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 إن هذا تكرار لمشروع نظام الضريبة االنتقائية لدولة
 الكويت والمنشور باللغة العربية بتاريخ 23 ابريل 2017،

 يرجي العلم أن هذه النسخة ليست النسخة النهائية ويمكن ان
يتم تعديلها عند إصدار النظام بشكل رسمي.ب

 يرجي العلم أن النص اإلنجليزي المدرج في هذا المستند
 ليس ترجمة رسمية وتم تقديمه فقط ألغراض توفير
 المعلومات، في حين تم اتخاذ كل الرعاية الضرورية

 لضمان دقة النص المترجم، فإن شركة ديلويت ال تضمن
 أن تكون الترجمة خالية من السهو أو الخطأ وعليه

 يتم استخدام النص اإلنجليزي على مسئولية المستخدم
الخاصة.ي

 إّن تطبيق المبادئ المنصوص عليها يتوقف على الظروف
 الخاصة بكل حالة وينصح بالحصول على المشورة المهنية

 قبل القيام أو اإلحجام عن أي تصرف باالعتماد على
محتوى هذا التقرير.ا

اختر اللغة التي تفضلها.ا

This document is a bilingual version of Kuwait 
Excise Tax Law Draft published as at 23 
April 2017.  The Excise Tax Law is subject to 
change. 

The English text in this document is not 
an official translation and is provided for 
information purposes only.  While every care 
has been taken to ensure accuracy, Deloitte 
does not guarantee that the translation is 
free from error or omission.  Use of the 
English text is at the user’s own risk. 

You cannot rely on this document to cover 
specific situations; application of the principles 
set out will depend upon the particular 
circumstances involved and we recommend 
that you obtain professional advice before 
acting or refraining from acting on any of 
the contents of this publication.

Choose the language you prefer.

Introduction                             مقدمة



The Kuwait Excise Tax Law Draft

Article 1:
1- The following words and phrases, wherever mentioned in the Law shall have the meanings ascribed thereto hereunder 

unless the context indicates otherwise:

Agreement: The Gulf Cooperation Council Unified Excise Tax Agreement. 
Law: Excise goods Tax Law.
Production of Excise goods: Any act involving manufacturing in Kuwait or cultivating of the Excise goods, or 
changing the composition of the Excise goods insofar as this is relevant for levying of Excise Tax. 
Tax period: The period of time for which the Tax Due is calculated. 
Regulations: Implementation regulations to the Law

2- Except stated in paragraph 1 of this Article, the words and expressions mentioned within the Law shall have the meanings set 
out for the same in the agreement.

Article 2:
Tax shall be imposed on the Excise goods, according to the provisions stated in the Agreement.
The Excise Tax shall be imposed, at determined rate on selective goods that are harmful, and luxurious.
Covered goods: tobacco products and energy drinks at a rate of 100%. Soft drinks at a rate of 50% on the retail price, that is the 
final sale price of the Excise goods to the customer according to the determined and declared form, or labeled on the goods by the 
importer, manufacturer, or the taxpayer, or the standard retail price of Excise goods.

Chapter 2: Imposing Tax, Tax Dues and Tax Suspension

Article 3:
The release of Excise goods for consumption shall be in accordance with the procedures that will be prescribed in the Regulations.

Article 4:
Movement of Excise goods under Tax suspension arrangement within Kuwait shall be in accordance with the procedures that will be 
prescribed in the Regulations. 

Article 5:
The Regulations shall determine the procedural rules for dealing with the Tax in the Free Zones and Duty-free shops.

Chapter 3: Excise Tax Registration

Article 6:
Any person, who is intending practice any of the following activities, is required to file a registration application for tax purposes with 
the Authority: 
1- Importing Excise goods
2- Producing Excise goods
3- Holding Excise goods under Tax suspension arrangement.  

Article 7:
The registrant shall1 by means of a written notification, of any cases which are set in the Regulations that could impact his registration.

