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  القواعد والتعليمات التنفيذية

  ١٩٥٥لسنة ) ٣(ملرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 
 ٢٠٠٨لسنة ) ٢(واملعدل بالقانون رقم 
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  :املقدمـــة
  

 ٢/٢٠٠٨المعـــدل بالقـــانون رقـــم  ٣/١٩٥٥الـــدخل رقـــم نصـــت الالئحـــة التنفيذيـــة لمرســـوم ضـــريبة 

علــى إعــداد القواعــد والتعليمــات التنفيذيــة التــي يصــدرها  ٢٩/٢٠٠٨الصــادرة بــالقرار الــوزاري رقــم 

وزيـــر الماليـــة أو مـــن يفوضـــه والتـــي تتضـــمن اإلجـــراءات المنظمـــة لتنفيـــذ أحكـــام المرســـوم والئحتـــه 

التنفيذيـــة علـــى أحكـــام التســـجيل واســـتخراج البطاقـــة التنفيذيـــة ، حيـــث تشـــتمل القواعـــد والتعليمـــات 

الضــريبية و المخاطبــة وتقــديم اإلقــرار واعتمــاد الفتــرة الماليــة واإلعفــاءات و غيرهــا مــن اإلجــراءات 

  .التي تقوم بها اإلدارة الضريبية وهي واجبة التنفيذ على كافة الخاضعين لضريبة الدخل

  

يئـــات ومؤسســـات عامـــة وكـــذلك جميـــع الشـــركات وعلـــى كافـــة الجهـــات الحكوميـــة مـــن وزارات و ه

ـــة ـــة أو أي شـــخص طبيعـــي إخطـــار وزارة المالي ـــات والمؤسســـات الفردي اإلدارة الضـــريبية  -والجمعي

بالتعامل مع هذه الهيئـات المؤسسـة األجنبيـة وعـدم التعامـل معهـا إال مـن خـالل البطاقـة الضـريبية 

 .العامة للدولةالصادرة من وزارة المالية وذلك لضمان حقوق الخزانة 
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    والتعليمات التنفيذيةالقواعد 
  ٢٠٠٨لسنة ) ٢(واملعدل بالقانون رقم  ١٩٥٥لسنة  ٣ملرسوم ضريبة الدخل رقم 
  اإلدارة الضريبية  جراءاتإ

  
  بشأن اإلدارة الضريبية) ١(القاعدة التنفيذية رقم  
 .المؤسسةتسجيل الهيئة بشأن ) ٢(رقم التنفيذية القاعدة  
 .بشأن استخراج البطاقة الضريبية) ٣(رقم التنفيذية القاعدة  
 .اإلخطار بأي إجراء يتم تنفيذه للهيئة المؤسسة بشأن) ٤(رقم التنفيذية القاعدة  
 .بشأن اإلخطار بأي تعاقدات أو اتفاقيات أو تعامالت مع الهيئة المؤسسة) ٥(رقم التنفيذية القاعدة  
 .محجوز ضمان ضريبة الدخلبشأن ) ٦(القاعدة التنفيذية رقم  
 .بشأن اعتماد الفترة المالية األولى) ٧(القاعدة التنفيذية رقم  
 .بشأن تقديم اإلقرار الضريبي) ٨(القاعدة التنفيذية رقم  
 .بشأن تمديد فترة تقديم اإلقرار الضريبي عند بدء النشاط) ٩(رقم التنفيذية القاعدة  
 .بشأن شروط تمديد ميعاد تقديم اإلقرار الضريبي) ١٠(القاعدة التنفيذية رقم  
 .بشأن شروط تقديم اإلقرار الضريبي المعدل) ١١(رقم التنفيذية القاعدة  
 .بشأن استخراج شهادة براءة ذمة) ١٢(رقم التنفيذية القاعدة  
 .التنازل أو التعديل أو التغيير في بيانات الهيئة المؤسسةبشأن اإلخطار بالتوقف أو ) ١٣(رقم التنفيذية القاعدة  
 .تصدير أو إعادة تصدير األجهزة والمعدات بشأن )١٤(القاعدة التنفيذية رقم  
 .بشأن اإلعفاءات للهيئة المؤسسة) ١٥(القاعدة التنفيذية رقم  
 .بشأن استخراج شهادات اإلقامة) ١٦(القاعدة التنفيذية رقم  
شهادة استرداد ضرائب أجنبية وفقًا ألحكام اتفاقية تجنب االزدواج بشأن استخراج ) ١٧(القاعدة التنفيذية رقم  

 .الضريبي
  .واالستثمار المباشر تسجيل الصناديق والمحافظ االستثمارية بشأن) ١٨(القاعدة التنفيذية رقم  
اإلخطار بالتوقف أو التنازل أو التعديل أو التغيير في بيانات الصناديق  بشأن) ١٩(القاعدة التنفيذية رقم  

  .والمحافظ االستثمارية واالستثمار المباشر
التزام مدراء الصناديق وأمناء االستثمار والهيئات المؤسسة بحجز وتوريد بشأن ) ٢٠(القاعدة التنفيذية رقم  

 .الضريبة المستحقة على توزيعات األرباح
استخراج شهادة اإلفراج الخاصة بالصناديق والمحافظ االستثمارية بشأن ) ٢١(دة التنفيذية رقم القاع 

 .واالستثمار المباشر
 . بشأن استرداد ضريبة توزيعات األرباح من الصناديق والمحافظ االستثمارية واالستثمار المباشر) ٢٢(القاعدة التنفيذية رقم  
  .مصروفات ما قبل التشغيل والصيانة بشأن) ٢٣(القاعدة التنفيذية رقم  
  .بشأن التوريدات) ٢٤(القاعدة التنفيذية رقم  
  .بشأن مصروفات التصميم واالستشارات المتكبدة بالخارج) ٢٥(القاعدة التنفيذية رقم  
  .بشأن األعمال تحت التنفيذ) ٢٦(القاعدة التنفيذية رقم  
 .نبشأن مقاولي الباط) ٢٧(القاعدة التنفيذية رقم  
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 .بشأن األصول المستأجرة) ٢٨(القاعدة التنفيذية رقم  
 .بشأن استهالك األصول الثابتة) ٢٩(القاعدة التنفيذية رقم  
  .بشأن أرباح وخسائر التصرف في األصول الثابتة) ٣٠(القاعدة التنفيذية رقم  
 .بشأن مصاريف الرواتب و األجور و ما في حكمهم) ٣١(القاعدة التنفيذية رقم  
  .بشأن مخصص اإلجازات) ٣٢(القاعدة التنفيذية رقم  
  .بشأن مخصص مكافأة نهاية الخدمة) ٣٣(القاعدة التنفيذية رقم  
  .بشأن المخصصات واالحتياطيات) ٣٤(القاعدة التنفيذية رقم  
  .بشأن عمولة الوكيل والكفيل) ٣٥(القاعدة التنفيذية رقم  
  .الصرف وأرباح و خسائر فروق العملةبشأن أسعار ) ٣٦(القاعدة التنفيذية رقم  
 .بشأن الفوائد المصرفية و خطابات الضمان) ٣٧(القاعدة التنفيذية رقم  
 .بشأن التعويضات) ٣٨(القاعدة التنفيذية رقم  
 .بشأن التبرعات والهبات) ٣٩(القاعدة التنفيذية رقم  
  .بشأن التكاليف المعوضة) ٤٠(القاعدة التنفيذية رقم  
 .بشأن أسس إهدار الحسابات) ٤١(التنفيذية رقم القاعدة  
 .بشأن فحص الهيئة المؤسسة التي تزاول نشاط التأمين) ٤٢(القاعدة التنفيذية رقم  
 .بشأن حقوق االمتياز) ٤٣(القاعدة التنفيذية رقم  
 .بشأن أتعاب اإلدارة األجنبية) ٤٤(القاعدة التنفيذية رقم  
 .أن طريقة حساب ترحيل الخسائربش) ٤٥(القاعدة التنفيذية رقم  
بشأن المعالجة الضريبية للهيئة المؤسسة الخاضعة التفاقيات منع االزدواج ) ٤٦(القاعدة التنفيذية رقم  

 .الضريبي
 .بشأن معالجة الهيئة المؤسسة المعفاة) ٤٧(القاعدة التنفيذية رقم  
  .للشركات المرتبطةبشأن المعاملة الضريبية ) ٤٨(القاعدة التنفيذية رقم  
بشأن محاسبة الهيئات المؤسسة األجنبية التي تقوم ببيع نصيبها من الشركة ) ٤٩(القاعدة التنفيذية رقم  

  .بالكامل أو جزء منه
بشأن الهيئة المؤسسة التي تزاول نشاط في دولة الكويت والمنطقة المعينة وفقًا ) ٥٠(القاعدة التنفيذية رقم  

والقانون رقم  ٢٠٠٨لسنة ) ٢(والمعدل بالقانون رقم  ١٩٥٥لسنة ) ٣(الدخل رقم ألحكام مرسوم ضريبة 
  .١٩٦١لسنة ) ٢٣(
 .بشأن غرامة تأخير تقديم اإلقرار الضريبي) ٥١(القاعدة التنفيذية رقم  
 بشأن احتساب غرامة تأخير على اإليرادات التي لم يتم المحاسبة عنها) ٥٢(القاعدة التنفيذية رقم  
  .بشأن كيفية سداد الضرائب والغرامات) ٥٣(التنفيذية رقم  القاعدة 
  .بشأن غرامات تأخير سداد الضريبة) ٥٤(القاعدة التنفيذية رقم  
  .بشأن اإلفراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل) ٥٥(القاعدة التنفيذية رقم  
  .بشأن شروط قبول خطابات الضمان) ٥٦(القاعدة التنفيذية رقم  
  .بشأن إصدار شهادة المخالصة الضريبية) ٥٧(التنفيذية رقم القاعدة  
  .بشأن إجراءات توقيع الحجز التحفظي) ٥٨(القاعدة التنفيذية رقم  
  .بشأن إجراءات عمل لجنة الطعون الضريبية) ٥٩(القاعدة التنفيذية رقم  
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  والتعليمات التنفيذيةالقواعد 

   تهوتعديال ١٩٥٥لسنة  ٣ملرسوم ضريبة الدخل رقم 
  اإلدارة الضريبيةبشأن ) ١(القاعدة التنفيذية رقم 

  
  

  

وتعديالته  ١٩٥٥لسنة  ٣اإلدارة الضريبية هي السلطة المعنية بتطبيق مرسوم ضريبة الدخل رقم 
وهم الموظفون المخولون بتنفيذ وظائف اإلدارة الضريبية التي تشتمل على جميع األجهزة اإلدارية 

  .الضريبيةالمعنية بتطبيق القوانين 
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  بشأن تسجيل اهليئة املؤسسة) ٢(القاعدة التنفيذية رقم 
  

  .التنفيذية ةمن الالئح) ١١( المادة رقم 

يوما من تاريخ توقيع ) ٣٠(اإلدارة الضريبية خالل ثالثين  ىعلى كل هيئة مؤسسة التقدم إل :أوالً 
  .عقدها أو تاريخ بدء نشاطها وذلك من خالل تعبئة نموذج تسجيل المعد لذلك

  :يتضمن النموذج البيانات التالية - ١

 . اسم الهيئة المؤسسة باللغتين العربية واإلنجليزية 

 .جنسية الهيئة المؤسسة 

 .نشاط الهيئة المؤسسة 

 .خ بداية النشاط أو العقدتاري 

عتبر جميع المراسالت التي وت(عنوان الهيئة المؤسسة خارج وداخل دولة الكويت  
 ).ثارهاتتم على هذا العنوان صحيحة ومنتجة آل

 .رقم التلفون ورقم الفاكس وصندوق البريد 

 .مكتب التدقيق المفوض من قبل الهيئة المؤسسة 

 .السنة المالية 

ن قبل قانون تنظيم االستثمار المباشر لرأس المال أي إعفاءات ممنوحة م 
 .األجنبي أو قانون الترخيص في تأسيس شركات لإلجارة واالستثمار

 .السجل التجاري والمدني مأسم الوكيل المحلي وعنوانه ورق 

واعتماد النموذج بختم وتوقيع من هو مفوض بالتوقيع عن الهيئة  عويتم توقي - ٢
  .عسنده بالتوقيالمؤسسة مع بيان صفته و 

صحة البيانات الواردة من قبل الهيئة  ىيرفق بهذا النموذج جميع المستندات الدالة عل :ثانياً 
    :المؤسسة ومنها ما يلي

 .صورة من النظام األساسي باإلضافة إلى أي تعديالت 

 صورة من اتفاقية الوكالة  

  .شهادة قيد الوكالة 

  .صورة من عقد العمل 

  .اإلعفاءصورة من شهادة  

  .كتاب تفويض من مكتب التدقيق 

    .صورة من تفويض المخول بالتوقيع 
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  بشأن ) ٣(القاعدة التنفيذية رقم 

  ريبيةــــاقة الضــــراج البطـــاستخ
  

  .التنفيذية ةمن الالئح) ١٢(المادة رقم 

بطلب الحصول على البطاقة الضريبية بناءا على النموذج المعد تتقدم الهيئة المؤسسة  :أوالً 
   .لذلك

يتم تصنيف الهيئة المؤسسة حسب مسلسل قيدها ونوع النشاط ورقم القانون الخاص به : ثانياً 
 . وسنة التسجيل

يتم استخراج البطاقة الضريبية خالل أسبوع من تاريخ طلب استخراج البطاقة واستيفاء  :ثالثاً 
 .لتسجيل واعتمادهابيانات ا

 :تتضمن البطاقة الضريبية جميع البيانات األساسية التالية :رابعاً 

 .رقم البطاقة الضريبية 

  .تاريخ إصدار البطاقة الضريبية 

 .ة العربية واإلنجليزيةاسم الهيئة المؤسسة باللغ 

 .نشاط الهيئة المؤسسة 

 .تاريخ بداية النشاط 

 .جنسية الهيئة المؤسسة 

 .دولة الكويت خارجداخل و عنوان الهيئة المؤسسة  

 .نوع اإلعفاء ومدته 

 .تاريخ تقديم اإلقرار الضريبي 

  .تجدد البطاقة الضريبية سنويًا من تاريخ إصدارها مع تقديم اإلقرار الضريبي :خامساً 

تلتزم كل هيئة مؤسسة أن تقدم بطاقتها الضريبية إلى الجهات المختصة أو المؤسسة أو  :سادساً 
  .الهيئة المعنية عند التعامل معها

التعامل ، يحظر على جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة أو الخاصة أو الهيئات :سابعاً 
  .مع أي هيئة مؤسسة ال تحمل بطاقة ضريبية سارية المفعول

  .لون البطاقة الضريبية خيتلف كليا عن لون الشهادة الضريبية: مالحظة
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  بشأن ) ٤(القاعدة التنفيذية رقم 

  اإلخطار بأي إجراء يتم تنفيذه للهيئة املؤسسة
  

  التنفيذية ةمن الالئح) ١٧( المادة رقم 

تتولى جميع الجهات المعنية بالدولة والمختصة بمراحل تأسيس الشركات وتصديق  

وتسجيل العقود والمستندات وٕاصدار قيد الوكاالت والتراخيص لمزاولة أو تجديد أي نشاط وكذلك 

) ٣٠(المصادقة على بيانات الجمارك لكل هيئة مؤسسة بإخطار اإلدارة الضريبية خالل ثالثين 

  :بالنموذج التالي ةالمرفق تاتخاذ أي إجراء، على أن يتضمن اإلخطار البيانايوما من تاريخ 

  -:كشوف تفصيلية عن العقود المبرمة بالشكل التالي

  عنوانها  اسم الهيئة المؤسسة

رقم البطاقة 

  الضريبة

  )إن وجد(

  عدد

  العقود

  أرقام

  العقود

  قيمة

  العقد

محجوز ضمان ضريبة 

  )إن وجد(الدخل 
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  بشأن) ٥(رقم القاعدة التنفيذية 

  مع اهليئة املؤسسة تعامالتاإلخطار بأي تعاقدات أو اتفاقيات أو  
  

  التنفيذية ةمن الالئح )١٦(المادة رقم 

الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمؤسسات الفردية  ععلى جمي:  أوالً 

أو أي شخص طبيعي أن تخطر اإلدارة الضريبية بأي عقود أو اتفاقيات أو تعامالت 

تجارية أو صناعية أو مهنية أو استشارية أو أي نشاط يتولد عنه قيام أي هيئة مؤسسة 

اول بالباطن أو متعهد أو شريك أجنبي مع شركة كويتية أجنبية متمثلة بمقاول رئيسي أو مق

  .أو مستفيد بأي صورة ألداء عمل لهذه الجهات

يتضمن اإلخطار البيانات األساسية للهيئة المؤسسة األجنبية التي تم التعاقد أو االتفاق أو  :ثانياً 

 - :التعامل معها والمتضمنة اآلتي

  .اسم الهيئة المؤسسة 

  .المؤسسة األجنبية داخل وخارج دولة الكويتعنوان الهيئة  

 .جنسية الهيئة المؤسسة 

  ).مستفيد - متعهد - شريك -مقاول بالباطن-مقاول رئيسي(صفة الشركة في التعاقد  

  .طنوع العقد أو النشا 

  .رقم العقد وقيمته 

  .تاريخ العقد ومدته 

داخل دولة الكويت، رقم البطاقة الضريبية وتاريخ إصدارها إن وجد للهيئات المتواجدة  

% ٥أما الهيئة المؤسسة التي لها نشاط وليس لها تواجد داخل الكويت يتم حجز 

 .وٕاخطار اإلدارة الضريبية على التفصيل الذي يأتي في حينه

  .تزويد اإلدارة الضريبية بنسخة من العقد 
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  بشأن ) ٦(رقم القاعدة التنفيذية  

  ل ــــان ضريبة الدخـــــوز ضمــــحمج
  

  التنفيذية ةمن الالئح )٤٠) (٣٩) (٣٨() ٣٧(رقم  وادالم

على جميع الوزارات، الهيئات، المؤسسات العامة، الشركات، الجمعيات والمؤسسات الفردية  :أوًال 

ممن تعاقدوا مع أي هيئة مؤسسة عن طريق  -أو أي شخص طبيعي) ومن في حكمهم(

من قيمة ) % ٥ (خمسة بالمائه  هنسبتعقود أو اتفاقيات أو أي تعامالت أن يتم حجز ما 

 .العقد أو االتفاق أو التعامل أو من كل دفعة مسدده للهيئة المؤسسة 

ال يجوز اإلفراج عن المبالغ المحجوزة من قبل هذه الجهات إال بناءا على كتاب من  : ثانياً 

  .اإلدارة الضريبية أو شهادة للهيئة المؤسسة تفيد اإلفراج عن مستحقاتها

جميع الجهات المذكورة أعاله بتزويد اإلدارة الضريبية بقيمة محجوز الضمان  ىعل : ثالثاً 

بشأن اإلخطار بأي تعاقدات أو ) ٥(باإلضافة إلى البيانات الواردة في القاعدة رقم 

  .اتفاقيات أو تعامالت مع الهيئة المؤسسة

األمانة لصالح الخزانة العامة للدولة تعتبر المبالغ المحجوزة لدى هذه الجهات على سبيل  : رابعاً 

 .لحين سداد قيمة الضريبة المستحقة

يشترط تحديد العنوان الرسمي للهيئة المؤسسة الطالبة لإلفراج عن محجوز ضمان : خامسا

  .ضريبة الدخل
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  بشأن ) ٧(القاعدة التنفيذية رقم 

  ىــالية األولــــاد الفرتة املـــــاعتم
  

  التنفيذية ةمن الالئح) ١٠(رقم  المادة

  

يناير حتى / ١الفترة المالية المعتمدة لدى وزارة المالية هي السنة الميالدية التي تبدأ من  : أوالً 

  .ديسمبر من نفس السنة/  ٣١

 

) ٣(لبدء نشاطها خالل ثالثة  ىللهيئة المؤسسة أن تتقدم بطلب العتماد الفترة المالية األول :ثانياً 

شهرا بعد موافقة  ١٨شهور من تاريخ توقيع العقد أو من تاريخ بدأ النشاط وبما ال يتجاوز 

  .اإلدارة الضريبية عليها

 

  .للهيئة المؤسسة المقدم عنها الطلب ىيجوز لإلدارة الضريبية اعتماد الفترة المالية األول :ثالثاً 

  

 .يوما يعتبر رفضا ضمنيا للطلب) ٣٠(دارة الضريبية خالل ثالثون في حالة عدم رد اإل :رابعاً 
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  بشأن ) ٨(رقم القاعدة التنفيذية 
  ريبيـــــرار الضـــــم اإلقـــــتقدي

  

  التنفيذية ةمن الالئح) ١٣( المادة رقم 

على كل هيئة مؤسسة خاضعة للضريبة أن تقدم إقرارًا ضريبيًا محررًا باللغة العربية وفقا  :أوًال 
 . للنموذج المعد لذلك

اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع الذي يلي  أقصاهيتم تقديم اإلقرار الضريبي في موعد : ثانياً 
 . نهاية الفترة الخاضعة للضريبة المقدم عنها اإلقرار

ويرفق باإلقرار الضريبي تقرير معتمد من مراقب حسابات مسجل في وزارة التجارة ومعتمد : ثالثاً 
 .لدى وزارة المالية

  :يرفق باإلقرار الضريبي المستندات التالية: رابعاً 

الفترة المالية المقدم عنها اإلقرار  نالميزانية العمومية والحسابات الختامية ع  
  .الضريبي

، ونسبة االستهالك المستخدمة، وقيمته، تاريخ شراء األصلكشف باألصول مبينا فيه  
  .والتصرف في األصل، واإلضافات، وقسط االستهالك

كشف مقاولين الباطن وآخر شهادة دفع لكل منهم على أن يبين فيه ما تم إنجازه من  
) ٣٨(عنها اإلقرار وما تم حجزه وفق نص المادة  المقدم أعمال خالل الفترة الضريبية

  .ه الالئحةمن هذ

  .كشف جرد بضاعة آخر المدة كمية وقيمة 

ا ومقدار إيراد ومصروف كل عقد حسب البيانات الواردة هنسخ من العقود الجاري تنفيذ 
   .في اإلقرار الضريبي

ميزان المراجعة بالمجاميع واألرصدة الذي اتخذ أساسًا إلعداد الحسابات الختامية  
  .واإلقرار الضريبي

  .رة عن الجهة صاحبة المشروعآخر شهادة دفع صاد 

تلتزم شركات التأمين أن ترفق بالميزانية العمومية واإلقرار الضريبي كشف مفصل  
 .بالوثائق المعاد تأمينها و الشروط المتعلقة بها
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  نموذج اإلقرار الضريبي
  

  

  ../../....اإلقرار الضريبي عن السنة المالية المنتهية في 

  : اسم الشركة

  :    العنــوان

  ../../....وحتى ../../.... اإلقرار الضريبي مقدم عن الفترة من 

  ×××××              اإليرادات الناتجة عن مزاولة النشاط خالل الفترة الخاضعة للضريبة             

  ××××       التكاليف والمصروفات الناتجة عن مزاولة النشاط خالل الفترة الخاضعة للضريبة 

  ×××× االستهالكات محسوبة طبقا لما جاء بالمرسوم وتعديالته                         

         ××××المركز الرئيسي طبقا لما جاء بالمرسوم وتعديالته                            . م

  ××××  صافي الدخل خالل الفترة الخاضعة للضريبة                                     

  ××××%                                                           ١٥الضريبة بواقع 

  ××××من المرسوم وتعديالته                          ٨طبقا للمادة .. الغرامة بواقع 

  ××××     إجمالي الضريبة والغرامة المسددة                                             

  

  .............و..................المدير المفوض في الكويت لـ.................... ....نحن 

نشهد بأن هذا البيان حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا صحيح وصادق وتام وقد تم وضعه 

