الضرائب
• سَعتَدولةَالكويتَمنذَبدايةَاأللفيةَالجديدةَإلجراءَإصالحاتَتشريعيةَضريبيةَمَوسعةَبداي َةَمنَالقانونَرقمَ َ(َ19
لسنةََ2000م)ََبشأنَ دعمَ العمالةَ الوطنيةَ  َ,ومروراَ بقانونَ الزكاةَ رقمَ (ََ46لسنةَََ 2006م)ََ َ,حتىَ توجتَ
اإلصالحاتَ الضريبيةَ بصدورَ القانونَ رقمَ َ(ََ2لسنةََ2008م)ََالمعدلَ للمرسومَ رقمَ (ََ3لسنةََ1955م)ََبشأنَ
ضريبةَالدخلَ ،وقد َب َذلتَدولةَالكويتَهذاَالجهد َ َالتشريعىَمنَأجلَإصالحَهيكلهاَالضريبىَ ،مماَأثرَباإليجابَ
علىََإستقرارَ تشريعاتهاَ الضريبيةَ وعدمَ الحاجةَ إلصدارَ أيةَ تعديالتََفيَ المستقبلََالمنظورََوساهمَ فىََتحَفيزَ
التجارةََالبينيةَ بينَ الكويتَ ومختلفَ دولَ العالمََََ،سيماََبسببََتخفيضَ نسبةَ ضريبةََالدخلََوالتىَ كانتَ تتراوحَ
نسبتهاَمنَ(ََ)%5إلىَ(َ)%55تتصاعدَتدريجياَبتصاعدَشريحةَالدخلَقبلَتعديلَالقانونََ,إالَأنهَوبصدورالتعديلَ
األخيرَبموجبَالقانونَرقم َ َ(َ 2لسنة َ2008م) َالمعَدلَألحكامَالمرسومَرقمَ َ(َ 3لسنة ََ 1955م)َ ،والذىَإتخذَنهجاَ
مغايراَونصَبالمادةَ(َ )1منه َعلىَتحديدَنسبةَضريبةَدخلَثابتهَوموحدةَعلىَكَافةَالشرائحَنسبتهاَ(َ)%15منَ
الدخلَالصافىََ َ.
• وكقاعدةَعامةَفان َاألشخاصَالطبيعيين َ(كويتيينَأوَأجانب)َالَيخضعونَللضريبةَعلىَالدخلَ ,فتفرضَضريبةَ
(شركةَأجنبية)َأينماَكانَتأسيسهاَوتزاولَنشاطاَفيَدولةَالكويتَوتحققَدخالَ
َ
الدخلَسنوياََعلىَكلَهيئةَمؤسسةَ
خاللَالفترةَالخاضعةَللضريبة َ(سنةَميالدية) َأياَ َكانَشكلهاَالقانونيَأوَحصصَالشركاءَفيهاَأوَمحلَتأسيسهاَ
(سواءَبشكلَمباشرَأوَبواسطةَوكيلَأوَزاولتَالعملَأوَالتجارةَفيَدولةَالكويتَبصفتهاَوكيل)َ ،والَتفرضَ
عنََنشاطهاََداخلَ دولةَ
ضريبةَ الدخلَ علىَ دخلَ الشركاتَ المؤسسةَ فيَ دولَ مجلسَ التعاونَ الخليجيََالناتجةََ َ
الكويتَ .
• أماَفيماَيتعلقَبضريبةَدعمَالعمالةَالمقررةَبالقانونَرقم َ(َ 19لسنة َ2000م) َفتفرضَعلى َالشركاتَالمساهمةَ
العامةَالكويتيةَالمدرجةَفيَسوقَالكويتَلألوراقَالماليةَ،كماَتفرضَضريبةَالزكاةَالمقررةَبموجبَالقانونَرق َمَ
(َ46لسنةََ)2006علىَالشركاتَالمساهمةَالكويتيةَالعامةَوالمقفلةََ.وتتنوع الضرائب فى دولة الكويت لألتيََ :
 oضريبة الدخل
 oضريبة دعم العمالة
 oضريبة الزكاة
• اإللتزامات الدولية الضريبية السارية بدولة الكويت:
 oإلتزام الفاتكا وهو إمتثال باإلفصاح الضريبي لمكافحة التهرب الضريبي من قبل األشخاص الذين
يحملون هوية ( )Green Cardالخاصة بالواليات المتحدة األمريكية.
 oإتفاقية معيار اإلبالغ المشترك ) (CRSوهى إتفاقية دولية تضم أكثر من مائة دولة من ضمنها دولة
الكويت وتهدف لتبادل المعلومات الضريبية فيما يخص مواطنى كل دولة من الدول الموقعة والذين
يمارسون نشاطا ً تجاريا ً أو إستثماريا ً خارج حدودها.

• أهم المستجدات الضريبية فى الكويت :
 oخفض نسبة الضريبية المقررة قبل تعديل قانون ضريبة الدخل من النسبة التصاعدية التى تتراوح من
( )%5إلى ( )%55إلى نسبة ضريبية ثابتة وموحدة قدرها ( )%15من صافى الدخل المحقق عن
النشاط التجارى الممارس داخل دولة الكويت.
