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دليل إجراءات أعمال إدارة الفحص واملطالبات الضريبية

الـفــهـــرس
املوضــــــوع
املقدمة
هيكل إدارة الفحص واملطالبات الضريبة
اإلجراء ( : )1فحص اإلقرارات الضريبية اخلاضعة ملرسوم ضريبة الدخل
اإلجراء ( : )2فحص اإلقرارات الضريبية اخلاضعة لقانون دعم العمالة الوطنية
اإلجراء ( : )3فحص اإلقرارات املالية اخلاضعة لقانون الزكاة واملساهمة العامة
اإلجراء ( : )4إصدار شهادات املخالصة واإلفراج عن محجوز الضمان والكفاالت البنكية
اإلجراء ( : )5دورة اإليرادات املستحقة من واقع إقرار و ربط و تعديل ربط
اإلجراء ( : )6إصدار كتب مطالبات وتوريد رفع دعوى
اإلجراء ( : )7دورة اإليرادات احملصلة الفعلية من واقع إقرار و ربط و تعديل ربط
اإلجراء ( : )8تقارير وإجراءات قانوني مرسوم ضريبة الدخل و قانون رقم ()23
لسنة 1961
اإلجراء ( : )9تقارير وإجراءات قانون دعم العمالة الوطنية
اإلجراء ( : )10تقارير وإجراءات قانون الزكاة واملساهمة العامة
اإلجراء ( : )11عقد اجتماعات مع الشركات املتخلفة عن السداد
اإلجراء ( : )12رفع دعوى على الشركات املتخلفة عن السداد
اإلجراء ( : )13الرد على مالحظات ديوان احملاسبة
اإلجراء ( : )14نظر الطعون املقدمة للجنة الطعون الضريبية
اإلجراء ( : )15حتديد أسباب االنحراف احملصل الفعلي عن املقدر حتصيله
اإلجراء ( : )16اعداد جدول اإليرادات التقديرية ملشروع ميزانية وزارة املالية
اإلجراء ( : )17اعداد دليل إجراءات أعمال إدارة الفحص واملطالبات الضريبية
اإلجراء (  :)18إعداد املذكرات اخلاصة بالدورات التدريبية للمراقبات واالقسام في
إدارة الفحص واملطالبات الضريبية
االصدار الثاني 2017

الصفحة

دليل إجراءات أعمال إدارة الفحص واملطالبات الضريبية

املــقـــدمـــة
تهدف إدارة الفحص واملطالبات الضريبية إلى تطبيق القوانني الضريبية بدولة الكويت ،حيث
تقوم بفحص االقرارات الضريبية املقدمة من الشركات اخلاضعة لتلك القوانني الضريبية وحتصيل
الضرائب املستحقة على هذه الشركات.
وتساهم إدارة الفحص واملطالبات الضريبية في تنويع مصادر الدخل من غير اإليرادات النفطية
وهو أحد أهم أهداف برنامج عمل احلكومة.
وتسعى إدارة الفحص واملطالبات الضريبية إلى تطوير إجراءات العمل من خالل مشاركتها في
مشروع تطوير وحتديث اإلدارة الضريبية وكذلك مشاريع القوانني الضريبية املقترحة والتي ال
تزال حتت الدراسة.
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دليل إجراءات أعمال إدارة الفحص واملطالبات الضريبية

هيكل اإلدارة
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دليل إجراءات أعمال إدارة الفحص واملطالبات الضريبية

اإلجراء ( :)1فحص االقرارات الضريبية اخلاضعة ملرسوم ضريبة الدخل رقم ( )3لسنة
 1955واملعدل بالقانون رقم ( )2لسنة 2008
األهـــداف

التحقق من صحة االقرارات الضريبية املقدمة عن الشركات

مجاالت املسؤولية قسم فحص أول وفحص ثاني

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

 كتاب الربط الضريبي. كتاب تعديل الربط الضريبي بناء على اعتراض الشركة. كتاب تعديل الربط الضريبي بناء على قرار جلنة الطعون الضريبية. االقرار الضريبي :هو بيانا محررا باللغة العربية مرفقا به القوائماملالية ،تقر فيه الشركات اخلاضعة للقانون بنتيجة اعمالها والضريبة
املستحقة عليها خالل الفترة اخلاضعة للضريبة.

املصطلحات
املستخدمة

 الربط الضريبي :تربط الضريبة على أساس صافي الربح اخلاضعللضريبة كما هو محدد مبوجب اإلقرار الضريبي في حال كان هذا
اإلقرار الضريبي مقبوال من قبل اإلدارة الضريبية.
 جلنة الطعون الضريبية :هي جلنة تختص بالفصل في جميع أوجهاخلالف بني اإلدارة الضريبية والشركات اخلاضعة للقانون في
املنازعات املتعلقة بربط وحتصيل املبالغ املستحقة طبقا للقانون
فحص االقرارات
 استالم اإلقرارات الضريبية واحلسابات اخلتامية للشركات اخلاضعةللمرسوم واحملولة من مراقبة اخلضوع.
 -حتديد مواعيد فحص مع الشركات أو مكاتب التدقيق التي متثلها.

اإلجراء بالتفصيل

 إجراء الفحص املكتبي ودراسة امللف موضوع الفحص. مراسلة جهات التعاقد للحصول على البيانات الالزمة. الفحص املستندي لإلقرارات الضريبية في مقر الشركة أو مكتبالتدقيق.
 إعداد مذكرة فحص ومناقشتها مع رئيس القسم. -اعتماد مذكرة الفحص.
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دليل إجراءات أعمال إدارة الفحص واملطالبات الضريبية

اصدار كتب الربط الضريبي
 بعد اعتماد مذكرة الفحص يتم إصدار كتاب الربط الضريبي وإرسالهإلى الشركة حسب النماذج املستخدمة في قسمي الفحص.
 في حالة عدم وجود دفاتر يتم إصدار الربط الضريبي بطريقة الربحالتقديري وإرساله إلى الشركة.
الرد على االعتراض املقدمة من الشركات االجنبية
 تقدم الشركة اعتراضها على الربط الضريبي خالل ستني يوما منتاريخ إخطاره ،بكتاب الربط.