بموجب مرسوم ضريبة ../../.... وحتى../../.... لخاضعة للضريبة منبإخالص عن الفترة ا

  الدخل وتعديالته

  :لمكان ا

  :التاريخ 

  :التوقيع 
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  بشأن) ٩(القاعدة التنفيذية رقم 
  متديد فرتة تقديم اإلقرار الضريبي عند بدء النشاط

  

  من الئحة التنفيذية) ١٤(المادة رقم 

  

للهيئة المؤسسة الحق في طلب تمديد تقديم اإلقرار الضريبي األول عند اعتماد الفترة  : أوالً  

 .للهيئة المؤسسة من قبل اإلدارة الضريبية ىالمالية األول

اليوم الخامس عشر من الشهر أقصاه قدم طلب التمديد في موعد تللهيئة المؤسسة أن  : ثانياً 

 .الخاضعة للضريبة ىالثاني الذي يلي نهاية الفترة المالية األول

أسباب ضرورية  علىأن يكون طلب تمديد فترة تقديم اإلقرار الضريبي األول مبنيا  : ثالثاً 

 .ومقبولة

من تاريخ  يوماً ) ٣٠( ثالثينطلب التمديد خالل  الضريبية الحق في البت بشأنلإلدارة  :رابعًا 

 .تقديم الطلب

من اليوم التالي  يوماً ) ٦٠(ن يفي حالة الموافقة ال تتجاوز فترة التمديد أكثر من ست :خامساً 

 .ويتم إخطار الهيئة المؤسسة لنهاية الميعاد األصلي لتقديم اإلقرار الضريبي

 .في حالة عدم الرد على طلب الهيئة المؤسسة يعتبر رفضا ضمنيا للطلب :سادساً 
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  بشأن    )١٠(القاعدة التنفيذية رقم 
 شروط متديد ميعاد تقديم اإلقرار الضريبي

 

 :من الالئحة التنفيذية )١٤( المادة رقم

يحق للهيئة المؤسسة المستمرة بالنشاط تقديم طلب مد ميعاد تقـديم اإلقـرار الضـريبي وذلـك  : أوًال 
في أو قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني الذي يلـي نهايـة الفتـرة الخاضـعة للضـريبة 

 .موضحًا به أسباب المد

تاريخ تقديم الطلب ويعتبـر يومًا من  )٣٠(ثالثين  لإلدارة الضريبية الرد علي الطلب خالل :ثانيًا 
 .عدم الرد خالل تلك الفترة رفضًا ضمنيًا لطلب التمديد

 :ضوابط قبول طلب التمديد  :ثالثًا 

 .عدم حصول الهيئة المؤسسة علي تمديد عن آخر سنتين -١

 .تقييم حجم أعمال الهيئة المؤسسة -٢

المحاسبية وليس علـى أن يكون إعداد اإلقرار الضريبي من واقع الدفاتر و السجالت  -٣
 .أساس تقديري

أن تكون الهيئة المؤسسة متعاونة مع اإلدارة الضـريبية فـي تحديـد مواعيـد الفحـص و  -٤
 .كذلك توفير المستندات الالزمة أثناء الفحص

 .عدم وجود ضرائب أو غرامات مستحقة على الهيئة المؤسسة -٥

المد ال يجوز الموافقـة علـي مـد الميعـاد ألكثـر ي حالة موافقة اإلدارة الضريبية علي طلب ف :رابعًا 
 يومًا تبدأ من اليوم التالي لنهاية الميعاد األصلي لتقديم اإلقرار الضريبي  (60) من ستين

ال يــتم النظــر فــي طلــب المــد المقــدم مــن الهيئــة المؤسســة بعــد اليــوم الخــامس عشــر مــن  :خامســاً 
ضــريبة و يعتبــر مرفوضــًا مــن الناحيــة الشــهر الثــاني الــذي يلــي نهايــة الفتــرة الخاضــعة لل

 .الشكلية

الحــاالت الخاصــة و االســتثنائية المتعلقــة بشــروط تمديــد اإلقــرار الضــريبي تعــالج بصــورة  :سادســا
  .منفصلة بعد الرجوع بشأنها لإلدارة الضريبية
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   بشأن  )١١( القاعدة التنفيذية رقم

 شروط  تقديم اإلقرار الضريبي املعدل

 

 :من الالئحة التنفيذية  )١٣(المادة رقم 

 

وذلـك لوجـود ، يحق للهيئة المؤسسة تقديم إقـرار ضـريبي معـدل عوضـا عـن إقرارهـا األصـلي :أوًال 
خطأ مادي أو حسابي أو قانوني بشرط أن ال يكون قد صدر للهيئة المؤسسة ربطا ضـريبيا 

 .عن السنة التي يراد عنها تقديم إقرار معدل

لسـنة  ٣اإلقـرار الضـريبي المعـدل ألغـراض تنفيـذ مرسـوم ضـريبة الـدخل رقـم سيعتد بتاريخ  :ثانيًا 
 .وحساب غرامات التأخير ٢٠٠٨لسنة  ٢وتعديالته والمعدل بقانون رقم  ١٩٥٥

  :المعدل الضريبي إجراءات تقديم اإلقرار   :ثالثاً 

تقــدم الهيئــة المؤسســة طلــب رســمي لــإلدارة الضــريبية موضــحا بــه أســباب تقــديم اإلقــرار  - ١
 .الضريبي المعدل

تقوم اإلدارة الضريبية بدراسة أسباب الطلب وتخطر الهيئة المؤسسـة بقرارهـا بـالقبول أو  -٢
ويعتبــر عــدم الــرد خــالل تلــك  مــن تــاريخ تقــديم الطلــب اً يومــ) ٣٠(الــرفض خــالل ثالثــين

 .الفترة رفضًا ضمنياً 

قـــرار الضـــريبي المعـــدل تعـــالج الحـــاالت الخاصـــة واالســـتثنائية المتعلقـــة بشـــروط تقـــديم اإل :رابعــــا ً 
 .لإلدارة الضريبيةبشأنها بصورة منفصلة بعد الرجوع 
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 بشأن) ١٢(القاعدة التنفيذية رقم 

  ةـــــادة براءة الذمـــــراج شهــــاستخ 
  

  التنفيذية ةمن الالئح) ٤٧(المادة رقم 

شهادة براءة الذمة لإلدارة الضريبية ألي هيئة مؤسسة كويتية أن تتقدم بطلب استخراج  : أوالً 

على أن يحدد به صفة الشخص المخول بمتابعة واستالم الشهادة ومعتمد من قبل الهيئة 

 .المؤسسة

 :يرفق بطلب استخراج شهادة براءة الذمة المستندات التالية :ثانياً 

 .صورة من عقد التأسيس وأخر تعديل عليه 

 .واعتماد التوقيعصورة من الرخصة والسجل التجاري  

 :تعبئة التعهدات الموضحة بالنماذج التالية :ثالثاً 

مع إرفاق كشف الوكاالت من وزارة  ةإقرار وتعهد للوكاالت األجنبية العامل) أ(نموذج  

  .التجارة

  .إقرار وتعهد االلتزام بالحجز والتوريد) ب(نموذج  

 .للشريك األجنبي وتعهدإقرار  )ج(نموذج  

 .مقاولي الباطن تعهدو إقرار  )د(نموذج  
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 إقـــرار وتعهــد
  

  .بصفتي المدير المسئول لشركة ……………………………………بموجب هذا أقر أنا 

  
…………………………………………………………………………………………  

  :المشاركة فيها/ الوكالة عنها / بتمثيلها أن الشركات األجنبية التي نقوم 

  )إرفاق قيود الوكاالت األجنبية العاملة(يوجد 

  يوجد ال

  

يخـالف ذلـك فـأنني أكـون  وأقـر أنـه إذا ظهـر مـا –هذا وقد تحـرر هـذا البيـان تحـت مسـئوليتي 

 ١٩٥٥لسـنة ) ٣(ة الدخل رقم بمن مرسوم ضري) ١٢(المادة  ألحكاممسئوًال مسئولية قانونية طبقًا 

والتـــي تقضـــي بـــأن أي تصـــريح كـــاذب يـــؤثر علـــى بيـــان  ،٢٠٠٨لســـنة  ٢والمعـــدل بالقـــانون رقـــم 

  .الضريبة أو أي شهادة مطلوبة ألغراض هذا البيان يعتبر مرتكبًا مخالفة ألحكام المرسوم 

  

  : ....................................رقم البطاقة المدنية

  :التوقيع

  التاريخ

  ....../..../....  

  

íéÖ^¹]ì…]‡æ 

íéfè†–Ö]ì…]ý] 

  )أ(نموذج 

  للوكاالت األجنبية العاملة

Ü{{{{{{{j¤] 
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 إقـــرار وتعهـــد
  

بصفتي …………………………..…………………………………وجب هـذا أقر أنا بم

  ………………………………………………………مؤسسة / المسئول لشركة  المدير

إدارة الضــريبة لصــرف  –إنــه مقابــل حصــولنا علــى شــهادة لمــن يهمــه األمــر مــن وزارة الماليــة 

مســتحقاتنا الماليــة المحجــوزة لــدى الجهــات الحكوميــة والهيئــات والمؤسســات والشــركات بنــاء علــى 

، فــإني أقــر بــأن العقــود المبرمــة مــع تلــك الجهــات لــم يشــارك مــن الالئحــة التنفيذيــة ٣٧المــادة رقــم 

  .شركات أجنبية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر / ذها كليًا أو جزئيًا شركة بتنفي

كمــا نتعهــد للــوزارة بــاإلعالن عــن العقــود التــي ســنبرمها الحقــًا مــع الشــركات المحليــة واألجنبيــة 

مــن قيمــة العقــد اإلجماليــة علــى تلــك الشــركات بنــاء علــى % ٥نســبته  ومقــاولي البــاطن، وحجــز مــا

  .وتزويد اإلدارة الضريبية بنسخة من العقدعاله القرار المذكور أ

مـن ) ١٢(وفي حالة مخالفتنا لذلك فإننا نكـون مسـئولين مسـئولية قانونيـة طبقـًا ألحكـام المـادة 

  .٢٠٠٨لسنة  ٢والمعدل بالقانون رقم  ١٩٥٥لسنة ) ٣(مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 

  

  ...................................: .رقم البطاقة المدنية

  :التوقيع

  التاريخ

  ....../..../....  

  

  )ب(نموذج 

  االلتزام بمرسوم الضريبة
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 إقـــرار وتعهـــد
  

  الشركة .………………………………………………………بمـوجب هـذا أقر أنا 

وٕاذا  -شركة أجنبية أخرى أليمساهم بصفتي الشخصية ولست ممثًال / بأنني شريك المساھم 

من مرسوم ) ١٢(ذلك فإنني أكون مسئوًال مسئولية قانونية طبقًا ألحكام المادة  فما يخالظهر 

والتي تقضي بأن  ،٢٠٠٨لسنة  ٢والمعدل بالقانون رقم  ١٩٥٥لسنة ) ٣(ضريبة الدخل رقم 

على بيان الضريبة أو أي شهادة مطلوبة ألغراض هذا البيان يعتبر أي تصريح كاذب يؤثر 

.مرتكبًا مخالفة ألحكام المرسوم   

  

  

  

  

  : ....................................رقم البطاقة المدنية

  :التوقيع

  التاريخ

  ....../..../....  

  

  
  

  )ج(نموذج 

  للشريك األجنبي
  íéÖ^¹]ì…]‡æ 
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 إقـــرار وتعهـــد
  

  بصفتي المدير المسئول ……………………………………………بموجب هذا أقر أنا 

  ……………………………………………………………………………لشركة 

وأن مـا قـد  –بأن مقاولي الباطن الذين يتم التعامل معهم حاليًا موضح أسمائهم بكشف مرفق 

  .يتم اإلخطار عنهميتم التعامل معهم مستقبًال س

  )بأسماء مقاولي الباطنيرفق كشف (يوجد 

  دال يوج

ذلـك فـأنني أكـون  فمـا يخـالوأقـر أنـه إذا ظهـر  –هذا وقد تحـرر هـذا البيـان تحـت مسـئوليتي 

 ١٩٥٥لسـنة ) ٣(ة الدخل رقم بمن مرسوم ضري) ١٢(المادة  ألحكاممسئوًال مسئولية قانونية طبقًا 

، والتـــي تقضـــي بـــأن أي تصـــريح كـــاذب يـــؤثر علـــى بيـــان ٢٠٠٨لســـنة  ٢والمعـــدل بالقـــانون رقـــم 

  .الضريبة أو أي شهادة مطلوبة ألغراض هذا البيان يعتبر مرتكبًا مخالفة ألحكام المرسوم 

  

  : ....................................رقم البطاقة المدنية

  :التوقيع

  التاريخ

  ....../..../....  

  

  )د(نموذج 

  مقاولي الباطن
íéÖ^¹]ì…]‡æ 
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  بشأن ) ١٣(القاعدة التنفيذية رقم 
  أو التنازل أو التعديل أو التغيري يف بيانات اهليئة املؤسسة فاإلخطار بالتوق

  

  .التنفيذية ةمن الالئح) ١٢(،)١١(رقم المواد 

  

على كل هيئة مؤسسة أن تخطر اإلدارة الضريبية بأي تغيير أو تعديل في البيانات الواردة :  أوالً 

التسجيل، وكذلك في حال توقف الهيئة المؤسسة عن مزاولة النشاط داخل دولة في نموذج 

الكويت أو في حال أي تغيير في كيانها القانوني من دمج أو تنازل عن جزء أو كل نشاط 

يوما من تاريخ حصول ) ٣٠(الهيئة المؤسسة لهيئة مؤسسة أخرى وذلك خالل ثالثون 

  .التغيير أو التعديل

هيئة مؤسسة كويتية أو أجنبية أن تخطر اإلدارة الضريبية بأي تنازل إليها من  على كل: ثانيـاً 

هيئة مؤسسة خاضعة لمرسوم ضريبة الدخل قبل إتمام إجراءات التنازل وٕاعطاء الهيئة 

 ). النقدية أو العينية(المؤسسة المتنازلة مستحقاتها المالية 

ء على أي تعديل أو تغيير في بيانات الهيئة يقدم طلب استخراج بطاقة ضريبية جديدة بنا: ثالثـاً 

  .المؤسسة

يتم تقديم المستندات الدالة على التغيير أو التعديل أو التنازل الكلي أو الجزئي، وتتم   :رابعـاً 

 .مراجعتها واعتمادها بعد استيفاء البيانات المطلوبة
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  بشأن ) ١٤(رقم القاعدة التنفيذية 
  إعادة تصدير األجهزة واملعداتتصدير أو 

  

  التنفيذية ةمن الالئح) ٤٦(المادة رقم 

للهيئات المؤسسة واألفراد التقدم بطلب الحصول على شهادة تصدير أو إعادة تصدير 

  - :إرفاق المستندات التاليةأن يتم على عدات واآلالت وأية مواد أخرى األجهزة والم

 ).صورة(عقد التأسيس وآخر تعديل عليه  

 ).صورة(عقد العمل  

 ).صورة(البيان الجمركي  

 .عنوان الهيئة المؤسسة األجنبية بالخارج 

 .تعهد يفيد امتالك الهيئة المؤسسة أو األفراد لهذه المواد 

شهادة تفيد بقيمة المبالغ المدفوعة للهيئة المؤسسة مقابل االنتفاع بالمواد المراد  

  .تصديرها
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  بشأن ) ١٥(رقم القاعدة التنفيذية 
  ةــــة املؤسســــاءات للهيئـــــاإلعف

  

  التنفيذية ةمن الالئح) ١٣(المادة رقم 

  .القوانين التي تمنح بموجبها إعفاءات للهيئة المؤسسة التي تزاول النشاط بدولة الكويت

  :انين التي تمنح إعفاءات مؤقتةالقو : أوالً 

  -:بشأن تنظيم االستثمار المباشر لرأس المال األجنبي ٢٠٠١لسنة ) ٨(القانون رقم 

لمدة ال تزيد عن عشر سنوات  ضريبة الدخل أو من أي ضرائب أخرى من اإلعفاء -

من بدء التشغيل الفعلي للمشروع، وكذلك إعفاء كل استثمار جديد في المشروع 

ء الممنوحة لالستثمار األصلي عند من هذه الضرائب لمدة مماثله لمدة اإلعفا

  .إنشاء المشروع

 .اتاتفاقيات تجنب االزدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية االستثمار  -

 -:قوانين تمنح إعفاءات كلية: ثانياً 

  :بشأن المناطق الحرة١٩٩٥لسنة ) ٢٦(القانون رقم  - ١

  :تعفى من الضرائب -

رباح التي تحققها من ممارسة نشاطها ات التي تقام بالمناطق الحرة واألالمشروع  - أ

  .داخل هذه المناطق

 .البضائع التي تستورد للمناطق الحرة أو التي تصدر منها  - ب

  .للعمل داخل المناطق الحرة أيا كان نوعها ةاألدوات والمهمات الالزم -ج

بشأن  ١٩٧٩لسنة  ٥٣المعدل بالمرسوم رقم  ١٩٧٦لسنة  ١٠٨المرسوم بقانون رقم  - ٢

  .الطيران العربية واألجنبية من الضرائبإعفاء شركات 

اإلعفاء للشركات الطيران العربية أو األجنبية التي تقرر الدولة التابعة لها معاملة  -

 . شركات الطيران الكويتية بالمثل

ال يعفى من تقديم اإلقرار الضريبي أي هيئة مؤسسة حصلت على إعفاء مؤقت  

  .وفقًا للقوانين المذكورة في أوال
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   بشأن) ١٦(عدة التنفيذية رقم القا
  ةــــادات اإلقامــــــراج شهـــــاستخ

  

على نماذج  اد الحصول على شهادة إقامة بناءً للهيئات المؤسسة الحكومية والخاصة واألفر 

  .التقديم المعدة لذلك واستيفاء جميع البيانات

  

  :لألفراد الكويتييناستخراج شهادة إقامة  : أوالً 

  : المستندات التاليةيتم تعبئة النموذج المعد مرفقًا به  - ١

  ).صورة(شهادة الجنسية الكويتية  

  ).صورة(البطاقة المدنية  

 ).صورة(جواز السفر  

 

   :لألفراد األجانباستخراج شهادة إقامة  :ثانياً 

   :المستندات التاليةيتم تعبئة النموذج المعد مرفقًا به  - ١

  .تفيد باستمرارية العمل من الجهة التي يعمل لديهاشهادة لمن يهمه األمر  

 ).صورة(عقد العمل  

  ).صورة(البطاقة المدنية  

  ).صورة(جواز السفر  

  :مؤسسات والهيئاتاستخراج شهادة إقامة لل :ثالثاً 

  :المستندات التالية تقوم الهيئة المؤسسة بتعبئة النموذج المعد مرفقًا به - ١

 ).صورة  (عقد تأسيس الشركة الكويتية  

 ).صورة( والصناعة الرخصة التجارية من وزارة التجارة 

تقوم اإلدارة الضريبية بإصدار شهادة اإلقامة بعد التدقيق على البيانات المقدمة، تسري  :رابعاً 

 .  لمدة سنة ميالدية
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  طلب شھادة إقامة

  )أفــراد ( 
  
  

  بيانات المستفيد
  

  :    ...................................................................................االســــــــــــــــم
   

  ...................................................................................:    الجنســـيـــــــــة 
  

  :    ...................................................................................الوظيفــــــــــــة 
  

  ...............................................:    ....................................العنــــــــــــوان 
  

  :     ..................................................................................التليفــــــــــــون 
  
  
  

  التوقيع
  
  

  : المستندات المطلوبة
  

 .المدنيةالبطاقة عن صورة  -
 

 ).مغادرة / صفحة آخر دخول  –صفحة البيانات ( جواز السفر عن  صورة -
  

    
  
 

  
  

íéÖ^¹]ì…]‡æ 
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  نموذج 

  )أفراد ( استخراج شهادة إقامة 
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  طلب شھادة إقامة

  ) مقيم أجنبي ( 
  
  

  بيانات المستفيد
  
  

 .….…  : Beneficiary's Name:  ..................................................اســــم المستفيــد

  .… : Occupation:    ..................................................................الوظيفــــــــــــة 

  : Address.....................:    .......................................................العنــــــــــــوان  

 :.Tel:     ..................................................................................التليفــــــــــــون   

  

  
  

  
  المستندات المطلوبة  
 Required documents       

                  
  .شھادة لمن يھمه األمر من الجھة التي يعمل لديھا تفيد بأنه يعمل لديھم        -     

                                       (To whom it may concern certificate proves that he/she is currently employed)   
  .صورة عن عقد العمل -

(Copy of employment contract) 
  .نيةالمدصورة عن البطاقة  -

(Copy of civil I.D) 
  ). صفحة بيانات اإلقامة  –صفحة البيانات ( صورة عن جواز السفر  -

(Copy of Passport – Personal Information page/Residency page) 
 
  
 

  .يوم  ١٨٣عن  الكويت دولة يجب أن ال تقل مدة التواجد داخل :مالحظة 
NOTE: The minimum stay in Kuwait should be not less than 183 days        

  

  
  
  
  

íéÖ^¹]ì…]‡æ 
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 Signature       /توقيع
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  نموذج 

  )مقيم أجنبي(استخراج شهادة إقامة 
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  طلب شهادة إقامة

  )شركات أو مؤسسات ( 

  

  بيانات المستفيد
  

  ...................................................................................:    االســــــــــم 
  

  :    ...................................................................................الجنسيــــــــة
  

  .....................................:    ..............................................العنـــــــوان 
  

  :    ..................................................................................تليفــــــــون 
  
  
  
  

  الختم والتوقيع 
  
  

  المستندات المطلوبة 
  

 .عقد تأسيس الشركة صورة عن  -
 

 . الرخصة التجارية من وزارة التجارةصورة عن  -
  
  

  22491792 (965): فاكس  22482801/3/8(965): تلفون  – الكويت ١٣٠٠١ –) الصفاة( – ٩ب .ص –مجمع الوزارات     
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  نموذج 

  )و مؤسسات شركات أ( استخراج شهادة إقامة 
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  ) ١٧( التنفيذية رقمالقاعدة 
  اسرتداد شهاداتاستخراج  بشأن

   االزدواج الضريبي جتنب ضرائب أجنبية وفقا ألحكام اتفاقية 
  

االسترداد الضريبي  للهيئات المؤسسة الحكومية والخاصة واألفراد التقدم العتماد نماذج

  :التاليةعلى طلب التقديم المعد لذلك واستيفاء جميع البيانات وٕارفاق المستندات  بناءً 

  

  : األفــــــــراد: أوًال 

 .استرداد الضرائب نموذج 

 ).صورة(البطاقة المدنية  

  

  المؤسسات والهيئات: ثانياً 

 .استرداد الضرائب نموذج 

 ).صورة(عقد تأسيس الهيئة المؤسسة  

  

تقوم اإلدارة الضريبية باعتماد نماذج استرداد الضرائب األجنبية بعد التدقيق على البيانات  :ثالثاً 

  .المقدمة
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  ……………………………………………………………………: ناأقر أ

  ممثل قانوني      المستفيد                 وكيل             :         بصفتي 

ومقيم بالكويت إقامة دائمة خالل  )……………………………(بأني أحمل الجنسية 

 )………………………(، وال يوجد لدي محل أو مركز ثابت في٢٠/..٢٠..السنة الضريبية 

وذلك السترداد الضريبة  )……………………………(وفقًا للمعنى الوارد باالتفاقية الكويتية 

من أحكام االتفاقية المذكورة، وأن جميع  )……………(األجنبية المدفوعة وفقًا للمادة رقم 

  .البيانات المقدمة إلى وزارة المالية بدولة الكويت صحيحة

éîÏ@b¶@ŠÔ½a@ @
  

  : ...................................االسم

  :التوقيع

  التاريخ

  ....../..../....  
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  طلب استرداد ضرائب أجنبية

  االزدواج الضريبي تجنب وفقا ألحكام اتفاقية
  )أفــراد ( 

  
  

  بيانات المستفيد
  

  ...................................................................................:    اسم مقدم الطلب 
    

  ممثل قانوني  -وكيل                       -نفسه                       -:    صفتـــــــــــــــه 
  

  ...................................:    ................................................الوظيفــــــــــــة 
  

  :    ...................................................................................العنــــــــــــوان 
  

  :     ..................................................................................رقم الھــــــاتف 
  
  

  وقيع المستفيد ت
___________________  

  
  المستندات المطلوبة 

 .صورة شهادة الجنسية الكويتية -

 .صورة البطاقة المدنية -

 ). مغادرة  \خر دخول آصفحة  –صفحة البيانات ( صورة جواز السفر  -

  ).سند ملكية األسهم وعددها ( صورة المستندات  -
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  نموذج 

  )أفراد(االسترداد الضريبي 
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  طلب استرداد ضرائب أجنبية
  االزدواج الضريبيتجنب وفقا ألحكام اتفاقية 

  )شركات ومؤسسات ( 
  

  بيانات المستفيد
  

  :    ...................................................................................االســــــــــــــم 
  

  :    ...................................................................................الجنسيــــــــــــة
  

  :    ...................................................................................العنــــــــــــوان 
  

  ....................................................................:    ...............رقم الھــــــاتف 
  
  
  

  الختم والتوقيع 
  
  

  المستندات المطلوبة
  

 .عقد تأسيس الشركةصورة عن  -
  

 سند ملكية األسھم األجنبية صورة عن  -
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  نموذج 

  )شركات ومؤسسات(االسترداد الضريبي 
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Claim for refund of Kuwaiti withholding tax under the tax convention/agreement  
Concluded between Kuwait and ……….……., and according to the law no.2 of 2008 on  

                   amending some provision of Kuwait income tax decree no.3 of 1955 
 

اً التفاقية تجنب االزدواج الضريبي الموقعة بين الكويت ـب استرداد الضريبة الكويتية المحتجزة وفقـطل
ة ـلسن ٢م ـانون رقـــالمعدل بالق ١٩٥٥لسنة  ٣لمرسوم ضريبة الدخل رقم  اً ـ، ووفق.....................و

٢٠٠٨ .  
 

