وزارة املالية
ق ـ ـ ـ ـ ـرار وزاري رقم ( )36لسن ـ ـ ــة 2017

بشأن التعليمــات االسرتشادية لتطبيــق متطلبات
االتفاقيات الدولية لتب ــادل املعلوم ــات الضريبيـة

انئب رئيس جملس الوزراء وزير املالية،

 بعد االطالع على قرار جملس الوزراء رقم  1294الصادر بتاريخ  2015/9/22بشأن املوافقة املبدئية على طلبوزارة املالية إلبرام اتفاقية معيار اإلبالغ املشرتك).(CRS

 وعلى االتفاقية املتعددة األطراف بني السلطات املختصة بشأن التبادل التلقائي ملعلومات احلساابتاملالية ) (MCAAومعيار اإلبالغ املشرتك ) ،(CRSواليت وقعتها دولة الكويت بتاريخ  19أغسطس .2016

وعلى قرار جملس الوزراء رقم  1593الصادر بتاريخ  2016/12/1بشأن املوافقة املبدئية على طلب وزارة املاليةإلبرام اتفاقية املساعدة اإلدارية املتبادلة يف املسائل الضريبية ).(MAC

 وعلى االتفاقية املوقعة بتاريخ  2017/5/5بشأن املساعدة اإلدارية املتبادلة يف املسائل الضريبية ) (MACومايرتتب عليها من التزامات وفقاً لنص املادة ( )6من االتفاقية املشار إليها.

 -وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

قـ ـ ــرر

املادة األوىل

بغرض االستعداد الستيفاء متطلبات هذه االتفاقية سيتوجب على مجيع املؤسسات املالية الكويتية أن تقوم جبمع

املعلومات وفقاً للبنود املقررة مبعيار اإلبالغ املشرتك) (CRSاملشار إليـه وتفسرياته ،متهيداً إلرساهلا إىل اإلدارة الضريبية

يف وزارة املالية عند دخول االتفاقية حيز النفاذ وذلك للسماح للكويت ابلوفاء ابلتزاماهتا الدولية املقررة مبوجب

االتفاقيات املربمة واملذكورة أعاله.

املادة الثانية

ألغراض تطبيق معيار اإلبالغ املشرتك ) (CRSوتفسرياته فإنه يقصد ابلعبارات التالية الواردة ابلقرار املعىن املبني لكل
منها:

" معيار اإلبالغ املشرتك" :تعين اتفاقية معيار اإلبالغ املشرتك واملتضمنة يف املادة (( )2ب) واملادة (( )3ب) منمعيار التبادل التلقائي ملعلومات احلساابت املالية للمسائل الضريبة الذي وافق عليه جملس منظمة التعاون االقتصادي

والتنمية بتاريخ  15يوليو  ،2014وبصيغته املعدلة من وقت آلخر.

"تفسريات معيار اإلبالغ املشرتك" :التفسريات اخلاصة ابتفاقية اإلبالغ املشرتك واملتضمنة يف املادة (( )2ب) واملادة(( )3ب) من معيار التبادل التلقائي ملعلومات احلساابت املالية للمسائل الضريبة الذي وافق عليه جملس منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية بتاريخ  15يوليو  ،2014وبصيغته املعدلة من وقت آلخر.

 "بيان املعلومات" :تعين تقرير يستعرض بعض املعلومات على النحو احملدد يف هذا القرار الوزاري ،والذي يتعني علىاملؤسسة املالية إعداده وتقدميه لوزارة املالية.

"الدولة املشاركة" :تعين الدولة املدرجة يف جدول سوف تقوم بنشره وزارة املالية الحقاً. "-حساب موجود مسبقاً" يعين:

.1احلساب املايل الذي حتتفظ به املؤسسة املالية املكلفة ابإلبالغ اعتباراً من .2017/3/31
.2أي حساب مايل لصاحب حساب بغض النظر عن اتريخ فتح هذا احلساب املايل إذا كان:

أ .لدى صاحب احلساب أيضا مع مؤسسة مالية مكلفة ابإلبالغ (أو مع كيان ذو صلة يف نطاق الدولة التابعة للمؤسسة

املالية املكلفة ابإلبالغ) حساب مايل موجود مسبقا مبوجب البند ( )1من هذا التعريف.

