
   التصديق الذاتي لألفراد نموذج-) CRSتفاقية تبادل المعلومات الضريبية المشتركة (إ
  

  الكيانات القانونية. الخاص ب التصديق الذاتي يرجى تعبئة نموذجمالحظة: في حال كنت تمثل شركة / أو كيان قانوني، 
 معلومات المستفيد من الحساب –) 1القسم (

  : العربية واالنجليزية باللغتين الھوية أو السفر جواز في وارد كما ھووالعنوان  يرجى كتابة االسم
    االسم االول     اسم العائلة

  انثى  ☐                        ذكر ☐  الجنس    :/ األباالسم األوسط

  المدينة البلد مكان الميالد  اريخ الميالد (يوم / شھر / سنة)ت

    عنوان االقامة الحالي في لبنان

  عنوان االقامة الحالي في الخارج

  
  المدينة  البلد

العنوان البريدي (يرجي التعبأة اذا كان العنوان
  البريدي مختلف عن عنوان االقامة)

  

  
  ): TIN(تحديد مكان االقامة لالحتياجات الضريبية والرقم التعريفي لدافع الضرائب  -) 2( القسم

 يلي:يرجى تعبئة الجدول التالي موضحا ما 
  الضريبية (يجب تحديد دولة واحدة على االقل). لقوانينھا التي تخضع  دول/ ال تحديد اسم الدولة .1
 .) الخاص بكل دولةTINرقم التعريف الضريبي ( .2

 .لذكر باقي الدول التي تقيم فيھا دول يرجى تعبئة نموذج اضافي 3ثر من في اكإذا كنت تقيم ضريبيا في حال  .3

 :خانة المخصصة لذلك ادناهالفي (أ، ب او ج) التالية أي من االسباب اختيار ) الخاص بك، يرجى TINالتعريف الضريبي (في حال عدم توفر رقم  .4
 لبلد الذي تخضع فيه للقوانين الضريبية ال تقوم بإصدار رقم ضريبي للمقيمين. ا  .أ

 من الحصول على رقم التعريف الضريبي الخاص بك (يرجى تحديد السبب في الخانة المخصصة لذلك ادناه).  كتمكنعدم   .ب

للقوانين الضريبية ال تطلب تزويدھا اقامتك فيه الذي تخضع (مالحظة: يتم اختيار ھذا السبب فقط في حال كان البلد  برقم التعريف الضريبي غير مطلو  .ت
 برقم التعريف الضريبي). 

  
في حال عدم وجود رقم التعريف الضريبي يرجى اختيار السبب   )TINرقم التعريف الضريبي ( البلد الذي تخضع اقامتك فيه للقوانين الضريبية

  )تمن القائمة اعاله (أ، ب أو 
1       

2       

 .TIN – الضريبي التعريف رقم" خانة في )وجد إذا( ضريبتك رقم واضافة" لبنان "البلد الذي تخضع فيه للقوانين الضريبية ، يرجى اختيار في لبنانللعمالء المقيمين 
  في حال تم اختيار السبب (ب) أعاله، يرجى تحديد سبب عدم التمكن من تزويد رقم التعريف الضريبي الخاص بك في الجدول التالي: 

1   

2   

  
  االقرار والتوقيع  –) 3القسم (

 

وانه يمكن لبنك الكويت (لبنان) لدى بنك الكويت الوطني  وتحديث الحساباتالمنظمة لفتح حكام الروط واتخضع للشاقر بأن كافة المعلومات المقدمة إنني  .1
  .  (CRS)التبادل الضريبي بحسب مقتضيات قانون  وتبادل المعلومات المقدمة مع الغيراستخدام "البنك"  (لبنان) و/أو مركز المصرف الرئيسيالوطني 

) فإنه يمكن تقديم CRSأقر وأوافق على انه في حال ورود أي استفسارات حول التزامي بمتطلبات اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية المشتركة (إنني  .2
بما يتضمن (معلومات عن رصيد الحساب  تخدام المعلومات المتعلقة بحسابي / حساباتي و / أو العمليات المصرفية ويشمل ھذا الحسابات المشتركةواس

بية في والدفعات المستلمة) الى الجھات الضريبية أو األطراف ذات الصلة، وأنه يمكن لھذه الجھات / األطراف ارسال ھذه المعلومات للجھات الضري
 الدول التي تخضع اقامتي فيھا للضريبة، والمذكورة أعاله. 

 بھذا النموذج. بالنسبة لكل الحسابات المتعلقةأني الشخص المستفيد فقط (المفوض بالتوقيع بالنيابة عن الشخص المستفيد فقط) بأقر إنني  .3

الى أ أي تغيير بالمعلومات بشكل يؤدي طر في حالكتابًة عن أية تغيرات تطرأ على تلك المعلومات وتحديثھا (لبنان) بأن أبلغ بنك الكويت الوطني والتزم  .4
 يوما من تاريخ حدوث ھذا التغيير.  30ان تكون المعلومات اعاله غير محدثة أو غير دقيقة واتعھد بتقديم نموذج التصديق الذاتي محدث خالل 

المادة وتعديالته، بخاصة  1956أيلول  3در بتاريخ ابنك الكويت الوطني (لبنان) ش.م.ل. من موجبات قانون السرية المصرفية اللبناني الصعفي أ يإنن .5
بكافة وأي جھة رقابية أخرى الوزارة المختصة  البنك اإلذن بتزويدمنح أ يإننالضريبي وتعديالته، كما  تبادلالثانية منه، وذلك لغايات اإللتزام بقانون ال

 .التبادل الضريبيالمعلومات المطلوبة بحسب مقتضيات قانون 

 .صحيحة وكاملةنموذجلمعلومات المقدمة في ھذا الان كافة ابأقرإنني
    التاريخ (يوم / شھر / سنة):                                                                                              : التوقيع

      
  :______________________________الحسابمنالمستفيديكنحال لمفيھذا النموذجعلىبالتوقيعالقائم للشخص الصفة تحديد: يرجىمالحظة

  .التوكيل من مصدقة نسخة ارفاق يرجى توكيل بموجب النموذج على التوقيع تم حال في 
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