For the Year:   ................... :لسنة     
 
Section one:                                                                                                    القسم األول:  
Details of the claimant:                                                                         بيانات مقدم الطلب:  
 
Name:                                                                                                                     االسم:  
Address:                                                                                                               العنوان:  

 

 
 
Email:                                                                                                         االلكترونيالبريد:
 
Section two:                                                                                                   القسم الثاني:  
Details required for the payment of the refund:         البيانات المطلوبة السترداد الضريبة:  
 
Name of Bank:                                                                                                   اسم البنك:  
Account Number:                                                                                           رقم الحساب:  
Bank Address:                                                                                                عنوان البنك:  
 
 
 
 
 
Claimant's Representative:  ممثل مقدم الطلب                                                                   :
 
Claimant's Representative Address:                           عنوان ممثل مقدم الطلب                  :
  
 
 
 
 
 

 

 

 

File Number           :رقم الملف          Tax Identity :                                            :   الرقم الضريبي :
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Section Three                                                                                        القسم الثالث 

 

Details required for the refund                            البيانات المطلوبة السترداد  الضريبة:  
Amount of 

Tax for 

Which 

Refund is 

Claimed in 

K.D.  

مبلغ الضريبة 

المطالب بھا 

  بالدينار الكويتي

Gross Amount 

of the 

Dividends in 

K.D.  

  

  

مبلغ صافي أرباح 

األسھم بالدينار 

  الكويتي

Number of 

Dividends 

Coupons 

 

 

 

 عدد األسھم

  

Rate of 

Interest 

 

  

  

  

  نسبة الفائدة

Payable 

Date 

 

  

  

  

  تاريخ السداد

Name, Address  

and Domicile of 

the Paying 

Company 

 

  

اسم وعنوان ومسكن 

  الشركة المسددة

            

  

            

  

            

  

            

  

            

  

            

  

            

  

            

  
  K.D. 

                        

   ك     .د

K.D. 

 

  ك.د

Total  

  اإلجمالي
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Sections Four:                                                                                                القسم الرابع:  
 
The undersigned declares that the information provided on this form is correct.  
 

.جيقر الموقع أدناه بصحة المعلومات المقدمة في ھذا النموذ  
 
Signature of Claimant:                                                                          توقيع مقدم الطلب:  
 
 
Place and Date:                                                                                          :المكان والتاريخ 

    
Section Five: 
Certification of Tax Authority of the Place of Residence of the Claimant: 
 
I certify that, to the best of my knowledge, the Claimant on the payable date(s) of the 
dividend(s) is a resident within the meaning of the Convention/Agreement for the 
avoidance of double taxation between Kuwait and ………………… 

 
  

  :القسم الخامس
 :إقرار من قبل جھة الضرائب التابعة لبلد إقامة مقدم الطلب

 
يم  ر مق ھم، يعتب اح األس داد أرب اريخ س ي ت ك ف ب، وذل دم الطل أن مق ا، ب د علمن ى ح ر، عل المعني أق المقصود  ب

  ...............المعاھدة لتجنب االزدواج الضريبي بين الكويت و/باالتفاقية
  

  
  

  
           :Signature                                           :التوقيع

  
  
  
  
  
  
  
  

     Date:           :                                       التاريخ
  

  
  الختم الرسمي

  
Official Stamp  

  

  

  

  

  



-٣٧- 
 

  

  )  ١٨(  القاعدة التنفيذية رقم 
  واالستثمار املباشربشأن تسجيل الصناديق واحملافظ االستثمارية  

  
  :من الالئحة التنفيذية)  ١٣(  المادة رقم 

لحساب الهيئات محافظ  على مدراء الصناديق وأمناء االستثمار والشركات التي تدير :أوال 

، التقدم إلى اإلدارة الضريبية بتسجيل الصندوق أو المحفظة الخاضعة للمرسوم المؤسسة

على أن تذكر البيانات الخاصة بالهيئات ، تعبئة نموذج التسجيل المعد لذلك من خالل

  . خليجية  بشكل منفصل عن بيانات الهيئات المؤسسة األجنبيةالمؤسسة  الكويتية  أو ال

على الهيئات المؤسسة التي تمتلك أو تستثمر بصورة مباشرة في بنوك أو شركات استثمار  :ثانيا 

مدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية التقدم لإلدارة الضريبية  للتسجيل اعتبارا من 

وذلك من خالل تعبئة نموذج التسجيل المعد  ظةنشاط الصندوق أو المحف تاريخ بداية

  .لذلك 

  :تتضمن نماذج التسجيل البيانات التالية :ثالثا 

  .اسم الصندوق أو المحفظة -

 .اسم الهيئة المؤسسة باللغة العربية واألجنبية -

 .جنسية الهيئة المؤسسة -

 .عنوان الهيئة المؤسسة داخل أو خارج دولة الكويت -

 .تاريخ بداية النشاط -

 .تاريخ التوزيعات النقدية الخاصة لكل سنة على حده -

  .في الصندوق أو المحفظة األجنبية نسبة مساهمة الهيئة المؤسسة -

  .طبيعة نشاط الهيئة المؤسسة  -

 .أمين االستثمار أو  مدير الصندوق  -

  :يرفق مع نموذج  التسجيل البيانات التالية  :رابعا 

 .صورة من النظام األساسي -

  .لمساهمينصورة من سجل ا -

يتم توقيع واعتماد النماذج بختم وتوقيع من هو مفوض عن الهيئة المؤسسة مع بيان  :خامسا

  .سنده في ذلك تقديم صفته و 
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  كشف تسجيل الصناديق واحملافظ االستثمارية

  
  :...........................النشاط  : .........................اسم الصندوق أو المحفظة

  : ..............الموزعة خالل سنة  ..............................: ....التوزيعات النقدية

  

اسم الهيئة 

  المؤسسة

جنسية الهيئة 

  المؤسسة

تاريخ بداية 

  النشاط ومدته

نسبة مساهمة الهيئة 

المؤسسة في الصندوق 

  أو المحفظة

نصيب الهيئة 

المؤسسة في 

  األرباح أو التوزيعات

  مالحظات

            

            

            

  
< <

  :تقدم النماذج منفصله لكل من : مالحظة * 

  .الخليجية الهيئات المؤسسة الكويتية و  -

  .الهيئات المؤسسة األجنبية  -
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  :ختم الهيئة المؤسسة 

  

  :توقيع المفوض 
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  كشف تسجيل االستثمار املباشر

  
  :...........................النشاط  : ...............................اسم الشركة المديرة

  :...........................رقم التداول 

  

اسم الهيئة 

  المؤسسة

جنسية الهيئة 

  المؤسسة

تاريخ بداية 

  النشاط ومدته

 نسبة مساهمة الهيئة

المؤسسة في الصندوق 

  أو المحفظة

نصيب الهيئة 

المؤسسة في 

  األرباح أو التوزيعات

  مالحظات

            

            

            

  
< <

  :تقدم النماذج منفصله لكل من : مالحظة * 

  .الخليجية الهيئات المؤسسة الكويتية و  -

  .األجنبية الهيئات المؤسسة  -
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  :ختم الهيئة المؤسسة 

  

  :توقيع المفوض 
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  )  ١٩(  القاعدة التنفيذية رقم 
  بشأن اإلخطار بالتوقف أو التنازل أو التعديل 

  أو التغيري يف بيانات الصناديق واحملافظ االستثمارية واالستثمار املباشر
  

  

  :من الالئحة التنفيذية ) ١١(المادة رقم 

  

والشركات التي تدير محافظ استثمارية لحساب على مدراء الصناديق وأمناء االستثمار : أوال 

أن تخطر اإلدارة الضريبية بأي تغيير أو تعديل في البيانات الواردة في  الهيئات المؤسسة

أو في حال أي  ،وكذلك في حال توقف الهيئة المؤسسة عن مزاولة النشاط، نماذج التسجيل

 منالمبادلة أو أي  تغيير آخر تغيير يؤثر في نسب الملكية  سواء بالبيع أو التنازل أو 

  .حصولهيوما من تاريخ  ٣٠صور التصرف وذلك خالل 

  

، وتـتم مراجعتهـا واعتمادهــا إلـى اإلدارة الضـريبية التصـرفيـتم تقـديم المسـتندات الدالـة علـى  :ثانيـا

  .بعد استيفاء البيانات المطلوبة 

  

  .ديليتم تقديم استمارة تسجيل جديدة عند التغيير أو التع  :ثالثا
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  بشأن  ) ٢٠(القاعدة التنفيذية رقم 
  التزام مدراء الصناديق وأمناء االستثمار و اهليئات املؤسسة  

  حبجز وتوريد الضريبة املستحقة على توزيعات األرباح
  

  

  :في الالئحة التنفيذية )   ٤٦( مادة

  

من األرباح % ١٥جز وتوريد على مدراء الصناديق وأمناء االستثمار والهيئات المؤسسة ح  : أوال

 تاريخيوما من ٣٠وذلك خالل   -اإلدارة الضريبية -توزيعها لحساب وزارة المالية المقرر

  .التوزيع

  

المستحقة تزويد اإلدارة الضريبية بالبيانات المتعلقة بتوريد الضريبة على الجهات السابقة  :ثانيا 

  :على الهيئات المؤسسة وفقا لنموذج التوريد المعد لذلك على أن يتضمن البيانات التالية

  .اسم الهيئة المؤسسة باللغة العربية واإلنجليزية  -

 .جنسية الهيئة المؤسسة -

 .نشاط الهيئة المؤسسة  -

 .تاريخ بداية النشاط -

 .عنوان الهيئة المؤسسة داخل و خارج دولة الكويت -

 

  .بة المستحقة على الهيئات المؤسسةسداد الضري ما يفيديرفق بنموذج التوريد  :ثالثا

  

سسة مع بيان صفته توقيع واعتماد النموذج بختم وتوقيع من هو مفوض عن الهيئة المؤ  :رابعا 

  .وسنده بالتوقيع
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  منوذج توريد الضريبة املستحقة من 

  الصناديق واحملافظ االستثمارية واالستثمار املباشر
  

  فقط/ .............................................. بمبلغ :.......... نرفق لكم طيه شيك رقم

  ..................../ الفرع/ ......................................... مسحوب على بنك

  

  م

اسم الهيئة 

  المؤسسة

  )األجنبية(

العنوان داخل 

وخارج دولة 

  الكويت

  الجنسية
تاريخ توزيع 

  األرباح

نصيب الهيئة 

المؤسسة 

  األجنبية

قيمة 

  األرباح

الضريبة 

  المستحقة
  مالحظات

                  

                  

                  

  

  ...................................................../ اسم الهيئة المؤسسة التي أجرت التوزيع

  / ......................................................عنوان الهيئة المؤسسة مرسلة البيانات 
< <

  :تقدم النماذج منفصله لكل من : مالحظة * 

  .الخليجية الكويتية و الهيئات المؤسسة  -

  .الهيئات المؤسسة األجنبية  -
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  :ختم الهيئة المؤسسة 

  

  :توقيع المفوض 

  

  

 ...../...../......التاريخ 
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  ) ٢١( القاعدة التنفيذية  رقم 
  بشأن استخراج شهادة اإلفراج اخلاصة بالصناديق

  واحملافظ االستثمارية واالستثمار املباشر
  

  :من الالئحة التنفيذية )  ٤٧، ٤٦، ٣٨( مادة 

  

يحق لكل هيئة مؤسسة كويتية أن تتقدم بطلب استخراج شهادة إفراج لإلدارة الضريبية عن  : أوال

 .استثماراتها في الصناديق والمحافظ االستثمارية 

  :المستندات التاليةالخاصة بالصناديق االستثمارية يرفق بطلب استخراج شهادة اإلفراج  :ثانيا

 التخطيط لطلب شهادةإلدارة الخضوع الضريبي و ية موجه كتاب باسم وكيل وزارة المال - ١

  .اإلفراج

  .كشف معتمد و موثق بختم الشركة المديرة بأسماء الصناديق االستثمارية المدارة - ٢

  ).ب(تعبئة إقرار و تعهد  - ٣

  .صورة من البطاقة المدنية - ٤

  .صورة من اعتماد التوقيع - ٥

  .صورة من النظام األساسي للصندوق - ٦

  ).إن وجد ( عقد تأسيس الشركات الخليجية صورة من  - ٧

  :يرفق بطلب استخراج شهادة اإلفراج الخاصة بالمحافظ االستثمارية المستندات التالية  :ثالثا 

كتاب باسم وكيل وزارة المالية موجه إلدارة الخضوع الضريبي و التخطيط لطلب شهادة  - ١

  . فراجاإل

  .ة بأسماء المحافظ االستثمارية المدارة كشف معتمد و موثق بختم الشركة  المدير  - ٢

  ).أ ( تعبئة إقرار و تعهد  - ٣

  .صورة من البطاقة المدنية - ٤

  .صورة من اعتماد التوقيع - ٥

  .صورة من الصفحة األولى من عقد المحفظة - ٦
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  ).إن وجد ( صورة من عقد تأسيس الشركات الخليجية  - ٧

  :المستندات التاليةالخاصة باالستثمار المباشر  يرفق بطلب استخراج شهادة اإلفراج :رابعا 

كتاب باسم وكيل وزارة المالية موجه إلدارة الخضوع الضريبي والتخطيط لطلب شهادة  - ١

 ٢٠٠٦لسنة  ٤٦قـانون  يفرضهاعلى أن يبين فيه عدم وجود أي التزامات  ،اإلفراج

المقفلة فـي ميزانية الدولة  و في شـأن الزكـاة و مسـاهمـة الشركـات المسـاهمة العـامـة 

  .في شأن دعم العمالة الوطنية ٢٠٠٠لسنة  ١٩قانون الو 

  .االستثماريةت المساهمة موثق بختم الشركة المديرة بأسماء الشركاكشف معتمد و  - ٢

  .و الخليجيةأصورة من عقد تأسيس الشركات الكويتية  - ٣

  .ل يتم االكتفاء بتقديم عقد المحفظة فقطالمحافظ االستثمارية المملوكة للحكومة بالكام :خامسا 

  .المستحقةالضريبة ال يتم اإلفراج  إال بعد التحقق من القيام بحجز وتوريد  :سادسا  

< <
< <
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  إقرار وتعهد 
  للمتعاملني باألوراق املالية والوحدات االستثمارية

بصفتنا هيئة مؤسسة تعمل في مجال / ........................................... نقر نحن

  :من خالل) الوحدات االستثماريةاألوراق المالية أو حفظ / استثمار/ إدارة(

  / ............................صندوق

  /.....................رقم /....................... محفظة 

  /..................................خرىصور أ

  :بأن الهيئة المؤسسة التي أقوم بتمثيلها هي هيئة مؤسسة

  /..................كويتية                     خليجية

من خليجية، وذلك / انونًا هي هيئة مؤسسة كويتية ــــراري بان الهيئة المؤسسة التي أمثلها قـــــــــــع إقـــــــــم

) الصندوق/ ة ــــالمحفظ(ح ــــــــــة، عند فتـــــــــــة التي قدمتها الشركــــــات والمستندات الصحيحـــــــواقع البيان

  ....../....../.......ا بتاريخ ــــــــلدين

  

éîÏ@b¶@ŠÔ½a@ @

  

  :.............................................االسم

  ...........................................: الصفة

  :...........................يحمل بطاقة مدنية رقم 

  والمفوض بالتوقيع عن الهيئة المؤسسة

...........................................  

  ختم الهيئة المؤسسة  

  التوقيع

  

  

  التاريخ

...../...../.....  

  

íéÖ^¹]ì…]‡æ 
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 )أ(نموذج 
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  إقرار وتعهد 
  للمتعاملني باألوراق املالية والوحدات االستثمارية

بصفتنا هيئة ........... ......................................................./ ......نحننقر 
  ...../......................................................تدير الصندوقمؤسسة 

انـه مـقـابـل حصـولنـا علـى شهــادة إفـراج نتعهد باإلخطـار عـن وجـود أي شـريك أو مســاهــم أجنبي 

الئحته و  ٢٠٠٨لسنة  ٢رقم  قانونالالمعدل بو  ١٩٥٥لسنة  ٣ضريبة الـدخـل رقم خــاضع لمـرســوم 

توريد الضريبة إلى إقرارنا بأن يتم حجز و مع . محاسبة نشاط عوائد األوراق الماليةبفيما يتعلق التنفيذية 

أتعهد بتطبيق مـواد الـقــانـون في الموعد المحدد لها، و وزارة المـالية إدارة الخضوع الضـريبي والتخطـيـط 

من  ١١و الـبـنـد  ٢٠٠٨لـسـنـة  ٢مـن قانـون رقـم  ١مــادة رقـم (التـي تحكم هـذا النشــاط وعـلـى األخـص 

) الئحته التنفيذيةمن  ٤٧و المادة  ٤٦و المــادة  ٣٩المـادة و  الفقرة األخيرة ١٣المــادة و  ٢المــادة 

  .لذلك القواعد و التعليمات  المنظمةو 

و خـروج أي مساهم أباإلضـافـة إلـى إقـرارنـا بإخطـار اإلدارة الضريبية بـأي تعديـالت تتـم عند دخــول 

  .لذكر في ما يخص نشاط التوزيعاتأو شـريك أجنبـي خاضع للمواد سالفة ا

  

éîÏ@b¶@ŠÔ½a@ @

  

  :.............................................االسم

  : ...........................................الصفة

  :...........................يحمل بطاقة مدنية رقم 

  والمفوض بالتوقيع عن الهيئة المؤسسة

...........................................  

  ختم الشركة  

  التوقيع

  

  

  التاريخ

...../...../.....  

ì…]‡æíéÖ^¹] 
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 )ب(نموذج 
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  )٢٢(القاعدة التنفيذية رقم 
  بشأن اسرتداد ضريبة توزيعات األرباح

  من الصناديق واحملافظ االستثمارية واالستثمار املباشر
  

  : من الالئحة التنفيذية )   ٤٢( مادة  

  

يحق للهيئة المؤسسة  المطالبة باسترداد المبـالغ التـي دفعـت منهـا بالزيـادة أو بطريـق الخطـأ  : أوال

  .خمس سنوات من تاريخ  توريد مبلغ الضريبة  لإلدارة الضريبية) ٥(خالل 

  

ـــا تتقـــدم الهيئـــة المؤسســـة بطلـــب االســـترداد علـــى نمـــوذج االســـترداد المعـــد لـــذلك إلـــى اإلدارة  :ثاني

  .الضريبية على أن يتضمن الطلب قيمة المبلغ المطلوب استرداده وسبب االسترداد 

  

يتم توقيع واعتماد نموذج االسترداد بختم وتوقيع من هو مفوض عن الهيئة المؤسسة مع  :ثالثا

  .بالتوقيعبيان صفته وسنده 

  

تقوم اإلدارة الضريبية بتدقيق طلب االسترداد المقدم من الهيئة المؤسسة ورد الضريبة  :رابعا

  .ىأخر المسددة بالزيادة أو بالخطأ ما لم يكن عليها أي مستحقات ضريبية 
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  منوذج طلب   
  بيانات املستفيد اسرتداد ضريبة توزيعات األرباح

 
< <
 

  :..................................................................اسم الهيئة المؤسسة

  ):.............................................االستثمارأمين  -مدير الصندوق ( اسم 

  :...............................................................جنسية الهيئة المؤسسة

  :................................................................عنوان الهيئة المؤسسة

  ...........................................................:....القيمة المراد استردادها

  ..:...............................................................رقم الحساب البنكي 

  ..............................:.................................أسباب طلب االسترداد

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :ختم الهيئة المؤسسة 

  

  :توقيع المفوض 

  

  

íéÖ^¹]ì…]‡æ 
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Claim for refund of Kuwaiti withholding tax under the tax convention/agreement  
concluded between Kuwait and ……….……., and according to the law no.2 of 2008 on 
amending some provision of Kuwait income tax decree no.3 of 1955 

 
تجنب االزدواج الضريبي الموقعة بين الكويت   اً التفاقيةـب استرداد الضريبة الكويتية المحتجزة وفقـطل
ة ـلسن ٢م ـانون رقـــالمعدل بالق ١٩٥٥لسنة  ٣لمرسوم ضريبة الدخل رقم  اً ـووفق، .....................و

٢٠٠٨ .  
 

For the year:   ................... :لسنة     
 
Section one:                                                                                                    القسم األول:  
Details of the claimant:                                                                         بيانات مقدم الطلب:  
 
Name:                                                                                                                     االسم:  
Address:                                                                                                               العنوان:  

 

 
 
Email:                                                                                                        البريد االلكتروني:
 
Section two:                                                                                                   القسم الثاني:  
Details required for the payment of the refund:         البيانات المطلوبة السترداد الضريبة:  
 
Name of bank:                                                                                                   اسم البنك:  
Account number:                                                                                           رقم الحساب:   
Bank address:                                                                                                عنوان البنك:  
 
 
 
 
 
Claimant's representative:  ممثل مقدم الطلب                                                                   :  
 
Claimant's representative address:                           عنوان ممثل مقدم الطلب                   :  
 
 
 
 
 

  نمـوذج طلـب استـرداد الضريبـة الكويتيــــة
Application form for Kuwait tax refunds 

íéÖ^¹]ì…]‡æ 
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Section three                               القسم الثالث                               

Details required for the refund                            البيانات المطلوبة السترداد  الضريبة:  

  
Amount of 

Tax for 

Which 

Refund is 

Claimed in 

K.D.  

 

مبلغ الضريبة 

المطالب بھا 

  بالدينار الكويتي

Gross 

Amount of 

the Dividends 

in K.D.  

  

  

  

مبلغ صافي أرباح 

األسھم بالدينار 

  الكويتي

Number of 

Dividends 

Coupons 

 

 

 

 

 عدد األسھم

  

Rate of 

Interest 

 

  

  

  

  

  نسبة الفائدة

Payable Date 

 

  

  

  

  

  

  تاريخ السداد

Name, 

Address  and 

Domicile of 

the Company 

 

  

  

اسم وعنوان 

  الشركة المسددة

            

  

            

  

            

  

            

  

            

  

            

  

            

  

            

  

            

  
      K.D. 