اإلجراء بالتفصيل

 ترد االدارة على االعتراض خالل التسعني يوم التالية لتاريخ تقدميهإما بالرفض أو القبول.
الرد على الطعن املقدم من الشركات األجنبية
 يتم الرد على ملخص الطعن وإبداء وجهة نظر اإلدارة للجنة الطعونالضريبية.
 حضور اجتماعات جلنة الطعون عند تقدمي دعوة للحضور. استالم مذكرة بالقرار الصادر من جلنة الطعون الضريبية. إصدار كتاب الربط املعدل له في حالة قبول الطعن أو رفضه بناء علىقرار جلنة الطعون.

املراجع

 مرسوم ضريبة الدخل رقم ( )3لسنة  1955املعدل بالقانون رقم ()2لسنة .2008
 قانون رقم ( )23لسنة .1961 -الالئحة التنفيذية و القواعد والتعليمات التنفيذية.

الدعم واملساندة
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دليل إجراءات أعمال إدارة الفحص واملطالبات الضريبية

اإلجراء( : )2فحص االقرارات الضريبية اخلاضعة لقانون دعم العمالة الوطنية رقم ()19
لسنة 2000
األهـــداف

التحقق من صحة االقرارات الضريبية املقدمة عن الشركات

مجاالت املسؤولية قسم دعم العمالة الوطنية

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

 كتاب الربط الضريبي. كتاب تعديل الربط الضريبي بناء على اعتراض الشركة. كتاب تعديل الربط الضريبي بناء على قرار جلنة الطعون الضريبية. االقرار الضريبي :هو بيانا محررا باللغة العربية مرفقا به القوائماملالية ،تقر فيه الشركات اخلاضعة للقانون بنتيجة اعمالها والضريبة
املستحقة عليها خالل الفترة اخلاضعة للضريبة.

املصطلحات
املستخدمة

 الربط الضريبي :تربط الضريبة على أساس صافي الربح اخلاضعللضريبة كما هو محدد مبوجب اإلقرار الضريبي في حال كان هذا
اإلقرار الضريبي مقبوال من قبل اإلدارة الضريبية.
 جلنة الطعون الضريبية :هي جلنة تختص بالفصل في جميع أوجهاخلالف بني اإلدارة الضريبية والشركات اخلاضعة للقانون في
املنازعات املتعلقة بربط وحتصيل املبالغ املستحقة طبقا للقانون
فحص االقرارات
 استالم اإلقرارات الضريبية واحلسابات اخلتامية للشركات اخلاضعةللقانون واحملولة من مراقبة اخلضوع.
 -حتديد مواعيد فحص مع الشركات أو مكاتب التدقيق التي متثلها.

اإلجراء بالتفصيل

 إجراء الفحص املكتبي ودراسة امللف موضوع الفحص. مراسلة جهات التعاقد للحصول على البيانات الالزمة. الفحص املستندي لإلقرارات الضريبية. إعداد مذكرة فحص ومناقشتها مع رئيس القسم. -اعتماد مذكرة الفحص.
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دليل إجراءات أعمال إدارة الفحص واملطالبات الضريبية

اصدار كتب الربط الضريبي
 بعد اعتماد مذكرة الفحص يتم إصدار كتاب الربط الضريبي وإرسالهإلى الشركة حسب النماذج املستخدمة في قسم دعم العمالة.
 في حالة عدم وجود دفاتر يتم إصدار الربط الضريبي بطريقة الربحالتقديري وإرساله إلى الشركة.
الرد على االعتراض املقدمة من الشركات اخلاضعة للقانون
 تقدم الشركة اعتراضها على الربط الضريبي خالل ستني يوما منتاريخ إخطاره ،بكتاب الربط.

اإلجراء بالتفصيل

 ترد االدارة على االعتراض خالل التسعني يوم التالية لتاريخ تقدميهإما بالرفض أو القبول.
الرد على الطعن املقدم من الشركات اخلاضعة للقانون
 يتم الرد على ملخص الطعن وإبداء وجهة نظر اإلدارة للجنة الطعونالضريبية.
 حضور اجتماعات جلنة الطعون عند تقدمي دعوة للحضور. استالم مذكرة بالقرار الصادر من جلنة الطعون الضريبية. إصدار كتاب الربط املعدل له في حالة قبول الطعن أو رفضه بناء علىقرار جلنة الطعون.

املراجع
الدعم واملساندة
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دليل إجراءات أعمال إدارة الفحص واملطالبات الضريبية

اإلجراء ( :)3فحص االقرارات املالية للشركات الكويتية اخلاضعة لقانون رقم ()46
لسنة  2006في شأن الزكاة ومساهمة الشركات املساهمة العامة واملقفلة في ميزانية
الدولة
األهـــداف

التحقق من صحة االقرارات الضريبية املقدمة عن الشركات

مجاالت املسؤولية قسم فحص زكاة

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

 كتاب الربط الضريبي. كتاب تعديل الربط الضريبي بناء على اعتراض الشركة. كتاب تعديل الربط الضريبي بناء على قرار جلنة الطعون الضريبية. االقرار الضريبي :هو بيانا محررا باللغة العربية مرفقا به القوائماملالية ،تقر فيه الشركات اخلاضعة للقانون بنتيجة اعمالها والضريبة
املستحقة عليها خالل الفترة اخلاضعة للضريبة.

املصطلحات
املستخدمة

 الربط الضريبي :تربط الضريبة على أساس صافي الربح اخلاضعللضريبة كما هو محدد مبوجب اإلقرار الضريبي في حال كان هذا
اإلقرار الضريبي مقبوال من قبل اإلدارة الضريبية.
 جلنة الطعون الضريبية :هي جلنة تختص بالفصل في جميع أوجهاخلالف بني اإلدارة الضريبية والشركات اخلاضعة للقانون في
املنازعات املتعلقة بربط وحتصيل املبالغ املستحقة طبقا للقانون
فحص االقرارات
 استالم اإلقرارات الضريبية واحلسابات اخلتامية للشركات اخلاضعةللقانون واحملولة من مراقبة اخلضوع.
 -حتديد مواعيد فحص مع الشركات أو مكاتب التدقيق التي متثلها.

