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 نموذج اإلقرار الضريبي

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

 اسم الشركة: 

 العنــوان:    

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

 دينار كويتي               

              ××××× 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                            

        ××××( من الالئحة التنفيذية                           5م. المركز الرئيسي طبقا للمادة )

 ×  ×××صافي الدخل خالل الفترة الخاضعة للضريبة                                      

 ××××                                                             %15الضريبة بواقع 

 ××××( من المرسوم وتعديالته                             8الغرامة بواقع .. طبقا للمادة )

 ××     ××إجمالي الضريبة والغرامة المسددة                                                 

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

نقر بأن البيانات الواردة باإلقرار صحيحة وصادقة وتعبر عن الفترة الخاضعة للضريبة 
 ه.ديالتمن..../..../.... وحتى .../.../..... طبقًا لمرسوم ضريبة الدخل رقم ... لسنة..... وتع

 التاريخ :

 التوقيع :
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 يف شأن دعم العمالة الوطنية 2000( لسنة 19اإلقرار الضريبي طبقا للقانون رقم )

........................................................اسـم الشركــة:   

...........رقم القيد في البورصة: .....................تاريــخ اإلدراج:   

........../....../.... إلى:....../....../........  السنــة الماليـة: من:  
دينار كويتي()                                                                                                                               

  اإليرادات السنوية المجمعة

 )( المصروفات والخصومات المجمعة يخصم منها:

  حقوق األقليةيخصم أو يضاف : 

عمالـة صافي األرباح المعترف بها قبـ  )صصـة المسسسـةك مكافـعض أعضـاس مجدـر اإلدارضك الضكـاضك ضـريبة دعـم ال
  الوطنية(

  يضاف:

  نفس القانوني ربح تم إضافته إلى األرباح المرحلة لم يسبق محاسبته عن أ -1
  صافي المخصصات غير المسموح بها – 2

  صافي األرباح قب  معالجة االضدواج الضريبي

  يستبعد:
التوزيعــات النقديــة التــي حصــلت عليهــا الشــركة بشــكل مباشــر مــن شــركات مدرجــة ســبق محاســبتها عــن نفــس  .1

 () القانون

مباشــر مــن شــركات زميلــة أو تابعــة غيــر مجمعــة ومدرجــة حصــة األربــاح التــي حصــلت عليهــا الشــركة بشــكل  .2
 () سبق محاسبتها عن نفس القانون

 )( التخفيضات على األرباح المرحلة التي سبق محاسبتها عن نفس القانون .3

  2000( لسنة 19صافي األرباح الخاضعة لدقانون رقم )
  %2.5الضريبة المستصقة بواقع 

المدفوعة )من واقع اإلقرار( عن حصة الشركة في أرباح الشركات التابعة بشكل مباشـر المجمعـة الضرائب  يخصم:
 )( والمدرجة التي سبق محاسبتها عن نفس القانون

  الضريبة الواجب سدادها
 

....................اسم مراقب احلسابات:  رأي واعتماد املفوض بالتوقيع من قبل الشركة  

..................... رقم الرتخيص والفئة: ................................................  

................................. التوقيع: ................................................  

................................................  
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 :تقرير مقدم إلى

 وضارض المالية
 اإلدارض الضريبية

 تقرير مراقب احلسابات حول مراجعة اإلقرار الضريبي املقدم من شركة .........
 عن السنة املالية املنتهية يف ...../...../........

ة لســــنلقـــد دققنــــا إقـــرار ضــــريبة دعـــم العمالــــة الوطنيـــة المرفــــق لشـــركة...................................... ل     
 المالية المنتهية في ...../...../........ .

 

يعها في شأن دعم العمالة الوطنية وتشج 2000( لسنة 19إن إعداد اإلقرار الضريبي وفقا ألحكام القانون رقم )     
لية للعمــل فــي الجهــات غيــر الحكوميــة والقواعــد التنفيذيــة المنفــذة لــه ةــو مــن مســئولية إدارة الشــركة  إن ةــذ  المســئو 

 يتعلق بإعداد وعرض اإلقرار الضريبي بشكل عادل.تتضمن تصميم وتطبيق واالحتفاظ بنظام رقابة داخلي 
نـــا إن مســـئوليتنا ةـــي إبـــداء الـــرأي علـــى اإلقـــرار الضـــريبي اعتمـــادا علـــى أعمـــال التـــدقيق التـــي قمنـــا بهـــا  لقـــد قم     