                         

   ك     .د

     K.D. 

                         

  ك   .د

Total  

  اإلجمالي
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Sections four:                                                                                                القسم الرابع:  
 
The undersigned declares that the information provided on this form is correct.  
 

.جيقر الموقع أدناه بصحة المعلومات المقدمة في ھذا النموذ  
 
 
 
Signature of claimant:                                                                          توقيع مقدم الطلب:  
 
 
Place and date:                                                                                           :المكان والتاريخ 

   
                                                                   
Section five: 
Certification of tax authority of the place of residence of the claimant: 
 
I certify that, to the best of my knowledge, the claimant on the payable date(s) of the 
dividend(s) is a resident within the meaning of the convention/Agreement for the 
avoidance of double taxation between Kuwait and ………………… 
 

  :سم الخامسالق
 :إقرار من قبل جھة الضرائب التابعة لبلد إقامة مقدم الطلب

 
يم  ر مق ھم، يعتب اح األس داد أرب اريخ س ي ت ك ف ب، وذل دم الطل أن مق ا، ب د علمن ى ح ر، عل المعني أق المقصود  ب

  ...............المعاھدة لتجنب االزدواج الضريبي بين الكويت و/باالتفاقية
  
  
  

           :Signature                                           :التوقيع
  
  

     Date:           :                                       التاريخ
  

  
  

  الختم الرسمي
  

Official Stamp  
  

   
  :لالستعمال الرسمي فقط

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 : File Number     :رقم الملف

                           Tax Identity :                             : الرقم الضريبي
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 القاعدة التنفيذية رقم (٢٣) بشأن  
 مصروفات ما قبل التشغيل والصيانة

  

  من الالئحة التنفيذية)  ٣( المادة رقم 

  مصاريف ما قبل التشغيل:  أوالً 

بدولة تكاليف ومصاريف ما قبل توقيع العقد ال يعتد بها كمصاريف تخص النشاط  - ١
  .الكويت ألنها تخص المركز الرئيسي

تكاليف ومصاريف مـا بعـد توقيـع العقـد وقبـل التشـغيل تعامـل معاملـة مصـاريف التأسـيس  -٢
  .ويسمح بها على سنوات تنفيذ العقد بما يتناسب مع إيرادات كل سنة

  مصاريف الصيانة : ثانياً 

، مع مراعاة عدم السماح بأي يتم السماح بها في الفترة التي تمت فيها عمليات الصيانة
  .مخصص مقابل مصاريف الصيانة وتعتبر فترة الصيانة هي فترة مزاولة للنشاط

الحاالت الخاصة واالستثنائية المتعلقة بمصـروفات مـا قبـل التشـغيل والصـيانة تعـالج بصـورة  :ثالثاً 
  .منفصلة بعد الرجوع بشأنها لإلدارة الضريبية
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  التوريدات بشأن ) ٢٤(القاعدة التنفيذية رقم 
  

  من الالئحة التنفيذية )  ٣( المادة رقم 

  :تتم معالجة المواد والمعدات المستوردة من الخارج كالتالي : أوًال 

المركـز الرئيسـي تكـون التكلفـة القصـوى المسـموح بهـا مـا  المواد والمعـدات المسـتوردة مـن - ١
  .من إيراداتها% ٩٠ - %٨٥يعادل نسبة تتراوح بين 

المــواد والمعــدات المســتوردة مــن الشــركات المرتبطــة بالهيئــة المؤسســة موضــوع الفحــص،  - ٢
مـن % ٩٣,٥ - %٩٠تكـون التكلفـة القصـوى المسـموح بهـا مـا يعــادل نسـبة تتـراوح بـين 

  .إيراداتها

موضــوع  المــواد والمعــدات المســتوردة مــن شــركات أخــرى ال عالقــة لهــا بالهيئــة المؤسســة - ٣
 -%  ٩٣,٥نسـبة تتـراوح بـين  تكـون التكلفـة القصـوى المسـموح بهـا مـا يعـادل ،الفحص
  .من إيراداتها% ٩٦,٥

الخـارج ألغـراض عمليـة التركيـب تـتم معالجتهـا وفقـا لمـا  المواد المساعدة والمستوردة من - ٤
  .تعكسه عملية الفحص المستندي

  .اد والمعدات المستوردة من الخارجللمو ال تقبل أي خسارة ناتجة عن عملية التوريد  - ٥

فــي حالــة مــا إذا أســفر الفحــص المســتندي عــن أن قيمــة التكلفــة أقــل مــن النســب المشــار  - ٦
 . إليها أعاله تؤخذ التكلفة طبقا للفحص المستندي 

  : تكلفة التوريدات اآلتيتتضمن : ثانيًا 

  ) . التأمين + مصاريف الشحن +  FOB( أو  CIFمبلغ الفاتورة  - ١

  .مصاريف الجمارك - ٢

  .مصاريف التخليص الجمركي - ٣

  .المصاريف البنكية لالعتمادات المستندية - ٤

 .مصاريف نقل المواد من الميناء للمخازن - ٥

  .أي مصاريف أخرى مرتبطة بالمواد والمعدات المستوردة - ٦

ف التخلــيص الجمركيــة مــع األخــذ باالعتبــار المصــاريف الجمركيــة المعوضــة وكــذلك مصــاري
  .المعوضة من جهة التعاقد و التي يجب استثنائها من تكلفة التوريدات ومن إيراداتها
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تحدد إيرادات المواد في حالة كـون قيمـة المـواد والمعـدات المسـتوردة غيـر محـددة بالعقـد : ثالثاً 
  :بالمعادلة التالية 

  إيرادات العقود         ×   تكلفة المواد والمعدات         =إيرادات المواد والمعدات 
  إجمالي تكاليف السنة المباشرة

ال تسري أحكام هذه القاعدة على الهيئة المؤسسة التي تتمتـع بمزايـا اتفاقيـات منـع االزدواج  : رابعاً 
للتوريدات علما بأن تكلفة التوريـدات هـي مـا نـص عليـه  ءالضريبي مع دولها وتتضمن إعفا

  في البند ثانيًا من القاعدة 

بمزايــا اتفاقيــات منــع االزدواج  ســواء تتمتــعهيئــة المؤسســة للبالنســبة للمــواد المشــتراه محليــا  :خامســاً 
  فإنهــا تحاســب حســبما تســفر عنــه عمليــة الفحــص المســتندي ال ، أوالضــريبي مــع دولهــا 

  . لتلك المواد

الحـــاالت الخاصـــة واالســـتثنائية المتعلقـــة بالتوريـــدات تعـــالج بصـــورة منفصـــلة بعـــد الرجـــوع  :سادســـاً 
  .لإلدارة الضريبيةبشأنها 
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  بشأن  ) ٢٥(القاعدة التنفيذية رقم 
  مصروفات التصميم واالستشارات املتكبدة باخلارج

  

  من الالئحة التنفيذية )  ٣( المادة رقم 

  : يتم معالجة أعمال التصميم التي تمت بالخارج كالتالي :  أوالً  

مـا ا أعمال التصميم التي تمت في المركز الرئيسي، تكون التكلفة القصوى المسـموح بهـ - ١
  . من إيرادات التصميم %٨٠ -% ٧٥يعادل نسبة تتراوح بين 

قبـــل هيئـــات مؤسســـة مرتبطـــة بالهيئـــة المؤسســـة محـــل  أعمـــال التصـــميم التـــي تمـــت مـــن - ٢
ــــــين الفحــــــص ــــــراوح ب ــــــة القصــــــوى المســــــموح بهــــــا مــــــا يعــــــادل نســــــبة تت           ، تكــــــون التكلف

  . من إيرادات التصميم %٨٥ -% ٨٠

أعمــــال التصــــميم التــــي تمــــت مــــن قبــــل هيئــــات مؤسســــة أخــــرى ال عالقــــة لهــــا بالهيئــــة  - ٣
بـين  المسموح بها ما يعادل نسـبة تتـراوحتكون التكلفة القصوى المؤسسة محل الفحص، 

 . من إيرادات التصميم %٩٠ -%  ٨٥

   :يتم معالجة أعمال االستشارات التي تمت بالخارج كالتالي : ثانيًا 

تكون التكلفة القصوى المسموح بهـا أعمال االستشارات التي تمت في المركز الرئيسي،  - ١
  . من إيرادات االستشارات %٧٥ -% ٧٠تتراوح بين  ما يعادل نسبة

أعمال االستشـارات التـي تمـت مـن قبـل هيئـات مؤسسـة مرتبطـة بالهيئـة المؤسسـة محـل  - ٢
         تتــــــراوح بــــــين   تكــــــون التكلفــــــة القصــــــوى المســــــموح بهــــــا مــــــا يعــــــادل نســــــبةالفحــــــص، 

 .من إيرادات االستشارات %٨٠ -% ٧٥

أعمـــال االستشـــارات التـــي تمـــت مـــن قبـــل هيئـــات مؤسســـة أخـــرى ال عالقـــة لهـــا بالهيئـــة  - ٣
تتراوح بـين  تكون التكلفة القصوى المسموح بها ما يعادل نسبةالمؤسسة محل الفحص، 

 . من إيرادات االستشارات %٨٥ -%  ٨٠

      ) ٣٧( ي المـــادةبتطبيـــق مـــا ورد فـــ االلتـــزام ثانيـــاً و أوالً مـــن ) ٣ - ٢(يراعـــى فـــي البنـــدين  :ثالثـــاً 
  .   من الالئحة التنفيذية
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في حالة عدم وجود إيراد منفصل للتصـميم أو االستشـارات علـى الـرغم مـن أن طبيعـة العقـد  :رابعاً 
  : تقتضي وجود تصميم أو استشارات، فإنه يتم تطبيق المعادلة التالية

 ×   تكلفة التصميم أو االستشارات          =إيراد التصميم أو االستشارات  
  إجمالي التكاليف المباشرة

  إيرادات العقود 

المتكبدة  تالحاالت الخاصة واالستثنائية المتعلقة بمصروفات التصميم واالستشارا :خامساً 
    .بالخارج تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها لإلدارة الضريبية
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  بشأن  ) ٢٦( القاعدة التنفيذية رقم 
  يذــــــت التنفــــال حتـــــــــاألعم

  

  من الالئحة التنفيذية )  ٣( المادة رقم 

هــي عبــارة عــن قيمــة مصــروفات تــم تكبــدها ولــم تحصــل الهيئــة المؤسســة علــى إيــراد يقابلهــا خــالل 

التالية ويظهر ذلك في العقود التي بدأت فـي نهايـة السـنة التـي تلك الفترة، حيث يتم ترحيلها للسنة 

وتعـالج بـأن يـتم فحصـها ، يتم المحاسبة عنها أو تكلفة عقود قديمة لم يصـدر عنهـا فـواتير إيـرادات

  .والتأكد منها وترحل للسنة التالية

  :يحق للهيئة المؤسسة مايلي:  أوالً 

  .%٢٠المنفذ منه عن ترحيل تكلفة وٕايراد العقد الذي تقل نسبة  -١

أن ترحل التكلفة التي تتكبدها في نهاية السنة المالية وذلك عن العقـود المسـتمرة والتـي ال  -٢
  .يقابلها إيراد إلى السنة التالية أو يقدر لها إيراد بحيث ال يقل عن التكلفة المتكبدة

ال تقبل نسبة اإلنجـاز حيـث أنهـا تعتمـد علـى جانـب تقـديري، وفـي حالـة عـدم وجـود طريقـة  :ثانيًا 
 .ن التكلفة المقدرة ال تتعدى إيرادات العقدإأخرى بخالف طريقة نسبة اإلنجاز ف

الحــاالت الخاصــة واالســتثنائية المتعلقــة باألعمــال تحــت التنفيــذ تعــالج بصــورة منفصــلة بعــد  :ثالثــًا 
 .لإلدارة الضريبيةبشأنها الرجوع 
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  مقاويل الباطن بشأن ) ٢٧(القاعدة التنفيذية رقم 
  

  من الالئحة التنفيذية ) ٣٧، ١٦( المادة رقم 

يقـوم بتنفيـذ جـزء مـن العقـد أو أي مرحلـه مـن  ةهو كل طرف ثالث أو متعهد أو مستفيد بأي صـور 
  .مراحله و يكون مسئوال عنه

 -:العتماد هذا البند يشترط  :  أوًال 

 .ارتباط العمل المنفذ بواسطة مقاول الباطن بالعقد األصلي-أ

  .أن ال تزيد تكلفة مقاول الباطن عن إيراده إذا كان المنفذ هو الوكيل-ب

 ).مستندات السداد، الفواتير، على سبيل المثال العقد( توفر المستندات الالزمة -ج

تقوم اإلدارة الضريبية باستبعاد ما تم دفعـه مـن مبـالغ لمقـاولي البـاطن عنـد الفحـص إذا لـم  :ثانيًا  
مـن قيمـة % ٥تخطر أي هيئة مؤسسة اإلدارة الضريبية بمقاولي الباطن أو لم تقم بحجـز 

 .العقد مع مقاول الباطن كمحجوز لضمان ضريبة الدخل

بمقاولي الباطن تعـالج بصـورة منفصـلة بعـد الرجـوع الحاالت الخاصة واالستثنائية المتعلقة   :ثالثًا 
  .لإلدارة الضريبيةبشأنها 
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  األصول املستأجرة بشأن ) ٢٨(القاعدة التنفيذية رقم 

  

  من الالئحة التنفيذية )٤٦،١٧،٤،٣(المادة رقم 

  

  األصول المستأجرة من أطراف ال عالقة لها بالهيئة المؤسسة : أوالً 

النشـاط يتم اعتماد تكلفة األصـول المسـتأجرة مـن تلـك الهيئـة المؤسسـة بعـد التأكـد مـن حاجـة  
و اإلطالع علي المستندات المؤيدة له كما يتم محاسبة الهيئات المؤسسـة المـؤجرة  للمصروف

  .عن إيرادات التأجير

  ز الرئيسياألصول المستأجرة من الهيئة المؤسسة التابعة أو المرتبطة أو المرك: ثانياً 

المسـتندات الجمركيـة الخاصـة بتلـك األصـول فإنـه يـتم قدمت الهيئة المؤسسة البيانـات و  إذا -أ
ية وذلك  فيما ال يزيد عن قيمة قسط االسـتهالك لتلـك األصـول عـن ر يجااإلاعتماد القيمة 

 . دولة الكويتالفترة الزمنية التي استخدمت فيها داخل 

نـــه يـــتم إيمـــة األصـــول التـــي يحســـب عليهـــا االســـتهالك ففـــي حالـــة عـــدم إمكانيـــة تحديـــد ق -ب
ــدفاتر و اعتمــ محاســبة المركــز الرئيســي أو الهيئــة المؤسســة اد المصــروف كمــا جــاء فــي ال

  .التابعة أو المرتبطة عنه كإيراد بملف مستقل

االســـتثنائية المتعلقـــة باألصـــول المســـتأجرة تعـــالج بصـــورة منفصـــلة ويـــتم الحـــاالت الخاصـــة و  :ثالثـــاً 
 .لإلدارة الضريبيةبشأنها الرجوع 
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  بشأن  ) ٢٩(القاعدة التنفيذية رقم 
  ةــــول الثابتــــــألصا كالــــاسته

  

  من الالئحة التنفيذية )   ٤( المادة رقم 

  

يتم السماح باستهالك األصول الثابتة وفقًا لطريقـة القسـط الثابـت والـواردة بـاإلقرار الضـريبي  :أوًال 
عــن مــا تعكســه دفــاتر الهيئــة المؤسســة ، علــى أن ال تتعــدى  للهيئــة المؤسســة بغــض النظــر

  :قيمة النسب المحددة بالالئحة وهي كاآلتي

 نسبة االستهالك السنوي نــــوع األصــل
 %٤ المباني 

 %١٥ المباني الجاهزة
 %١٥ األثاث و أدوات المكاتب

 %٢٠ اآلالت و المعدات
 %٢٥ معدات الحفر

 %١٥ األجهزة الكهربائية و اإللكترونية
 %٣٣.٣ أجهزة الحاسب اآللي وملحقاته

 %٢٥ البرمجيات
 %٢٠ السيارات

 %١٥ سيارات الشحن والنقل
 %٢٠ الحافالت

 .أن تكون األصول المطلوب استهالكها مملوكة للهيئة المؤسسة  :ثانيـًا  

 . الكويتأن تكون األصول الزمة لمزاولة العمل أو التجارة في دولة  :ثالثـًا  

 .أن يتحدد قسط االستهالك على أساس التكلفة الدفترية لألصل من تاريخ االستخدام  : رابعـًا 

إال إذا ثبــت أن ظــروف  فــي الجــدول المبــين فــي أوًال،أن تكــون النســب فــي حــدود مــا جــاء  :خامســاً 
تشــغيل األصــل تخــرج عمــا جــرى عليــه العــرف أو العــادة بالنســبة للنشــاط المســتخدم فيــه 

  .األصل
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  .الفروغياتال يتم قبول إطفاء شهرة المحل و  :سادسًا 

 ةبأي طريقـيجوز لدافع الضريبة أن يطلب من اإلدارة الضريبية حساب قسط االستهالك  :سابعًا  
) ٩٠(وذلك قبل ميعاد تقديم اإلقرار الضـريبي بتسـعين، أخرى خالف طريقة القسط الثابت

ى أســـباب معقولــة وفقـــا ولــإلدارة الضـــريبية أن تلبــي هـــذا الطلــب إذا كــان مبنـــي علــ، يومــا
  .المحاسبية الضريبية للقواعد واألصول

ؤسســــة تغييــــر السياســــة المتبعــــة فــــي فــــي حالــــة قبــــول اإلدارة الضــــريبية لطلــــب الهيئــــة الم :ثامنـــــًا 
علـى أن ، احتساب استهالك األصول الثابتة فإنه يتم تطبيقها فقـط علـى األصـول الجديـدة

  . يتم احتساب استهالك األصول القديمة طبقا لسياستها قبل التغيير

صـلة ألصـول الثابتـة تعـالج بصـورة منفاالحاالت الخاصة واالستثنائية المتعلقة باستهالك  :تاسعًا  
  .لإلدارة الضريبيةبشأنها بعد الرجوع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



-٦٢- 
 

  
 بشأن ) ٣٠(القاعدة التنفيذية رقم 

  أرباح وخسائر التصرف باألصول الثابتة 
  

  

  من الالئحة التنفيذية )  ٤٦،٢( المادة رقم 

  

التصـــرف يشـــمل البيـــع والهبـــة والنقـــل [ تقبـــل أربـــاح وخســـائر التصـــرف باألصـــول الثابتـــة    :  أوالً 
طبقـا للمسـتندات المؤيـدة ] للفروع األخـرى أو للمركـز الرئيسـي و المعاوضـة و المقايضـة  

  .لها من عقود و فواتير و بيانات جمركية

يــتم تقــدير ربــح رأســمالي لتلــك األصــول ســواء اســتهلكت بالكامــل أو جزئيــا ومهمــا كــان نــوع  : ثانيــاً 
  . ذلك التصرف

ــاً  يجــوز اعتمــاد إعــدام أصــل أو بضــاعة إال بعــد إخطــار اإلدارة الضــريبية لحضــور مــن ال  : ثالث
 .يمثلها

صول الثابتة تعالج الحاالت الخاصة واالستثنائية المتعلقة بأرباح وخسائر التصرف باأل  : رابعًا 
  .بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها لإلدارة الضريبية
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  بشأن  ) ٣١(القاعدة التنفيذية رقم 
  مصاريف الرواتب و األجور و ما يف حكمهم

  

  من الالئحة التنفيذية )  ٣( المادة رقم 

  الرواتب :  أوالً 

مضافا إليه كل ما قد يتقاضاه عادة مـن عـالوات ، أساسيويقصد بها ما يتقاضاه العامل من أجر 
وذلـك وفقـا لقـانون العمـل فـي القطـاع األهلـي المـادة ، و مكافآت أو عمولة أو منح أو هبـات دوريـة

)٢٨.(  

  :الرواتب المدفوعة محلياً  -١

د و يـتم قبـول هـذا البنـ، الكويـتهي المبـالغ المدفوعـة لألفـراد مقابـل القيـام بأعمـال داخـل دولـة 
 .هبعد اإلطالع على جميع المستندات المؤيدة ل

 :الرواتب المدفوعة عن طريق المركز الرئيسي -٢

ســـواء  بدولـــة الكويـــتهـــي مبـــالغ مدفوعـــة ألشـــخاص يعملـــون لصـــالح أعمـــال مباشـــرة وخاصـــة 
بالداخل أو بالخارج، يتم السماح بها بعد التأكد من حاجة الهيئة المؤسسة لمثل هذا النـوع مـن 
المصــــروف، علــــى أن ال تشــــمل مصــــاريف متعلقــــة بالمشــــتريات أو التصــــميم أو المصــــاريف 

ـــــة ـــــالبحوث والدراســـــات التقني ـــــة ب ـــــة وكـــــذلك المصـــــاريف المتعلق ـــــوفير ، اإلداري ـــــتم ت ـــــى أن ي عل
  .يدة لهاالمستندات المؤ 

  :الضمان االجتماعي المدفوع بالخارج: ثانيًا 

  :يسمح باعتماد مصروف الضمان االجتماعي إذا توفرت الشروط اآلتية

  .الكويتأن يكون مرتبط بعمالة تزاول العمل في دولة  -١

  .من المرتب األساسي لهذه العمالة% ١٠أن ال يزيد عن  -٢

 .الخدمة لتلك العمالةأن ال يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية  -٣

  :مكافأة األعمال الممتازة:  ثالثاً 

  :توفرت الشروط اآلتية الممتازة إذامكافأة األعمال  باعتماد مصروف يسمح

  .أن تكون الهيئة المؤسسة قد حققت أرباح في تلك السنة طبقا إلقرارها الضريبي -١

  .عقود الموظفينأن ينص عليه كل من النظام األساسي للهيئة المؤسسة أو  -٢

 .الكويتأن تكون مدفوعة بدولة  -٣

 .شهور ٣أن ال تزيد عن مرتب  -٤

الحاالت الخاصة واالستثنائية المتعلقة بمصاريف الرواتـب واألجـور و مـا فـي حكمهـم تعـالج  :رابعاً 
  .لإلدارة الضريبيةبشأنها بصورة منفصلة بعد الرجوع 
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  جازاتإلخمصص ا بشأن ) ٣٢( القاعدة التنفيذية رقم 

  

  من الالئحة التنفيذية)  ٣( المادة رقم 

جــازات الثابــت بــاإلقرار الضــريبي والخــاص بالســنة موضــوع الفحــص إليســمح بمخصــص ا: وًال أ
  : كالتالي

يـوم  )١٤(جـازة سـنوية مـدتها إيستحق العامل الذي أمضى في العمل سـنة كاملـة متصـلة  - ١
النصـف األول مـن المـدة المحـددة  العامـل بعـد ىجـازة برضـإلبأجر كامل، ويجوز تجزئـة ا

  .  لها

 )٢١(جــازة ســنوية مــدتها إيســتحق العامــل الــذي أمضــى أكثــر مــن خمــس ســنوات متصــلة  - ٢
  . يوم بأجر كامل

جـــازات علـــى األجـــر األساســـي للعامـــل مضـــافا إليـــه كـــل مـــا إلتحتســـب قيمـــة مخصـــص ا - ٣
ة، ومـن ثـم يتقاضاه العامل عادة مـن عـالوات ومكافـآت أو عمولـة أو مـنح أو هبـات دوريـ

تعتبر البدالت التي يتقاضاها العامل عادة وبصفة دورية ومنها بدل االنتقال وبدل السـكن 
من مشتمالت األجر باستثناء أيـة بـدالت تصـرف للعامـل تعويضـا لـه عـن نفقـات يتكبـدها 

