
Makipag-ugnayan sa BSP:

BSP NAGA BRANCH
Tel No:  +63 54-473-9895

BSP BAGUIO CITY BRANCH 
Tel No:  +63 74-424-2391

BSP - Security Plant Complex
Tel. No: +63 28-988-4800 Local: 4642

Facebook: @BangkoSentralngPilipinas
Website: www.bsp.gov.ph

Gusto mo bang ibenta ang iyong ginto sa BSP GBS, 
sa rehistradong gold trader/seller, o mag-apply upang 
maging isang rehistradong gold trader/seller? 
Makipag-ugnayan sa: 

E-mail: invest.ph@artisanalgold.org
Mobile Number: +(63) 995 478 9651 
                              +(63) 998 332 9368
Facebook: @pGOLDphilippines

www.planetgold.org/philippines

Ang Bangko Sentral ng Pilipinas
  
• • Ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ang 
pangunahing institusyon ng pananalapi ng bansa. 
Itinatag ito noong ika-3 ng Hulyo, 1993 batay sa 
Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas (1987) at ng 
Batas para sa Bagong Bangko Sentral (1993).

• • Ang BSP ay may piskal at awtonomiyang 
administratibo mula sa Pambansang Pamahalaan 
sa pagpapatupad ng mga patakaran nitong nakatuon 
sa tatlong haligi: katatagan ng presyo, katatagang 
pampinansyal, at mahusay na sistema sa anumang 
transaksyon ng pagbabayad at pag-areglo nito.

• •  Kasama sa mga tungkulin nito ay ang pangangasiwa 
at pagpapanatili ng maayos na antas ng international 
reserves, kung saan kabilang ang ginto, upang 
makapagbigay ng sapat na liquidity support sa 
panahon ng pabago-bagong halaga ng palitan ng 
salapi at balanse ng mga papasok at palabas na pera 
ng bansa.

Source: Bangko Sentral ng Pilipinas 

ACCESS TO FINANCE  AND MARKETS 

Ang planetGOLD programme na pinondohan ng Global 
Environment Facility (GEF) ay nakikipagtulungan sa 
gobyerno, pribadong sektor at mga komunidad ng 
small-scale miners upang mapahusay ang larangan 
ng produksyon ng ginto at mapabuti ang pisikal na 
kondisyon o lugar kung saan nagtatrabaho ang mga minero. 

Sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga pinansyal na 
oportunidad, pagsuporta sa pormalisasyon, pagpapalawig 
ng kaalaman, pagpapakilala ng mga teknolohiyang hindi 
gumagamit ng asoge, at pagtulong sa mga minahan na 
makipag-ugnayan sa pormal na merkado, layuning ipakita ng 
programang ito na may daan tungo sa mas malinis at mas 
epektibong pagmimina kung saan nakikinabang ang lahat—
mula sa mga minero hanggang sa mga mamimili ng ginto.

Kilalanin ang BSP at simulang magbenta 
ng ginto mula sa small-scale mining 

Pormal na Pagbebenta ng Ginto 
sa Bangko Sentral ng Pilipinas



Bakit dapat magbenta ng ginto sa BSP?

Sa ilaliim ng Republic Act No. 
7076 (People’s Small-Scale 
Mining Act), ang mga ginto 
na galing sa mga small-scale 
miners ng bansa ay dapat 
ibenta sa BSP. 
 

Ang pagbebenta 
ng ginto sa BSP ay 
nakatutulong sa 
paglago ng ekonomiya 
ng Pilipinas. 

Ang pagbebenta sa 
BSP ng ginto mula sa 
SSM ay minamandato 
ng batas.

Binibili ng BSP ang pinong ginto 
batay sa presyong itinalaga ng 
London Bullion Market Association 
(LBMA)¹ at base sa palitan ng piso 
at dolyar ayon sa BSP Financial 
Market Operations Sub-Sector sa 
araw ng pagbenta.

Mga Kinakailangan para sa BSP Certification 
Ang mga gold seller na nais magbenta ng ginto sa BSP nang 
walang buwis ay kailangan magpasa ng kopya ng wasto 
at mabisang Small-Scale Mining Contract (SSMC) o mga 
dokumentong nagpapatunay na may nakabinbin na aplikasyon 
para sa SSMC.

¹ Ang LBMA ay isang internasyonal na organisasyon na nagsisiguro ng mataas 
na antas at patas na pakikipagpalitan ng pandaigdigang mahahalagang metal.

Mga Pamantayan ng BSP sa 
Pagtanggap ng Ginto:
Binibili ng BSP ang ginto na sumasang-ayon 
sa mga sumusunod na katangian: 
1. Ang hugis nito ay dapat parihaba (bar) 
   o pabilog (disk);
2. Walang anumang halong mercury o amalgam;
3. Ito ay malinis at walang halong bato o anumang 
    uri ng dumi;
4. Wala itong palatandaan ng “metallic segregation” 
    o iba pang depekto sa pagkakahulma;
5. Hindi basa. 

Ang halaga ng palitan 
ng ginto ay alinsunod 
sa internasyonal na 
pamantayan.

Kung nais magbenta ng ginto sa 
BSP, bisitahin ang mga sumusunod 
na GBS mula Lunes hanggang 
Biyernes tuwing 9:00 ng umaga 
hanggang 2:00 ng hapon.  

BSP Gold Buying Stations (GBS)  

Gold Bar

Ang GIR ang pinagsama-samang foreign currencies at ginto na 
hawak ng BSP. Ito ang nagsisilbing reserbang salapi ng bansa 
para makapagbayad ng mga inaangkat na produkto, serbisyo, o 
pagkakautang ng Pilipinas sa oras na magkaroon ng mga hindi 
inaasahang krisis pampinansyal.

Alinsunod sa Republic Act 11256 
(Act to Strengthen the Country’s 
Gross International Reserves), hindi 
kakaltasan ng buwis ang ibinebentang 
ginto sa BSP. Ngunit kung hindi naman 
sertipikado, papatawan ito ng 4% 
excise tax at 1% creditable withholding 
tax.

Ang pagbebenta sa BSP ng 
ginto mula sa SSM ay walang 
buwis kung sumailalim sa 
proseso ng BSP Certification.

We worked hard for it [Republic Act 11256] for the last few years and its passage is a 
strong symbol that the Government values the welfare of our small-scale gold miners 

who are forced to settle for lower prices for their gold in the black market.
- BSP Deputy Governor Diwa Guinigundo (2019)

Ang mga lokal na ginto na 
binebenta sa gobyerno ay 
nakapagpapalago ng Gross 
International Reserves (GIR) 
ng bansa. Gold Disc
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-
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5 kg kada disc

• National Capital Region: BSP 
Security Plant Complex, Quezon City 

• Cordillera Region: BSP Baguio Gold 
Buying Station 

• Bicol Region: BSP Naga Gold Buying 
Station

• Davao Region: BSP Davao Gold 
Buying Station 

• Zamboanga Region: BSP 
Zamboanga Gold Buying Stations 