اإلجراء بالتفصيل

 إجراء الفحص املكتبي ودراسة امللف موضوع الفحص. مراسلة جهات التعاقد للحصول على البيانات الالزمة. الفحص املستندي لإلقرارات املالية. إعداد مذكرة فحص ومناقشتها مع رئيس القسم. -اعتماد مذكرة الفحص.
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دليل إجراءات أعمال إدارة الفحص واملطالبات الضريبية

اصدار كتب الربط الضريبي
 بعد اعتماد مذكرة الفحص يتم إصدار كتاب الربط املالي وإرساله إلىالشركة حسب النماذج املستخدمة في قسم الزكاة.
 في حالة عدم وجود دفاتر يتم إصدار الربط املالي بطريقة الربحالتقديري وإرساله إلى الشركة.
الرد على االعتراض املقدمة من الشركات اخلاضعة للقانون
 تقدم الشركة اعتراضها على الربط املالي خالل ستني يوما من تاريخإخطاره ،بكتاب الربط.

اإلجراء بالتفصيل

 ترد االدارة على االعتراض خالل التسعني يوم التالية لتاريخ تقدميهإما بالرفض أو القبول.
الرد على الطعن املقدم من الشركات اخلاضعة للقانون
 يتم الرد على ملخص الطعن وإبداء وجهة نظر اإلدارة للجنة الطعونالضريبية.
 حضور اجتماعات جلنة الطعون عند تقدمي دعوة للحضور. استالم مذكرة بالقرار الصادر من جلنة الطعون الضريبية. إصدار كتاب الربط املعدل له في حالة قبول الطعن أو رفضه بناء علىقرار جلنة الطعون.

املراجع

 قانون رقم ( )46لسنة  2006في شأن الزكاة ومساهمة الشركاتاملساهمة العامة واملقفلة في ميزانية الدولة
 -الالئحة التنفيذية و القواعد والتعليمات التنفيذية

الدعم واملساندة
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دليل إجراءات أعمال إدارة الفحص واملطالبات الضريبية

اإلجراء ( :)4اصدار شهادات املخالصة واالفراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل
والكفاالت البنكية ملرسوم ضريبة الدخل رقم ( )3لسنة  1955املعدل بالقانون رقم ()2
لسنة 2008
األهـــداف

تقدمي خدمات للشركات األجنبية امللتزمة بتطبيق مرسوم ضريبة الدخل
وتعديالته.

مجاالت املسؤولية قسم حتصيل ضريبة الدخل

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء
املصطلحات
املستخدمة

 كتاب املخالصة الضريبية. كتاب االفراج من محجوز الضمان. كتاب الكفالة البنكية. محجوز الضمان :هو مبلغ تلتزم باحتجازه جهة التعاقد مع الشركاتقيمته 5%من قيمة العقد وتلتزم بتوريده إلى إدارة الضريبة حتت
حساب الضريبة املستحقة على الشركة حلني اعتبار الربط نهائي.
فحص االقرارات
 استالم الطلب من الشركة. التأكد من عدم وجود مستحقات ضريبية أو غرامات تأخير. التأكد من صدور الربط الضريبي. التأكد من إجمالي الضريبة والغرامة في كتاب الربط مطابق للمبلغاملسدد.

اإلجراء بالتفصيل

اإلفراج عن محجوز الضمان
 استالم الطلب من الشركة. التأكد من عدم وجود مستحقات ضريبية أو غرامات تأخير. مطابقة اإليرادات الواردة في طلب الشركة ومحجوز الضمان معاإليراد في اإلقرار الضريبي أو مذكرة الفحص.
 التواصل مع مكاتب التدقيق إليضاح أي معوقات إلصدار كتاباالفراج.
 -اصدار كتاب االفراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل للشركة.
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دليل إجراءات أعمال إدارة الفحص واملطالبات الضريبية

الكفالة البنكية
 استالم الطلب من الشركة. التأكد من استيفاء الطلب لشروط الكفالة البنكية طبقا للقواعد والتعليماتالتنفيذية.

اإلجراء بالتفصيل

 التأكد من عدم وجود مستحقات ضريبية ومطابقة اإليرادات بكتابالشركة مع اإلقرار الضريبي املقدم منها والتأكد من مطابقته حملجوز
ضمان ضريبة الدخل.
 إصدار كتاب للشركة بقبول طلب تقدمي الكفالة البنكية. استالم أو تخفيض أو الغاء الكفالة البنكية األصلية من الشركة وارسالهاإلى إدارة الشئون املالية.
 استالم مذكرات الشئون املالية لعمل متديد للكفاالت السارية. -التنسيق مع مراقبة الفحص في حال متديد او الغاء او تخفيض الكفالة.

املراجع

 مرسوم ضريبة الدخل رقم ( )3لسنة  1955املعدل بالقانون رقم ()2لسنة .2008
 قانون رقم ( )23لسنة .1961 -الالئحة التنفيذية و القواعد والتعليمات التنفيذية.

الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2017
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اإلجراء ( :)5دورة اإليرادات املستحقة من واقع إقرار ومن واقع ربط وتعديل ربط
وفقا ملرسوم ضريبة الدخل رقم ( )3لسنة  1955املعدل بالقانون رقم ( )2لسنة 2008
– قانون دعم العمالة الوطنية رقم ( )19لسنة  - 2000قانون الزكاة  46لسنة 2006
األهـــداف

تسجيل و قيد اإليرادات املستحقة

مجاالت املسؤولية قسم حتصيل دعم العمالة الوطنية

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

املصطلحات
املستخدمة

__
 االقرار الضريبي :هو بيانا محررا باللغة العربية مرفقا به القوائماملالية ،تقر فيه الشركات اخلاضعة للقانون بنتيجة اعمالها والضريبة
املستحقة عليها خالل الفترة اخلاضعة للضريبة.
 الربط الضريبي :تربط الضريبة على أساس صافي الربح اخلاضعللضريبة كما هو محدد مبوجب اإلقرار الضريبي في حال كان هذا
اإلقرار الضريبي مقبوال من قبل اإلدارة الضريبية.
دورة اإليرادات املستحقة من واقع إقرار ( مرسوم ضريبة الدخل –
دعم العمالة الوطنية – الزكاة واملساهمة العامة )

اإلجراء بالتفصيل

 إذا سددت الشركة الضريبة من واقع إقرار بطريقة األقساط يتم تسجيلاملبلغ املستحق عليها بالكامل من واقع اإلقرار مع تخفيض قيمة القسط
املسدد مع اإلقرار وحتديد مواعيد سداد األقساط التالية وترصيدها
كمبالغ مستحقة من واقع اإلقرار.
 إذا سددت الشركة الضريبة من واقع اإلقرار الضريبي بعد امليعادالقانوني يتم مراسلة الشركة لسداد مبلغ غرامة تأخير سداد اإلقرار.
 متابعة ملف اإلقرارات الواردة شهريا حتسبا لورود إقرار بنتيجة ربحدون سداد الضريبة
 -إعداد تقرير شهري باألقساط املسددة خالل الشهر واألقساط املستحقة.