  .بسبب العمل

جــازة بــأجر فــي الحــاالت الخاصــة التــي تــنص إليجــوز التجــاوز عــن الحــدود الســابقة لمــدة ا - ٤
ليهــــا عقــــود العمــــل، أو تقضــــي بهــــا القواعــــد واللــــوائح الداخليــــة لصــــاحب العمــــل بشــــرط ع

 .ة للموافقة عليها مسبقايعرضها على اإلدارة الضريب

ــًا  جــازات تعــالج بصــورة منفصــلة بعــد إلا الحــاالت الخاصــة واالســتثنائية المتعلقــة بمخصــص :ثاني
  .  لإلدارة الضريبيةبشأنها الرجوع 
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  :مثـــــال 
ك شـــهريا .د٢٠٠ك باإلضـــافة لبـــدل ســـكن .د ٦٠٠براتـــب شـــهري  ١/١/٢٠٠٦عـــين موظـــف فـــي 

ك، ولــم .د ٧٠٠لمبلــغ  ٢٠٠٧ك شــهري، ثــم تــم زيــادة راتبــه الشــهري فــي ســنة .د ٧٥وبــدل إنتقــال
  . ٢٠٠٦/٢٠٠٧جازات خالل عامي إيحصل على 

  : جازات الموظف وفقا لما يليإيحسب مخصص 

  : ٣١/١٢/٢٠٠٦السنة المالية المنتهية في  •

  ك .د ٤٧١= يوم         ١٤ ×)  ٧٥+  ٢٠٠+٦٠٠(  =جازات قيمة مخصص اإل

  يوم  ٢٦                                

   ٣١/١٢/٢٠٠٧السنة المالية المنتهية في  •

  ك.د ١٠٥٠= يوم      ٢٨×  ) ٧٥+  ٢٠٠+  ٧٠٠( = جازات قيمة مخصص اإل

  يوم ٢٦                                 

   ك.د)  ٤٧١(= ما سبق تحميله في السنــة السابقـة                             

  ك .د ٥٧٩=                                          ٢٠٠١ما يحمل على سنـة 

  

  

  :ملحوظة

بالنسبة للبدالت التي يتقاضاها العامـل والتـي ال تـدخل ضـمن األجـر، هـي تلـك البـدالت التـي    
  :ف للعامل تعويضا له عن نفقات يتكبدها بسبب العمل، ومنها على سبيل المثالتصر 

  .بدل االنتقال الذي يصرف للمندوبين، ال يدخل ضمن عناصر األجر - ١

بـــدل التليفـــون الـــذي يصـــرف للمســـوقين عبـــر الهـــاتف، ال يـــدخل ضـــمن عناصـــر  - ٢
  .األجر
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  بشأن  ) ٣٣(القاعدة التنفيذية رقم 
  ةــــة اخلدمــــنهايأة ــــخمصص مكاف

 
  من الالئحة التنفيذية )  ٦،  ٣( المادة رقم 

يسمح بخصـم مكافـأة نهايـة الخدمـة التـي تلتـزم الهيئـة المؤسسـة بأدائهـا لموظفيهـا عنـد :  والً أ
  :انتهاء خدماتهم كالتالي

يـوم عـن  )١٥(أيام عن كل سـنة خدمـة مـن السـنوات الخمـس األولـى، وأجـر ) ١٠(أجر   - ١
ة مـن السـنوات التاليـة بحيـث ال تزيـد المكافـأة فـي مجموعهـا عـن أجـر سـنة، كل سنة خدمـ

وذلــــك بالنســــبة للعمــــال الــــذين يتقاضـــــون أجــــورهم باليوميــــة أو باألســــبوع أو بالقطعـــــة أو 
  . بالساعة

يوما عن كل سـنة خدمـة مـن السـنوات الخمـس األولـى، وأجـر شـهر عـن كـل  )١٥(أجر   - ٢
د المكافــأة فــي مجموعهــا عــن أجــر ســنة ونصــف ســنة مــن الســنوات التاليــة بحيــث ال تزيــ

 .وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر

ال يســتحق العامـــل مكافــأة نهايـــة الخدمــة إذا تـــرك العمــل بمحـــض اختيــاره خـــالل الخمـــس  - ٣
ســنوات األولــى، ويســتحق نصــف المكافــأة إذا تجــاوزت مــدة خدمتــه خمــس ســنوات متتاليــة 

 .   وترك العمل بمحض اختياره

تحتســـب مكافـــأة نهايـــة الخدمـــة علـــى آخـــر راتـــب حصـــل عليـــه الموظـــف شـــامال األجـــر   - ٤
األساســـي وكـــل مـــا يتقاضـــاه العامـــل عـــادة مـــن عـــالوات ومكافـــآت أو عمولـــة أو مـــنح أو 
هبــات دوريــة، ومــن ثــم تعتبــر البــدالت التــي يتقاضــاها العامــل عــادة وبصــفة دوريــة ومنهــا 

ر، باســـتثناء أيـــة بـــدالت تصـــرف للعامـــل بـــدل االنتقـــال وبـــدل الســـكن مـــن مشـــتمالت األجـــ
  . تعويضا له عن نفقات يتكبدها بسبب العمل

ال يخل تطبيق الحدود السابقة عند احتساب مكافأة نهاية الخدمـة بأيـة حقـوق أو امتيـازات  - ٥
تتقرر للعامل في عقد العمل أو تكون وفقا للقواعد المعمول بها لدى أية هيئـة أو مؤسسـة 

ة االلتـــزام بعرضـــها علـــى اإلدارة الضـــريبية للموافقـــة عليهـــا أو صـــاحب عمـــل، مـــع ضـــرور 
 . مسبقا

 .يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل - ٦

 .ال تقبل المبالغ المدفوعة عن مكافأة نهاية الخدمة ألي موظف ما زال على رأس العمل - ٧

جـــازات إلع عـــن العمـــل أو اال يســـتحق العامـــل مكافـــأة نهايـــة الخدمـــة عـــن فتـــرات االنقطـــا - ٨
 .الخاصة بدون مرتب

الحـــاالت الخاصـــة واالســـتثنائية المتعلقـــة بمخصـــص مكافـــأة نهايـــة الخدمـــة تعـــالج بصـــورة  :ثانيـــاً 
  .  لإلدارة الضريبيةبشأنها منفصلة بعد الرجوع 
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  :مثـــــال 
رواتـبهم شـهريا احتساب مكافأة نهاية الخدمة التي تلتزم الهيئة المؤسسة بأدائها لمن يتقاضى 

  :من موظفيها عند انتهاء خدماتهم

ويــنص عقــد العمــل المبــرم بينــه وبــين الهيئــة المؤسســة  ١/١/٢٠٠٠بــدأ موظــف العمــل بتــاريخ 
 : على اآلتي

  .يصرف له الراتب عند نهاية كل شهر - ١

  . ك.د ٥٠٠الراتب األساسي  - ٢

  .ك.د ٢٠٠بدل السكن  - ٣

  .ك.د ١٠٠بدل االنتقال   - ٤

 . ك.د ٦٠٠إلى مبلغ ٢٠٠٦ك وفي سنة .د ٥٥٠إلى ٢٠٠٣األساسي سنة وقد تم زيادة الراتب 

فـــي الحـــالتين  ٣٠/٦/٢٠٠٧المطلــوب كيفيـــة احتســـاب مخصـــص مكافـــأة نهايـــة الخدمـــة فـــي 
 :التاليتين

  .حالة إقالة الموظف في هذا التاريخ  - أ

  . حالة استقالة الموظف بمحض إرادته  - ب

  :حالة إقالة الموظف -أ

  : ٣١/١٢/٢٠٠٠السنة األولى المنتهية في   •

من قـانون العمـل، وطبقـا إلفـادة وزارة ) ٢٨(األجر الشهري بمفهومه الشامل طبقا لحكم المادة 
 ك.د ٨٠٠) =  ١٠٠+  ٢٠٠+  ٥٠٠= ( الشئون االجتماعية والعمل 

 ك .د ٤٦٢= يوم  ١٥×  ك.د ٨٠٠ =  قيمة مخصص مكافأة نهاية الخدمة

  يوم ٢٦                                              
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  :  ٣١/١٢/٢٠٠١السنة الثانية المنتهية في  •

  يوم ٣٠×  ك.د ٨٠٠ =  قيمة مخصص مكافأة نهاية الخدمة
 يوم ٢٦      

 ك.د ٩٢٣= 

 ك.د )٤٦٢(=   ما سبق تحميله في السنة السابقة
 ك.د ٤٦١=   ما يحمل على السنة

 
  : ٣١/١٢/٢٠٠٢السنة الثالثة المنتهية في  •

  يوم ٤٥×  ك.د ٨٠٠ =  قيمة مخصص مكافأة نهاية الخدمة
 يوم ٢٦      

 ك.د ١٣٨٥= 

 ك.د )٩٢٣(=  ما سبق تحميله في السنة السابقة
 ك.د ٤٦٢=  ما يحمل على السنة

  : ٣١/١٢/٢٠٠٣السنة الرابعة المنتهية في  •

  ك.د ٨٥٠) =  ١٠٠ + ٢٠٠+  ٥٥٠= ( األجر الشهري 

  يوم ٦٠×  ك.د ٨٥٠ =  قيمة مخصص مكافأة نهاية الخدمة
 يوم ٢٦      

 ك.د ١٩٦٢= 

 ك.د )١٣٨٥(=  ما سبق تحميله في السنة السابقة
 ك.د ٥٧٧=  ما يحمل على السنة

  : ٣١/١٢/٢٠٠٤السنة الخامسة المنتهية في  •

  يوم ٧٥×  ك.د ٨٥٠ =  قيمة مخصص مكافأة نهاية الخدمة
 يوم ٢٦      

 ك.د ٢٤٥٢= 

 ك.د )١٩٦٢(=  ما سبق تحميله في السنة السابقة
 ك.د ٤٩٠=  ما يحمل على السنة

  :٣١/١٢/٢٠٠٥السنة المالية السادسة المنتهية في  •

 الواجب تحميله على السنةقيمة مخصص نهاية الخدمة 

  ك.د ٨٥٠= أجر شهر طبقا لنص القانون                  = 

  : ٣١/١٢/٢٠٠٦السنة المالية السابعة المنتهية في  •

  ك .د ٩٠٠) =  ١٠٠+ ٢٠٠+ ٦٠٠= ( األجر الشهري 
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  : ويحسب مخصص مكافأة نهاية الخدمة وفقا لما يلي

  يوم ٧٥×  ك.د ٩٠٠ =  مخصص نهاية الخدمة عن الخمس سنوات األولى
 يوم ٢٦      

  ك.د ٢٥٩٦= 
 

 )٩٠٠(= )أجر شهر(السنة السادسة مخصص مكافأة نهاية الخدمة عن 
 ك.د ٣٤٩٦=  إجمالي المخصص حتى نهاية السنة السادسة

 ك.د ٣٤٩٦= إذًا مخصص مكافأة نهاية الخدمة حتى نهاية السنة السادسة    
ك  .د) ٣٣٠٢( = ) ٨٥٠+  ٢٤٥٢= ( ما سبق تحميله 

 ك.د ١٩٤=  الفرق

  

 ك .د ٩٠٠) = أجر شهر ( مخصص مكافأة نهاية الخدمة المستحق عن السنة السابعة 

فروق المخصص عن السنوات + قيمة المخصص المستحق عن العام = (  ما يحمل على السنة
 ك.د ١٠٩٤= )١٩٤+  ٩٠٠) = (تب خالل العام السابقة والناجمة عن زيادة الرا

  : ٣٠/٦/٢٠٠٧الفترة المنتهية في  •

  أجر شهر طبقا لنص القانون= نهاية الخدمة عن العام مخصص 

 .ك.د ٤٥٠= شهر   ٦  × ك .د ٩٠٠= نصف أجر شهر =  إذًا ما يحمل عن الفترة

                                                             ١٢ 

بمبلـغ  ويالحظ أنه في حالة إقالة الموظف فـي هـذا التـاريخ يسـتحق مكافـأة نهايـة الخدمــة 
  .ك وأنه ال يعتد بالمخصص المحمل على السنوات أعاله إال عند السداد الفعلي.د ٤٨٤٦

  

  :حالة استقالة الموظف بمحض إرادته -٢

  :  يراعى اآلتي في حالة استقالة الموظف

ـــــة اســـــتقالة الموظـــــف خـــــالل الســـــنوات مـــــن  - ١          ٢٠٠٤وحتـــــى قبـــــل نهايـــــة  ٢٠٠٠فـــــي حال
  .هاية خدمةال يستحق الموظف مكافأة ن

%  ٥٠في حالة استقالة الموظف بعد الخمـس سـنوات األولـى مـن بدايـة عملـه، يسـتحق   - ٢
  . من مخصص مكافأة نهاية الخدمة المحتسب حتى تاريخ استقالته

ومـــن ثـــم فإنـــه فـــي حالـــة اســـتقالة الموظـــف فـــي هـــذه الحالـــة فـــإن مكافـــأة نهايـــة الخدمـــة  
  .ك.د ٢٤٢٣% =  ٥٠× ك .د ٤٨٤٦= المستحقـة    
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لمكافـأة نهايـة الخدمـة  الهيئـة المؤسسـةويمكن للفاحص الضريبي التحقق من صـحة احتسـاب 
  :وفقا للطريقة المختصرة التالية

  : حالة إقالة الموظف -١

مـن قـانون ) ٢٨(شهري يتقاضاه العامل طبقـا للمفهـوم الشـامل لألجـر وفقـا لحكـم المـادة آخر أجر 
  .ك.د ٩٠٠=  ١٠٠+  ٢٠٠+  ٦٠٠= العمل، وٕافادة وزارة الشئون االجتماعية والعمل 

  ٢٠٠٠/٢٠٠٤سنوات 
  

  ك.د ٢٥٩٦ =يوم  ١٥ ×سنة  ٥× ك .د ٩٠٠= مكافأة نهاية الخدمة عن الخمس سنوات األولى

  يوم ٢٦                                                               

  ٢٠٠٥/٢٠٠٦سنوات 

  ك.د١٨٠٠=      شهر لكل سنة               ١× سنة  ٢× ك .د ٩٠٠= مكافأة نهاية الخدمة 

   ٣٠/٦/٢٠٠٧وحتى  ١/١/٢٠٠٧الفترة من 

  ك.د ٤٥٠=                        ٦   ×شهر سنوي  ١× ك .د ٩٠٠= مكافأة نهاية الخدمة 

                                                    ١٢  

  ك.د ٤٨٤٦=                  ٣٠/٦/٢٠٠٧إجمالي مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل في 

  :حالة استقالة الموظف بمحض إرادته - ٢

ـــأة نهايـــة الخدمـــة إذا اســـتقال بمحـــض إر % ٥٠يســـتحق فقـــط  ـــه بعـــد الخمـــس ســـنوات مـــن مكاف ادت
  .األولى

وفـــــي المثـــــال المعـــــروض يكـــــون المســـــتحق للعامـــــل عـــــن مكافـــــأة نهايـــــة الخدمـــــة إذا اســـــتقال فـــــي 
  .ك.د ٢٤٢٣% = ٥٠× ك .د ٤٨٤٦=  ٣٠/٦/٢٠٠٧

أمــا إذا اســتقال العامــل خــالل الخمــس ســنوات األولــى مــن بدايــة عملــه فــال يســتحق مكافــأة نهايــة 
  .الخدمة

  :ملحوظة

للبدالت التي يتقاضاها العامـل والتـي ال تـدخل ضـمن األجـر هـي تلـك البـدالت التـي بالنسبة 
  :تصرف للعامل تعويضا له عن نفقات يتكبدها بسبب العمل، ومنها على سبيل المثال

  .بدل االنتقال الذي يصرف للمندوبين، ال يدخل ضمن عناصر األجر - ١

  .ناصر األجرعبدل التليفون الذي يصرف للمسوقين عبر الهاتف، ال يدخل ضمن  - ٢
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  املخصصات واالحتياطيات بشأن ) ٣٤( القاعدة التنفيذية رقم 

  

  :من الالئحة التنفيذية)   ٦( المادة 

  :المخصصات: أوالً 

دوث هي أعباء على األرباح يتم تكوينهـا مـن أجـل مواجهـة خسـائر مؤكـدة أو غيـر مؤكـدة الحـ
وذلـك ، محددة القيمة أو غير محددة وتعتبر من الخصـوم المتداولـة ويـتم إثباتهـا بقائمـة الـدخل

  .سواء حققت الهيئة المؤسسة أرباح أم لم تحقق

  :أنواع المخصصات - ١

 .مخصص استهالك األصول •

 .مخصص ديون مشكوك في تحصيلها •

 .مخصص بضاعة راكدة •

 .مخصص بضاعة بطيئة الحركة •

 .منتهية الصالحيةمخصص بضاعة  •

 .مخصصات أخرى •

ولكــن يــتم الســماح ، ال يســمح بخصــم المخصصــات التــي تقــوم الهيئــة المؤسســة بتكوينهــا - ٢
 -:وعلى سبيل المثال، بالتكلفة الفعلية التي أنفقتها الهيئة المؤسسة من هذه المخصصات

  .الديون المعدومة المؤيدة فعليا بموجب أحكام قضائية •

 .راكدة وبطيئة الحركة طبقا للمستندات المؤيدة لهامصروفات البضاعة ال •

بعــد إخطــار اإلدارة مصــروفات البضــاعة المنتهيــة الصــالحية التــي يــتم إعــدامها فعليــا  •
ـــدة بموجـــب شـــهادة صـــادرة مـــن الجهـــة  الضـــريبية لحضـــور مـــن يمثلهـــا أو تكـــون مؤي

 .المختصة

 .لمؤيدة لهاالمصروفات الفعلية من المخصصات األخرى تقبل طبقا للمستندات ا •
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  :االحتياطيات: ثانياً 

هـــي توزيـــع للـــربح يـــتم تكوينهـــا لمقابلـــة الخســـائر المحتملـــة الحـــدوث أو لتقويـــة ودعـــم المركـــز  
عتبـر مـن حقـوق الملكيـة ويـتم إثباتهـا فـي قائمـة التوزيعـات وال يـتم تو ، المالي للهيئـة المؤسسـة

  .إال في حالة تحقيق أرباح اتكوينه

ناء بعــض احتياطيــات قطــاع البنــوك ع أنواعهــا ال يســمح بخصــمها باســتثواالحتياطيــات بجميــ
  .طبقا لما تنص عليه القواعد و التعليمات التي تفرضها الجهات الرقابية عليهاوالتأمين 

الحاالت الخاصـة واالسـتثنائية المتعلقـة بالمخصصـات واالحتياطيـات تعـالج بصـورة منفصـلة  :ثالثاً 
  .الضريبيةلإلدارة بشأنها بعد الرجوع 
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  بشأن ) ٣٥(القاعدة التنفيذية رقم 
  لــــــــل والكفيــوكيــــــة الــــعمول

  

  من الالئحة التنفيذية )   ٣( المادة رقم 

مــن قيمــة المنفــذ مــن % ٢بحــد أقصــى ) مجتمعــين ( يــتم الســماح بعمولــة للوكيــل والكفيــل  :أوًال  

العقـــود التـــي أبرمتهـــا الهيئـــة المؤسســـة ســـنويا بعـــد اســـتبعاد اإليـــرادات المعوضـــة واإليـــرادات 

وذلك بعد اإلطـالع علـى  ، واإليرادات المعفاة طبقًا التفاقيات منع االزدواج الضريبياألخرى

  .ؤيدة لذلكالمستندات الم

ــًا  إذا كــان الوكيــل أو الكفيــل مقــاول بــاطن لــدى الهيئــة المؤسســة فإنــه يخصــم مــن اإليــرادات  :ثاني

  .قيمة ما نفذه للهيئة المؤسسة قبل احتساب عمولته

، المؤسســة الشــريكة فــي شــركة كويتيــة ةال تحتســب عمولــة الوكيــل أو الكفيــل كتكلفــة للهيئــ : ثالثــًا 

عنـدما )  joint venture ( كمـا ال تحتسـب عمولـة لهمـا فـي شركــات المشـروع المشـترك 

 .يكون الشريك هو الوكيل أو الكفيل 

عنــدما يكـــون التــأمين ال تســري هــذه القاعــدة علــى الهيئــات المؤسســـة العاملــة فــي مجــال  : رابعــًا 

 .الوكيل هو وكيل منتج

الكفيــل تعــالج بصــورة منفصــلة بعــد  أوو االســتثنائية المتعلقــة بالوكيــل  الحــاالت الخاصــة :خامســًا 

 .لإلدارة الضريبيةبشأنها الرجوع 
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  بشأن  ) ٣٦(القاعدة التنفيذية رقم 
  وأرباح وخسائر فروق العملة أسعار الصرف

  

  من الالئحة التنفيذية )  ٣،  ٢( المادة رقم 

  :أسعار صرف العمالت األجنبية:  أوالً 

ي وذلـــك وفقـــا لتعليمـــات بنـــك الكـــويتتعتمـــد أســـعار الصـــرف للعمـــالت األجنبيـــة مقابـــل الـــدينار 
  .المركزي ويعتد بمتوسط سعر الصرف السنوي الكويت

  :أرباح وخسائر فروق العملة: ثانياً 

أو الشـراء و تعتـرف بهـا التي تنتج من عمليات البيع الدائنة أو المدينة هي قيمة فروق العملة 
  :وذلك على النحو التالي خسائر أو الهيئة المؤسسة كأرباح

 :وتنقسم إلى  أرباح فروق العملة  -١

البيـع أو  عمليـات الشـراءمن  هذه األرباح والناتجةتقبل  :أرباح فروق عملة حقيقية  - أ
الصـرف فـي تـاريخ  نتيجة اختالف أسعار الصرف في تاريخ االستحقاق عـن أسـعار

  .السداد أو التحصيل

حيــث أنهــا ليســت حقيقيــة وٕانمــا  األربــاحال تقبــل تلــك : أربــاح فــروق عملــة دفتريــة   - ب
  .تنتج عن إعادة تقييم أصول وخصوم الهيئة المؤسسة

 :خسائر فروق العملة وتنقسم إلى  -٢

بشرط تقديم المستندات المؤيدة لهـا هذه الخسائر تقبل  :خسائر فروق عملة حقيقية  - أ
البيــــع نتيجــــة اخــــتالف أســــعار الصــــرف فــــي تــــاريخ أو  عمليــــات الشــــراءوتنــــتج مــــن 

 . أسعار الصرف في تاريخ السداد أو التحصيل االستحقاق عن

ال تقبـل تلـك الخسـائر حيـث أنهـا ليسـت حقيقيـة وٕانمـا  :خسائر فـروق عملـة دفتريـة  - ب
 .لهيئة المؤسسةتنتج عن إعادة تقييم أصول وخصوم ا

الحاالت الخاصة واالستثنائية المتعلقة بأسعار الصرف وأرباح وخسائر فروق العملـة تعـالج  :ثالثًا 
  .لإلدارة الضريبيةبشأنها بصورة منفصلة بعد الرجوع 
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  بشأن  ) ٣٧(القاعدة التنفيذية رقم 
  ابات الضمانـــوائد املصرفية و خطــــالف

  

  من الالئحة التنفيذية )  ٣( المادة رقم 

   :الفوائد المصرفية: أوالً 

يــتم قبــول الفوائــد المدفوعــة محليــا عــن تســهيالت مصــرفية وقــروض مســتخدمة فــي النشــاط  - ١

أمـــا ، األساســـي للهيئـــة المؤسســـة بعـــد التأكـــد مـــن لـــزوم القـــرض والمســـتندات المؤيـــدة لـــه 

نـه يـتم اعتمـاد إمويـل العمليـات الرأسـمالية فبالنسبة للفوائد على القـروض المسـتخدمة فـي ت

