างเพื่อประหยัดภาษี
และ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับการทาบัญชี (รุน
่ 7)
วันที่ 25-26 กุมภาพั นธ์ 2563
สถานที่ โรงแรม แกรนด์สุขุมวิท ซอยสุ ขม
ุ วิท 6 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
รถไฟฟ้าสถานี BTS นานา ทางออกประตู 4

วิทยากรโดย

คุณวิไล วัชรชัยสิ รก
ิ ล
ุ

คุณศั กดิช์ าย ศิรริ ก
ั ษ์

คุณวิทยา เอกวิรฬ
ุ ห์พร

วัตถุประสงค์
เพื่ อเข้าใจหลักการของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่ วนทีเ่ กี่ยวข้องกับรายจ่าย
ในการคานวณภาษีเงินได้นต
ิ ิบุคคล และเข้าใจการรับรู้รายการภาษีที่ดินฯ ที่เป็นค่าใช้จ่าย ต้นทุน เจ้าหนี้ค่าภาษี
รวมถึงผลกระทบทีม
่ ีต่อหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานการสอบบัญชีทเี่ กี่ยวกับภาษีทด
ี่ ินฯ

หลักสู ตรนีเ้ หมาะสาหรับ
• ผู้บริหาร นักลงทุนอสั งหาริมทรัพย์ เจ้าของทีด
่ ินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้สนใจทั่วไป
• นักบัญชี ผู้สอบบัญชีทเี่ กีย
่ วข้องกับทีด
่ ินหรือสิ่ งปลูกสร้าง

Update ข้อมูลถึงวันสั มมนา

หัวข้อสั มมนา

วันที่ 25 กุมภาพั นธ์ 2563 การใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ และสิ่ งปลูกสร้างเพื่ อประหยัดภาษี
1. ภาพรวมและลักษณะเฉพาะของภาษี ทด
ี่ น
ิ และสิ่ งปลูกสร้าง
2. ฐานภาษี และการแบ่งประเภททีด
่ น
ิ และสิ่ งปลูกสร้าง
1) ความหมายและฐานภาษี
2) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกษตรกรรมและการยกเว้นฐานภาษี
3) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และการยกเว้นฐานภาษี ที่อยู่อาศัย
บ้านหลังหลัก ทีด
่ ินหรือสิ่ งปลูกสร้างอื่นๆ
4) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น
5) ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างทิ้งว่าง/ไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
3. อัตราภาษี
1) อัตราภาษีสูงสุ ดที่จัดเก็บได้

2) อัตราภาษี ปี 2563-2564

3) อัตราภาษีปี 2565 เป็นต้นไป
4) อัตราภาษีที่เก็บเพิ่ มสาหรับที่ดินหรือสิ่ งปลูกสร้างทีท
่ ิ้งว่างหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
4. ผูเ้ สี ยภาษี
1) เจ้าของ

2) ผู้มีหน้าที่ชาระภาษีแทน

3) ผู้ครอบครองหรือทาประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่ งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ
5. การลดและการยกเว้นภาษีปี 2563-2564
1) การลดภาษีสูงสุ ดไม่เกินร้อยละ 90 ตามพระราชกฤษฎี
2) การลดหรือยกเว้นภาษีกรณีเกิดความเสี ยหายจากเหตุพ้นวิสัยป้องกัน จาก อปท./ผู้เสี ยภาษี
3) การขอลดหรือยกเว้นภาษี โดยผู้เสี ยภาษี กรณีได้รบ
ั ความเสี ยหาย หรือถูกรื้อถอนทาลาย
6. การคานวณภาษี ทด
ี่ น
ิ และสิ่ งปลูกสร้าง
1) หลักการคานวณภาษีที่ดิน สิ่ งปลูกสร้าง ห้องชุด
2) ที่ดินหลายแปลงอาณาเขตไม่ติดกัน/อาณาเขตติดกัน
3) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกษตรกรรมของบุคคลธรรมดา/ของนิติบุคคล
4) บ้าน บ้านและที่ดิน/ห้องชุดหลังหลัก ทีด
่ ินหรือสิ่ งปลูกสร้างเพื่ อที่อยู่อาศัยอื่นๆ
5) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ
6) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทงิ้ ว่าง/ไม่ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ Update กฎกระทรวง
7) การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหลายประเภท
8) การบรรเทาภาระภาษีปี 2563-2565 (ไม่เสียภาษีโรงเรือน ได้บรรเทาหรือไม่)
7. การชาระภาษี
1) การชาระและการผ่อนภาษี

