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طلب الحصول على موافقة مع أو بدون إعفاء من الرسوم الجمركية على الترخيص الصناعي
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:المرفقات المطلوب تقديمها مع نموذج طلب الإعفاء 
-5
-4
-3
-2
-1
.إعتماد التوقيع لمقدم الطلب
.صورة من الترخيص الصناعي
.شهادة نسبة العمالة الوطنية
.آخر وصل إيجار للقسيمة التابعة للهيئة
.الكتالوجات و الفواتير و عروض الأسعار للآلات و المعدات المطلوبة
-5
-4
-3
-2
-1
شهادة نسبة العمالة الوطنية
آخر وصل إيجار للقسيمة التابعة للهيئة
صورة من الترخيص الصناعي
الميزانية لآخر سنة مالية للمنشأة القائمة (حساب التشغيل مع ختم المحاسب القانوني).
طلب الإعفاء المقدم من قبل المنشأة مستوفي بيانات الرمز المنسق
:المواد الأولية
:الآلات
طلب الحصول على  إعفاء من الرسوم الجمركية على الترخيص الصناعي
-8
.إعتماد التوقيع لمقدم الطلب
-7
.(إقرار وتعهد معتمداً من مالك المنشأة المفوض بالتوقيع (والمرفق مع هذا الطلب 
-6
.فواتير الشراء للمواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف ومستندات الدفع
أتقدم لسيادتكم بطلب إستيراد المواد المبينة في الإستمارة المرفقة من الرسوم الجمركية وذلك وفقا لأحكام قانون الصناعة رقم ( 56 ) لعام 1996 ووفقا للمرسوم ( 199 ) لسنة 2003 في شأن ضوابط إعفاء مدخلات 
.الصناعة للمنشآت الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الضرائب الجمركية
حضرة الفاضل/ مدير الهيئة العامة للصناعة
المحترم
 . . . تحية طيبة وبعد 
وأقر بأن البيانات المذكورة بهذا الطلب و مرفقاته هي كاملة و صحيحة وأنني  أطلعت على شروط منح الإعفاء من الرسوم الجمركية للمواد الأولية و المواد نصف المصنعة و مواد التعبئة و التغليف والآلات و 
.المعدات وقطع التبديل المستوردة المعمول بها لدى الهيئة
, , , وتفضلوا بقبول فائق الإحترام
مقـــــدم الطلـــــب
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:شروط الموافقة على الإستيراد و الإعفاء
-
-
-
-
-
الطاقة الإنتاجية للآلات الجديده مع الطاقة الفعلية لا تتعدى 125%  من الطقة المرخصة
الآلات و المعدات تتماشىمع خط الإنتاج
الترخيص الصناعي ساري المفعول
الآلات المطلوب استيرادها اما جديده أو مستعملة حسب الشروط المعتمدة
سداد الرسوم المستحقة و قدره 20 دينر كويتي
-
-
-
-
Technical data sheet(البيانات الفنية لكل مادة(استخداماتها
المواد الأولية تستخدم في خط الإنتاج و لا يتم تصنيعها في الكويت
الترخيص الصناعي دائم و ساري المفعول
سداد الرسوم المستحقة و قدره 25 دينر كويتي
:المواد الأولية
:الآلات
:العنوان
:( أولاً  : بيانات عامة عن المشروع الصناعي ( المنشأة
(1)
(2)
(3)
(4)
طلب إعفاء من الرسوم الجمركية
: المصنع
الهاتف
الرمز البريدي
ص.ب
قسيمة
الشارع
قطعة
المنطقة
الهاتف
الرمز البريدي
ص.ب
قطعة
المنطقة
: الإدارة
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:رقم الترخيص الصناعي
(5)
ثانياً :الآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للمشروع المطلوب إعفاؤها من الرسوم الجمركية
:(التوسع في الإنتاج/بدل مستهلكة/مساعدة للإنتاج)
نوع الشحن
العملة
سعر
الوحدة
العدد
المصدر
وحدة
القياس
الطاقة الانتاجية
خلال وردية عمل واحدة
رقم
الموديل
تصنيف المعدات 
نوع المعدات
الرمز المنسق
(*)الآلات و المعدات وقطع الغيار
ملاحظة : يمكن الحصول علي القيم المقترحة لحقل رمز المنسق من موقع الهيئة.  اضغط هنا
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ثالثاً : الآلات بدل مستهلكة
المصدر
سنة الصنع
الطاقة الانتاجية
التصميمية
لكل وردية 
الموديل
تصنيف المعدات 
نوع المعدات
العدد
الرمز المنسق
(*)الآلات و المعدات وقطع الغيار