االصدار الثاني 2017
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دورة اإليرادات املستحقة من واقع ربط ( .مرسوم ضريبة الدخل –
دعم العمالة الوطنية – الزكاة واملساهمة العامة )
 يتم إثبات دين الضريبة على شركات دعم العمالة عن طريق نسخكتب الربط والتعديل الصادرة واملرفقة بامللفات اخلاصة بالقسم بشكل
شهري وذلك لتسجيل دين الضريبة كإجماليات في احلاسب اآللي
وكتفصيلي بدفاتر اإليرادات املستحقة.

اإلجراء بالتفصيل

 يتتبع املسئول اإليرادات املستحقة وعملية السداد من خالل مناذجالسداد ،الربط والتعديل وذلك لتخفيض دين الضريبة باملبالغ املسددة
لكل من احلاسب اآللي والدفاتر التفصيلية وحتديد األرصدة عن
الشركات بعد كل حركة بشكل شهري.
 تتم املطابقة كل ربع سنوي ألرصدة الشركات املستحقة في الدفاتروالشئون املالية لتفادي أي فروق بينها.
 إعداد كشف شهري باألرصدة املستحقة واملبالغ املخفضة واملسددة عنكتب الربط والتعديل والغرامات باحلاسب اآللي ويتم إرسال نسخة
للشئون املالية.
 توزيع أرصدة اإليرادات املستحقة لدعم العمالة حسب القطاعوالسنوات املالية.
 مرسوم ضريبة الدخل رقم ( )3لسنة  1955املعدل بالقانون رقم ()2لسنة .2008
 -قانون ( )23لسنة .1961

املراجع

 قانون دعم العمالة الوطنية رقم ( )19لسنة .2000 قانون رقم ( )46لسنة  2006في شأن الزكاة ومساهمة الشركاتاملساهمة العامة واملقفلة في ميزانية الدولة.
-الالئحة التنفيذية و القواعد والتعليمات التنفيذية

الدعم واملساندة
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اإلجراء ( : )6اصدار كتب مطالبات وكتب توريد ورفع دعوى ملرسوم ضريبة الدخل
رقم ( )3لسنة  1955املعدل بالقانون رقم ( )2لسنة  – 2008قانون دعم العمالة الوطنية
رقم ( )19لسنة  - 2000قانون الزكاة  46لسنة 2006
األهـــداف

متابعة اإليرادات املستحقة

مجاالت املسؤولية قسم حتصيل دعم العمالة الوطنية

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

املصطلحات
املستخدمة

 كتب املطالبات. كتب التوريد. كتب رفع الدعوى. الربط الضريبي :تربط الضريبة على أساس صافي الربح اخلاضعللضريبة كما هو محدد مبوجب اإلقرار الضريبي في حال كان هذا
اإلقرار الضريبي مقبوال من قبل اإلدارة الضريبية.
 كتب التوريد :طلب توريد الضريبة املستحقة على الشركة من محجوزالضمان لدى جهة التعاقد.
كتب املطالبات بسداد الضريبة
 إعداد كشف شهري بالشركات التي صدر عليها كتب ربط وتعديل. يتم مراسلة الشركات بعد مرور  60يوما من تاريخ الربط و 30يومامن تاريخ التعديل أو رد على االعتراض.

اإلجراء بالتفصيل

 في حال عدم السداد أو االعتراض للربط وعدم السداد والطعن للتعديلأو رد االعتراض يتم اصدار كتاب باملطالبة بسداد الضريبة املستحقة
عليها.
 في حال سداد أو اعتراض أو الطعن علي كتب الوزارة الصادرة ،التتم مراسلة الشركات حلني الرد عليها من قسم الفحص ثم تبدأ الدورة
من جديد.
 -إعداد كشف بالشركات التي مت مطالبتها مع حتديد نشاطها.

االصدار الثاني 2017
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كتب توريد الضريبة من محجوز ضمان ضريبة الدخل للشركات
األجنبية
 في حال عدم سداد الشركة بعد مرور  30يوما من تاريخ كتاب املطالبةيتم مراسلة جهة التعاقد مع الشركة لتوريد مستحقاتها الضريبية من
محجوز الضمان لديها.
 متابعة كتب التوريد حتى يتم السداد.كتب رفع الدعوى

اإلجراء بالتفصيل

 يراجع املسئول عنها كشف كتب املطالبة مع التأكد من انقضاء ثالثنييوم على صدور كتاب املطالبة قبل إعداد كتاب رفع الدعوي ملراقبة
املطالبات الضريبية (التأكد من عدم وجود سداد).
 يتم مراجعة مناذج السداد من واقع ربط ،تعديل للتأكيد من سدادالشركة الدين املستحق عليها وذلك الستكمال اإلجراءات ضدها.
 في حالة سداد املبلغ املستحق بعد حتويل الشركة ملراقبة املطالباتالضريبية لرفع الدعوي عليها ،يتم إعداد كتاب إلغاء رفع الدعوي.
 إعداد تقرير شهري بالشركات التي مت حتويلها ملراقبة املطالباتالضريبية أو الشركات التي سددت بعد التحويل.
 مرسوم ضريبة الدخل رقم ( )3لسنة  1955املعدل بالقانون رقم ()2لسنة .2008
 -قانون ( )23لسنة .1961

املراجع

 قانون دعم العمالة الوطنية رقم ( )19لسنة .2000 قانون رقم ( )46لسنة  2006في شأن الزكاة ومساهمة الشركاتاملساهمة العامة واملقفلة في ميزانية الدولة.
 -الالئحة التنفيذية و القواعد والتعليمات التنفيذية

الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2017
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اإلجراء ( :)7دورة اإليرادات احملصلة الفعلية من واقع إقرار ومن واقع ربط وتعديل
ربط وفقا ملرسوم ضريبة الدخل رقم ( )3لسنة  1955املعدل بالقانون رقم ( )2لسنة
 – 2008قانون دعم العمالة الوطنية رقم ( )19لسنة  - 2000قانون الزكاة  46لسنة
2006
األهـــداف

حتصيل اإليرادات الضريبية أوال بأول

مجاالت املسؤولية قسم حتصيل ضريبة الزكاة واملساهمة العامة
النماذج املستخدمة  -إشعار القبض (للمرسوم ولقانوني دعم العاملة والزكاة واملساهمة
العامة)
في تنفيذ اإلجراء

املصطلحات
املستخدمة

__
سداد من واقع شيك:
 يستلم القسم الشيكات ويتم إعداد إيصال حتويل الشيك إلى البنك كما يتمتعبئة منوذج اإليصال بالبيانات املدرجة به.
 يزود البنك القسم بنسخة من إيصال سداد الضريبة أو إشعار منالشئون املالية في حالة السداد عن طريق حسابنا في البنك املركزي.

