ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟ��اﺋﺐ اﻟﻤ��ﻳﺔ
==================
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻔﺤﺺ
رﻗﻢ )  ( ٥٥ﺑﻨﺪ  ١٨٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٤
ﺑﺸـــﺄن
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺸﻬﺮي ﻟ��ﺳﻌﺎر اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻤﻌﺪن اﻟﺬﻫﺐ وﻋﻴﺎراﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺧ��ل اﻟﻔﺘﺮة ) ﻳﻨﺎﻳﺮ  /ﻳﻮﻧﻴﺔ ( ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٤
====================

دﻋﻣﺎ ﻟروح اﻟﺛﻘﺔ واﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﻛﺎﻓﺔ ﻓ ﺋﺎت ﻣﻣوﻟﯾ ﮭﺎ وﺗﻧﻔ ﯾذا ﻟﺗﺄ ﺷﯾر اﻟ ﺳﯾد
اﻷ ﺳﺗﺎذ  /وﻛ ﯾل أول ا ﻟوزارة  -ر ﺋﯾس ﻣ ﺻﻠﺣﺔ اﻟ ﺿراﺋب ﺑ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۹۹۹/۳/٦ﺑﺎﻟﻣواﻓ ﻘﺔ
ﻋﻠﻲ إﺻدار ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻠﻔﺣص ﺑﺎﻟﻣﺗوﺳـط اﻟﺷﮭري ﻻﺳﻌﺎر ﻣﻌدن ا ﻟذھب وﻋﯾﺎرا ﺗﮫ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ۰وﺣﯾث أﺻدرت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن وﻛﺎن أﺧر ھﺎ ﺑرﻗم
)  ( ۱ﻟﺳﻧﺔ  ۲۰۱٤ﻋن اﻟﻔﺗرة ) ﯾوﻟﯾﺔ  /دﯾﺳﻣﺑر ( ﻟﺳﻧﺔ ۰ ۲۰۱۳
وﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻲ ﻣــﺎ ﺗــم اﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠﯾــﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻛــﺎم إﻟــﻰ ﻣﺻــﻠﺣﺔ دﻣــﻎ اﻟﻣﺻــوﻏﺎت واﻟﻣــوازﯾن
ﺑﻣواﻓﺎﺗﻧـﺎ ﺑﺎﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﺷــﮭري ﻷﺳــﻌﺎر ﺑﯾــﻊ اﻟــذھب اﻟﺧــﺎم دون اﻹﺿــﺎﻓﺎت اﻷﺧــرى ) دﻣﻐــﮫ -
ﺿرﯾﺑﺔ ﻣﺑﯾﻌﺎت – ﻣﺻﻧﻌﯾﮫ ( ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ ۰
وطﺑﻘــﺎ ﻟﻣــﺎ ورد ﻣﻧﮭــﺎ ﻓ ـﺈن اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﺷــﮭري ﻟﻸﺳــﻌﺎر اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ ﻟﻣﻌــدن اﻟــذھب وﻋﯾﺎراﺗ ـﮫ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋن اﻟﺳﺗﺔ اﺷﮭر اﻷوﻟﻲ ﻣن ﻋﺎم  ۲۰۱٤ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ - :

ﻣﻌــــــدن ذھب ﻧﻘﻲ

اﻟذھب

اﻟﺷــﮭر

ﻗرش

ﺟﻧﯾﺔ

ع ٥ر۲۳
ﻗﯾـراط
ﻗرش ﺟﻧﯾﺔ

ع۲۱ ۰
ﻗﯾـراط
ﻗرش ﺟﻧﯾﺔ

ع۱۸ ۰
ﻗﯾـراط
ﻗرش ﺟﻧﯾﺔ

ع۱٤ ۰
ﻗﯾــراط
ﻗرش ﺟﻧﯾﺔ

ع ۱۲ ۰
ﻗﯾـراط
ﻗرش ﺟﻧﯾﺔ

ع۹۰
ﻗﯾـراط
ﻗرش ﺟﻧﯾﺔ

ﯾﻧﺎﯾر

۱۰۹.٥٦ ۱٤٦.۰۷ ۱۷۰.٤۲ ۲۱۹.۱۱ ۲٥٥.٦۳ ۲۸٦.۰٦ ۲۹۲.۱٥

ﻓﺑراﯾر

۱۱٤.۲۱ ۱٥۲.۲۹ ۱۷۷.٦۷ ۲۲۸.٤۳ ۲٦٦.٥۰ ۲۹۸.۲۳ ۳۰٤.٥۷

ﻣﺎرس

۱۱۷.۰٦ ۱٥٦.۰۹ ۱۸۲.۱۰ ۲۳٤.۱۳ ۲۷۳.۱٥ ۳۰٥.٦۷ ۳۱۲.۱۷

اﺑرﯾل

۱۱٤.۹۰ ۱٥۳.۲۰ ۱۷۸.۷۳ ۲۲۹.۸۰ ۲٦۸.۱۰ ۳۰۰.۰۲ ۳۰٦.٤۰

ﻣﺎﯾو

۱۱٤.٦۳ ۱٥۲.۸٤ ۱۷۸.۳۱ ۲۲۹.۲٥ ۲٦۷.٤٦ ۲۹۹.۳۰ ۳۰٥.٦۷

ﯾوﻧﯾﮫ

۱۱۲.۲۲ ۱٤۹.٦۳ ۱۷٤.٥۷ ۱۹٦.۳۹ ۲٦۱.۸٦ ۲۹۳.۰۳ ۲۹۹.۹۰

- ۲ -

وﺗو ﺟﮫ اﻟﻣ ﺻﻠﺣﺔ ﻧ ظر اﻟﻣﺄﻣور ﯾﺎت إ ﻟﻲ ﺿرورة ﻣرا ﻋﺎة اﻷ ﺳﻌﺎر ا ﻟواردة ﻓﻲ ھذه
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﺎت ﻋﻧــد ﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻣﻣــوﻟﻲ ھــذا اﻟﻧﺷــﺎط وذﻟــك ﺣﺳــﻣﺎ ﻟﻠﺧﻼﻓــﺎت ﺑــﯾن اﻟﻣﻣــوﻟﯾن
واﻟﻣﺄﻣورﯾﺎت ۰
وﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ واﻹدارة اﻟﻣرﻛز ﯾﺔ ﻟﻠﺗوﺟ ﯾﮫ واﻟرﻗﺎ ﺑﺔ واﻹدارات اﻟﺗﺎﺑ ﻌﺔ
ﻟﮭﺎ ﻣراﻋﺎة ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺄﻣورﯾﺎت ﻟﮭذه اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺑﻛل دﻗﺔ ۰
وﷲ وﻟﻲ اﻟﺗوﻓﯾق ،،،،،،
ﺗﺣرﯾرا ﻓﻲ :

۲۰۱٤/ ۸ /

رﺋﯾس

ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺻرﯾﺔ

) دﻛﺗور  /ﻣﺻطﻔﻲ ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر

(


مصلحة الضرائب المصرية

تعليمات تنفيذية
للفحص رقم ( )86بند  461لسنة 4141
ملحق
للتعليمات التنفيذية رقم ( ) 55لسنة 4141
صدددددددددددرت التعليمددددددددددات التنفيذيددددددددددة للفحددددددددددص رقددددددددددم ( )55لسددددددددددنة  4141بتدددددددددداري
 4141/6/41بشدددددددددط المتيسدددددددددم الشدددددددددذرب ل سدددددددددعار المحليدددددددددة لمعدددددددددد الدددددددددذ ب
يعياراتدددددددد ال ان ينيددددددددة رددددددددر الفتددددددددر يندددددددداير – يينيددددددددة  ، 4141ييرد بذددددددددا
سعر الجرام م الذ ب عيار  46ع شذر ييني بمبلغ  418691جنية.
يحيدددددددددص يرد للمصدددددددددلحة تددددددددداب اردار العامدددددددددة لددددددددددمغ المصدددددددددي ات رقدددددددددم  41ج
المددددد ر  4141/1/41يفيدددددد بدنددددد حددددددص رمدددددط مدددددادب عندددددد تدددددديي متيسدددددم سدددددعر
الجددددددددرام مدددددددد الددددددددذ ب عيددددددددار  46عدددددددد شددددددددذر يينيدددددددد  4141حيددددددددص صددددددددحت
 441615جني يليس بمبلغ  418691جنية .
يمب ددددا لمددددا يرد مدددد مصددددلحة دمددددغ المصددددي ات يالمدددديا ي بتصددددحي الرمددددط المددددادب
لمتيسددددم سددددعر الجددددرام مدددد الددددذ ب عيددددار  46عدددد شددددذر يينيدددد  4141لي ددددي بمبلددددغ
 441615جني .
سعر الجرام م الدذ ب عيدار 46
لذا تيج المصلحة نظر المطميريات إلي ضرير مراعا
ع د شددذر ييني د  4141بمبلددغ  441615جني د بددد م د مبلددغ  418691جنيددة الدديارد ددي
التعليمددددات التنفيذيددددة رقددددم ( ) 55لسددددنة  4141يذلددددم حسددددما للرر ددددات بددددي الممدددديلي
يالمطميريات .
علىىجميع ىىمماطع ىىضريماط ىىلإد رم الىىكزاة ماطعجيهإىىرمطلبةي ىىإم اطج ضلىىرم الىىكزاةا ماطبضل ىىرمط ىىضم
مبضل رمت ف ذماطعأمةةإض مط ذهماطب ل عض ملكلمز رم مضمإبجتبمعل ضممنمتصح حمإنم يد .م

يهللا يلي التي يق،،
عن قطاع الفحص الضريبي والتحصيل
اإلدارة المركزية للفحص الضريبي

رئيس
مصلحة الضرائب المصرية
( د.مصمفي محميد عبد ال ادر )
تحريرا ي 4141/1/45 :

تمت ألطباعه باألدارة المركزية للحاسب األلى

WWW.INCOMETAX.GOV.EG

