
 الضرائب

19ََمنَالقانونَرقمََ)ََة َوسعةَبدايإصالحاتَتشريعيةَضريبيةَمَ ََإلجراءعتَدولةَالكويتَمنذَبدايةَاأللفيةَالجديدةََسَ  •

)(ََم2000لسنةََ رقمَ الزكاةَ بقانونَ ومروراَ  َ, الوطنيةَ العمالةَ دعمَ ت وجتَََ(َم2006لسنة46ََََبشأنَ حتىَ َ,

(َ رقمَ القانونَ بصدورَ الضريبيةَ 2ََََاإلصالحاتَ )ََ(م2008لسنة رقمَ للمرسومَ 3ََََالمعدلَ بشأنََََ(م1955لسنة

مماَأثرَباإليجابَََ،التشريعىَمنَأجلَإصالحَهيكلهاَالضريبىََجهدََلتَدولةَالكويتَهذاَالَذبوقدََََ،ضريبةَالدخل

ََ أيعلى إلصدارَ الحاجةَ وعدمَ الضريبيةَ تشريعاتهاَ تعديالتََإستقرارَ ََةَ المستقبل فىََالمنظورفيَ زَيحَفتََوساهمَ

ََ ََالتجارة العالم دولَ ومختلفَ الكويتَ بينَ ََالبينيةَ نسبةَضريبةبسببََََسيما، تتراوحََوََالدخلََتخفيضَ كانتَ التىَ

بتصاعدَشريحةَالدخلَقبلَتعديلَالقانونََ%55)ََ(َإلى%5نسبتهاَمنَ)ََ  َ التعديلَوبصدورهََ,َإالَأن(َتتصاعدَتدريجيا

َ (،َََم1955لسنة3ََََدلَألحكامَالمرسومَرقمََ)المع َََ(م2008لسنة2ََََ)ََاألخيرَبموجبَالقانونَرقمََ والذىَإتخذَنهجا

بالمادةَ) ونصَ ثابتهَوموحدةَعلىَكَامنهََ(1ََمغايراَ  (َمنَ%15فةَالشرائحَنسبتهاَ)علىَتحديدَنسبةَضريبةَدخلَ

َالدخلَالصافىََ.

رضَضريبةََتففََ,)كويتيينَأوَأجانب(َالَيخضعونَللضريبةَعلىَالدخلاألشخاصَالطبيعيينََوكقاعدةَعامةَفانََ •

َ)شركةَأجنبية(َأينماَكانَتأسيسهاَوتزاولَنشاطاَفيَدولةَالكويتَوتحققَدخال َََمؤسسةََعلىَكلَهيئةََا َدخلَسنويال

كانَشكلهاَالقانونيَأوَحصصَالشركاءَفيهاَأوَمحلَتأسيسهاَََأيا َََ)سنةَميالدية(ََخاللَالفترةَالخاضعةَللضريبة

بصفتهاَوكيل( الكويتَ دولةَ التجارةَفيَ أوَ العملَ أوَزاولتَ بواسطةَوكيلَ أوَ مباشرَ بشكلَ تفرضَ،ََ)سواءَ والَ

ال التعاونَ مجلسَ دولَ فيَ المؤسسةَ الشركاتَ دخلَ علىَ الدخلَ َََعََالناتجةخليجيََضريبةَ دولةَََنشاطهان داخلَ

َالكويت.

بالقانونَرقم • المقررةَ العمالةَ دعمَ يتعلقَبضريبةَ فيماَ المساهمةَفتفرضَعلىََََ(م2000لسنة19ََََ)ََأماَ الشركاتَ

َضريبةَالزكاةَالمقررةَبموجبَالقانونَرقَمكماَت فرضََََ،العامةَالكويتيةَالمدرجةَفيَسوقَالكويتَلألوراقَالمالية

ََ:لألتيوتتنوع الضرائب فى دولة الكويت َ.َالعامةَوالمقفلةَالكويتيةَلشركاتَالمساهمةاعلىَََ(2006لسنة46ََ)

o  ضريبة الدخل 

o  ضريبة دعم العمالة 

o  ضريبة الزكاة 

 : دولة الكويتالسارية ب الضريبية  الدولية  اإللتزامات •

o   الفاتكا إإلتزام  األشخاص  ل  الضريبي   باإلفصاح متثال  وهو  قبل  من  الضريبي  التهرب  الذين  مكافحة 

 . الواليات المتحدة األمريكية ب الخاصة ( Green Card)هوية   يحملون

o   معيار اإلبالغ المشتركإتفاقية   (CRS)من ضمنها دولة    وهى إتفاقية دولية تضم أكثر من مائة دولة

والذين    من الدول الموقعة  يخص مواطنى كل دولة   يماف   بادل المعلومات الضريبيةتل هدف  تو  الكويت 

 . يمارسون نشاطاً تجارياً أو إستثمارياً خارج حدودها

 



 

 :  المستجدات الضريبية فى الكويت أهم  •

o   المقررة قبل تعديل قانون ضريبة الدخل من النسبة التصاعدية التى تتراوح من الضريبية    نسبة خفض  