Article 8:
1- A deregistration shall take place, at any of the following two cases:

a- Upon a written request from the registrant
b- If the registrant did not practice the activity subject to the registration purposes for the period that is set in the Regulations. 

2- The Authority shall notify the registrant by means of a written notification, if it deregisters him.

 1 The sentence “notify the Authority” seems to be missing here        

مشروع نظام الضريبة االنتقائية لدولة الكويت

المادة األولى:
1- يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية - أينما وردت في النظام - المعاني المبين أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خالف ذلك:

االتفاقية: االتفاقية الموحدة للضريبة االنتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
النظام: نظام ضريبة السلع االنتقائية.

إنتاج السلع االنتقائية: أي عمل يشمل صناعة السلع االنتقائية في الكويت أو زراعتها أو تغيير تركيبتها بالقدرالذي يترتب عليه فرض الضريبة.
الفترة الضريبية: المدة التي تحتسب الضريبة المستحقة خاللها.

الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام.
2- فيما عدا ما نصت عليه الفقرة 1 من هذه المادة تكون لأللفاظ والعبارات الواردة في النظام المعاني المحددة لها في االتفاقية.

المادة الثانية:
تفرض الضريبة على السلع االنتقائية وفقا لألحكام التي تنص عليها االتفاقية.

تفرض الضريبة االنتقائية بنسبة محددة على سلع منتقاة، وهي السلع المضرة، والسلع الكمالية.
السلع المشمولة: منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50% على سعر التجزئة، وهو سعر البيع النهائي للسلعة االنتقائية 

إلى المستهلك بالشكل المحدد والمعلن عنه أو المدون على السلعة من قبل المستورد أو المصنع أو الشخص الملزم بسداد الضريبة، أو السعر المعياري للبيع 
بالتجزئة للسلع االنتقائية.

الفصل الثاني: فرض الضريبة واستحقاقاتها وتعليقها
المادة الثالثة:

يكون طرح السلع االنتقائية لالستهالك وفقا لإلجراءات التي تحددها الالئحة.

المادة الرابعة:
يكون نقل السلع االنتقائية في وضع معلق للضريبة داخل الكويت، وفقا لإلجراءات التي تحددها الالئحة. 

المادة الخامسة:
تحدد الالئحة القواعد اإلجرائية المتعلقة بالضريبة في المناطق واألسواق الحرة.

الفصل الثالث: التسجيل ألغراض الضريبة
المادة السادسة:

على أي شخص تقديم طلب التسجيل ألغراض الضريبة إلى وزارة المالية عند رغبته في مزاولة أي من األنشطة اآلتية:
1 - استيراد السلع االنتقائية.

2 - إنتاج السلع االنتقائية.
3 - حيازة السلع االنتقائية تحت وضع معلق للضريبة.

المادة السابعة:
على المسجل 1 - كتابيا- فور تحقق أي من الحاالت التي يمكن أن تؤثر في تسجيله وفقا لما تحدده الالئحة.

المادة الثامنة:
1 - يلغى التسجيل في أي من الحالتين اآلتيتين:

أ - بناء على طلب كتابي من المسجل.
ب - إذا لم يزاول المسجل النشاط محل التسجيل خالل المدة التي تحددها الالئحة.

2 - على الهيئة إبالغ المسجل كتابيا عند إلغاء تسجيله.

يرجح أن عبارة »إبالغ الهيئة« لم ترد هنا وقد سقطت سهواً 1



Article 9:
In addition to the other obligations and responsibilities of registrant – as specified in the Agreement, the registrant is considered 
responsible for the following: 

1- The safety and security of the Excise goods 

2- Ensuring that the Authority is able to carry out its supervisions roles. 

3- Any other responsibility determined by the Regulations.

Chapter 4: Tax Warehousing Licensing Provisions
Article 10:

1- In order to obtain a license a Tax Warehouse License, the applicant for the License must be registered. In addition to fulfill all 
rules and procedures and requirements that are set in the Regulations.