2) เบี้ยปรับ

3) การบังคับหนี้ภาษีค้างชาระ

4) การทบทวนการประเมินภาษีผิดพลาด การเรียกเก็บภาษี เพิ่ ม การคืนภาษีที่เก็บเกิน

8. การรักษาสิ ทธิและหน้าทีข่ องผูเ้ สี ยภาษี
1) การขอแก้ไขเมื่อข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง,ห้องชุด(ภ.ด.ส.3
ภ.ด.ส 4) ไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงตามความจริงในการใช้ที่ดินหรือสิ่ งปลูกสร้าง
2) การคัดค้านการประเมินภาษี
3) การฟ้องศาล
4) การยื่นคาร้องให้คืนเงินภาษีหรือดอกเบีย
้
5) การแจ้งเปลีย
่ นแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่ งปลูกสร้าง
9. โทษ
1) แจ้งข้อความเท็จ/นาพยานหลักฐานเท็จไปแสดงเพื่ อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
2) ผู้แทนหรือตัวแทนนิติบุคคลต้องรับโทษในความผิดของนิติบุคคลที่เกิดจากการกระทาหรืองดเว้น
การกระทาของตนด้วย
10. การวางแผนประหยัดภาษี ทท
ี่ าได้ในทีด
่ น
ิ 4 ประเภท
11. ผลกระทบของภาษี ทด
ี่ น
ิ และสิ่ งปลูกสร้างต่อสั ญญาเช่าเดิม/ใหม่ ควรแก้ไขอย่างไร
12. ความเสี่ ยงของภาษีโรงเรือนและทีด
่ น
ิ
1) ความเสี่ยงจากการถูกประเมินย้อนหลัง
2) ความเสี่ยงกรณีซื้อโรงเรือนหรือที่ดินที่ยังไม่ได้เสี ยภาษี
3) ไม่เสี ยภาษีโรงเรือน จะได้บรรเทาภาษีทด
ี่ ินหรือไม่

วันที่ 26 กุมภาพั นธ์ 2563
ภาษี ทด
ี่ น
ิ และสิ่ งปลูกสร้างกับการทาบัญชี รุน
่ 7
(สาหรับนักบัญชี ต้องเรียนทั้ง 2 วัน)
1. ภาระภาษี ทด
ี่ น
ิ และสิ่ งปลูกสร้าง กับหลักการทั่วไปในการรับรูร้ ายการบัญชี
2. ภาษี ทด
ี่ น
ิ และสิ่ งปลูกสร้างกับการรับรูร้ ายการต้นทุนสิ นทรัพย์ของนิตบ
ิ ค
ุ คล
3. การรับรูร้ ายการค่าใช้จา่ ยภาษี ทด
ี่ น
ิ และสิ่ งปลูกสร้าง
4. การรับรูร้ ายการภาษี ทด
ี่ น
ิ และสิ่ งปลูกสร้างทีเ่ ป็นรายจ่ายต้องห้ามในการคานวณภาษี เงินได้นต
ิ บ
ิ ค
ุ คล
5. การรับรูร้ ายการค่าภาษี ทผ
ี่ เู้ ช่าออกให้ และภาษี ทไี่ ด้รบ
ั คืน
6. กรณีไม่ชาระภาษี ทด
ี่ น
ิ และสิ่ งปลูกสร้าง มีผลกระทบต่อประมาณการหนีส
้ ิ นของกิจการหรือไม่
และกระทบต่อรายงานทางการเงินอย่างไรบ้าง
7. กรณีไม่เห็นด้วยกับการประเมิน นิตบ
ิ ค
ุ คลมีสิทธิอย่างไรบ้าง มีผลกระทบต่อการบันทึกบัญชี
และกระทบต่อการรายงานทางการเงินอย่างไร
8. การเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงินจากผลกระทบของรายการภาษี ทด
ี่ น
ิ และสิ่ งปลูกสร้าง
9. การเขียนรายงานของผูส
้ อบบัญชี จากผลกระทบของรายการทีเ่ กีย
่ วกับภาษี ทด
ี่ น
ิ และสิ่ งปลูกสร้าง

ค่าอบรม (รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)
จองสั มมนา

วันที่ 25 กุมภาพั นธ์ 2563
บุคคลทั่วไป 5,800+406 = 6,206 บาท
สมาชิก

5,000+350 = 5,350 บาท
https://bit.ly/2tBgzek

วันที่ 25-26 กุมภาพั นธ์ 2563
บุคคลทั่วไป 9,000+630 = 9,630 บาท
สมาชิก

8,000+560 = 8,560 บาท

***ชั่วโมง CPD/CPA รออนุมัติ ทั้ง 2 หลักสู ตร

https://bit.ly/2Qqq1Kc

การชาระเงิน ***(กรุณาโอนเงินภายในวันที่ 19 กุมภาพั นธ์ 2563)
โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท นักบัญชีดอทคอม จากัด Nukbunchee dot com Co.,Ltd.
87/487 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150
เลขผู้เสี ยภาษี 010 555 613 1928
ธนาคารกสิ กรไทย

เลขที่ 728-2-35885-3 (สาขาวงแหวนรอบนอก เอกชัยบางบอน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 156-3-00425-6 (สาขาเซ็นทรัล พระราม 2)
ธนาคารกรุงเทพ
พร้อมเพย์

เลขที่ 033-3-00450-5 (สาขาเซ็นทรัล พระราม 2)
010 555 613 1928

*****
โทรศัพท์ 02-415-1567
e-mail seminar@nukbunchee.com