 بــاتام بمتطلبالتـدقيق وفقـا لمعـايير التـدقيق الدوليــة المتعلقـة بتـدقيق مـد، االلتـزام  إن ةــذ  المعـايير تتطلـب منـا االلتـز 
المهنــة األخالقيــة وتخطــيط وأداء أعمــال التــدقيق للحصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن اإلقــرار الضــريبي ال يحتــوي علــى 

 أخطاء مادية.
بي  إن أعمال التدقيق تتضمن تنفيذ إجراءات للحصول على أدلـة تـدقيق علـى المبـالو الـواردة فـي اإلقـرار الضـري     

طـاء د على الحكم المهني لمراقب الحسابات بما في ذلـ  تقيـيم أخطـار وجـود أخإن اإلجراءات التي يتم اختيارةا تعتم
ماديـــة فـــي اإلقـــرار الضـــريبي ســـواء كانـــت ناتجـــة عـــن الغـــل أو الخطـــأ  فـــي ســـبيل تقيـــيم تلـــ  األخطـــار فـــإن مراقـــب 

 هــدف تصــميمالحســابات يأخــذ فــي عــين االعتبــار الرقابــة الداخليــة المرتبطــة بإعــداد الشــركة ل قــرار الضــريبي وذلــ  ب
 إجراءات التدقيق المالئمة.

ا عــن باعتقادنــا أن أدلــة التــدقيق التــي حصــلنا عليهــا كافيــة ومناســبة لتــوفير أســاس معقــول يمكننــا مــن إبــداء رأينــ     
 اإلقرار الضريبي.

نيـة لوطعن ضريبة دعـم العمالـة ا –من جميع النواحي المادية  –برأينا أن اإلقرار الضريبي يعبر بصورة عادلة      
فـي  2000( لسـنة 19للسنة المالية المنتهيـة فـي ...../...../........ والتـي تـم احتسـابها وفقـا ألحكـام القـانون رقـم )

 شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقواعد التنفيذية المنفذة له.
1(1مـــن دون الـــتحفظ فـــي رأينـــا نلفـــت االنتبـــا  إلـــى النقـــاط المبينـــة فـــي اإليضـــاح رقـــم )      حـــول اإلقـــرار الضـــريبي  

 للشركة  والتي ةي ليست متطابقة مع القواعد التنفيذية الصادرة من اإلدارة الضريبية.
 

 الكويت في:   /   /
 اسم مراقب الصسابات:
 رقم الترخيص والفئة:

 التوقيع:
 ح المرفق ضمن تقرير مراقب الصسابات صو  اإلقرار الضريبي:اإليضا

 
 المبدغ د. ك البنود غير المتطابقة مع القواعد التنفيذية م
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 يف شأن الزكاة 2006( لسنة  46اإلقرار املايل طبقا للقانون رقم ) 
 الدولةومساهمة الشركات املساهمة العامة واملقفلة يف ميزانية 

  

 ........................................................اسـم الشركــة: 
 .........رقم القيد في البورصة*: ...................تاريــخ اإلدراج*: 

 ....../....../........ إلى:....../....../........  السنــة الماليـة: من:
 دينار كويتي()                                                                                                                                        

  اإليرادات السنوية المجمعة

 )( المصروفات والخصومات المجمعة يخصم منها:

  حقوق األقليةيخصم أو يضاف : 

  )صصة المسسسةك مكافعض أعضاس مجدر اإلدارضك الضكاضك ضريبة دعم العمالة الوطنية(صافي األرباح المعترف بها قب  

  يضاف:

  ي ربح تم إضافته إلى األرباح المرحلة لم يسبق محاسبته عن نفس القانونأ -1
  صافي المخصصات غير المسموح بها – 2

  معالجة االضدواج في األرباحصافي األرباح قب  

  يستبعد:
التوزيعات النقدية التي حصلت عليها الشركة بشكل مباشر مـن شـركات سـبق محاسـبتها عـن نفـس  .1

 () القانون

حصــة األربــاح التــي حصــلت عليهــا الشــركة بشــكل مباشــر مــن شــركات زميلــة أو تابعــة غيــر مجمعــة  .2
 () سبق محاسبتها عن نفس القانون