ب .تقوم املؤسسة املالية املكلفة ابإلبالغ (حبسب اعتبار الكيان ذو صلة يف نطاق الدولة التابعة للمؤسسة املالية املكلفة
ابإلبالغ) ابلتعامل مع كل من احلساابت املالية سابقة الذكر ،وأية حساابت مالية أخرى لصاحب احلساب كحساابت

موجودة مسبقاً مبوجب هذه الفقرة ،كحساب مايل واحد ألغراض استيفاء معيار املتطلبات املبينة يف الفقرة (أ) من املادة

( ) 7من اتفاقية معيار اإلبالغ املشرتك ،ألغراض حتديد رصيد أو قيمة أي من احلساابت املالية عندما تطبق عليها

االتفاقية.

ج .فيما يتعلق ابحلساب املايل اخلاضع إلجراءات مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب ،يُسمح للمؤسسة املالية
املبلغة ابستيفاء إجراءات مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب للحساب املايل من خالل االعتماد على إجراءات
مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب اليت تطبق على احلساب املوجود مسبقاً كما هو موضح يف البند ( )1من هذا

التعريف.

د .ال يتطلب فتح احلساب املايل تقدمي معلومات جديدة أو إضافية أو معدلة للعميل من قبل صاحب احلساب لغري

األغراض املنصوص عليها يف اتفاقية معيار اإلبالغ املشرتك.

"-الدولة املبلغة" تعين:

.1الدولة اليت تربم االتفاقية املتعددة األطراف بني السلطات املختصة بشأن التبادل التلقائي ملعلومات احلساابت

املالية ) (MCAAمع دولة الكويت ألغراض العناية الواجبة املذكورة يف معيار اإلبالغ املشرتك ).(CRS

.2أي دولة أخرى غري دولة الكويت ،يكون لديها اتفاقية دولية انفذة للتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية مع دولة
الكويت وذلك ألغراض اإلبالغ.

"املؤسسة املالية املكلفة ابإلبالغ" :تعين أي مؤسسة مالية كويتية مكلفة ابإلبالغ."-املؤسسة املالية الكويتية":

 .1أي مؤسسة مالية مقيمة يف دولة الكويت ،ابستثناء أي فرع من فروع تلك املؤسسة موجود خارج دولة الكويت.

 .2أي فرع من فروع املؤسسة املالية غري املقيمة يف دولة الكويت ،إذا كان هذا الفرع متواجداً يف دولة الكويت.

مع مراعاة األقسام الفرعية ( )1و ( )3وألغراض تطبيق اتفاقية معيار اإلبالغ املشرتك ) (CRSوالتفسريات اخلاصة

هبا ،فإن أي مصطلح حمدد يف اتفاقية معيار اإلبالغ املشرتك أو تفسرياهتا ومل يرد يف هذا القرار له ذات املعىن الوارد يف

اتفاقية معيار اإلبالغ املشرتك ) (CRSأو تفسرياهتا.

املادة الثالثة

ألغراض تطبيق هذا القرار الوزاري واتفاقية معيار اإلبالغ املشرتك وتفسرياهتا ينبغي التايل:

 .1جيب قراءة مجيع املبالغ املدونة ابلدوالر األمريكي أو ما يعادله ابلدينار الكوييت.

 .2تقرأ الفقرة الفرعية (هـ) ( )4من املادة ( )8من اتفاقية معيار اإلبالغ املشرتك ) (CRSكالتايل:

" .4يكون الكيان "كياانً مرتبطًا" بكيان آخر إذا( :أ) كان أي منهما يسيطر على اآلخر (ب) كان كل منهما خيضع

لسيطرة مشرتكة (ج) كان كل منهما كيان استثماري كما هو مذكور يف (أ) (( )6ب) ،وخيضعان لإلدارة املشرتكة وتفي
هذه اإلدارة ابلتزامات العناية الواجبة ملثل هذه الكياانت االستثمارية .وهلذا الغرض ،تشمل السيطرة االمتالك املباشر

أو غري املباشر ملا يزيد عن نسبة  % 50من التصويت والقيمة يف الكيان" .

 .3جيب أن تقرأ التواريخ احملددة يف اتفاقية معيار اإلبالغ املشرتك ) (CRSعلى النحو التايل:
أ .يف الفقرة الفرعية (ج) ( )6من املادة ( 31 :)3مارس .2017

ب .يف الفقرة (د) من املادة ( 31 :)3ديسمرب  2017فيما يتعلق ابحلساابت ذات القيمة العالية و 31ديسمرب

 2018فيما يتعلق ابحلساابت ذات القيمة املنخفضة.