اإلجراء بالتفصيل

 يتم تأييد اإليرادات استنادا على مناذج السداد وإثبات املبلغ املسددحسب تاريخ إيصال الشئون املالية ومن ثم يتم تصنيفه حسب النشاط
والسنة املالية.
سداد نقدي:
 يتم إعداد إيصال وتتم تعبئة البيانات املدرجة معه ويتم حتويل اإليصالواملبلغ النقدي املراد سداده الى البنك.
 يزود البنك القسم بنسخة من اإليصال وختمها بعد السداد. يتم تأييد احملصل استناد ًا لإليصاالت على مناذج السداد وإثبات املبالغاملسددة حسب تاريخ اإليصال ويتم تصنيفه حسب النشاط والسنة
املالية.

االصدار الثاني 2017
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سداد من واقع إشعار:

اإلجراء بالتفصيل

 يتم السداد عن طريق حتويل املبالغ إلى حساب إدارة الضريبة بالبنكاملركزي ويتم إرسال نسخة منه إلى وزارة املالية لدى إدارة الشئون
املالية ويتم تزويد القسم بنسخة من اإلشعارات الواردة.
 يتم تأييد احملصل استناد ًا لإلشعارات على مناذج السداد وإثبات املبالغاملسددة حسب تاريخ اإليصال ويتم تصنيفه حسب النشاط والسنة
املالية.
 اعمال أخرى:ارسال االيصاالت الى ملفات الشركات وارسال نسخ الى الشؤون املالية
وضع نسخ احتياط لدى القسم مدعومة بوثائق السداد وتصنيفها حسب
واقع السداد والشهر املعني بالسداد
 عمل فهارس الكترونية وجتميعها بجدول وحتديثها (اجلدول مشتركمع مراقبة الفحص)
 مرسوم ضريبة الدخل رقم ( )3لسنة  1955املعدل بالقانون رقم ()2لسنة .2008
 -قانون ( )23لسنة .1961

املراجع

 قانون دعم العمالة الوطنية رقم ( )19لسنة .2000 قانون رقم ( )46لسنة  2006في شأن الزكاة ومساهمة الشركاتاملساهمة العامة واملقفلة في ميزانية الدولة.
 -الالئحة التنفيذية و القواعد والتعليمات التنفيذية

الدعم واملساندة
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اإلجراء ( :)8تقارير وإجراءات قانوني ملرسوم ضريبة الدخل رقم ( )3لسنة 1955
املعدل بالقانون رقم ( )2لسنة  2008وقانون رقم ( )23لسنة 1961
األهـــداف

سرعة حتصيل اإليرادات الضريبية أوال بأول .

مجاالت املسؤولية قسم حتصيل ضريبة الزكاة واملساهمة العامة

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

__

اإلجراء بالتفصيل

 تقرير اإليرادات احملصلة :جتميع اشعارات القبض للضريبة منواقع إقرار وبط وتعديل وتوزيعات أرباح وافرازها حسب النشاط
واجلنسية
 تقرير الغرامات احملصلة :جتميع اشعارات القبض للغرامات من واقعإقرار وربط وتعديل وافرازها حسب النشاط واجلنسية
 تقرير التحصيل الضريبي (االنحرافات) :املقارنة بني احملصل الفعليوالتقديري وحتديد نسب االنحرافات
 تقرير اإليرادات احملصلة املجمعة :جتميع اإليراد الشهري على أساسربع سنوي
 تقرير ميزان املدفوعات :جتميع اإليراد املعلن من الشركات اخلاضعةللمرسوم مقابل احملصل الفعلي
 تقرير اإليراد احملصل للمنطقة املقسومة :فرز الشركات اخلاضعةللقانون وعليه جتميع إيراداتها احملصلة بشكل شهري
 كتب الغرامات :فحص الشركات التي املثبت عليها غرامة تأخير السدادوحساب الغرامة اعتمادا على تاريخ السداد وقيمة الضريبة وإصدار
كتب الغرامات

املراجع

 مرسوم ضريبة الدخل رقم ( )3لسنة  1955املعدل بالقانون رقم ()2لسنة .2008

الدعم واملساندة
االصدار الثاني 2017
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اإلجراء ( :)9تقارير قانون دعم العمالة الوطنية رقم ( )19لسنة 2000
األهـــداف

تصحيح االنحرافات بني اإليرادات احملصلة وااليرادات التقديرية.

مجاالت املسؤولية قسم حتصيل ضريبة الزكاة واملساهمة العامة

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

__

اإلجراء بالتفصيل

املراجع
الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2017

 تقرير اإليرادات احملصلة الشامل :جتميع اشعارات القبض الشهريةوفرزها على حسب واقع السداد من إقرار ربط وتعديل ومن ثم
تصنيف هذه املجاميع على حسب النشاط والسنة املالية
 تقريري اإليرادات املوجهة إلدارتي الشؤون املالية وإلدارة اخلضوعالضريبي :اخذ احصائيات مجمعة لتقرير االيراد احملصل الشامل
وفرزها على شكل املطلوب من ادارتي اخلضوع والشؤون املالية.
 قانون دعم العمالة الوطنية رقم ( )19لسنة .2000 القواعد والتعليمات التنفيذية.22482055
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اإلجراء ( :)10تقارير قانون الزكاة واملساهمة العامة
األهـــداف

تصحيح االنحرافات بني اإليرادات احملصلة وااليرادات التقديرية.