 )( التخفيضات على األرباح المرحلة التي سبق محاسبتها عن نفس القانون .3

  2006( لسنة 46صافي األرباح الخاضعة لدقانون رقم )
  %1المبدغ المستصق بواقع 

المبـالو المدفوعــة )مــن واقـع اإلقــرار( عــن حصــة الشـركة فــي أربــاح الشـركات التابعــة بشــكل مباشــر  يخصــم:
 )( سبق محاسبتها عن نفس القانونالمجمعة التي 

  المبدغ المستصق الواجب سداده
 للشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية. *

 

 اض من المبدغ المستصق الواجب سداده:          )       (قيمة ما يوجه لدضكـــــ -
 سداده:  )       (ق الواجب قيمة ما يوجه لدخدمات العامة من المبدغ المستص -

 
 ....................اسم مراقب احلسابات:  رأي واعتماد املفوض بالتوقيع من قبل الشركة

 ..................... رقم الرتخيص والفئة: ................................................

 ................................. التوقيع: ................................................

................................................  
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 تقرير مقدم إلى:
 اإلدارض الضريبية -وضارض المالية 
  

 تقرير مراقب احلسابات حول مراجعة اإلقرار املايل املقدم من شركة .........
 ...../...../......عن السنة املالية املنتهية يف 

      
ــــــق  ــــــة المرف ــــــة الدول ــــــي ميزاني ــــــة ف ــــــرار الزكــــــاة ومســــــاةمة الشــــــركات المســــــاةمة العامــــــة والمقفل ــــــا إق ــــــد دققن لق

 لشركة............................ للسنة المالية المنتهية في ..../..../....... .
فــي شــأن الزكــاة ومســاةمة الشــركات  2006 ( لســنة46إن إعــداد اإلقــرار المــالي وفقــا ألحكــام القــانون رقــم )     

المنفـذة لـه  والقواعـد التنفيذيـة 2007( لسـنة 58المساةمة العامة والمقفلة فـي ميزانيـة الدولـة والئحتـه التنفيذيـة رقـم )
ةــو مــن مســئولية إدارة الشــركة  إن ةــذ  المســئولية تتضــمن تصــميم وتطبيــق واالحتفــاظ بنظــام رقابــة داخلــي يتعلــق 

 اإلقرار المالي بشكل عادل.بإعداد وعرض 
ق منا بالتدقيإن مسئوليتنا ةي إبداء الرأي على اإلقرار المالي اعتمادا على أعمال التدقيق التي قمنا بها  لقد ق     

 لبـات المهنـةوفقا لمعايير التدقيق الدوليـة المتعلقـة بتـدقيق مـد، االلتـزام  إن ةـذ  المعـايير تتطلـب منـا االلتـزام بمتط
وتخطــيط وأداء أعمــال التــدقيق للحصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن اإلقــرار المــالي ال يحتــوي علــى أخطــاء  األخالقيــة
 مادية.
الي  إن أعمال التدقيق تتضمن تنفيذ إجراءات للحصول على أدلـة تـدقيق علـى المبـالو الـواردة فـي اإلقـرار المـ     

اقــب الحســابات بمــا فــي ذلــ  تقيــيم أخطــار وجــود إن اإلجــراءات التــي يــتم اختيارةــا تعتمــد علــى الحكــم المهنــي لمر 
ب أخطاء مادية في اإلقرار المالي سواء كانت ناتجة عن الغل أو الخطأ  في سبيل تقيـيم تلـ  األخطـار فـإن مراقـ
يم الحســابات يأخــذ فــي عــين االعتبــار الرقابــة الداخليــة المرتبطــة بإعــداد الشــركة ل قــرار المــالي وذلــ  بهــدف تصــم

 ق المالئمة.إجراءات التدقي
ينـا عـن باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليهـا كافيـة ومناسـبة لتـوفير أسـاس معقـول يمكننـا مـن إبـداء رأ     

 اإلقرار المالي.
 عـــن المبلـــو المســـتحق للســـنة –مـــن جميـــع النـــواحي الماديـــة  –برأينــا أن اإلقـــرار المـــالي يعبـــر بصـــورة عادلـــة      