ج .يف الفقرة (أ) من املادة ( 31 :)5مارس .2017

د .يف الفقرة (ب) من املادة ( 31 :)5مارس  2017يف احلالتني األوىل والثانية.

هـ .يف الفقرة الفرعية (هـ) ( )1من املادة ( 31 :)5مارس  2017يف احلالة األوىل و 31مارس  2018الثانية.

و .يف الفقرة الفرعية (هـ) ( )2من املادة ( 31 :)5مارس .2017

ز .يف الفقرة الفرعية (ب) (( )8ب) من املادة ( 1 :)8أبريل .2017

ح .يف الفقرة الفرعية (ج) ( )10من املادة ( 1 :)8أبريل .2017

ط .يف الفقرة الفرعية (ج) ( )14من املادة ( 31 :)8مارس .2017
ي .يف الفقرة الفرعية (ج) ( )15من املادة ( 31 :)8مارس .2017

ك .يف الفقرة الفرعية (ج) (( )17و) ( )2من املادة ( 1 :)8أبريل .2017

اتفاقية معيار اإلبالغ املشرتك ) (CRSوتفسرياهتا متوفرة على الرابط التايل:
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/standard-for-automatic-exchange-offinancial-account-information-for-tax-matters_9789264216525en;jsessionid=ndosp1sg1oiq.x-oecd-live-03

املادة الرابعة

تعد تفسريات اتفاقية معيار اإلبالغ املشرتك )(CRSملزمة وجيب على املؤسسات املالية املكلفة ابإلبالغ تطبيق

اتفاقية معيار اإلبالغ املشرتك ) (CRSوفقاً لتلك التفسريات.

املادة اخلامسة

تتحدد متطلبات العناية الواجبة التفاقية معيار اإلبالغ املشرتك ) (CRSفيما يلي:

.1جيب على كل مؤسسة مالية مكلفة ابإلبالغ أن تضع وحتافظ وتوثق اإلجراءات املطلوبة لتطبيقها وفقاً هلذه املادة
اليت حتدد احلساابت الواجب اإلبالغ عنها واليت حتتفظ هبا املؤسسة.

.2جيب على كل مؤسسة مالية مكلفة ابإلبالغ أن حتدد احلساابت الواجب اإلبالغ عنها واليت حتتفظ هبا من خالل
تطبيق إجراءات العناية الواجبة املوضحة يف املواد ( )2-7من اتفاقية معيار اإلبالغ املشرتك ).(CRS

.3عند حتديد رصيد أو قيمة احلساب املقوم بعملة "خبالف الدوالر األمريكي" ألغراض اتفاقية معيار اإلبالغ

املشرتك ) (CRSوهذا القرار الوزاري ،جيب على املؤسسة املالية املكلفة ابإلبالغ أن حتول املبلغ (حد الرصيد) ذو
الصلة املذكور يف اتفاقية معيار اإلبالغ املشرتك ) (CRSمن الدوالر األمريكي إىل العملة األخرى ابلرجوع إىل سعر
الصرف الفوري يف التاريخ الذي حتدد فيه املؤسسة املبالغ (حد األرصدة).

.4يُسمح للمؤسسات املالية املكلفة ابإلبالغ ابستخدام مزودي اخلدمات للوفاء ابلتزامات اإلبالغ والعناية الواجبة،
ولكن تبقى هذه االلتزامات من مسؤولية املؤسسات املالية املكلفة ابإلبالغ.

.5ميكن للمؤسسات املالية املكلفة ابإلبالغ تطبيق إجراءات العناية الواجبة اخلاصة ابحلساابت اجلديدة على احلساابت
املوجودة مسبقاً ،وإجراءات العناية الواجبة اخلاصة ابحلساابت مرتفعة القيمة على احلساابت ذات القيمة األقل.