  .الفائدة وٕاضافتها إلى قيمة األصل

أو مــن الشــركات المرتبطــة بالهيئـــة ال يعتــد بكافــة الفوائــد المحملــة مــن المركــز الرئيســي  - ٢

، كمـــا ال يعتـــد المؤسســـة عـــن حســـابها الجـــاري بفـــرع الهيئـــة المؤسســـة فـــي دولـــة الكويـــت

  .بالفوائد المحملة من الوكيل

ن تلـك الفوائـد دفعـت عـن قـروض أال يعتد بالفوائد المدفوعة بالخارج إال فـي حالـة إثبـات  - ٣

  .في دولة الكويتأو تسهيالت مصرفية لتمويل نشاط الهيئة المؤسسة 

  :عمولة خطاب الضمان المدفوعة بالخارج :ثانياً 

يتم السماح بها بعـد التأكـد مـن أن تلـك العمولـة مدفوعـة فقـط ألحـد البنـوك األجنبيـة السـتخراج 

حـــد البنـــوك المحليـــة وبشـــرط ارتبـــاط ذلـــك الخطـــاب بمشـــروع خاضـــع أخطـــاب الضـــمان مـــن 

  .وال يقبل ما تعلق منه بإيراد غير خاضع للضريبة دولة الكويتللضريبة في 

ائية المتعلقـــة بالفوائـــد المصـــرفية و خطابـــات الضـــمان تعـــالج الحـــاالت الخاصـــة واالســـتثن :ثالثـــا ً 

  .ها لإلدارة الضريبيةبشأنبصورة منفصلة بعد الرجوع 
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  التعويضات بشأن )  ٣٨( القاعدة التنفيذية رقم 
  

  من الالئحة التنفيذية )  ٣( المادة رقم 

   :التعويضات المقبوضة: أوال 

فــذة فإنــه يــتم الجهــة صــاحبة المشــروع للهيئــة المؤسســة المنفــي حالــة وجــود تعــويض مــن قبــل 
  :معالجتها كالتالي

  :التعويض الناشئ عن زيادة تكلفة مثل تعديل مواصفات العقد -١

 : في حالة الربط التقديري على الهيئة المؤسسة –أ 

فان التعويض يعتبر جزء من رقم األعمال ويوزع بالنسبة والتناسب حسب إيرادات كل سنة 
لى إجمالي اإليرادات، ويخضع لنفس نسبة تقدير األرباح بعد إعادة احتسابها على أساس إ

  .اإليراد الجديد

  : في حالة الربط طبقا للفحص الفعلي للهيئة المؤسسة -ب 

ــــــى           جمــــــالي اإليــــــرادات إيــــــوزع التعــــــويض بالنســــــبة والتناســــــب حســــــب إيــــــرادات كــــــل ســــــنة إل
ويعـــاد احتســــاب ) أو يخصـــم مـــن خســــائرها ( ح الســــنة ويضــــاف إلـــى ربـــ) الخاصـــة بالعقـــد (

  .الضريبة بعد ذلك

  :التعويض الناشئ عن أسباب أخرى -٢

نه يعتبر كإيراد عارض إالتعويض الناشئ عن أسباب أخرى مثل تأخير السداد أو سحب العقد ف
  . يضاف لربح السنة التي تحقق فيها اإليراد

  :التعويضات المدفوعة: ثانيا

ة للغيـر نتيجـة تنفيـذ بعـض السماح بتلـك المبـالغ المدفوعـة كتعويضـات مـن الهيئـة المؤسسـيتم  -١
  .وف مقبول في السنة التي وقعت فيه وبعد التحقق من عملية السدادوذلك كمصر  األعمال

ــتم الســماح بالغرامــات الجزائيــة و التعويضــات التــي تــدفعها الهيئــة المؤسســة للغيــر نتيجــة  -٢ ال ي
  .هيئة المؤسسة هي المسئولة عنهاأخطاء تكون ال

الحـــاالت الخاصـــة واالســـتثنائية المتعلقـــة بالتعويضـــات تعـــالج بصـــورة منفصـــلة بعـــد الرجـــوع  :ثالثـــا
  .لإلدارة الضريبيةبشأنها 
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  :١ــــــالمث
  :في حالة الربط التقديري

  :ك، تم تنفيذه كما يلي.مليون د ١٠قامت هيئة مؤسسة بتنفيذ عقد بقيمه إجمالية 

  ك .مليون د ٢السنة األولى  

  ك.مليون د ٣السنة الثانية  

  ك.مليون د ٥السنة الثالثة  

ـــديريا بنســـبة  ـــم محاســـبتها تق ـــة المؤسســـة الضـــريبة %  ١٠ت ـــم احتســـاب الضـــريبة وســـددت الهيئ وت
ك ، تـــم .علـــى تعـــويض مقـــداره مليـــون د بعـــد ســـنتينالمســـتحقة عليهـــا، حصـــلت الهيئـــة المؤسســـة 

  :معالجته كالتالي 

  السنة األولى •

  ك .د ٢٠٠٠٠٠=   ١٠٠٠٠٠٠×   ٢٠٠٠٠٠٠= قيمة ما يخصها من التعويض 

                                 ١٠٠٠٠٠٠٠   

  ك.د ٢٢٠٠٠٠٠=  ٢٠٠٠٠٠+  ٢٠٠٠٠٠٠= إيراد السنة 

  ك .د ٢٢٠٠٠٠% = ١٠×  ٢٢٠٠٠٠٠= صافي ربح السنة 

  ك.د ٣٣٠٠٠% = ١٥ضريبة مستحقة بواقع 

  ك.د) ٣٠٠٠٠(  =               المسدد سابقا  

  ك .د ٣٠٠٠       الباقي المستحق          

  السنة الثانية •

  ك.د ٣٠٠٠٠٠=  ١٠٠٠٠٠٠× ٣٠٠٠٠٠٠= قيمة ما يخصها من التعويض  

                                 ١٠٠٠٠٠٠٠   

  ك .د ٣٣٠٠٠٠٠=  ٣٠٠٠٠٠+  ٣٠٠٠٠٠٠= إيراد السنة 

  ك.د ٣٣٠٠٠٠% = ١٠×  ٣٣٠٠٠٠٠= صافي ربح السنة 

  ك.د ٤٩٥٠٠% =  ١٥الضريبة بواقع 

  ك.د) ٤٠٠٠٠( =المسدد سابقا           

  ك.د    ٩٥٠٠الباقي المستحق           
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  السنة الثالثة •

  ك.د ٥٠٠٠٠٠=  ١٠٠٠٠٠٠×  ٥٠٠٠٠٠٠= قيمة ما يخصها من التعويض  

                                 ١٠٠٠٠٠٠٠   

  ك.د ٥٥٠٠٠٠٠=  ٥٠٠٠٠٠+  ٥٠٠٠٠٠٠= إيراد السنة 

  ك .د ٥٥٠٠٠٠% = ١٠×  ٥٥٠٠٠٠٠= صافي ربح السنة 

  ك.د ٨٢٥٠٠% = ١٥الضريبة المستحقة بواقع 

  ك.د) ٧٠٠٠٠( =المسدد سابقا                   

  ك.د   ١٢٥٠٠الباقي المستحق                    

  

  : ٢ال ـــمث
  في حالة الفحص الدفتري 

مليـــون والتـــي كانـــت  ١٠المؤسســـة المـــذكورة ســـابقا عـــن عقـــدها البـــالغ تـــم فحـــص الهيئـــة  -
  :إيراداتها في السنوات التالية كما يلي

 ك .مليون د ٢السنة األولى   -

  ك.مليون د ٣السنة الثانية   -   

  ك.مليون د ٥السنة الثالثة   -   

  :تم إصدار الربط وكانت النتيجة كما يلي

  ك.د ١٥٠٠٠٠ها السنة األولى خسارتها مقدار  -

  ك .د ١٠٠٠٠٠السنة الثانية ربحها مقداره  -

 ك.د ٥٠٠٠٠السنة الثالثة ربحها مقداره  -

ك يـتم .د ١٠٠٠٠٠٠تم سداد الضريبة وحصلت الهيئة المؤسسة بعد سنتين علـى تعـويض مقـداره 
 :معالجته كالتالي 

  ما يخصها من التعويض  السنوات

  ٢٠٠٠٠٠  األولى

  ٣٠٠٠٠٠  الثانية

  ٥٠٠٠٠٠  الثالثة
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  :وعلى هذا تكون النتيجة كما يلي

  

  السنة األولى •

  ك.د ١٥٠٠٠٠الخسارة طبقا لكتاب الربط الصادر 

  ك.د ٢٠٠٠٠٠من التعويض  مايخصهايخصم منها 

  ك.د ٥٠٠٠٠صافي الربح المعدل 

  ك.د ٧٥٠٠% = ١٥الضريبة بواقع 

  

  السنة الثانية •

  ك.د ١٠٠٠٠٠كتاب الربط مقداره ل طبقاربح 

  ك.د ٣٠٠٠٠٠من التعويض مايخصها يضاف إليه 

  ك.د ٦٠٠٠٠%  = ١٥ك الضريبة بواقع .د ٤٠٠٠٠٠الربح المعدل 

  

  السنة الثالثة  •

  ك.د ٥٠٠٠٠كتاب الربط مقداره طبقا لربح 

  ك.د ٥٠٠٠٠٠يضاف إليه حصتها من التعويض 

  ك.د ٥٥٠٠٠٠الربح المعدل 

  ك.د ٨٢٥٠٠%  = ١٥الضريبة بواقع 
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  التربعات واهلبات بشأن ) ٣٩( القاعدة التنفيذية رقم 
 

  من الالئحة التنفيذية )  ٣( المادة رقم 

  .هي تشمل كل ما هو نقدي أو عيني يمنحها المتبرع أو الواهب دون عوض

  :المعالجة الضريبية:  أوًال  

تقبـل  الكويتالتبرعات أو الهبات أو اإلعانات التي تؤدى إلى جهات حكومية في دولة  -١
  . بالكامل سواًء كانت نقدية أو عينية

التبرعات أو الهبات أو اإلعانات النقديـة المدفوعـة لجهـات كويتيـة خاصـة مرخصـة فـي  -٢
كالهيئـــــات والجمعيـــــات الخيريـــــة واالجتماعيـــــة تقبـــــل بشـــــرط أال يتجـــــاوز  الكويـــــتدولـــــة 

الضــريبي قبــل  مــن صــافي دخــل الهيئــة المؤسســة طبقــا لإلقــرار% ٢.٥االقتطــاع نســبة 
  . السماح بهذا الخصم

  .التحقق من أن التبرع حقيقي ومؤيد مستنديا وال يقابله أي خدمات - ٣

 .ال تقبل التبرعات أو الهبات أو اإلعانات المدفوعة إلى أشخاص طبيعيين - ٤

الحـــاالت الخاصـــة واالســـتثنائية المتعلقـــة بالتبرعـــات والهبـــات تعـــالج بصـــورة منفصـــلة بعـــد  :ثانيـــًا 
 .لإلدارة الضريبيةبشأنها الرجوع 
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  :الـــــمث
ك ومـن مرفقـات .د ٩٠٠٠٠قدمت إحـدى الهيئـات المؤسسـة إقرارهـا الضـريبي بصـافي ربـح مقـداره 

  :اإلقرار تبين اآلتي

  

 ك.د ١٠٠٠٠٠٠ إجمالي إيرادات 
 ك.د ٩١٠٠٠٠ أجمالي التكاليف 

  ك قيمة تبرعات.د ١٠٠٠٠منها 

  

  :لبند التبرعات للحاالت التاليةالمعالجة الضريبية 

  :مدفوعة بالكامل لجهة حكوميةالالتبرعات : أوالً 

  .نها مدفوعة لجهة حكومية بشرط تقديم المستندات المؤيدة لهاأتعتمد التبرعات بالكامل حيث 

  

  :مرخصةخاصة لجهات كويتية بالكامل مدفوعة الالتبرعات : ثانياً 

  ك.د ١٠٠٠٠٠=  ١٠٠٠٠+  ٩٠٠٠٠= صافي الربح قبل خصم التبرع 

  ك.د ٢٥٠٠% =  ٢.٥×  ١٠٠٠٠٠= قيمة التبرع المعتمد 

  ك يرد للربح .د ٧٥٠٠=  ٢٥٠٠ – ١٠٠٠٠= المستبعد 

ك كتبرعـــات مدفوعـــة لجهـــات كويتيـــة مرخصـــة بشـــرط تقـــديم .د ٢٥٠٠ممـــا ســـبق يـــتم اعتمـــاد 
  .المستندات المؤيدة لها

  

خاصــة كويتيــة  ةخــر مــدفوع لجهــآلالجــزء اجــزء مــن التبرعــات مدفوعــة لجهــة حكوميــة و : ثالثــاً 
  .مرخصة

البــاقي تبرعــات مدفوعــة إلــى جهــة حكوميــة و ك مــن ال.د ٣٠٠٠فــي المثــال الســابق بفــرض أن 
  :يلي ون المعالجة الضريبية كماـسوف تك،  ةـكويتية مرخص مدفوع لجهةك .د ٧٠٠٠وقدره 

ك ســــتعتمد بالكامــــل بشــــرط تقــــديم .د ٣٠٠٠ احكوميــــة وقــــدره ةالتبرعــــات المدفوعــــة لجهــــ - ١
  .المستندات المؤيدة لها

  :يلي كويتية مرخصة تتم المعالجة الضريبية كما ةالتبرعات المدفوعة لجه - ٢
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 ك.د ٩٧٠٠٠=  ٧٠٠٠+  ٩٠٠٠٠= صافي الربح قبل خصم التبرع 

 ك.د ٢٤٢٥% =  ٢.٥×  ٩٧٠٠٠= قيمة التبرع المعتمد 

  ك يرد للربح .د ٤٥٧٥=  ٢٤٢٥ – ٧٠٠٠= المستبعد 

كويتيـــة مرخصـــة بشـــرط تقـــديم  ك كتبرعـــات مدفوعـــة لجهـــة.د ٢٤٢٥مـــاد ممـــا ســـبق يـــتم اعت
  .المستندات المؤيدة لها

  

  :التبرعات غير المؤيدة مستنديا: رابعا

ـــ فــي المثــال الســابق بفــرض أن - حكوميــة  ةك مــن التبرعــات المدفوعــة إلــى جهــ.د ٣٠٠٠ أل
  .ك فقط.د ٢٠٠٠فحصها مستندات بقيمة عند عنها قدمت الهيئة المؤسسة 

ك مــع اســتبعاد مبلــغ .د ٢٠٠٠فــي هــذه الحالــة يــتم قبــول التبرعــات المؤيــدة مســتنديا والبالغــة 
  .ك.د ١٠٠٠وقدره 

ك بشرط .د ٢٤٢٥تمد بمبلغ عي مرخصة خاصة كويتية ةوكذلك األمر بالنسبة للتبرعات لجه -

  .  ن يكون مؤيد مستندياً أ
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  التكاليف املعوضة بشأن )  ٤٠( القاعدة التنفيذية رقم 
  

  من الالئحة التنفيذية )  ١٩( المادة رقم 

 

يتم اعتماد خصم التكاليف المعوضة من إجمالي اإليرادات قبل احتساب صافي الربح عند  :أوًال 

  :المحاسبة التقديرية للهيئات المؤسسة طبقًا للشروط التالية  

  .هذه التكاليف الزمه لتنفيذ العقد و منصوص عليها صراحة في العقد  أن تكون - ١

  .من قيمة اإليرادات السنوية % ٣٠أن تمثل هذه التكاليف نسبة ال تزيد عن  - ٢

  .أن تكون مؤيدة مستنديًا  - ٣

من اإليرادات السنوية تلتزم الشركة بتقديم % ٣٠إذا تجاوزت التكاليف المعوضة نسبة  : ثانياً 

 يتم محاسبتها طبقًا للفحص الفعليلضريبي علي أساس حسابات منتظمة و إقرارها ا

  .بدًال من المحاسبة التقديرية) ديالمستن(

احتساب مصروفات عند يتم خصم المعتمد من التكاليف المعوضة من إجمالي اإليرادات  :ثالثًا 

  .كذلك عند احتساب عمولة الوكيل المركز الرئيسي و 

الحـــاالت الخاصـــة واالســـتثنائية المتعلقـــة بالتكـــاليف المعوضـــة تعـــالج بصـــورة منفصـــلة بعـــد  :رابعـــاً 

  .الرجوع بشأنها لإلدارة الضريبية
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  بشأن) ٤١(القاعدة التنفيذية رقم 

  اتــــابــــدار احلســــــــــأسس إه 

  

  من الالئحة التنفيذية)  ١٩( المادة رقم 

يتم إهدار حسابات الهيئة المؤسسة عند المخالفة الصريحة لمرسوم ضريبة الدخل : أوًال 
  :وتعديالته وعلى األخص في الحاالت التالية  

من الالئحة التنفيذية والتي تنص على إمساك الدفاتر التجارية وفقًا  ١٥مخالفة المادة  - ١
للقوانين الكويتية و وجوب أن تكون تلك الدفاتر منتظمة من الناحية الشكلية 

  ).معتمدة من وزارة العدل والقيد أول بأول(والموضوعية 

عدم توفر أو النقص الكبير في المستندات المؤيدة للحسابات أو عدم مطابقة  - ٢
  .المستندات للسجالت بصورة كبيرة

ريبة في اإلقرار الضريبي بحيث يكون لها أثرا ماديا عدم إدراج إيرادات خاضعة للض - ٣
  .على نتيجة األعمال

  .تحفظ مدقق الحسابات بصورة جوهرية على حسابات الهيئة المؤسسة - ٤

  .الضعف الشديد في نظام الرقابة الداخلية - ٥

  .من الالئحة ١٣عدم تضمن اإلقرار الضريبي على مرفقاته الواردة في المادة  - ٦

ام الهيئة المؤسسة بتوفير الدفاتر والمستندات الالزمة للفحص بعد تحديد عدم التز  - ٧
  .موعدين بكتب رسمية

  :تحدد نسبة الربح التقديري بناًء على األسس التالية : ثانيًا 

  .حاالت المثل - ١

  .حجم إيرادات الهيئة المؤسسة - ٢

  .نوع النشاط - ٣

  .حالة الكساد أو الرواج في االقتصاد - ٤

  .المحاسبة والربحية في السنوات السابقةسنة  - ٥

يتم إضافة اإليرادات األخرى التي ال يقابلها مصروف إلى صافي الربح المقدر قبل  :ثالثًا 
  .احتساب الضريبة

الحاالت الخاصة واالستثنائية المتعلقة بأسس إهدار الحسابات تعالج بصورة منفصلة بعد  :رابعًا 
  .ةالرجوع بشأنها لإلدارة الضريبي
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  بشأن  ) ٤٢(القاعدة التنفيذية رقم 
  يئة املؤسسة التي تزاول نشاط التأمني اهل فحص

  

  من الالئحة التنفيذية )  ٦ ،٥، ٣، ٢( المادة رقم 

  :ئة المؤسسة التي تزاول نشاط التأمين االحتياطيات في الهي:  أوالً 

  :التأمين وهي كالتالييوجد ثالثة احتياطيات في الهيئة المؤسسة التي تزاول نشاط 

  :احتياطي األخطار السارية -١

عبارة عـن مصـروف فـي آخـر السـنة للعـام السـابق و يـتم ترحيلـه للسـنة الحاليـة كـإيراد فـي 
  :ويقبل هذا البند بنسبة محددة من صافي األقساط كالتالي، أول السنة

  % ٢٥التأمين  البحري    •

  % ٤٠تأمين الحريق      •

  % ٤٠ تأمين السيارات واألخرى  •

 :احتياطي التعويضات تحت التسوية -٢

  األصل بأنه ال يقبل سواء كان مصروفًا آلخر السنة الحـالية أو إيرادًا ألول السنة الحالية

أمــا إذا قامــت الهيئــة المؤسســة بإظهــار احتيــاطي التعويضــات تحــت التســوية مــع التعويضــات 
التأييـد المسـتندي حسـب كـل نـوع المدفوعة فإنه يتم قبول التعويضات المدفوعة فقط فـي حـدود 

من أنواع الوثائق بعد اسـتبعاد مـا يخـص الهيئـة المؤسسـة مـن التعويضـات تحـت التسـوية أول 
  .السنة وآخر السنة

  : االحتياطي اإلضافي -٣

  .ال يقبل سواء كان مصروف آخر السنة الحالية أو إيراد أول السنة الحالية    

  :بالخارجالتأمين إعادة : ثانياً 

ومبلـــغ التعويضـــات قارنـــة المبلـــغ المـــدفوع إلعــادة التـــأمين بالخـــارج يــتم مالتـــأمين إعـــادة لقبــول 
فــإذا وجــد أن مبلــغ التعويضــات  التــأمين،إليــه العمولــة المحصــلة مــن إعــادة  فاالمســتردة مضــا

أمــا إذا لــم ، فإنــه يقبــلالتــأمين المســتردة والعمولــة المحصــلة أكبــر مــن المبلــغ المــدفوع إلعــادة 
  :فيتم معالجتها كالتالييتحقق ذلك 
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ـــأمين اســـتبعاد نســـبة مناســـبة مـــن أقســـاط إعـــادة  - ١ بالخـــارج علـــى ضـــوء المســـتندات المقدمـــة الت
  . الخاصة بهذا البند

  :إذا لم تظهر الهيئة المؤسسة قيمة مناسبة للتعويضات المستردة يتم معالجتها كالتالي - ٢

قيمة التعويضات المستردة من التعويضات المدفوعة مقارنـة بنسـبة أقسـاط     إعـادة  تقدر -أ
وذلـك إذا لـم تحــتفظ )   Facultative Reinsurance( إلـى األقسـاط المباشـرة التـأمين 

 .الهيئة المؤسسة بالدفاتر والمستندات المطلوبة

  Treaty(العقود على التأمين التعويضات المستردة بالنسبة إلعادة  يتم تقدير  - ب

Reinsurance, Excess Loss Reinsurance, Surplus Reinsurance)  وذلــك
 . على ضوء المستندات المقدمة الخاصة بهذا البند

 من الخارجالتأمين عمولة إعادة : ثالثًا 

من الخارج بنسبة معقولـة فيـتم التأمين إذا لم تظهر الهيئة المؤسسة عمولة محصلة من إعادة 
  :كالتالي معالجتها

  .التأمينمن مبلغ إعادة %  ٣٠إلى %  ٢٠تقدير العمولة بنسبة تتراوح بين  - ١

  .تقدير نسبة للعمولة مساوية لعمولة الوكيل المدفوعة - ٢

 Treaty Reinsurance , Excess Loss(لعقـــود علـــى ا التـــأمينفـــي حالـــة : مالحظـــة
Reinsurance Surplus Reinsurance, ( المحصـــلة بعـــد دراســـة نـــه يـــتم تقـــدير العمولـــة فإ

  .المستندات الخاصة بها

  :عمولة الوكيل: رابعًا 

  بالنسبة لعمولة الوكيل يجب التأكد أوًال من طبيعة عمل الوكيل بالنسبة للهيئة المؤسسة 

  :تعامل كالتاليو 

نــه يــتم التأكــد مــن العقــد فإإذا كــان وكيــل منــتج و يتحمــل مصــاريف الهيئــة المؤسســة اإلداريــة  - ١
و أيضـــا التأكـــد مـــن الســـداد لـــه و أن ال تتعـــدى النســـبة ، و بـــين الهيئـــة المؤسســـةالمبـــرم بينـــه 

  .من إجمالي األقساط% ٣٥ وهي المسموح بها كعمولة

  .من إجمالي األقساط%  ٢إذا كان وكيل أو كفيل أو كالهما معا تكون النسبة المسموح بها  - ٢
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 :الرسوم المحصلة: خامساً 

مــن قبــل الهيئــة المؤسســة والتــي تــم تحصــيلها مــن  هــي عبــارة عــن رســوم إلصــدار البــوالص
العمالء، فإذا تم تحصيل هذه الرسوم من قبل الوكيل أو الكفيـل فإنـه يجـب التأكـد مـن العقـد 
المبــرم بــين الوكيـــل و الهيئــة المؤسســة أمـــا إذا لــم يــذكر ذلـــك فــي العقــد فتكـــون مــن ضـــمن 