أن شــفـي  2006( لسـنة 46./...../...... والــذي تـم احتسـابه وفقــا ألحكـام القـانون رقــم )الماليـة المنتهيـة فـي ....
 2007( لســنة 58الزكــاة ومســاةمة الشــركات المســاةمة العامــة والمقفلــة فــي ميزانيــة الدولــة والئحتــه التنفيذيــة رقــم )

 والقواعد التنفيذية المنفذة له. 
المرفـق حـول اإلقـرار المـالي 2(1لـى النقـاط المبينـة فـي اإليضـاح رقـم )من دون التحفظ في رأينا نلفت االنتبـا  إ     

 للشركة  والتي ةي ليست متطابقة مع القواعد التنفيذية الصادرة من اإلدارة الضريبية.
 

 الكويت في:   /   /

 اسم مراقب الصسابات:

 رقم الترخيص والفئة:

 التوقيع:

 

 متابعة الشركات  ثانيا:

                                                           
 تذكر البنود غير المتطابقة ومبالغها. - 2
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 إقرار وتعهد

 

 ………………...……………………… بطاقة مدنية رقم :   ………………………………………………………أقر أنا 
 …………………………ومقرةا…………………………………………………سةسبصفتي المدير المسئول لشركة/مؤ 

 .……………………………………………………………………………وعنوانها :   ..………………………وجنسيتها:

ذا ظهــر مــا يخالفهــا أكــون مســئواًل مســئولية قانونيــة  بــأن جميــع البيانــات التاليــة صــحيحة وتحــت مســؤوليتي  وال
فـي شـأن  2006لسـنة  46فـي شـأن دعـم العمالـة الوطنيـة والقـانون  2000لسـنة  19كاملة طبقًا ألحكـام القـوانين 

فـي شـأن ضـريبة  2008لسـنة  2كات المساةمة العامة والمقفلـة فـي ميزانيـة الدولـة  والقـانون الزكاة ومساةمة الشر 
 الدخل الكويتية  وعلى التفصيل التالي:

 أواًل: بشعن الشركات التي نقوم بتمثيدها / الوكالة عنها/ المشاركة فيها:
 ال توجد وكاالت.

 عقد الوكالة مع عقد العمل(. توجد وكاالت )في حال وجود وكالة عاملة يرفق نسخة من
 ثانيًا: بشعن التعامالت مع مقاولي الباطن

 ال توجد.
  )مرفق كشف بأسماء مقاولي الباطن(.توجد 

ثالثًا: كما أتعهد بصفتي مسئواًل عن الشـركة/ المؤسسـة  سـالفة الـذكر بالوفـاء بكافـة االلتزامـات التـي تفرضـها 
 كذا اللوائح والقواعد والتعليمات التنفيذية.القوانين المشار إليها بهذا اإلقرار  و 

 

 وهذا إقرار وتعهد مني بذلك،،،

 

 

 ..…………………………………………………االسم: 

 ...………………………الصفة: 

 التوقيع:

 
 التاريخ

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

 

 اخلتـــــــم

 إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط

الشركات الكويتية  ومتابعة مراقبة خضوع  

 وزارة الماليـة
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 تعهد الشخص الطبيعي األجنيب

 …………………………… عن نفسي وأحمل بطاقة مدنية رقم : ………………………………………أقر أنا 

 ……………………………………………………………………………………………………ومقيم في 

ذا لست ممثاًل ألي ةيئة مؤسسة أجنبيـة  وأنهـا ال تثمثـل سـو، نفسـها داخـل األراضـي الكويتيـة  وأنـه إ
لمــادة مــا يخــالف ذلــ  حاليــًا أو مســتقباًل فــإنني أكــون مســئواًل مســئولية قانونيــة كاملــة طبقــًا ألحكــام اظهــر 

والتـــي تقضـــي  1955لســـنة  3المعـــدل لمرســـوم ضـــريبة الـــدخل رقـــم  2008لســـنة  2( مـــن القـــانون 12)
 -بأن:

 ) أ ( أي تغييرات كاذبة في سجالت دافع الضريبة. أو

أي بيان أو شـهادة مطلوبـة يعتبـر قـد ارتكـب مخالفـة  وعنـد ثبـوت )ب( أي تصريح كاذب يؤثر على 
 ةذا الجرم عليه يكون عرضة للسجن أو الغرامة أو لكل من السجن والغرامة.

