مصلحة الضرائب المصرية
===============
تعليمات تنفيذية للفحص
رقم (  ) 12بند  184لسنة 2015
بشـــأن
المتوسط الشهري لألسعار المحلية لمعدن الذهب وعياراته القانونية
خالل الفترة ( يوليو  /ديسمبر ) لسنة 2014
====================

دعما لروح الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئاات مموليهاا وتنفياذا لتأشاير السايد
األساتاذ  /وكيال لول الاوةارة  -رئاايم مصالحة الضارائب بتااري  1999/3/6بالموافقااة
علي إصدار تعليمات تنفيذية للفحص بالمتوسـط الشهري السعار معدن الاذهب وعياراتاه
القانونية 0وحيث لصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية في هذا الشأن وكان لخرهاا بارقم
(  ) 68لساانة  2014ملحاال للتعليمااات التنفيذيااة رقاام (  ) 55لساانة  2014الصااادرة
عن الفترة ( يناير  /يونيه ) لسنة 0 2014
وبناااال علاااي ماااا تااام االتفاااا علياااة باالحتكاااام إلااام مصااالحة دمااا المصاااو ات والماااواةين
بموافاتنااااا بالمتوسااااط الشااااهري ألسااااعار بيااااإل الااااذهب الخااااام دون ا ضااااافات األخاااار (
دمغه  -ضريبة مبيعات – مصنعيه ) في السو المحلي 0
وطبقااا لمااا ورد منهااا فااإن المتوسااط الشااهري لألسااعار المحليااة لمعاادن الااذهب وعياراتااه
القانونية عن الستة لشهر األخيرة من عام  2014كما يلي - :
ع 14
ع 18
ع 21
ع 5ر23
ذهب نقي
معااااااااادن
قيـرا ط
قيـرا ط
قيـرا ط
قيرا ط
الذهب
قرش جنية قرش جنية قرش جنية قرش جنية قرش جنية
الشــهر

يوليو

ع 12
قيـرا ط
قرش جنية

ع 9
قيـرا ط
قرش جنية

120.30 160.41 187.14 240.61 280.72 314.13 320.82

ل سطم 114.63 152.84 178.31 229.25 267.46 299.30 305.67
سبتمبر

109.73 146.30 170.69 219.45 256.03 286.51 292.60

لكتوبر

109.51 146.02 170.35 219.03 255.53 285.95 292.04

نوفمبر

107.59 143.46 167.37 215.19 251.05 280.94 286.91

ديسمبر

110.95 147.94 172.59 221.90 258.89 289.71 295.87

وتو جااااااااه المصاااااااالحة نياااااااار المأموريااااااااات إلااااااااي ضاااااااارورة مراعاااااااااة األسااااااااعار
الااااواردة فااااي هااااذع التعليمااااات عنااااد محاساااابة ممااااولي هااااذا النشاااااط وذلاااا حسااااما
للخالفات بين الممولين والمأموريات 0
وعلي كافة المناطل الضريبية وا دارة المركةية للتوجيه والرقابة وا دارات التابعاة لهاا
مراعاة تنفيذ المأموريات لهذع التعليمات بكل دقة 0
وهللا ولي التوفيل ،،،،،،
تحريرا في 2015/ 3 / 4 :

رئيم
مصلحة الضرائب المصرية

( دكتور  /مصطفي محمود عبد القادر

)