  .إيرادات الهيئة المؤسسة و ليس الوكيل

  :غير مرتبطة بالنشاط الرئيسيإيرادات : سادساً 

  فوائد الودائع  -١

لســـنة ) ٣٠(المعـــدل بـــالقرار الـــوزاري رقـــم و  ١٩٦٦لســـنة ) ٣(الـــوزاري رقـــم  طبقـــا للقـــرار
المؤسســـة التـــي تـــزاول  الهيئـــةالـــذي ألـــزم الصـــادر عـــن وزارة التجـــارة والصـــناعة  ١٩٧٥

فيجـب  بدولـة الكويـت ،بإيداع مبلغ معين كوديعة سـنوية فـي أحـد البنـوك  نشاط التأمين
  . ضمن إيراداتهاالتي تتقاضاها من الوديعة إدراج الفوائد عليها 

  إيرادات أخرى -٢

تتمثل هذه اإليـرادات فـي أربـاح بيـع األصـول، األربـاح الناتجـة عـن االسـتثمارات الماليـة 
ـــي  ـــرادات أخـــرى، وعل ـــة أو أي إي ـــرادات المتنوعـــة ضـــمن الهيئ المؤسســـة إدراج هـــذه اإلي

  . اإلقرار الضريبي

  :مصاريف المركز الرئيسي : سابعاً 

  :تحسب مصاريف المركز الرئيسي كما يلي

 دينار كويتي 

 ××××× األقساط المباشرة بعد احتساب احتياطي األخطار السارية

 )×××××( حصة إعادة التأمين  الصادر: يخصم 

 ××××× إعادة التأمين  الواردحصة : يضاف 

 ××××× صافي األقساط بعد احتساب احتياطي األخطار السارية

 ××××× عمولة محصلة من إعادة التأمين  الصادر: يضاف 

 )×××××( عمولة مدفوعة على إعادة التأمين  الوارد: يخصم 

 ××××× صافي اإليراد الحتساب مصاريف المركز الرئيسي

 ××××× المركز الرئيسي من صافي اإليرادمصاريف % ١.٥
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  : الفحص التقديري للهيئة المؤسسة التي تزاول نشاط التأمين: ثامناً 

يتم احتساب الربح التقديري في حالة عدم وجود حسابات منتظمة للهيئة المؤسسة التي تزاول 
  :نشاط التأمين كما يلي

  ×××                                                األقساط المباشرة

  ××                  حصة إعادة التأمين  الوارد                            :يضاف 

  )××(حصة إعادة التأمين  الصادر                        :  يخصم 

  ××                                                صافي األقساط

  ××)              أول المدة ( احتياطي األخطار السارية : يضاف

   )×× ()             آخر المدة ( احتياطي األخطار السارية : يخصم

  ×××                             صافي األقساط ورصيد االحتياطي

  ××عمولة محصلة من إعادة التأمين  الصادر            : يضاف 

  )          ××(عمولة مدفوعة على إعادة التأمين  الوارد            : يخصم 

   ××رسوم إصدار                                        : يضاف

  ×××                                                        اإليرادات

  ××    %                                    صافي الربح المقدر 

   ×× )     غير مرتبطة بالنشاط األساسي(إيرادات أخرى : يضاف 

  ×××                                       الربح الخاضع للضريبة

  ××                                         %١٥الضريبة بنسبة 

  

لتي تزاول نشاط التأمين الحاالت الخاصة واالستثنائية المتعلقة بفحص الهيئة المؤسسة ا :تاسعاً 
  .تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها لإلدارة الضريبية
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  حقوق االمتياز بشأن ) ٤٣(القاعدة التنفيذية رقم 
  

  من الالئحة التنفيذية )  ٣، ٢( المادة رقم 

هي المبالغ المحصلة من بيع أو تأجير أو منح امتياز الستعمال أو استغالل أي عالمة 
تجارية أو تصميم أو براءة اختراع أو حقوق التأليف أو الطبع أو غيرها من الحقوق المعنوية أو 
المتصلة بحقوق الملكية الفكرية مقابل استخدام أي حق نشر ألعمال أدبية أو فنية أو علمية بأي 

  .صورة كانت

  :المعالجة الضريبية لألنشطة المختلفة :  أوالً 

  : في حالة تقديم إقرار -١

من حقوق االمتياز وكذلك أتعاب %  ١.٥يتم قبول مصاريف المركز الرئيسي بنسبة    -أ 
أما باقي المصاريف فيتم استبعادها إال في ، التدقيق المحلية المتعلقة بتقديم اإلقرار

حالة وجود نص في العقد عـلى تحمل الهيئة المؤسسة لتكاليف معينة كتكاليف 
حيث يتم فحصها مستنديا وتعتمد بعد التأكد من ) فتيشالت –االستشارات  –التدريب (

  .لزوم تلك التكلفة لهذا النوع من النشاط

كمصروفات من حقوق االمتياز مقابل % ١٥بالنسبة لنشاط الفنادق فيتم قبول نسبة  -ب
  .جميع المصروفات بما فيها مصروفات المركز الرئيسي

  :في حالة عدم تقديم إقرار -٢

  .االمتياز الخاصة بالهيئة المؤسسة بالكامل طبقا لنصوص العقديتم محاسبة حقوق 

  :الخاضعة التفاقيات منع االزدواج الضريبي حقوق االمتياز في الهيئة المؤسسة: ثانياً 

يتم تطبيق أسعار الضريبة كما نصت عليها االتفاقيات على أال تزيد عن سعر الضريبة طبقا 
  .لمرسوم ضريبة الدخل وتعديالته

  :حقوق االمتياز في الهيئة المؤسسة الشريكة في شركات كويتية: ثالثاً 

  .تقبل كمصاريف للشركة ككل وتضاف إلى صافي ربح الهيئة المؤسسة بالكامل

الحاالت الخاصة واالستثنائية المتعلقة بحقوق االمتياز تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع  :رابعاً 

  .بشأنها لإلدارة الضريبية
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 أتعاب اإلدارة األجنبية بشأن ) ٤٤(عدة التنفيذية رقم القا

  

  من الالئحة التنفيذية )  ٣( المادة رقم 

  

أتعـــاب اإلدارة األجنبيـــة هـــي المبـــالغ المدفوعـــة إلـــى كـــل هيئـــة مؤسســـة تقـــوم بأعمـــال اإلدارة  :أوًال 

  .مقابل حصولها على هذه األتعاب وفقا لما ينص عليه العقد

ــًا  نــه يــتم قبــول هــذه األتعــاب كتكلفــة إيــة فالكويتشــركة الشــريكة فــي  للهيئــة المؤسســةبالنســبة  :ثاني

  .للشركة ككل وفي نفس الوقت تضاف إلى صافي ربح الهيئة المؤسسة بالكامل

بالنسبة لألتعـاب التـي تحصـل عليهـا الهيئـة المؤسسـة مقابـل إدارتهـا لشـركة كويتيـة بالكامـل  :ثالثًا 

  .مؤسسة على هذه األتعاب كإيرادات حصلت عليهانه يتم محاسبة الهيئة الإف

ــًا  ــ :رابع ن هــذه األتعــاب تعامــل كصــافي ربــح بالكامــل حيــث تعتبــر إفــي حالــة الفحــص التقــديري ف

 . إيرادات ال يقابلها مصروفات

الحاالت الخاصة واالستثنائية المتعلقة بأتعاب اإلدارة األجنبية تعالج بصورة منفصلة  :خامسًا 

  .لإلدارة الضريبيةأنها بشبعد الرجوع 
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  بشأن  ) ٤٥(القاعدة التنفيذية رقم 
  ائرــــاب ترحيل اخلســـريقة حســــط

  

  من الالئحة التنفيذية )   ٧( المادة 

  :يتم ترحيل الخسائر على النحو التالي

إذا انتهي حساب إحدى السنوات بخسـارة خصـمت هـذه الخسـارة مـن الـدخل الصـافي للسـنة  :  أوالً 
التالية فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى السنة الثانية، فإذا بقيـت 
بعــد ذلــك أيــة خســارة مــن هــذه الســنة نقلــت إلــى الســنة الثالثــة وال يجــوز نقــل مــا تبقــى مــن 

  .ة الثالثةخسارة بعد السن

ترحل الخسارة في حالة التوقف عن النشاط والمتمثلة في إخطار الهيئـة المؤسسـة للـوزارة ال  : ثانياً 
  . بذلك أو تقديمها إلقرار ضريبي يخلو من أي إيرادات ناتجة عن النشاط األساسي لها

تــي تــم االتفــاق ال تعتبــر توقفــا عــن النشــاط فتــرة الصــيانة المنصــوص عليهــا فــي العقــد أو ال : ثالثــاً 
  .عليها في عقد الحق

 . ال تحسب فترات التوقف الجبري عن مزاولة النشاط من بين فترات التوقف :  رابعاً 

يسقط حـق أي هيئـة مؤسسـة فـي ترحيـل الخسـارة التـي تـم خصـمها أثنـاء الفتـرة أو الفتـرات  :خامساً 
 :الحاالت اآلتيةق هذه الخسارة في الضريبية المتعلقة بمزاولة النشاط الذي حق

 .تصفية الهيئة المؤسسة  -أ 

 .لهيئة المؤسسة أو انقضاؤهالتغير الشكل القانوني   -ب 

 .ندماج الهيئة المؤسسة في هيئة مؤسسة أخرىإ  -ج 

يوقف حساب سنوات ترحيل الخسائر المنصوص عليها فـي البنـد األول فـي حالـة التوقـف  :سادساً 
 .الجبري مثل القوة القاهرة أو الظروف الطارئة

ترحــل  ١٩٥٥لســنة ) ٣(الخســارة المعتمــدة والمرحلــة فــي ظــل مرســوم ضــريبة الــدخل رقــم  :بعًا ســا
ـــدخل رقـــم  ـــة بعـــد تطبيـــق مرســـوم ضـــريبة ال ـــارا مـــن أول ســـنة مالي  ١٩٥٥لســـنة ) ٣(اعتب

 .ولمدة ثالث سنوات فقط ٢٠٠٨لسنة ) ٢(وتعديالته والمعدل بالقانون رقم 

ـــاً  الحـــاالت الخاصـــة واالســـتثنائية المتعلقـــة بطريقـــة حســـاب ترحيـــل الخســـائر تعـــالج بصـــورة  : ثامن
 .لإلدارة الضريبيةبشأنها منفصلة بعد الرجوع 
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  :مثـــال
  

  الخسارة المرحلة أكبر من األرباح المحققة: الحالة األولى

) ك.د ٥٠٠٠٠٠(بلغت خسـارة إحـدى الهيئـات المؤسسـة طبقـا لكتـاب الـربط الضـريبي مبلـغ وقـدره 
 : وكانت نتيجة الربط الضريبي للسنوات المالية الثالث التالية

  صافي الربح  السنة

  ٢٠٠٠٠٠  األولى

  ١٠٠٠٠٠  الثانية

  ١٠٠٠٠٠  الثالثة

  :المعالجة الضريبية لترحيل الخسارة على النحو التالي

 الثالثة الثانية األولى   البيان  
  الخسارة المعتمدة

  ربح السنة األولى -
)٥٠٠٠٠٠(  
- ٢٠٠٠٠٠  

    

  خسارة مرحلة 
 ربح السنة الثانية -

)٣٠٠٠٠٠( )٣٠٠٠٠٠(  
- ١٠٠٠٠٠ 

  

  خسارة مرحلة 
 ربح السنة الثالثة -

 )٢٠٠٠٠٠( )٢٠٠٠٠٠(  
- ١٠٠٠٠٠ 

 )١٠٠٠٠٠(   خسارة غير مرحلة

  

  الخسارة المرحلة أقل من األرباح المحققة: الثانيةالحالة 

) ك.د ٥٠٠٠٠٠( بلغت خسـارة إحـدى الهيئـات المؤسسـة طبقـا لكتـاب الـربط الضـريبي مبلـغ وقـدره
  :وكانت نتيجة الربط الضريبي للسنوات المالية الثالث التالية

 صافي الربح السنة
 ٢٠٠٠٠٠ األولي
 ٢٥٠٠٠٠ الثانية
 ١٠٠٠٠٠ الثالثة
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  :المعالجة الضريبية لترحيل الخسارة على النحو التالي

 الثالثة الثانية األولى السنة
  الخسارة المعتمدة

 ربح السنة األولى -
)٥٠٠٠٠٠(  
- ٢٠٠٠٠٠ 

  

  خسارة مرحلة
 ربح السنة الثانية -

)٣٠٠٠٠٠( )٣٠٠٠٠٠(  
- ٢٥٠٠٠٠ 

 

  خسارة مرحلة 
 ربح السنة الثالثة -

 )٥٠٠٠٠( )٥٠٠٠٠(  
- ١٠٠٠٠٠ 

 ٥٠٠٠٠   صافي الربح الخاضع للضريبة
 ٧٥٠٠   % ١٥الضريبة المستحقة بواقع 

  

  الخسارة المرحلة قبل القانون الجديد : الحالة الثالثة

خاضـعة للمرسـوم قبـل التعـديل البلغت خسارة إحدى الهيئات المؤسسة طبقا لكتاب الربط الضريبي 
  :التالية األربع الربط الضريبي للسنوات الماليةوكانت نتيجة ) ك .د ١٠٠٠٠٠(مبلغ وقدره 

  

 )الخسارة ( صافي الربح السنة
 )٥٠٠٠٠( األولى
 ٧٥٠٠٠ الثانية
 ٥٠٠٠٠ الثالثة

 ٨٠٠٠٠ الرابعة 
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  :المعالجة الضريبية لترحيل الخسارة على النحو التالي

 الرابعة الثالثة الثانية األولى   السنة  
تطبيـق تعـديل المرسـوم خسارة معتمدة قبل 
  مرحلة للسنة األولى
 خسارة السنة األولى

)١٠٠٠٠٠*(  
)٥٠٠٠٠( 

      

خسارة معتمدة قبل تطبيـق تعـديل المرسـوم 
  مرحلة للسنة الثانية

  خسارة السنة األولى المرحلة
 ربح السنة الثانية -

 
)١٠٠٠٠٠**(  

)٥٠٠٠٠*(  
- ٧٥٠٠٠ 

    

خسارة معتمدة قبل تطبيـق تعـديل المرسـوم 
  مرحلة للسنة الثالثة

  خسارة السنة األولى المرحلة للسنة الثانية لها
 ربح السنة الثالثة -

 

 
)٢٥٠٠٠***(  
)٥٠٠٠٠**(  

-٥٠٠٠٠ 

  

  خسارة السنة األولى المرحلة للسنة الثالثة لها
 ربح السنة الرابعة  -

   
)٢٥٠٠٠***(  

- ٨٠٠٠٠ 
 ٥٥٠٠٠    صافى الربح الخاضع للضريبة

 ٨٢٥٠    %١٥الضريبة بواقع 
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  بشأن ) ٤٦(القاعدة التنفيذية رقم 
  اخلاضعة التفاقيات منع االزدواج الضريبي هيئة املؤسسةللاملعاجلة الضريبية  

  

  من الالئحة التنفيذية )  ٣،٨( المادة رقم 

  

  ضوابط اعتماد اإليرادات المعفاة طبقا التفاقيات منع االزدواج الضريبي:  أوالً 

إدراج اإليـــراد المعفـــي والتكلفـــة المقابلـــة لـــه ضـــمن مرفقـــات اإلقـــرار الضـــريبي المقـــدم مـــن  - ١

  .الهيئة المؤسسة

  .جميع المستندات المؤيدة لإليراد المعفي والتكلفة المقابلة له تقديم - ٢

  المصاريف المستبعدة مقابل اإليرادات المعفاة: ثانيا

المصـروفات المباشـرة وتتمثـل فـي جميـع التكـاليف التـي تتكبـدها ( تكلفة اإليرادات المعفاة  -١

  ). الهيئة المؤسسة بصورة مباشرة للحصول على اإليراد

  .ما يخص اإليرادات المعفاة من عمولة الوكيل -٢

  .ما يخص اإليرادات المعفاة من مصاريف المركز الرئيسي -٣

ـــرادات ال -٤ ـــر مباشـــرة مـــا يخـــص اإلي المصـــروفات العموميـــة  (معفـــاة مـــن المصـــروفات الغي

  . )%٢٠ -% ١٥( وبحدود نسبة تتراوح ما بين دولة الكويتفي ) واإلدارية 

  .على كامل العقدالتأمين ما يخص اإليرادات المعفاة من  -٥

ـــا ـــ :ثالث ـــة بالمعالجـــة الضـــريبية للهيئ المؤسســـة الخاضـــعة  ةالحـــاالت الخاصـــة واالســـتثنائية المتعلق

لـــــإلدارة بشـــــأنها التفاقيـــــات منـــــع االزدواج الضـــــريبي تعـــــالج بصـــــورة منفصـــــلة بعـــــد الرجـــــوع 

  .الضريبية
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  بشأن  ) ٤٧( القاعدة التنفيذية رقم 
  اةـــة املعفــــة اهليئة املؤسســــمعاجل

  

  من الالئحة التنفيذية )  ٣٧،  ٨( المادة  رقم 

تلتـــزم الهيئـــة المؤسســـة المعفـــاة بتقـــديم اإلقـــرار الضـــريبي ومرفقاتـــه وااللتـــزام بكافـــة إجـــراءات  :أوًال 
  .الفحص والربط لتحديد مقدار الضريبة محل اإلعفاء كغيرها من الهيئات المؤسسة

 :هيئة المؤسسة المعفاةللالمعالجة الضريبية :  ثانياً 

  :اإليرادات - ١

  .المعفي واإليراد المقابل لهدراسة قرار اإلعفاء لتحديد النشاط   -أ 

 . اإليرادات المتنوعة األخرى والغير مشمولة بقرار اإلعفاء يتم المحاسبة عنها ضريبيا  -ب 

 :فاتو المصر  - ٢

 :يتم استبعاد جميع المصروفات الالزمة لتوليد اإليراد المعفي ومنها

المصــروفات المباشــرة وتتمثــل فــي جميــع التكــاليف التــي تتكبــدها (تكلفــة اإليــرادات المعفــاة   -أ 
 ). الهيئة المؤسسة بصورة مباشرة للحصول على اإليراد

  .ما يخص اإليرادات المعفاة من عمولة الوكيل  -ب 

  .ما يخص اإليرادات المعفاة من مصاريف المركز الرئيسي  -ج 

المصـــروفات العموميـــة  (المصـــروفات الغيـــر مباشـــرة مـــا يخـــص اإليـــرادات المعفـــاة مـــن   - د 
 % ). ٢٠ - %١٥( وبحدود نسبة تتراوح ما بين دولة الكويتفي ) واإلدارية 

  .على كامل العقدالتأمين  ما يخص اإليرادات المعفاة من -هـ

إذا انتهــى حســاب إحــدى ســنوات اإلعفــاء للهيئــة المؤسســة بخســارة، فإنهــا ال ترحــل إلــى مــا  :ثالثـــًا 
  .بعد انتهاء مدة اإلعفاء

إذا توقف النشاط بسبب القوة القاهرة أو الحادث الفجائي فإنه ليس من شأنه أن يـؤدي إلـى  :رابعـًا 
امتــداد مــدة الســنوات المقــررة لإلعفــاء الضــريبي مــدة أخــرى تعــادل مــدة التوقــف مــا دام أن 

  .مدة اإلعفاء بدأت فعالً 

المتعلقـة بمعالجـة الهيئـات المؤسسـة المعفـاة تعـالج بصـورة الحاالت الخاصة واالسـتثنائية  :خامسًا 
  .لإلدارة الضريبيةبشأنها منفصلة بعد الرجوع 
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  بشأن ) ٤٨(القاعدة التنفيذية رقم 
  ات املرتبطةــة الضريبية للشركــاملعامل

 

هــي الشــركات التــي تــرتبط فيمــا بينهــا بعالقــات قانونيــة أو ماليــة تجعــل بينهــا مصــالح مشــتركة 
تؤثر في تطبيق القانون الضريبي، سواء بنقل العبء بينهـا أو تجنـب الضـريبة أو التهـرب منهـا أو 

  .تخفيضها

أن التعامــل بينهــا قــد تــم علــى  مــن لــإلدارة الضــريبية الحــق فــي فحــص هــذه الشــركات والتأكــد : أوالً 
أسس صحيحة وليس بغرض الحصـول علـى مزايـا ضـريبية غيـر مشـروعة وفـي هـذه الحالـة 
يتم مقارنة التعامل فيما بين الشركات المرتبطة وفقا لما يتم عادة بين شركات ال ترتبط فيمـا 

  .بينها بعالقات قانونية أو مالية

  :بطةوفيما يلي بيان بأهم أنواع الشركات المرت

  : الشركة القابضة أو الشركة األم  -١

هي الشركة التي تمتلـك عـددا مـن الشـركات التابعـة ويكـون لهـا حـق السـيطرة أو الرقابـة عليهـا 
  .إما المتالكها غالبية األسهم في كل شركة منها أو الن العقد األساسي يتيح لها هذا الحق

  : الشركة التابعة  -٢

القابضـــة أو الشـــركة األم إمـــا ألنهـــا مملوكـــة بالكامـــل لهـــا أو هـــي الشـــركة التـــي تتبـــع الشـــركة 
  .تخضع لسيطرتها ورقابتها

  :الفرع  -٣

منشـأة تابعــة بالكامـل للشــركة األم وال تتمتــع باالسـتقالل القــانوني أو المــالي سـواء كانــت تــزاول 
  .نفس النشاط أو نشاط آخر

  ) : الشقيقة ( الشركة الزميلة  -٤

% ٥٠إلى أقـل مـن % ٢٠س المال أكثر من أكة أخرى بنسبة من ر هي شركة تساهم فيها شر 
تملـك حصـة فـي مشـروع مشـترك  ويكون لها نفوذ مؤثر ولكنها ليست شركة تابعـة كمـا أنهـا ال

يقصـد بـالنفوذ المـؤثر هـو القـدرة علـي المشـاركة ( وال يكون لها حق السـيطرة أو الرقابـة عليهـا 
ارات المتعلقــة بالسياســات الماليــة ولكــن التصــل تلــك فــي الشــركة المســتثمر فيهــا فــي اتخــاذ القــر 

القدرة إلي درجة السـيطرة أو السـيطرة المشـتركة علـي تلـك السياسـات كمـا يشـمل النفـوذ المـؤثر 
  ).من حق التصويت% ٢٠علي امتالك أكثر من 
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  المعالجة الضريبية لألعمال التي تزاولها الهيئات المؤسسة المرتبطة :  ثانياً 

بدمج األعمال التي تزاولها الهيئات المؤسسة المرتبطة حيث أن كل هيئـة مؤسسـة ال يسمح 
لها شخصيتها االعتبارية المستقلة وذلك ألغراض حساب الضريبة المستحقة علي كل هيئـة 

  .مؤسسة

تعالج بصورة  للشركات المرتبطةالمعاملة الضريبية بالحاالت الخاصة واالستثنائية المتعلقة  :ثالثًا 
  .لإلدارة الضريبيةبشأنها منفصلة بعد الرجوع 
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  )٤٩(القاعدة التنفيذية رقم 
  بشأن حماسبة اهليئات املؤسسة األجنبية التي

  منهأو جزء تقوم ببيع نصيبها من الشركة بالكامل  
  

عليهـا  بالكامـل أو جـزء منـهالهيئات المؤسسـة األجنبيـة التـي تقـوم ببيـع نصـيبها مـن الشـركة  : أوالً 

  :االلتزام باآلتي

 .تقديم عقد البيع أو التنازل عن جزء من حصتها موثق بوزارة العدل - ١

 .عقد التأسيس المعدل - ٢

أو بيان ذلك بالميزانية ( المستندات الدالة على تحصيل قيمة األصول المباعة  - ٣

 )والحسابات الختامية للشركة

 