 

 المقر بما فيه

 

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

 التوقيع:
 التاريخ

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

 

.الشركة....................................جنسية   نشاط الشركة : ....................................  

 رقم ملف الشركة/ ........ ...............................عنوان الشركة : .......................

 اخلتـــــــم

 إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط

الشركات الكويتية  ومتابعة مراقبة خضوع  

 وزارة الماليـة
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 (2نموذج )

 إقــــــــــرار

Declaration 

 بصفتي: ناأقر أ

 المستفيد                 وكيل                   ممثل قانوني         

البيانات           ( ومقيم في دولة الكويت  وأن جميع ……………………………بأني أحمل الجنسية )

 المقدمة إلى وزارة المالية بدولة الكويت صحيحة.

I declare as:  

The beneficiary                      An Agent                     A legal Representative  

That I carry the (…………………………) nationality, residing in The State of Kuwait, and that all 

the submitted documents are accurate. 

    :Name........االسم : ........................................................................

                                                        :Signature   التوقيع: 

.................................................  
                                             :Date  التاريخ:

           

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

  

 

 طلب شهادة إقامة

 

 

 

 

تلفون :  – الكويت 13001 –)الصفاة(  – 9ص.ب  –مجمع الوزارات  (965)22482801/3/8 فاكس :   (965) 22491792 

Ministries Complex– P.O.Box: 9 (safat) Postal Code 13001 Kuwait telephone : (965)22482801/3/8  Fax : (965) 22491792 

     www.mof.gov.kw 
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 (5منوذج )

 طلب تصديق مناذج االسرتداد للضرائب األجنبية 

 وفقًا ألحكام اتفاقية منع االزدواج الضرييب

 )لألفراد املقيمني(

Application for Tax Refund according to  

Provisions of Avoidance of Double Taxation Agreements 

(Residents) 

   :Name  .............................................................................    االســم:    

    

   :Address     العنــوان :    .................................................................. 

    :Tel    ...............................................................................هاتف :      ال

      

 Signature /التوقيع

 : المستندات المطلوبة

توقيع وتصديق نماذج االسترداد  كتاب موجه إلى مدير إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط متضمن طلب -
 الضريبي، كما يرجى تضمين رقم الهاتف.

 صورة البطاقة المدنية. -
 جواز السفر.عن  صورة -
 نماذج االسترداد الضريبي. -

  :Documents Required 

- Cover letter addressed to the manager of the Tax Liability & Planning Department. 

- Copy of civil I.D 

- Copy of passport (Personal information page/Residency page). 

- Tax refund forms. 

 

 

تلفون :  – الكويت 13001 –)الصفاة(  – 9ص.ب  –مجمع الوزارات  (965)22482801/3/8 فاكس :   (965) 22491792 

Ministries Complex– P.O.Box: 9 (safat) Postal Code 13001 Kuwait telephone : (965)22482801/3/8  Fax : (965) 22491792 

     www.mof.gov.kw 
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 (6منوذج )

 طلب تصديق مناذج االسرتداد للضرائب األجنبية 

 وفقًا ألحكام اتفاقية منع االزدواج الضرييب

 )للهيئات املؤسسة( 

Application for Tax Refund according to  

Provisions of Avoidance of Double Taxation Agreements 

)Companies( 

اسم الهيئة المؤسسة:  

......................................................................Company: 

    العنــوان :         ....................................................................... 

Address:   

         الهاتف :  

.................................................................................Tel:   

 Signature /التوقيع

 المستندات المطلوبة 

توقيع وتصديق نماذج االسترداد  كتاب موجه إلى مدير إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط متضمن طلب -
 تف.كما يرجى تضمين رقم الها الضريبي،

 .الكويتية عقد تأسيس الشركةصورة عن  -
 نماذج االسترداد الضريبي. -

 

Documents Required: 

- Cover letter addressed to the manager of the Tax Liability & Planning Department. 

- Copy articles of incorporation. 

- Tax refund forms. 