صلة من التداول في البورصة الكويتية من ضريبة الدخل الكويتية سواء تمت بشكل
 oإعفاء األرباح المح ّ
مباشر أو من خالل صناديق أو محافظ إستثماريه.
 oسقوط الحق في المطالبة بالضريبة بمضى خمس سنوات من تاريخ تقديم اإلقرار الضريبي أو التاريخ
الذى كان يتوجب تقديم اإلقرار الضريبى فيه.
 oيمكن ترحيل الخسائر فقط لمدة ثالث سنوات فيما يتعلق بضريبة الدخل.
 oفرض ضريبه نسبتها ( )%2.5على صافي الربح السنوي على الشركـات الكويتيـة المدرجة بسوق
الكويت لألوراق المالية ( كضريبة دعم للعمالة الوطنية) بموجب القانون رقم ( 19لسنة  ،)2000مع
عدم إمكانية ترحيل الخسائر.
 oفرض ضريبة نسبتها ( )%1على صافي الربح السنوي على الشركات المساهمةَالعامةَوالمقفلةَالكويتي َة
( كضريبة زكاة) بموجب القانون رقم ( 46لسنة 2006م) ،مع عدم إمكانية ترحيل الخسائر.
• من َذََتفعيلََالقانونَالجديدََلضريبةَالدخلََرقمََ(ََ)2008/2و َدخولهََحيَزَالتنفيذَ بتاريخََ( 3فبرايرََََ،)2008فق َدَ
ب َ(َبمختلفَمَسمياتها) َمنَخاللَالمشاركةَ
سَعتَالمجموعة َلتطويرَخبراتَبعض َأساتذتها َفىَمجال َالضرائ َ
تَالتاليه:
وحضورَالعديدَمنَالمؤتمراتَوورشَالعملَذاتَالصلةَوهوَماَأهَلهاَلتقديمَالخدما َ
 oمساعــدةَالعمـالءَاألجانــبَالخاضـعينَلضــريبةَالـدخلَفــىَالتسـجيلَلــدىَإدارةَالضـرائبَوإســتخرا َ
تَالضريبيةَالسنوية.
البطاقةَالضريبيةَوتقديمَاإلقرارا َ
 oتقديمَالمشورةَالقانونيةَالخاصـةَبتحديـدَنطـاقَالوعـاءَالضـريبىَلكـلَضـريبةَمـنَالضـرائبَوتحديـ َدَ
األرباحَالخاضعةَلهاَوكيفيةَإحتسابها.
 oإعدادَاإلعتراضاتَوالتظلماتَعلىَقراراتَالربطَالضريبىَالصادرةَعنَاإلدارةَالضريبية.
تَالضريبية.
 oتمثيلَالعمالءَأمامَالقضاءَفىَالمنازعا َ
 oمساعدةَالعمالءَفىَإستخرا َشهاداتَاإلعفاءَالضريبى وشهادات براءة ذمة من اإلدارة الضريبية ومن
ثم اإلفراج عن محجوز الضمان الضريبى.
 oمساعدةَالشركاتَاألجنبيةَالمستثمرهَوفقاََلقانونَاإلسـتثمارَاألجنبـىَأوَفـىَالمنـاطقَالحـرةَبالحصـولَ
علىَاالمتيازاتَالضريبةَالتيَحددهاَالقـانونَرقـمَ(َ116لسـنةَ2013مَ)َفـىَشـأنَتشـجيلَاإلسـتثمارَ
المباشرَفىَدولةَالكويتَ.
 oمساعدةَالشركاتَاألجنبيةَالتـيَتعتـزمَأوَبصـددَتنفيـذَمشـروعاتَداخـلَدولـةَالكويـتَالعاملـهَبنظـامَ

الشراكةَبينَالقطاعينَالعامَوالخاصَفىَالحصولَعلىَاإلمتيازاتَالضريبيةَبالتنسيقَملَكلَمنَإدارةَ
الضريبةَوهيئةَتشجيلَاإلستثمارَالمباشر.
 oتقديمَالمشورةَبشأنَكيفيةَتطبيقَإتفاقياتَتجنبَاإلزدوا َالضريبي ،واإللتزماتَالضريبية َالمتعلقةَ
باإلتفاقياتَ الدوليةََالمبرمهَ بينَ دولةَ الكويتَ ودولَ أجنبيةََ َوتطبيقَ أحكامََإتفاقية معيار اإلبالغ
المشترك ) (CRSلتبادل المعلومات الضريبية والتي وقعت عليها دولة الكويت.
 oتطبيقَأحكامَإلتزامَالفاتكاَبشأنَاإلمتثالَالضريبيَومكافحةَالتهربَالضريبيَمنَقبلَاألشخاصَالذينَ
يحملونَهويةَ َ(َ)Green Cardوالخاصةَبالوالياتَالمتحدةَاألمريكيةََ.