مجاالت املسؤولية قسم حتصيل ضريبة الزكاة واملساهمة العامة

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

__

اإلجراء بالتفصيل

 تقرير اإليرادات احملصلة الشامل :جتميع اشعارات القبض وتصنيفهاالى نوعني إيرادات موجهة للزكاة على حسب نوع السداد من واقع
إقرار وربط وتعديل وتفرز على حسب النشاط والسنة املالية ،اما
النوع اآلخر فهي االشعارات التي وجهت الى اخلدمات العامة ويتم
تقسيمها من واقع االقرار والربط والتعديل وتفرز على حسب النشاط
والسنة املالية ونوع اخلدمة.
 تقرير الشؤون املالية :فرز الشركات املسددة الى صنفني (الزكاة –اخلدمات) وجتميعها وارسالها للشؤون املالية.
 تقرير إدارة اخلضوع :فرز الشركات التي مت توجيها للخدمات منواقع ربط وتعديل وإقرار وفرز الشركات املسددة حسب النشاط
مدعومة باإلحصائيات والنسب.
 تقرير ايراد املساهمة باخلدمات العامة :تقرير معني بتسجيل اإليراداتاملوجهة للخدمات العامة بشكل مجمع عن السنة املالية احلالية ومقارنته
بالنسب التقديرية وذلك للعمل على تصحيح االنحرافات بشكل شهري
 تقرير اإليرادات احملصلة املجمع :جتميع جميع اإليرادات احملصلةواملوجهة للزكاة واملساهمة كل على حدة فيما يخص السنة احلالية
وبأساس شهري.

املراجع

 قانون رقم ( )46لسنة  2006في شأن الزكاة ومساهمة الشركاتاملساهمة العامة واملقفلة في ميزانية الدولة
 -الالئحة التنفيذية والقواعد والتعليمات التنفيذية.

الدعم واملساندة
االصدار الثاني 2017

22482055

www.mof.gov.kw
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اإلجراء ( :)11عقد اجتماعات مع الشركات املتخلفة عن السداد بشأن تطبيق مرسوم
 3لسنة  1955املعدل بقانون  2لسنة  - 2008والقانون  19لسنة  2000والقانون 46
لسنة ً2006
األهـــداف

الزام الشركات بسداد املبالغ املستحقة عليها

مجاالت املسؤولية قسم مطالبات ضريبية الدخل – وقسم دعم العمالة والزكاة.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

__

اإلجراء بالتفصيل

 كتاب من الشركة للوزارة بطلب إعادة النظر في املبلغ املستحق. عقد اجتماعات مع الشركات املتخلفة عن السداد. إجراء عملية املفاوضات مع الشركات أو مع ممثليهم بغرض الوصولإلى حل ودي للحد من طرح النزاع أمام القضاء.
 محضر اتفاق بني الوزارة والشركة بشأن سداد املستحقات.متابعة سداد الشركة مع مراقبة التحصيل.
 مرسوم ضريبة الدخل رقم ( )3لسنة  1955املعدل بالقانون رقم ()2لسنة .2008
 -قانون ( )23لسنة .1961

املراجع

 قانون دعم العمالة الوطنية رقم ( )19لسنة .2000 قانون رقم ( )46لسنة  2006في شأن الزكاة ومساهمة الشركاتاملساهمة العامة واملقفلة في ميزانية الدولة.
 -الالئحة التنفيذية والقواعد والتعليمات التنفيذية.

الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2017

22482055

www.mof.gov.kw
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اإلجراء ( :)12رفع دعوى على الشركات املتخلفة عن السداد بشأن تطبيق مرسوم 3
لسنة  1955املعدل بقانون  2لسنة  - 2008والقانون  19لسنة  2000والقانون  46لسنة
2006
األهـــداف

الزام الشركات بسداد املبالغ املستحقة عليها

مجاالت املسؤولية قسم مطالبات ضريبية الدخل – وقسم دعم العمالة والزكاة.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__
 محجوز الضمان :هو مبلغ تلتزم باحتجازه جهة التعاقد مع الشركاتقيمته 5%من قيمة العقد وتلتزم بتوريده إلى إدارة الضريبة حتت
حساب الضريبة املستحقة على الشركة حلني اعتبار الربط نهائي.

املصطلحات
املستخدمة

 عبء الضريبة :الشركة أو اجلهة التي تلتزم بسداد الضريبة املستحقةوهذه اجلهة قد تكون الشركة األجنبية أو الوكيل احمللي أو جهة التعاقد
بحسب األحوال.
 القائمة السوداء :هي عبارة عن نظام معد من فبل اإلدارة الضريبيةمبوجبه يتم إدراج أو رفع الشركات املتخلفة عن سداد الضريبة
املستحقة

اإلجراء بالتفصيل

االصدار الثاني 2017

أعداد وتوجيه طلب رفع الدعوى على الشركات:
 استالم كشف الشركات املتخلفة عن السداد من مراقبة التحصيل. فرز البيانات األولية للشركات مثل :مبالغ الربط – مبلغ الضريبة الغيرمسدد – جهات التعاقد – وجود الشركة في الكويت من عدمه – وجود
محجوز ضمان – حتديد من يتحمل عبء الضريبة – عنوان الشركة
احلالي  ....الخ).
 مخاطبة اجلهات املعنية بطلب املستندات والبيانات الالزمة لرفعالدعوى.
 حتديد وكيل الشركة احمللي وعنوانه (عند عدم وجود الشركة فيالكويت) عن طريق مراسلة وزارة التجارة بكتاب رسمي.
 -جتميع وجتهيز كافة املستندات الالزمة لرفع الدعوى.
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اإلجراء بالتفصيل