(5 %( إلى  إلى  55%(  ضريبية  (  عن    (%15)  اقدره  وموحدة  ةثابت  نسبة  المحقق  الدخل  صافى  من 

 النشاط التجارى الممارس داخل دولة الكويت. 

o   بشكل    تمت   سواء من ضريبة الدخل الكويتية  إعفاء األرباح المحّصلة من التداول في البورصة الكويتية

 . يه ستثمارإمباشر أو من خالل صناديق أو محافظ 

o   أو التاريخ    الضريبي   اإلقرارخمس سنوات من تاريخ تقديم    بمضى الضريبة  ب  المطالبة سقوط الحق في

 . الذى كان يتوجب تقديم اإلقرار الضريبى فيه

o  فيما يتعلق بضريبة الدخل.  يمكن ترحيل الخسائر فقط لمدة ثالث سنوات 

o   صافي  %2.5)   تها نسب ضريبه  فرض على  بسوق    الربح (  المدرجة  الكويتيـة  الشركـات  على  السنوي 

مع    (،2000لسنة    19بموجب القانون رقم )   الكويت لألوراق المالية ) كضريبة دعم للعمالة الوطنية(

 عدم إمكانية ترحيل الخسائر. 

o  المساهمةَالعامةَوالمقفلةَالكويتيَة  الشركات   السنوي على   الربح ( على صافي  %1) تهانسب  ضريبة   فرض  

 مع عدم إمكانية ترحيل الخسائر.  (،م2006لسنة  46( بموجب القانون رقم )زكاة) كضريبة 

 

ََََتفعيلََمنَذ • الجديد الدخلالقانونَ ََََلضريبةَ بتاريخََحي َََخولهوَدََ( 2008/ 2) رقم التنفيذَ ََ  3) زَ ََ( 2008فبراير ََقَدف،

مَ ََالضرائَبََفىَمجالََأساتذتهاتطويرَخبراتَبعضََلََعتَالمجموعةسَ  منَخاللَالمشاركةََََسمياتها()َبمختلفَ

 : التاليهَاَتتقديمَالخدمللهاَالمؤتمراتَوورشَالعملَذاتَالصلةَوهوَماَأهَ العديدَمنَوحضورَ

o الضـرائبَوإســتخرا َالتسـجيلَلــدىَإدارةَفــىََالـدخلَمساعــدةَالعمـالءَاألجانــبَالخاضـعينَلضــريبة

 . السنويةَالضريبيةَاإلقراراَتوتقديمََالبطاقةَالضريبية

o َََيبىَلكـلَضـريبةَمـنَالضـرائبَوتحديـَدالضـرالوعـاءََالمشورةَالقانونيةَالخاصـةَبتحديـدَنطـاقََتقديم

 . األرباحَالخاضعةَلهاَوكيفيةَإحتسابها

o ََنَاإلدارةَالضريبيةاإلعتراضاتَوالتظلماتَعلىَقراراتَالربطَالضريبىَالصادرةَعإعداد. 

o َالضريبيةَالمنازعاَتفىََالقضاءتمثيلَالعمالءَأمام . 

o َومن مة من اإلدارة الضريبية ذ شهادات براءة و  ستخرا َشهاداتَاإلعفاءَالضريبىإمساعدةَالعمالءَفى

 ثم اإلفراج عن محجوز الضمان الضريبى.

o َ سـتثمارَاألجنبـىَأوَفـىَالمنـاطقَالحـرةَبالحصـولَلقانونَاإلَمساعدةَالشركاتَاألجنبيةَالمستثمرهَوفقا

سـتثمارَفـىَشـأنَتشـجيلَاإلََ(م2013ََلسـنة116ََََ)رقـمََََعلىَاالمتيازاتَالضريبةَالتيَحدد هاَالقـانون

 . المباشرَفىَدولةَالكويتَ

o َمساعدةَالشركاتَاألجنبيةَالتـيَتعتـزمَأوَبصـددَتنفيـذَمشـروعاتَداخـلَدولـةَالكويـتَالعاملـهَبنظـام



دارةَإمتيازاتَالضريبيةَبالتنسيقَملَكلَمنََالشراكةَبينَالقطاعينَالعامَوالخاصَفىَالحصولَعلىَاإل

 . رالضريبةَوهيئةَتشجيلَاإلستثمارَالمباش

o الضريبي اإلزدوا َ تجنبَ إتفاقياتَ تطبيقَ كيفيةَ بشأنَ المشورةَ الضريبيةو  ،تقديمَ المتعلقةََََاإللتزماتَ

الدوليةََ أجنبيةباإلتفاقياتَ ودولَ الكويتَ دولةَ بينَ أحكامَََوََالمبرمهَ اإلبالغ  إتفاقية  تطبيقَ معيار 

 . التي وقعت عليها دولة الكويت ولتبادل المعلومات الضريبية   (CRS)  المشترك

 

o الذينَمتثالَالضريبيَومكافحةَالتهربَالضريبيَمنَقبلَاألشخاصَإلتطبيقَأحكامَإلتزامَالفاتكاَبشأنَا

 َ.َمريكيةالوالياتَالمتحدةَاألب(َوالخاصةGreen Cardََ)َةهويَيحملون

 

 

 

 

 

 
 

 