. 6ميكن للمؤسسات املالية املكلفة ابإلبالغ تطبيق إجراءات عنوان اإلقامة للحساب املنخفض القيمة كما هو موضح

يف الفقرة (ب) ( )1من املادة ( )3من اتفاقية معيار اإلبالغ املشرتك ).(CRS

.7ميكن للمؤسسات املالية املكلفة ابإلبالغ تطبيق الفقرات من (أ) إىل (ج) من املادة ( )5من اتفاقية معيار اإلبالغ

املشرتك ) (CRSلتحديد ما إذا كان حساب كيان موجود مسبقا خيضع إلجراءات العناية الواجبة املوضحة يف املادة
( )5من اتفاقية معيار اإلبالغ املشرتك ).(CRS

.8فيما يتعلق حبساابت الكيان اجلديد ،ألغراض حتديد ما إذا كان الشخص املتحكم يف كيان غري مايل سليب هو

شخص واجب اإلبالغ عنه ،فإن املؤسسة املالية املكلفة ابإلبالغ قد تعتمد فقط على شهادة ذاتية من صاحب احلساب
أو الشخص املتحكم.

املادة السادسة

متطلبات اإلبالغ اليت جيب اتباعها وفقاً التفاقية معيار اإلبالغ املشرتك ) (CRSهي كما يلي:

 )1جيب على املؤسسة املالية املكلفة ابإلبالغ ،فيما يتعلق ابلسنة امليالدية  2017وكل سنة ميالدية أخرى ،أن تقدم
لوزارة املالية بيان ابملعلومات الذي حيدد املعلومات املطلوب اإلبالغ عنها يف الفقرتني (أ) و (ب) من املادة ( )1من

اتفاقية معيار اإلبالغ املشرتك ) ،(CRSمبوجب الفقرات من (ج) إىل (هـ) يف املادة ( )1من اتفاقية معيار اإلبالغ

املشرتك ) ،(CRSفيما يتعلق بكل حساب مايل مت حتديده على أنه حساب واجب اإلبالغ عنه والذي حتتفظ به
املؤسسة يف أي وقت خالل السنة امليالدية.

 )2إذا طبقت املؤسسة املالية املكلفة ابإلبالغ إجراءات العناية الواجبة املذكورة يف املادة ( )3لسنة ميالدية ومل يتم
حتديد أي حساب على أنه حساب قابل لإلبالغ ،جيب على املؤسسة أن تقدم لوزارة املالية بيان ابملعلومات ينص على

أن املؤسسة ال حتتفظ أبي حساابت من هذا القبيل فيما يتعلق بتلك السنة.

 )3وفقاً هلذه املادة ،جيب تقدمي بيان ابملعلومات إلكرتونياً ابستخدام التكنولوجيا املعتمدة من قبل وزارة املالية.

 ) 4تقدمي بيان ابملعلومات اليت تتعلق ابلعوائد وجيب تقدميها مبوجب هذه املادة يف أو قبل  31مايو للسنة اليت تتعلق
هبا تلك العوائد يف السنة امليالدية التالية.

 )5تكون التزامات اإلبالغ مبوجب هذه املادة سارية مبجرد نفاذ كل من اتفاقية املساعدة اإلدارية املتبادلة يف املسائل

الضريبية ) (MACواالتفاقية املتعددة األطراف بني السلطات املختصة بشأن التبادل التلقائي ملعلومات احلساابت
املالية ) (MCAAومعيار اإلبالغ املشرتك ).(CRS

املادة السابعة

جيب على كل مؤسسة مالية مكلفة ابإلبالغ أن حتتفظ ابلسجالت اليت حتصل عليها املؤسسة أو تنشأ لغرض االمتثال

هلذا القرار الوزاري ،مبا يف ذلك الشهادات الذاتية وسجالت األدلة املستندية ،ويتم االحتفاظ بتلك السجالت ملدة ال

تقل عن مخس سنوات بعد انتهاء الفرتة اليت يتعني على املؤسسة خالهلا أن تبلغ عن املعلومات املطلوب اإلبالغ عنها

وفقاً التفاقية معيار اإلبالغ املشرتك ).(CRS

املادة الثامنة

أية ترتيبات أو ممارسات تقوم هبا مؤسسة مالية أو وسيط أو مزود خدمة أو أي شخص آخر لتجنب االلتزام املفروض

مبوجب هذا القرار الوزاري ،سوف لن يعتد هبا وال يعفيها من اخلضوع هلذا االلتزام.
املادة التاسعة

على كافة األطراف املعنية تنفيذ هذا القرار ،ويعمل به من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
وزير املالية

أنس خالد انصر الصاحل

