وزارة المالية
مصلحة الضرائب على المبيعات
الدارة المركزية للبحوث الضريبية

-----

تعليمات
تذكيرية رقم )  ( 12لسنة 2006
-----

-

نظرا لورود العديد من الستفسارات التعلقة بتطبيق تعليمات الصلحة رقم )(8

صناع
صدى الصص
صة لص
لسنة  2006بشان العاملة الضريبية للمشغولت الذهبية والفضية الليص
والتجار ف كافة مراحل التداول .
* * يرجى مراعاة التي -:
 (1المشغولت الذهبية المركب عليها أحجار كريمة -:
صع 2.5
صغولت بواقص
 ف حالة ما إذا تبي سداد الضريبة على تلك الشص
جنيه

صريبة
صة الضص
صتكمال قيمص
)على اعتبار انه عيار  18جرام( يتم اسص

النصوص عليها بالبند ثانيا من التعليمات ) 5جنيه عن كل جرام عند الدمغ( اى
يتم سداد  2.5جنيه على الرام .


وف حالة عدم سداد الضريبة عند الدمغ يتم سدادها بواقع  %2مصصن

كامل القيمة با فيها الحجار الكرية عند مرحلت التجارة .
 (2المشمغولت الذهبيمة المركمب عليهما أحجمار غيمر كريممة
) فصوص الزجاج(.
 إذا ما ت بيعها على أنا تثل قيمة مشغولت ذهبية يتم حساب الضريبة
صوية
على كامل قيمة الوزن طبقا لا ورد بالنشور رقم ) (8لسنة  2006مع تسص
ما سبق سداده.
 (3بالنسبة للمخزون السلعي :
 يلتزم السجل بتقدي بيان بالخزون السلعي التواجد لديه قبل 2006 /19/4)تاريخ تطبيق التعليمات رقم  8لسنة  (2006للمأمورية الختصة وذلك على النمصوذج
صان ، 15/6/2006
رقم  123العد لذلك على أن يكون آخر موعد لتقدي هذا البيص
ويتم معاملته ضريبيا على النحو التال -:

)(2


صريبة
صعار الضص
يتم حساب الفروق بالقارنة بالضريبة السددة طبقا لسص

الواردة بالنشور رقم ) (1لسنة  2004والضريبة الصلة طبقا للمنشور رقم )
لسنة  ، 2006شريطة توافر الستند الدال على سبق سداد الضريبة .

(8

* * * على أن يتم سداد تلك الفروق على أقساط دون احتساب ضريبة إضافية على أن يكون
أخر موعد لسداد تلك القساط ناية العام الال ).(31/12/2006
 (4مع مراعاة انه فى حالة عدم توافر المستند الدال على
سبق سمداد الضمريبة طمرف المسمجل ) صمانع – تماجر ( يتمم
سداد كامل الضريبة الواردة بالمنشور رقم  8لسنة . 2006

برجاء  . . .مراعاة ذلك عند التطبيق،، ،
وا ولى التوفيق ، ، ،
تريرا ف 2006 / 6 / 25 :
نجلء المغربى

مدير عام بحوث
السلع العامة والمستوردة

رئيس الدارة
المركزية

للبحوث الضريبية
عمر "

" صلح يوسف على "

" ممدوح سيد