التـزام الشـركة التـي قامـت بالشـراء بتقـديم الميزانيـة والحسـابات الختاميـة والـدفاتر والسـجالت  :ثانيًا 

  .والمستندات الالزمة للسنة المالية المتعلقة بعملية البيع حال طلب اإلدارة الضريبية لها

أن محاسبة الهيئات المؤسسـة األجنبيـة التـي تقـوم الحاالت الخاصة واالستثنائية المتعلقة بش :ثالثًا 

منــه تعــالج بصــورة منفصــلة بعــد الرجــوع بشــأنها أو جــزء ببيــع نصــيبها مــن الشــركة بالكامــل 

 .لإلدارة الضريبية
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  بشأن) ٥٠( القاعدة التنفيذية رقم 
  واملنطقة املعينة  يف دولة الكويتاهليئة املؤسسة التي تزاول النشاط  

  املعدل  ١٩٥٥لسنة ) ٣(وفقا ألحكام مرسوم ضريبة الدخل رقم 
 ١٩٦١لسنة ) ٢٣(والقانون رقم  ٢٠٠٨لسنة ) ٢(بالقانون رقم 

 

 :    والمنطقة المعينة دولة الكويتالهيئات المؤسسة التي تزاول النشاط في :  والً أ

لمنطقـة المعينـة كـل سـنة علـى حـدة وذلـك وا دولـة الكويـتيتم تجميع األرباح المحققـة فـي  -١
  .١٩٦١لسنة ) ٢٣(للقانون رقم  طبقا لتحديد نسبة الضريبة الواجبة التطبيق

يــتم فصــل أربــاح كــل منطقــة علــى حــدة وتطبيــق نســبة الضــريبة المحــددة طبقــا لقــانون كــل  -٢
  .منطقة

الثانيـة فـال يـتم إذا حققت الهيئة المؤسسة خسارة في إحدى المنطقتـين وربحـا فـي المنطقـة  -٣
تجميع النـاتج منهمـا، ولكـن تطبـق نسـبة الضـريبة حسـب قـانون المنطقـة التـي حققـت فيهـا 

أمـا الخسـائر التـي تحققـت فـي المنطقـة األخـرى فتخصـم مـن أربـاح ، الهيئة المؤسسة ربحا
  .ذات المنطقة في السنة أو السنوات التالية

والمنطقــة  دولــة الكويــتلمؤسســة نشــاطا فــي ال تســتخدم الطريقــة الحديــة إذا زاولــت الهيئــة ا -٤
  .المعينة

  :    الهيئة المؤسسة التي تزاول النشاط في المنطقة المعينة فقط:  ثانياً 

علـــى كـــل هيئـــة  ١٩٦١لســـنة ) ٢٣(تفـــرض الضـــريبة علـــى الـــدخل المقـــرر بالقـــانون رقـــم  -١
 الكويـتمؤسسة تزاول النشاط في المنطقة المعينة وهي الجزء البحري المشـترك بـين دولـة 

  . والمملكة العربية السعودية

ـــه  -٢ ـــدخل كل ـــى أســـاس ال ـــراد(تحســـب الضـــريبة عل المحقـــق فـــي الجـــزء البحـــري ) كامـــل اإلي
ـــة الم ـــدخل علـــى أن تطالـــب الهيئ ـــد نســـبة الضـــريبة المالئمـــة لهـــذا ال ـــتم تحدي ـــم ي شـــترك، ث

  .من هذه الضريبة%  ٥٠المؤسسة فقط بما يعادل 

  .ك.د ٩٣٠٢٣٣يتم تطبيق الطريقة الحدية إذا حققت الهيئة المؤسسة دخال أقل من  -٣

دولــة الحــاالت الخاصــة واالســتثنائية المتعلقــة بالهيئــات المؤسســة التــي تــزاول النشــاط فــي  :ثالثــًا 
المعـدل  ١٩٥٥لسـنة ) ٣(والمنطقة المعينة وفقـا ألحكـام مرسـوم ضـريبة الـدخل رقـم  الكويت

تعـالج بصـورة منفصـلة بعـد  ١٩٦١لسـنة ) ٢٣(والقانون رقم  ٢٠٠٨لسنة ) ٢(بالقانون رقم 
  .ارة الضريبيةلإلدبشأنها الرجوع 
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  :١مثـــال
  

  :والمنطقة المعينة دولة الكويتالهيئات المؤسسة التي تزاول النشاط في :  أوالً 

بلـغ صـافي الـربح طبقـا لكتـاب  الكويتهيئة مؤسسة تعمل في المنطقة المعينة وداخل دولة 
  : الربط النهائي كما يلي

 المنطقة المعينة داخل دولة الكويت البيان
 ٥٠٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠٠ صافي الربح

فـال يــتم  دولـة الكويـتسـوف يـتم تجميـع األربـاح واألثـر يظهـر فقـط فـي المنطقـة المعينـة أمـا داخـل 
  التجميع

 المنطقة المعينة داخل دولة الكويت البيان م
 ١٠٠٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠٠ تجميع األرباح-١
 %٥٧ %١٥ تحديد نسبة الضريبة -٢
 ٥٠٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠٠ فصل األرباح -٣
  ٧٥٠٠٠ طبقا للمرسوم وتعديالته% ١٥الضريبة بواقع -٤
 ٢٨٥٠٠٠  طبقا لقانون المنطقة المعينة% ٥٧الضريبة بواقع  
 ١٤٢٥٠٠ --- من الضريبة% ٥٠ما يخص دولة الكويت بواقع -٥
 ١٤٢٥٠٠ ٧٥٠٠٠ االجمالى -٦

  

  :    الهيئات المؤسسة التي تزاول النشاط في المنطقة المعينة فقط: ثانياً 

  ٣٠٠٠٠٠هيئة مؤسسة تعمل في المنطقة المعينة بلغ صافي الربح طبقا لكتاب الربط الضريبي 

  حساب الضريبة المستحقة 

 ٣٠٠٠٠٠ صافي الربح 
 ٦٠٠٠٠ %٢٠الضريبة بواقع 

 ٣٠٠٠٠ من الضريبة% ٥٠ما يخص دولة الكويت بواقع 
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  :٢الــــمث
هيئـــــة مؤسســـــة تعمـــــل فـــــي المنطقـــــة المعينـــــة بلـــــغ صـــــافي الـــــربح طبقـــــا لكتـــــاب الـــــربط الضـــــريبي 

  ك.د ١٠٠٠٠٠٠

  حساب الضريبة المستحقة 

 ١٠٠٠٠٠٠ صافي الربح 
 ٥٧٠٠٠٠ %٥٧الضريبة بواقع 

 ٢٨٥٠٠٠ من الضريبة% ٥٠ما يخص دولة الكويت بواقع 

  

  

  :٣الــــمث
  ٦٠٠٠٠٠في المنطقة المعينة بلغ صافي الربح طبقا لكتاب الربط الضريبي هيئة مؤسسة تعمل 

  حساب الضريبة المستحقة 

 ٦٠٠٠٠٠ صافي الربح 
 ٢٠٠٠٠٠ حدي% ٥٧الضريبة بواقع 

 ١٠٠٠٠٠ من الضريبة% ٥٠ما يخص دولة الكويت بواقع 
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  بشأن) ٥١(القاعدة التنفيذية رقم 
  رار الضريبيــــتأخري تقديم اإلقة ـــغرام 

  

  من الالئحة التنفيذية )  ٣٤( المادة رقم 

  -:ةيوم أو جزء منها في الحاالت التالي) ٣٠(عن كل ثالثين % ١تحسب غرامة تأخير بواقع 

  :الهيئة المؤسسة التي قدمت اإلقرار الضريبي :  أوالً 

وحتـى تـاريخ تقديمـه وعلـى أسـاس تحسب الغرامـة مـن تـاريخ وجـوب تقـديم اإلقـرار الضـريبي 
  .مبلغ الضريبة من واقع الربط النهائي

  :ضريبي الالهيئة المؤسسة التي لم تقدم اإلقرار : ثانيًا 

تحســب الغرامــة مــن تــاريخ وجــوب تقــديم اإلقــرار الضــريبي وحتــى تــاريخ كتــاب الــربط وعلــى 
  . أساس مبلغ الضريبة من واقع الربط النهائي

  :ؤسسة التي قدمت اإلقرار الضريبي بعد فترة التمديدالهيئة الم: ثالثًا 

تحسب الغرامـة مـن تـاريخ وجـوب تقـديم اإلقـرار الضـريبي وحتـى تـاريخ تقديمـه وعلـى أسـاس 
  .مبلغ الضريبة من واقع الربط النهائي ويعتبر التمديد كأن لم يكن

تـأخير تقـديم اإلقـرار الضـريبي تعـالج بصـورة  ةالحاالت الخاصة واالستثنائية المتعلقـة بغرامـ :رابعًا 
  .لإلدارة الضريبيةبشأنها منفصلة بعد الرجوع 
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  بشأن ) ٥٢( القاعدة التنفيذية رقم 
  التي مل يتم احملاسبة عنها اإليراداتعلى  غرامة تأخرياحتساب 

  

  من الالئحة التنفيذية )  ٣٤،  ٢١(المادة رقم 

يـــتم احتســـاب غرامـــة علـــى الهيئـــة المؤسســـة عنـــد اكتشـــاف إيـــرادات لـــم يـــتم المحاســـبة عنهـــا  : أوالً 
  . باإلقرار الضريبي

مـــن ضـــريبة هـــذه اإليـــرادات مـــن تـــاريخ وجـــوب تقـــديم اإلقـــرار % ١تحســـب الغرامـــة بواقـــع  :ثانيـــًا 
  . الضريبي حتى تاريخ كتاب الربط

ــًا  يبي فــي الميعــاد القــانوني مبينــا تحقيقهــا ألربــاح الهيئــات المؤسســة التــي تقــدم إقرارهــا الضــر  :ثالث
ومتضمنا خسائر مرحلة من سنوات سابقة غير نهائيـة مخصـومة مـن هـذا الـربح، ثـم صـدر 
الربط النهـائي عـن هـذه السـنوات وانتهـى األمـر إللغـاء أو تخفـيض خسـائر السـنوات السـابقة 

الضـريبة المسـتحقة عـن  أدى لكشف ربح عن السنة فإن الهيئة المؤسسة تكون ملزمة بسـداد
خ اإلخطـــار بكتـــاب الـــربط مـــن تـــاري اً يومـــ) ٣٠(هـــذه الســـنة مـــن واقـــع اإلقـــرار خـــالل ثالثـــين 

  . إال استحق عليها غرامة تأخير سداد ضريبة اإلقرارالنهائي و 

اإليـرادات التـي لـم يـتم علـى غرامـة تـأخير احتسـاب الحاالت الخاصة واالستثنائية المتعلقة ب :رابعًا 
  .لإلدارة الضريبيةبشأنها بة عنها تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع المحاس
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  بشأن  )  ٥٣(القاعدة التنفيذية رقم 
  اتـــرائب والغرامـــداد الضــــكيفية س

  

  :من الالئحة التنفيذية ) ٣٤،٣٣،٣٢،٣١،٣٠،٢٩،٢٨(المادة رقم 
  

  :المؤسسة سداد الضرائب والغرامات المستحقة عليها على النحو التالي  ةعلى الهيئ
  
، بموجب كتاب تقدمه الهيئة )قسم التحصيل(يتم السداد في مقر اإلدارة الضريبية   : أوال

والسنة ) ضريبة إقرار، ضريبة ربط ، غرامة تأخير(المؤسسة مبين فيه نوع المبلغ المسدد 

اإلقرار الضريبي، كتاب ( المالية المتعلقة به مع إرفاق شيك مصدق بالمبلغ ونسخة من 

  ).رامة التأخيرالربط الضريبي ، كتاب غ

المؤسسة التي تسدد عن طريق التحويالت البنكية يجب أن تسدد في حساب إيرادات  ةالهيئ :ثانيا

المركزي ، على أن ك الكويت لدى بن ٠٤٢٠٤٠٥٣رقم ) اإلدارة الضريبية(وزارة المالية 

يحتوي إشعار السداد على اسم الهيئة المؤسسة ونوع المبلغ المسدد والسنة المالية المتعلقة 

  . به

تسدد الضرائب الواردة بكتاب الربط الضريبي دفعة واحدة وال يجوز تقسيطها بعد انتهاء  :ثالثـا

  .فترات التقسيط الواردة في المرسوم

سسة سداد الضريبة والغرامة المستحقة عليها من محجوز ضمان عند طلب الهيئة المؤ  :رابعـا

ضريبة الدخل ، يجب تقديم كتاب رسمي يفوض اإلدارة الضريبية بتحصيل الضريبة أو 

  .الغرامة قبل تاريخ استحقاقها

يجوز للهيئة المؤسسة تفويض الغير بسداد الضريبة نيابة عنها بشرط إخطار  اإلدارة  :خامسا

التفويض مسبقا وعلى أن يكون كالهما مسئوال بالتضامن عن دين الضريبة الضريبية بهذا 

  .باستثناء الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة

الضريبية توريد الضريبة أو  لإلدارةإذا أصبح الربط الضريبي نهائي وواجب األداء يحق  :سادسا

ت دون الرجوع للهيئة الغرامة المستحقة من محجوز ضمان ضريبة الدخل لدى الجها

  .المؤسسة

ت تعالج الحاالت الخاصة واالستثنائية المتعلقة بمعالجة كيفية سداد الضرائب والغراما :سابعـا 

  . لإلدارة الضريبيةبشأنها  بصورة منفصلة بعد الرجوع

  
  



-١٠٦- 
 

  
  

   بشأن ) ٥٤(القاعدة التنفيذية رقم 
  ريبةـــداد الضــــات تأخري ســــغرام

  

  :من الالئحة)  ٣٤( مادة رقم ال

  :يوم أو جزء منها في الحاالت التالية) ٣٠( ثالثينعن كل % ١تحسب غرامة تأخير بواقع 

الهيئة المؤسسة التي قدمت اإلقرار الضريبي وتأخرت في سداد أقساط الضريبة تحسب  :أوًال 
غرامة تأخير سداد األقساط من تاريخ استحقاق كل قسط وحتى تاريخ السداد وعلى 

  .أساس قيمة القسط من واقع اإلقرار

األقساط من الهيئة المؤسسة التي لم تقدم اإلقرار الضريبي تحسب غرامة تأخير سداد  :ثانيًا 
تاريخ استحقاق كل قسط وحتى تاريخ السداد وعلى أساس الضريبة من واقع الربط 

  .النهائي

 ثالثينمرور بعد تحسب غرامة تأخير سداد الضريبة المضافة من واقع الربط النهائي  :ثالثًا 
من تاريخ اإلخطار بكتاب الربط أو الرد على االعتراض أو قرار لجنة ما يو  )٣٠(

  .الضريبية أو حكم المحكمة النهائي وحتى تاريخ السدادالطعون 

الهيئة المؤسسة التي تفوض الغير في سداد ضريبة اإلقرار أو الربط  نيابة عنها طبقًا  :رابعـًا 
من الالئحة التنفيذية تكون غرامة التأخير مسؤولية الهيئة المؤسسة  )٣٣(لحكم المادة 

  .وليس مسئولية الغير

المؤسسة التي سددت أقساط ضريبة اإلقرار بعد فترة التمديد تحسب غرامة تأخير الهيئة  :خامساً 
سداد األقساط من تاريخ استحقاق كل قسط وحتى تاريخ السداد وعلى أساس قيمة القسط 

  .من واقع اإلقرار ويعتبر التمديد كأن لم يكن

الضريبة تعالج بصورة الحاالت الخاصة واالستثنائية المتعلقة بغرامات تأخير سداد  :سادسًا 
  .لإلدارة الضريبيةبشأنها منفصلة بعد الرجوع 
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  بشأن  )  ٥٥(القاعدة التنفيذية رقم 
  اإلفراج عن حمجوز ضمان ضريبة الدخل

  

  :من الالئحة التنفيذية )  ٣٨( المادة رقم 

لإلفراج عن محجوز ضمان دارة الضريبية اإلعلى الهيئة المؤسسة التقدم بكتاب رسمي إلى  : أوالً 
  : أن يتضمن البيانات التالية  ىضريبة الدخل لدى الجهات المتعاملة معها ، عل

اسم 
  الجھة

اسم ورقم 
  العقد

قيمة محجوز ضمان   قيمة اإليراد
  %٥ضريبة الدخل 

  المبلغ المراد 

  اإلفراج عنه

          

  :اإلفراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل للهيئة المؤسسة وفقا للشروط التالية  يتم :ثانيًا 

التأكد من سداد كافة الضرائب والغرامات المستحقة على الهيئة المؤسسة عن السنة   –١
  .المطلوب اإلفراج عن محجوز الضمان المتعلق بها ) الفترة(

لغ المطلوب اإلفراج عنها إجراء المقاصة بين المستحق لإلدارة الضريبية والمبا  - ٢
  .للهيئة المؤسسة

ال يتم اإلفراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل للهيئة المؤسسة المتنازع معها قضائيا  :ثالثًا 
  .لحين الفصل في الدعوى وتحصيل كافة الضرائب المستحقة والغرامات

الحاالت الخاصة واالستثنائية المتعلقة بمعالجة اإلفراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل  :رابعًا 
 . لإلدارة الضريبيةبشأنها تعالج بصوره منفصلة بعد الرجوع  
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  بشأن  )  ٥٦(القاعدة التنفيذية رقم 
  انــــابات الضمــــروط قبول خطــــش

  

لطلب قبول خطاب  اإلدارة الضريبيةعلى الهيئة المؤسسة التقدم بكتاب رسمي إلى :  أوالً 
  :الضمان وفقا للشروط التالية

  :الهيئة المؤسسة التي قدمت اإلقرار الضريبي وسددت الضريبة بناء عليه   - ١

  .أن تقدم الهيئة المؤسسة ما يثبت انتهاء تنفيذ العقد من جهة التعاقد –أ  

على تاريخ تقديم اإلقرار الضريبي دون إصدار الربط الضريبي في حالة  ةنمرور س –ب 
  .عدم انتهاء العقد

الهيئة المؤسسة التي لم يستحق موعد تقديم إقرارها الضريبي يجب أن تقدم ما يثبت  انتهاء  - ٢
  .العقد من جهة التعاقد 

  :الحاالت التي ال ينظر في طلبها - ٣

  .تقدم اإلقرار الضريبي الهيئة المؤسسة التي لم  –أ 

  .عند صدور كتاب الربط الضريبي للهيئة المؤسسة  –ب 

يشترط في جميع األحوال أن تكون خطابات الضمان المقدمة غير محددة بتاريخ انتهاء  :ثانيًا 
وأن ال يتم إلغاؤها إال من طرف وزارة المالية بعد سداد جميع الضرائب والغرامات 

  .اة ألية شروط خاصة تراها الوزارة الزمةالمستحقة وأن تكون مستوف

الحاالت الخاصة واالستثنائية المتعلقة بمعالجة شروط قبول خطابات الضمان تعالج  :ثالثًا 
  . لإلدارة الضريبيةبشأنها بصوره منفصلة بعد الرجوع  
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  بشأن  ) ٥٧(القاعدة التنفيذية رقم 

  الضريبيةالصة ـــادة املخــــدار شهـــــإص
  

للحصول على شهادة  اإلدارة الضريبيةعلى الهيئة المؤسسة التقدم بكتاب رسمي إلى 
  :المخالصة الضريبية وفقًا للشروط التالية

  

أن تكون الهيئة المؤسسة قد سددت جميع الضرائب والغرامات المستحقة عليها عن الفترة : أوالً 
  .صة ضريبية عنهاالخاضعة للضريبة المراد الحصول على شهادة مخال

  

أن ترفق الهيئة المؤسسة بكتاب طلب الشهادة نسخة عن كتاب الربط الضريبي ووصل : ثانياً 
  .السداد
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 بشأن  )٥٨(رقم  القاعدة التنفيذية

  ز التحفظيــــراءات توقيع احلجــــإج 
   

  من الالئحة التنفيذية)  ٣٥( المادة رقم  

  :الحجز التحفظيأسباب توقيع : أوًال 

  :إذا نشأت أسباب تؤدي إلى خشية اإلدارة الضريبية على حقوقها من الضياع مثل

  .علم اإلدارة الضريبية بعزم دافع الضريبة على المغادرة النهائية للبالد - ١

  .علم اإلدارة الضريبية بعزم دافع الضريبة على ترك نشاطه أو التنازل عنه - ٢

بعزم دافع الضريبة على التصرف في أمالكه المنقولة أو العقارية علم اإلدارة الضريبية  - ٣
  .بقصد التهرب من سداد ما قد يستحق عليه من ضرائب

  :إجراءات طلب استصدار أمر الحجز التحفظي : ثانياً 

ويتبع بشأنها اإلجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 
  .١٩٨٠لسنة  ٣٨
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  بشأن ) ٥٩(القاعدة التنفيذية  رقم 

  إجراءات عمل جلنة الطعون الضريبية
  
  

  من الالئحة التنفيذية ) ٢٦(المادة رقم 

  

تختص لجنة الطعون الضريبية بالفصل في جميع أوجه الخالف بين اإلدارة الضريبية  :أوًال 

  .لمبالغ المستحقة طبقًا للقانونفي المنازعات المتعلقة بربط وتحصيل ا والهيئات المؤسسة 

يتم الطعن بكتاب موجه إلى رئيس لجنة الطعون الضريبية ويقدم بالسجل العام بوزارة  :ثانياً 

يومًا من تاريخ إخطاره بكتاب الرد على االعتراض أو من )  ٣٠( المالية خالل ثالثين 

دة للبت في االعتراض  دون رد، على أن يكون الطعن متضمنًا تاريخ انتهاء الفترة المحد

 :  اآلتي

 .بنود الطعن واألسانيد التي تأسست عليها هذه البنود •

 .كافة المستندات والبيانات المتعلقة بالطعن •

بميعاد جلسة نظر الطعن قبل  ودافع الضريبة تخطر اللجنة كًال من اإلدارة الضريبية: ثالثاً 

دافع الضريبة انعقادها إذا رأت ضرورة لذلك، ولها أن تطلب من كل من اإلدارة الضريبية و 

أو من يمثله الحضور أمام  دافع الضريبةما تراه ضروريًا من البيانات واألوراق، وعلى 

مستندات اللجنة عند استدعائه، وٕاال فصلت اللجنة في الطعن على ضوء البيانات وال

 .المعروضة عليها

تكون جلسات اللجنة سرية وتصدر قراراتها بعد مداولة هيئتها بأغلبية  األصوات، وفي  :رابعاً 

رئيس اللجنة  قبلحالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتوقع القرارات من 

 .وتعتمد من مدير إدارة الفحص والمطالبات الضريبية

  طعون الضريبية أمانة سر لجنة ال
  

وتتكون من عدد كاف من الموظفين يناط بهم تنشأ أمانة سر لجنة الطعون الضريبية 

  : األعمال التالية
  

استالم الطعون الضريبية الواردة للجنة والتأكد من تسجيلها في سجل الطعون  - ١

 .الضريبية حسب تاريخ ورودها، وٕاعطاء رقم لكل طعن



-١١٢- 
 

 

 .بالطعن بطريقة يسهل الرجوع إليهاحفظ كافة المستندات المتعلقة  - ٢

 .عرض تلك الطعون على رئيس اللجنة لتحديد مواعيد الجلسات التي تنظر فيها - ٣
 

إخطار اإلدارة الضريبية ودافع الضريبة أو من يمثله بمكان وزمان انعقاد جلسة  - ٤

 .اللجنة

 .تدوين محاضر جلسات اللجنة - ٥

  .لصادر من لجنة الطعون الضريبيةإخطار اإلدارة الضريبية ودافع الضريبة بالقرار ا - ٦

  
  
  
  
  
  
 