االصدار الثاني 2017

 عمل مذكرة "طلب رفع دعوى" للشئون القانونية مرفق بها املستنداتاملؤيدة للطلب.
 إدراج أو رفع الشركات املتخلفة عن السداد في القائمة السوداء. االنتقال امليداني إلى اجلهات املختصة وذلك ملتابعة سير القضايا أواستيفاء بعض اإلجراءات والبيانات أو متابعة بعض اإلجراءات
املتعلقة بتوريد محجوز ضمان ضريبة الدخل.
 مذكرات وكتب ملتابعة طلبات رفع الدعوى وهل مت رفعها من عدمه.متابعة القضايا املنظورة أمام احملاكم:
 استالم صحف الدعاوى واملذكرات مبرفقات وحتويلها الى الباحثاملختص.
 توجيه املذكرات الى إدارة الشئون القانونية بالرد على مذكراتومستندات الشركة أمام
 احملكمة ،وكذلك الرد على صحف الدعاوى املرفوعة من الشركاتضد الوزارة.
 القيام مبراسلة اجلهات املختلفة (حكومية وغير حكومية) لتزويد الشؤونالقانونية باملستندات املطلوبة.
 توجيه مذكرات إلى إدارة الشئون القانونية بطلب استئناف ومتييزاألحكام الصادرة ضد الوزارة.
متابعة الدعاوى أمام إدارة اخلبراء بجميع مراحلها:
 حضور جلسات الدعوى امام إدارة اخلبراء. الرد بكتاب يقدم من الوزارة على إدارة اخلبراء على حكم اإلحالةللخبراء ومذكرات دفاع اخلصوم واستفسارات اخلبراء.
 حجز الدعوى للتقرير أمام اخلبراء. التعقيب على تقرير اخلبير مبذكرة إلى إدارة الشئون القانونية.استالم األحكام وحتويلها الى الباحث:
 دراسة من حيث قبولها أو الطعن عليها. عند صدور احلكم النهائي وفي حال كان احلكم لصالح الشركة ،يتمنقل مستندات القضية إلى ملف احلفظ.
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اإلجراء بالتفصيل

 في حال كان احلكم النهائي لصالح الوزارة ،يتم متابعة تنفيذ األحكاممع الشئون القانونية.
 إعداد مذكرة داخلية ملراقبة التحصيل عند صدور حكم نهائي الشركة(تخفيض أو إلغاء املبلغ املستحق) .استخالص املبادئ القانونية من
أحكام التمييز وتعميمها على جميع األقسام املرتبطة مع القسم.
 مرسوم ضريبة الدخل رقم ( )3لسنة  1955املعدل بالقانون رقم ()2لسنة .2008
 -قانون ( )23لسنة .1961

املراجع

 قانون دعم العمالة الوطنية رقم ( )19لسنة .2000 قانون رقم ( )46لسنة  2006في شأن الزكاة ومساهمة الشركاتاملساهمة العامة واملقفلة في ميزانية الدولة.
 -الالئحة التنفيذية والقواعد والتعليمات التنفيذية.

الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2017

22482055

www.mof.gov.kw
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اإلجراء ( :)13الرد على مالحظات ديوان احملاسبة
األهـــداف

توضيح راي اإلدارة على املالحظات ومعاجلتها

مجاالت املسؤولية قسم املراجعة

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

جهات الرقابية :ديوان احملاسبة -مجلس االمة – جهاز متابعة االداء
احلكومي.
دراسة تقارير ومالحظات اجلهات الرقابية والرد عليها
 -استالم االستفسارات من فريق عمل متابعة مالحظات ديوان احملاسبة.

اإلجراء بالتفصيل

 دراسة االستفسارات واملالحظات وفرزها لتحديد األقسام املختصةبالرد عليها.
 عمل مذكرة لكل مراقبة مرفق معها االستفسار اخلاص بها. جتميع الردود لدراستها ومناقشة األقسام. إعادة صياغة الردود وإرسالها لفريق عمل متابعة مالحظات ديواناحملاسبة.
 مرسوم ضريبة الدخل رقم ( )3لسنة  1955املعدل بالقانون رقم ()2لسنة .2008
 -قانون ( )23لسنة .1961

املراجع

 قانون دعم العمالة الوطنية رقم ( )19لسنة .2000 قانون رقم ( )46لسنة  2006في شأن الزكاة ومساهمة الشركاتاملساهمة العامة واملقفلة في ميزانية الدولة.
 -الالئحة التنفيذية والقواعد والتعليمات التنفيذية.

الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2017

22482055

www.mof.gov.kw
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اإلجراء ( :)14نظر الطعون املقدمة للجنة الطعون الضريبية
األهـــداف

الفصل في جميع أوجه اخلالف بني اإلدارة والشركة

مجاالت املسؤولية جلنة الطعون الضريبية

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

جلنة الطعون الضريبية :هي جلنة تختص بالفصل في جميع أوجه اخلالف
بني اإلدارة الضريبية والشركات اخلاضعة للقانون في املنازعات املتعلقة
بربط وحتصيل املبالغ املستحقة طبقا للقانون.
 استالم كتب الطعون الضريبية الواردة للجنة وتسجيلها في السجلالذي يعد لذلك حسب تاريخ تقدميها.
 إعطاء رقم طعن لكل طلب وحفظ كافة املستندات املتعلقة بالطعن بطريقةتسهل الرجوع إليه.
 تصوير وجتميع ما يتعلق بكل طعن من مذكرة الفحص وكتاب الربطواالعتراض وكتاب الرد على االعتراض وأية مستندات أخرى
تتعلق بالطعن متهيدا لتوزيعها على أعضاء اللجنة.
 عرض الطعون على رئيس اللجنة متهيدا إلدراجها بجدول أعمالاللجنة وحتديد جلسات لها.

اإلجراء بالتفصيل

 إخطار أعضاء اللجنة مبوعد ومكان جلسة نظر الطعن مع تسليمهمصورة من الطعن ومرفقاته.
 حضور جلسات جلنة الطعون الضريبية وإعداد وصياغة محاضراالجتماع.
 إعداد وصياغة قرارات جلنة الطعون الضريبية على ضوء ما انتهىإليه رأي اللجنة بعد مداولتها قانونا.
 إخطار اإلدارة الضريبية بالقرار الصادر من جلنة الطعون الضريبيةإلجراء الربط على الشركة طبقا ملا انتهى إليه قرار اللجنة.
 إبالغ دافع الضريبة بالقرار الصادر من جلنة الطعون الضريبيةمبوجب كتاب صادر من أمانة سر اللجنة.

االصدار الثاني 2017
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 مرسوم ضريبة الدخل رقم ( )3لسنة  1955املعدل بالقانون رقم ()2لسنة .2008
 -قانون ( )23لسنة .1961

املراجع

 قانون دعم العمالة الوطنية رقم ( )19لسنة .2000 قانون رقم ( )46لسنة  2006في شأن الزكاة ومساهمة الشركاتاملساهمة العامة واملقفلة في ميزانية الدولة.
 -الالئحة التنفيذية والقواعد والتعليمات التنفيذية.

الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2017

22482055

www.mof.gov.kw
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اإلجراء ( :)15حتديد أسباب االنحراف احملصل الفعلي عن املقدر حتصيله
األهـــداف

حتديد أسباب االنحراف احملصل الفعلي عن املقدر حتصيله.

مجاالت املسؤولية قسم املراجعة

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

جهات الرقابية :ديوان احملاسبة -مجلس االمة – جهاز متابعة االداء
احلكومي.
بيان أسباب انحراف اإليرادات الضريبية احملصلة عن املقدر حتصيله
 جتميع بيانات االيرادات احملصلة من أقسام مراقبة التحصيل باإلدارة. -اعداد جداول تبني املبالغ احملصلة فعليا عن املقدر حتصيله.

اإلجراء بالتفصيل

 مقارنة احملصل الفعلي بسجالت اإلدارة مع احملصل من واقع بياناتالشئون املالية.
 مقارنة االيراد الفعلي احملصل مع املقدر حتصيله واحتساب الفرق انوجد.
 احتساب معدل انحراف احملصل الفعلي عن املقدر حتصيله. حتديد أسباب االنحرافات ان وجدت. مرسوم ضريبة الدخل رقم ( )3لسنة  1955املعدل بالقانون رقم ()2لسنة .2008
 -قانون ( )23لسنة .1961

املراجع

 قانون دعم العمالة الوطنية رقم ( )19لسنة .2000 قانون رقم ( )46لسنة  2006في شأن الزكاة ومساهمة الشركاتاملساهمة العامة واملقفلة في ميزانية الدولة.
 -الالئحة التنفيذية والقواعد والتعليمات التنفيذية.

الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2017

22482055
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اإلجراء ( :)16إعداد جدول االيرادات التقديرية ملشروع ميزانية وزارة املالية/
االيرادات العامة
األهـــداف

تقدير اإليرادات الضريبية املتوقع حتصيلها

مجاالت املسؤولية قسم املراجعة

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

__
 جتميع بيانات اإليرادات الضريبية احملصلة للقوانني الثالثة من أقساممراقبة التحصيل.
 حتليل اإليرادات الضريبية احملصلة من واقع اإلقرار ومن واقع الربطوتعديل الربط.

اإلجراء بالتفصيل

 احتساب معدل التغير في اإليرادات الضريبية احملصلة خالل الثالثسنوات السابقة.
 تطبيق االلية املعتمدة من قبل االدارة على القيم سالفة الذكر لتقديرااليرادات املتوقع حتصيلها.
 شرح مبسط ألسباب التغيرات اجلوهرية في التقديرات. عرض التقديرات على اإلدارة العتمادها ورفعها لإلدارة العليا. مرسوم ضريبة الدخل رقم ( )3لسنة  1955املعدل بالقانون رقم ()2لسنة .2008
 -قانون ( )23لسنة .1961

املراجع

 قانون دعم العمالة الوطنية رقم ( )19لسنة .2000 قانون رقم ( )46لسنة  2006في شأن الزكاة ومساهمة الشركاتاملساهمة العامة واملقفلة في ميزانية الدولة.
 -الالئحة التنفيذية والقواعد والتعليمات التنفيذية.

الدعم واملساندة
االصدار الثاني 2017

22482055
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اإلجراء ( :)17إعداد دليل إجراءات أعمال إدارة الفحص واملطالبات الضريبية
األهـــداف

التعريف عن مهام إدارة الفحص واملطالبات الضريبية

مجاالت املسؤولية قسم املراجعة

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

__
 استالم دليل اإلجراءات من مكتب التخطيط واملتابعة. -عمل مذكرة لكل مراقبة لتدوين مهام كل قسم.

اإلجراء بالتفصيل

 جتميع مهام وإجراءات مراقبة الفحص ومراقبة التحصيل ومراقبةاملطالبات.
 فرز وإعادة صياغة املهام وارسالها مكتب التخطيط واملتابعة. مرسوم ضريبة الدخل رقم ( )3لسنة  1955املعدل بالقانون رقم ()2لسنة .2008
 -قانون ( )23لسنة .1961

املراجع

 قانون دعم العمالة الوطنية رقم ( )19لسنة .2000 قانون رقم ( )46لسنة  2006في شأن الزكاة ومساهمة الشركاتاملساهمة العامة واملقفلة في ميزانية الدولة.
 -الالئحة التنفيذية والقواعد والتعليمات التنفيذية.

الدعم واملساندة

االصدار الثاني 2017

22482055
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اإلجراء (  :)18إعداد املذكرات اخلاصة بالدورات التدريبية للمراقبات واالقسام في
إدارة الفحص واملطالبات الضريبية
األهـــداف

تنمية املوارد البشرية – رفع أداء املوظفني

مجاالت املسؤولية قسم املراجعة

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء
املصطلحات
املستخدمة

منوذج ترشيح لاللتحاق بالبرامج (داخلية – محلية )
منوذج ترشيح :هو منوذج يقوم املوظف بتعبئة البيانات اخلاصة فيه
موضحا اسم البرنامج وتاريخه والبيانات الوظيفية مع ذكر البرامج
التدريبية السابقة التي شارك بها املرشح.
 حصر االحتياجات التدريبية لكل موظف بإدارة الفحص واملطالباتالضريبية كل حسب طبيعة عمله ومتطلبات الوظيفة لديه وذلك ملدة
سنتني ماليتني.
 ارسال مذكرة ملراقبة وحدة وتطوير العمل الضريبي باحتياجات إدارةالفحص واملطالبات الضريبية .من برامج إدارية وفنية متخصصة.

اإلجراء بالتفصيل

 ويتم خالل السنة املالية إرسال مذكرات للمراقبات واالقسام لترشيحاملوظفني لاللتحاق بالبرامج التدريبية التي مت وضعها باالحتياجات
التدريبية وتعبئة النموذج املرفق واعتماده من قبل املوظف والرئيس
املباشر.
 يقوم القسم بعمل مذكرة ملراقبة وحدة تطوير العمل الضريبي موضحافيها األسماء املقترحة للترشيح في البرامج مع ارفاق النماذج اخلاصة
بهم.
__

املراجع
الدعم واملساندة
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