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กรมสรรพากรเคนยากล่าวหา Carrefour นำส่งเอกสารข้อมูลด้านภาษีมูลค่า 523 ล้าน KES ล่าช้า 

 
ภาพ : ผู้ซื้อสินค้าในห้างคาร์ฟูร์สาขาแห่งหนึ่งที่ไนโรบี 

หน่วยงานสรรพากรของเคนยา (KRA-Kenya Revenue Authority) ได้กล่าวหาว่า ห้าง Carrefour Kenya ไม่
สามารถจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอคืนเงินภาษ ีจำนวน 523 ล้าน KES ได ้

หน่วยงานสรรพากรของเคนยา ระบวุ่า ห้างฯ มีความล่าช้าในการส่งเอกสารที่จำเป็น และไม่ยื่นดำเนินเรื่องให้เสร็จ
เรียบร้อย เจ้าหน้าที่สรรพกร กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่สามารถผ่อนปรนได้เนื่องจาก การดำเนินการด้านเอกสารจะต้อง
เสร็จสิ้นสมบูรณ์และมีผู้ลงนามอนุมัติเรียบร้อยเสียก่อน 

ห้างฯ ได้คัดค้านว่า เมื่อปีที่แล้ว ในแต่ละเดือนได้ส่งใบแจ้งหนี้หลายฉบับให้หน่วยงานสรรพกรเคนยา แต่ก็ไม่ได้รับ
แนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประเด็นภาษีดังกล่าว จนกระทั่งมีดอกเบี้ยเกิดขึ้น 65 ล้าน KES เข้ามาเพิ่มเติม  นาย 
Majid Al Futtaim เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ของห้าง Kenyan Carrefour กับ Mr Ahmed El- Gindy ผู้จัดการฝ่าย
การเงินห้างคาร์ฟูร์ ประจำประเทศเคนยา ขอให้ศาลประกาศว่า การดำเนินการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มโดย
อัตโนมัติแบบดิจิทัล (VAA  หรือ Value Added Auto Assessments) เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และ บังคับ
ให้หน่วยงานสรรพกรเคนยายอมรับภาษีที่เป็นประเด็นโต้เถียงกันอยู่ เขากล่าวว่าการขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น
เรื่องใหญ่และข้อพิพาทของ หน่วยงานสรรพกรเคนยา อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและงบประมาณที่ต้อง
จ่าย ซัพพลายเออร์ พนักงาน และ ภาระหนี้สินต่างๆ ของทางห้างให้ล่าช้าไปด้วย 
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แตน่าย Fred Ndeleva ตำแหน่งหัวหน้าแผนกด้านประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิมโดยอัตโนมัติ กล่าวว่า ไดร้้องขอเอกสาร
และบันทึกจากห้างคาร์ฟูร์ แต่ห้างฯ ก็ไม่สามารถหาหลักฐานเอกสารมาประกอบการพิจารณาได้  และ แทบจะ
เป็นไปไม่ได้ที ่จะตรวจสอบใบเสร็จได้จบภายใน 60 วัน  ภาคธุรกิจทั ้งหมดในเคนยาที ่ต ้องการขอคืนเงิน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจากหน่วยงานสรรพกรเคนยาต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบเดียวกันตามกฏระเบียบรวมถึง ร้านค้า
ปลีกอื่น ๆ และจะไม่มีการเลือกปฏิบัติเฉพาะราย  หน่วยงานสรรพกรเคนยา กล่าวว่า ได้เปิดตัวแบบ VAA ของ
ระบบออนไลน์- iTax ซ่ึงจะช่วยให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องในใบแจ้งหนี้ที่ทำคืนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมให้ผู้ซื้อซึ่ง
จะสอดคล้องกับที่ทำขอคืนเงินภาษีให้ผู้ขายเช่นกัน  เขากล่าวว่าผู้เสียภาษีได้รับแจ้งข้อมูลทางออนไลน์ที่กำลังจะ
เกิดข้ึนซึ่งจะช่วยให้สามารถดูความสอดคล้องของใบแจ้งหนี้เพ่ือลดกรณีพิพาทเกี่ยวกับการฉ้อโกงภาษีมูลค่าเพ่ิม ได ้  

ในเดือนกันยายนปีที่แล้ว ผู้เสียภาษีมีเวลา 14 วัน ในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมในเดือน
มกราคม - พฤษภาคม 2561 ซ่ึงหากไม่สอดคล้องกัน ก็จะไม่ได้รับการพิจารณา 

รายได้จากการจัดเก็บภาษีรายเดือน (พันล้าน KES) 

หน่วยงานสรรพกรเคนยา ได้รับแรงกดดันเนื่องจากรายได้จากภาษีลดลง 105.7 พันล้าน KES ในเดือนก.ค.-ธ.ค. 2020 

ห้างฯได้ตอบโต้หน่วยงานสรรพกรเคนยา ด้วยการยื่นคัดค้าน และให้ทบทวนประเด็นที่เจ้าหน้าสรรพกรร้องขอให้
เตรียมเอกสารต่างๆ เพ่ือไปประกอบการพิจารณาการขอคืนเงินภาษีที่ไม่ถูกต้อง 

หน่วยงานสรรพกรเคนยาได้ร้องขอ ตัวอย่างธุรกรรมภาษีซื้อที่ไม่ได้รับอนุญาต จากห้างฯ และห้างฯได้ตกลงส่งไป
ให้เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563  หน่วยงานสรรพกรเคนยา กล่าวว่า จากธุรกรรมทั้งหมด 32,147 รายการ ผ่าน
การพิจารณา 8,487 รายการ เท่ากับว่า ราวๆ 80 % ที่ไม่ผ่านการพิจารณาจากจำนวนธุรกรรมทั้งหมด 
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ความเห็นของ สคต.  

สคต. มองว่า จากประเด็นที่หน่วยงานสรรพากรของเคนยา ได้กล่าวอ้างคาร์ฟูร์ว่า ไม่สามารถจัดเตรียมเอกสารเพ่ือ
สนับสนุนการขอคืนเงินภาษี จำนวน 523 ล้าน KES ได้  จำนวนเงินดังกล่าวถือว่าเป็นมูลค่าที่สูง ซึ่ง คาร์ฟูร์อาจ
จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนนี้ในการบริหารค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น เงินเดือนพนักงาน การชำระหนี้ให้ซัพพลายเออร์ และ
อื่นๆ อีกมากมาย  สิ่งที่นักลงทุนไทยต้องพึงระวังในช่วงนี้ คือ ผู้ส่งออกไทยหรือผู้ประกอบการไทยที่ขายสินค้าเข้า
ห้างคาร์ฟูร์ในเคนยา อาจจะประสบปัญหาความล่าช้าในการจ่ายชำระค่าสินค้าจากห้างคาร์ฟูร์เคนยา  ไม่ควร
มีสต็อคสินค้าท่ีห้างคาร์ฟูร์มากเกินความจำเป็น ควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จนกว่าประเด็นการขอคืนเงิน
ภาษรีะหว่างคาร์ฟูร์กับหน่วยงานสรรพกรเคนยาจะจบลงด้วยดี  ภายหลังจากนี้  หากหน่วยงานสรรพกรเคนยา ใช้ 
iTax ระบบออนไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง ก็จะช่วยให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องในใบแจ้งหนี้ที่ทำคืน
เงินภาษีมูลค่าเพ่ิมได้แม่นยำมากขึ้น 
 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของสำนักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
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