2- The Regulations shall set the required terms, which should be fulfilled, for the Management purposes of the Tax warehouse 
that performs any of the licensed activities. 

Article 11:
The Authority may amend the license, if it receives a written request from the Licensee. 

Article 12:
The Regulations shall determine the duration of the license, in addition to the conditions and procedures for the renewal.

Article 13:
1- The License shall be cancelled in any of the following cases:

a- Upon a written request by the Licensee to cancel the license.

b- If the Licensee did not use the license to practice the licensed activities for the period specified in the Regulations.

c- If the licensed entity dissolved.
2- In the event of a Licensee death or if he lost his eligibility, the license is transferred to his successors. The license shall remain 

valid for three months, and if the successor intends to continue the licensed activities, he has to submit a new application for a 
Tax Warehouse license to the Authority. If no new application has been submitted, the transferred license shall be cancelled at 
the end of the three months.

3- The Licensee or his successors shall be notified with a written notification, if his License has been cancelled or if it expired. 
4- The Regulations shall determine the procedures with respect to the treatment of the Excise goods that are stored in the Tax 

Warehouse after the cancellation, expiration, or any other related procedure, and the licensee or his successors shall bear 
all the financial costs related to that treatment.

Chapter 5: Reporting and Payment of the Tax
Article 14:

1- The registrant must file a tax return, and the Regulations shall determine the tax period for such return. 
2- The Authority is entitled to allow exceptions for Importers from filing Tax Returns, in accordance with the conditions and 

procedures set in the Regulations. 

Article 15:
The Regulations shall determine the procedures for collecting the Tax. 

Chapter 6: Tax Refunds
Article 16:

The Regulations shall determine the terms and procedures with respect to the Tax refund, and who has the right for the refund. 

Article 17:
When a Tax amount is totally refunded or exempted, to a person in an incorrect manner, the person who received the refund or is exempted 
from it must, on his own and as soon as he knows, pay an amount equal to that amount refunded incorrectly to the Authority.

المادة التاسعة:
إضافة إلى التزامات ومسؤوليات المسجل األخرى- التي نصت عليها االتفاقية- يكون المسجل مسؤوال عما يأتي:

1- سالمة السلع االنتقائية.
2- تمكين من أداء أدوارها الرقابية.

3- أي مسؤولية أخرى تحددها الالئحة.
الفصل الرابع: أحكام الترخيص للمستودع الضريبي

المادة العاشرة:
1 - يشترط للحصول على الترخيص للمستودع الضريبي أن يكون طالب الترخيص مسجال، وأن يستوفي الشروط واإلجراءات والمتطلبات التي تحددها الالئحة.

2 - تحدد الالئحة الشروط الواجب توافرها في إدارة المستودع الضريبي التي تمارس أيا من األنشطة محل الترخيص.

المادة الحادية عشرة:

تعديل الترخيص بناء على طلب كتابي من المرخص له.

المادة الثانية عشرة:

تحدد الالئحة مدة الترخيص وشروط تجديده وإجراءاته

المادة الثالثة عشرة:

1 - يلغى الترخيص في أي من الحاالت اآلتية:
أ - بناء على طلب كتابي من المرخص له.

ب - إذا لم يستخدم المرخص له الترخيص ألغراضه خالل المدة التي تحددها الالئحة.
ج- إذا انقضت الشركة المرخصة لها.

2 - في حالة وفاة المرخص له أو فقد أهليته ينتقل الترخيص إلى خلفه، ويكون ساريا لمدة ثالثة أشهر، فإذا رغب الخلف في االستمرار في نشاط المرخص له 
فعليه تقديم طلب بذلك خالل هذه المدة للبت فيه، فإذا لم يتم ذلك ينتهي الترخيص بانتهاء مهلة الثالثة أشهر.