ملاحظة : يمكن الحصول علي القيم المقترحة لحقل رمز المنسق من موقع الهيئة.  اضغط هنا
Page  of 
 :رابعاً : المواد الخام الأولية للمشروع المطلوب إعفاؤها من الرسوم الجمركية
المصدر
القيمة
(د.ك) 
الكمية المطلوبة سنويا
وصف المادة
الرمز المنسق
اسم المادة
تقديرات المنشأة                                          
ملاحظة : يمكن الحصول علي القيم المقترحة لحقل رمز المنسق من موقع الهيئة.  اضغط هنا
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:خامساً : مواد التعبئة و التغليف للمشروع المطلوب اعفاؤها من الرسوم الجمركية 
المصدر
القيمة
(د.ك) 
الكمية المطلوبة سنويا
وصف المادة
الرمز المنسق
اسم المادة
تقديرات المنشأة                          
ملاحظة : يمكن الحصول علي القيم المقترحة لحقل رمز المنسق من موقع الهيئة.  اضغط هنا
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إقــــــــــرار و تعهــــــــد
أقر و أ شهد بأن أتقيد بنصوص مواد قانون الصناعة رقم 56 لعام 1996 المبينة أدناه و الخاصة بواجبات المنشأت الصناعية المستفيدة من الإعفاءات الجمركية التي  تمنحها الدولة وإلا أقع تحت طائلة العقوبات
.المنصوص عليها بالقانون المذكور
( مـــــــــــادة  ( 22
يجب على كل منشــأة صناعية أن تمسك سجلات تدون فيها الآلات و المعدات المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية و ذلك وفقا للنظم و الأسس التى تنص عليها اللائحة التنفيذية ولا يجوز التصرف في هذه
.الآلات و المعدات أو إستعمالها إلا في الأغراض التي استوردت من أجلها
( مـــــــــــادة  ( 24
تلتزم المنشئات الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات و الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية
 بأن توافي الهيئة بميزانيتها وحسابها الختامي والتقارير والبيانات الدورية و المعلومات والإحصاءات التي تطلبها الهيئة 
كما يلتزم أصحاب الحرف الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للقواعد و الإجراءات و الشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية بموافاة الهيئة بالبيانات و المعلومات و الإحصاءات التي تطلبها ويكون تقديم البيانات وغيرها من المعلومات 
.المنصوص عليها في هذه المادة وفقا لنماذج التي تصدر من الهيئة في هذا الشأن
( مـــــــــــادة  ( 42
كل منشأة أو حرفة صناعية تقوم بالتصرف في الآلات و المعدات و المواد المعفاة كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية على خلاف الأغراض المقرر لها الإعفاء الجمركي يعاقب مالكها أو المسئول عن إدارتها بغرامة لا تزيد عن ثلاثة أمثال الرسوم 
.الجمركية المستحقة أصلا على تلك الآلات و المعدات والمواد مع سداد كامل الرسوم الجمركية السابق إعفاؤها منها 
كل ذلك دون الإخلال بحق مجلس إدارة الهيئة في توقيع الجزاء الإداري المنصوص عليه في البند (3) من المادة (39) من هذا القانون
( مـــــــــــادة  ( 45
يكون للموظفين الذين ينتدبهم رئيس مجلس إدارة الهيئة لمراقبة تنفيذ هذا القانون حق دخول المنشئات ومقار الحرف الصناعية و التفتيش و لهم ضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا القانون و تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهات المختصة ولهم الإستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر
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:الرقم المدني
)أولاً: مواد الأولية الداخلة بلإنتاج لعام
-:(
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)ثانياً: مواد التعبئة و التغليف الداخلة بالإنتاج لعام
-:(
د.ك
د.ك
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)ثالثاً: مواد التعبئة و التغليف الداخلة بالإنتاج لعام
-:(
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