 

 

 

تلفون :  – الكويت 13001 –)الصفاة(  – 9ص.ب  –مجمع الوزارات  (965)22482801/3/8 فاكس :   (965) 22491792 

Ministries Complex– P.O.Box: 9 (safat) Postal Code 13001 Kuwait telephone : (965)22482801/3/8  Fax : (965) 22491792 

     www.mof.gov.kw 
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 (1نموذج )

 
 طلب شهادة إقامة

 الكويتيني املقيمني()لألفراد 

 

Certificate of Residency Application  

)Kuwaiti Residents( 

 
       :Name  .............................................................................    االســم:    

  

   :Address     ..............................................................................العنــوان :    

 

          :Tel    هاتف :      ...............................................................................ال

 

 

 

 Signature /التوقيع

 

 

 
 : المستندات المطلوبة

 
شهادة اإلقامة مع السنة  إصداركتاب موجه إلى مدير إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط متضمن طلب  -

 المطلوبة والدولة الموجه إليها الشهادة، يرجى تضمين رقم الهاتف.

 المدنية.صورة عن البطاقة  -

 صورة من جواز السفر. -

 المطلوب عنها الشهادة.حركة دخول وخروج من إدارة المنافذ "وزارة الداخلية" عن السنة  -

 
 

:Documents Required 

 
- Cover letter addressed to the manager of the Tax Liability & Planning Department including a 

request to issue a certificate of residency stating the required year and the country the 

certificate is addressed to, also include your phone number. 
- Copy of civil I.D 
- Copy of passport (Personal information page/Residency page). 
- Entry & exit print from The General Department of Land Ports Security – Ministry of Interior- 

for the requested year. 
 

 

   

 

 

 

 

تلفون :  – الكويت 13001 –)الصفاة(  – 9ص.ب  –مجمع الوزارات  (965)22482801/3/8 فاكس :   (965) 22491792 

Ministries Complex– P.O.Box: 9 (safat) Postal Code 13001 Kuwait telephone : (965)22482801/3/8  Fax : (965) 22491792 

     www.mof.gov.kw 
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 (2نموذج )

 

 إقــــــــــرار

Declaration 

 نا بصفتي:أقر أ

 المستفيد                 وكيل                   ممثل قانوني         

   ومقيم في دولة الكويت  وأن جميع  (……………………………بأني أحمل الجنسية )

 البيانات المقدمة إلى وزارة المالية بدولة الكويت صحيحة.       

I declare as:  

 

The beneficiary                      An Agent                     A legal Representative  
That I carry the (…………………………) nationality, residing in The State of 

Kuwait, and that all the submitted documents are accurate. 

 
    :Name..................................................االسم : ..............................

 
                                             :Signature   التوقيع: 

           

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

                                             :Date  التاريخ:

           

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

  
 

 طلب شهادة إقامة
 

 

 

 

تلفون :  – الكويت 13001 –)الصفاة(  – 9ص.ب  –مجمع الوزارات  (965)22482801/3/8 فاكس :   (965) 22491792 

Ministries Complex– P.O.Box: 9 (safat) Postal Code 13001 Kuwait telephone : (965)22482801/3/8  Fax : (965) 22491792 

     www.mof.gov.kw 
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 (3منوذج )

 طلب شهادة إقامة

 )لألفراد األجانب املقيمني(  

Certificate of Residency Application  

)Foreign Residents( 

 

 

 .….…  :Beneficiaryالمستفيــد:  .......................................................... 

                   الجنسية : ........................................................................

Nationality: 

                     العنــوان :  ........................................................................

Address :      

                             ....................................هاتف :     ................................ال  

Tel:   

 

 

 

 
                                                                   :المستندات المطلوبة 
 

 
واسم الدولة  كتاب موجه إلى مدير الخضوع الضريبي والتخطيط متضمن طلب إصدار شهادة إقامة مع السنة المطلوبة -

 الموجه إليها الشهادة، كما يرجى ذكر رقم الهاتف.

 صورة عن عقد العمل. -

 صورة عن البطاقة المدنية. -

 صفحة بيانات اإلقامة(. –صورة عن جواز السفر )صفحة البيانات  -

 السنة المطلوب عنها الشهادة. خول وخروج من إدارة المنافذ "وزارة الداخلية" عنحركة د -

 

:Documents Required 
 

- Cover letter addressed to the manager of the Tax Liability & Planning Department including a 

request to issue a certificate of residency stating the required year and the country the 

certificate is addressed to, also include your phone number. 
- Copy of employment contract. 
- Copy of civil I.D 
- Copy of passport (Personal information page/Residency page). 
- Entry & exit print from The General Department of Land Ports Security – Ministry of Interior- 

for the requested year. 
 