3 - فور إلغاء الترخيص أو انتهائه إبالغ المرخص له أو خلفه كتابيا بذلك.
4 - تحدد الالئحة إجراءات التعامل مع السلع االنتقائية المخزنة في المستودع الضريبي بعد إلغاء الترخيص أو انتهائه وأي إجراء ذي صلة. ويتحمل المرخص 

له أو خلفه جميع التكاليف المالية المترتبة على ذلك.

الفصل الخامس: اإلقرار بالضريبة وسدادها
المادة الرابعة عشرة:

1 - على المسجل تقديم إقرار ضريبي للهيئة عن الفترة الضريبية التي تحددها الالئحة.
2 - للهيئة استثناء المستوردين في تقديم اإلقرار الضريبي وفقا للشروط واإلجراءات التي تحددها الالئحة.

المادة الخامسة عشرة:
تحدد الالئحة إجراءات تحصيل الضريبة.

الفصل السادس: استرداد الضريبة
المادة السادسة عشرة:

تحدد الالئحة شروط استرداد الضريبة وإجراءاته، ومن يكون له االسترداد عند استحقاقه.

المادة السابعة عشرة:
في حال رد مبلغ الضريبة أو اإلعفاء منه بشكل كلي عن طريق الخطأ، فعلى الشخص الذي تسلم ذلك المبلغ أو أعفي منه - من تلقاء نفسه وفور عمله - أن 

يقوم بسداد مبلغ يساوي ذلك المبلغ.



Chapter 7: Control and Inspection
Article 18:

Employees, nominated by a decision from the Board of Directors, shall act in inspecting, controlling, and detecting the violations 
of the Law, and they have the power of entering Tax warehouses, or retail markets or other powers to enable them to do their 
required tasks, and they are considered under the responsibility and supervision of the Authority, the Regulations shall specify the 
required procedures to accomplish their tasks.

Chapter 8: Tax Evasion and Penalties
Article 19:

In addition to the cases of tax evasion defined in the Agreement, the exercise of any of the activities stipulated in article 6 of the Law 
without registration, shall be considered a tax evasion. 

Article 20:
Any cases of Tax Evasion shall be penalized by a penalty not less than the value of the Tax due, and not more than three times the 
value of the Excise goods place of evasion.

Article 21:
Every person who violates the provision of paragraph (1) of article 44 of the Law, shall be penalized with a fine not less than (50%)5 
and not exceeding (25%) of the value of the Tax that should have been reported.

Article 22:
Every person who fails to pay the Tax due within the period prescribed in the Regulations, shall be penalized with a fine equivalent to 
(50%) of the unpaid Tax value for every month or part thereof for which the Tax is unpaid.

Article 23:
Each of the following shall be penalized with a fine not exceeding (4,000 KD): 

1- Obstructing the Officers of the Authority from performing their tasks. 
2- Not complying with the Authority request for information. 
3- Violated any other provision of the Law or the Regulations. 

Article 24:
The Penalties imposed shall in no case replace or be offset against the tax due. 

Article 25:
If the violation is repeated within three years from the date of the decision of the Authority certified the violation, the fine maybe 
doubled, or the License be suspended for a period not exceeding six months.

Chapter 9: Tax Disputes and Imposition of the Penalties
Article 26:

The resolution issued sentence may state that such decision be published in a local newspaper at the expense of the perpetrator of 
the violation, or it could be published by any other means of media, this should be in accordance with the gravity of the violation and 
the impact thereof, following the decision be final.

Article 27:
Objection against decisions issued by the Authority may be with the competent Judicial during a period of 30 days from the date being 
informed of the decision, otherwise, the decision shall be final.

Chapter 10: Final Provisions
Article 28:

Financial rewards can be awarded to everyone who contributes in the detection of violations in the Law and the Regulations. The 
Regulations shall determine the amount of such rewards and the terms and conditions of the granted rewards.

4 It is likely (article 14)                                                                                                               
5 The rate seems inaccurate, as a penalty not less than 50% not more than 25% is scientifically not applicable

الفصل السابع: التفتيش والضبط
المادة الثامنة عشرة:

يتولى موظفون - يصدر بتسميتهم قرار من مجلس اإلدارة - الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام وأهم2 الدخول للمستودعات الضريبة أو المتاجر أو 
غيرها من الصالحيات الالزمة ألداء مهماتهم، ويكون تحت مسؤولية وإشرافها، وتحدد الالئحة إجراءات قيامهم بأعمالهم.

الفصل الثامن: التهرب الضريبي والعقوبات
المادة التاسعة عشرة:

إضافة إلى حاالت التهرب الضريبي التي حددتها االتفاقية، تعد ممارسة أي من األنشطة المنصوص عليها في المادة السادسة من النظام دون تسجيل، تهربا ضريبيا.

المادة العشرون:
يعاقب على أي من حاالت التهرب الضريبي بغرامة ال تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، وال تزيد على ثالثة أمثال قيمة السلع االنتقائية محل التهرب.

المادة الحادية والعشرون:
يعاقب كل من مخالف 3حكم الفقرة 1 من المادة )الرابعة4( من النظام، بغرامة ال تقل عن 550%، وال تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين اإلقرار بها.

المادة الثانية والعشرون:
يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خالل المدة التي تحددها الالئحة، بغرامة تعادل 50% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء لم تسدد عنه الضريبة.

المادة الثالثة والعشرون:
يعاقب بغرامة ال تزيد على )4 آالف دينار( كل من:
1 - أعاق موظفي الهيئة عن أداء واجباتهم الوظيفية.

2 - لم يلزم6 بتقديم المعلومات المطلوبة.
3 - خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو الالئحة.

المادة الرابعة والعشرون:
ال يخل إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام باستيفاء الضريبة المستحقة.

المادة الخامسة والعشرون:
في حال تكرار المخالفة نفسها خالل ثالث سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بثبوت المخالفة، تجوز مضاعفة الغرامة المقررة في حق المخالف بموجب 

ذلك القرار، أو تعليق الترخيص لمدة ال تزيد على ستة أشهر.

الفصل التاسع: إيقاع العقوبات والنظر في المنازعات
المادة السادسة والعشرون:

يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة، النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع 
المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، وبعد اكتساب القرار الصفة القطعية.

المادة السابعة والعشرون:
يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خالل ثالثين يوما من تاريخ العلم به، وإال عد نهائيا.

الفصل العاشر: أحكام ختامية
المادة الثامنة والعشرون:

منح مكافأة مالية لكل من يسهم في الكشف عن مخالفات النظام والالئحة، وتحدد الالئحة مقدار المكافأة وشروط منحها وضوابطه.

يرجح أنه يقصد القول “لهم” 2   
 يرجح أنه يقصد “يخالف” 3

يرجح أنه يقصد المادة )الرابعة عشرة( 4                                                                                                                  
  يرجح أن النسبة غير صحيحة، بحيث أن معادلة غرامة ال تقل عن %50 وال تزيد على %25 غيرقابلة للتطبيق علمياً 5 

يرجح أنه يقصد “يلتزم” 6 



Article 29:
The Board of Directors shall issue the Regulations, and shall effective, within 15 days from the Law issuance date, in addition to is-
suing the decisions and instructions necessary for the implementation of the provisions of the Law and the Regulations.

Article 30:
The Law shall become effective after 15 days following the date of publication in the Official Gazette.

المادة التاسعة والعشرون:
يصدر مجلس اإلدارة الالئحة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه، ويصدر كذلك القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام 

النظام والالئحة

المادة الثالثون:
يعمل بالنظام اعتبارا من اليوم التالي لمضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



This publication has been written in general terms and therefore cannot be relied on to cover specific 
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