 
 

 
 

 Signature       توقيع

 Signature التوقيع/

تلفون :  – الكويت 13001 –)الصفاة(  – 9ص.ب  –مجمع الوزارات  (965)22482801/3/8 فاكس :   (965) 22491792 

Ministries Complex– P.O.Box: 9 (safat) Postal Code 13001 Kuwait telephone : (965)22482801/3/8  Fax : (965) 22491792 

     www.mof.gov.kw 
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 (4منوذج )

 

 طلب شهادة إقامة

 )للهيئة املؤسسة( 

 Certificate of Residency 

)Company( 

 

 

 s Name’Company:........................................................:    .......... اسم الشركة
 

 :Address.  ..................................................................................العنــــــوان :    

 

  :Tel ..........................................الهـــــــاتف:   .................................................

 

 

  Signature التوقيع/

 

 
 المستندات المطلوبة 

 
كتاب موجه إلى مدير إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط متضمن طلب شهادة إقامة مع اسم الشركة باللغتين العربية  -

 واالنجليزية والسنة المطلوبة واسم الدولة الموجه إليها الشهادة، كما يرجى تضمين رقم الهاتف. 

 صورة عن عقد التأسيس. -

 صورة عن الرخصة التجارية.  -

 لعامة للمعلومات المدنية بالرقم المدني الخاص للهيئة المؤسسة.شهادة من الهيئة ا -

 Required Documents 
 

- Cover letter addressed to the manager of the Tax Liability & Planning Department including 

the request to issue a tax residency certificate including the company’s name in English and 

Arabic, the required financial year and the country the certificate is addressed to; also include 

a phone number. 

- Copy articles of incorporation. 

- Copy of the company’s registration. 

-  The company's Civil I.D number from The Public Authority for Civil Information . 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

تلفون :  – الكويت 13001 –)الصفاة(  – 9ص.ب  –مجمع الوزارات  (965)22482801/3/8 فاكس :   (965) 22491792 

Ministries Complex– P.O.Box: 9 (safat) Postal Code 13001 Kuwait telephone : (965)22482801/3/8  Fax : (965) 22491792 

     www.mof.gov.kw 
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 CRT.1010 

 identification تعريف

 .Registration NO ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتسجيلرقم 

 :Nameـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: االسم

 
 Main Office Address العنـــــــــــــــــــوان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ــــــــــ فاكس       .Telــــــــــــــــــــ   الهاتف ـــــــــــــــــــــــ P.O.BOXـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص. ب: 

                                   Faxــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 E-mai ______________البريد اإللكتروني   Postalــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرمز البريدي 

 
 Tax Information معلومات ضريبية

  تاريخ تقديم اإلقرار الضريبي ـــــــــــ/ـــــــــــــ/ــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــالسنة المالية من: ــــــــــــــــــــ/ ـــــــــــــ/ــــــــــــــــ                   إلى : ــــــــــــــ/ــــــــــــ/ــ

 
 Commitmentتعهد    

 الموقع أدناه اتعهد بصحة المعلومات المذكورة أعالهأنا 
 : Position--------------------------------------الصفة:                                                     : Name-------------------------------------االسم:  

 Dateالتاريخ ـــــــــــ/ـــــــــــــ/ــــــــــــــــــ                                                   : Signature ---------------------------التوقيع:  

 

 خاص باإلدارة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم الوارد تاريخ االستالم ـــــــــــ/ـــــــــــــ/ــــــــــــــــــ

 اسم مستلم الطلب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تاريخ الوارد ـــــــــــ/ـــــــــــــ/ــــــــــــــــــ

 قرار اإلدارة

  قبول الطلب

 البطاقة سارية حتى تاريخ  ـــــــــــ/ـــــــــــــ/ــــــــــــــــــ   نعم                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي حالة الرفض، األسباب:        ال                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التاريخ  ـــــــــــ/ـــــــــــــ/ــــــــــــــــــ                 التوقيع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            

القطاع 

 الضريبي

 دولة الكويت

 وزارة المالية
 طلب استخراج بطاقة ضريبية
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