
 2016( لسنة  1قانون رقم )
 تنظيم الرسوم العامة بشأن 
 ( منه،88وتعديالته، السيما المادة ) 2003بعد االطالع على القانون األساسي لسنة 

 م،1998( لسنة 7وعلى قانون تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية رقم )
 وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة وتعديالته،

 ،م23/12/2015شريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ  على ما أقره المجلس التوبناء  
 وتعديالته، 2003( من القانون األساسي لسنة 41وبعد أن أصبح القانون مصدرا  بقوة المادة )

 سم الشعب العربي الفلسطيني،ابسم هللا ثم ب
 :صدر القانون التالي

 (1المادة )
يقصااد بالرساام مقلاال ماان النقااود يدفعااه الشاال  للدولااة مقاباا  لغايااات تطقيااك أ هااام قااوا القااانون 

 منفعة أو خدمة يحص  عليها من جانقها ويؤدى لللزينة العامة.
 (2المادة )

ه  بموجااب أ هااام قااوا القااانون )ال .1 برئاسااة ولياا  وزارة الماليااة  لجنااة العليااا للرسااوم العامااة(ُتشاال
 .مانة العامة لمجلس الوزراءة واألوعضوية ل  من وزارات االقتصاد الوطني والداخلي

( من قوه الماادة أن يهوناوا مان ماوافي الفئاة 1يشترط في أعضاء اللجنة المولورة في الفقرة ) .2
 العليا بما ال يق  عن درجة ولي  مساعد.

 تضع اللجنة نظامها الداخلي لتنظيم أعمالها.  .3
 تصدر قرارات اللجنة باألغلقية المطلقة ألعضائها.  .4
 نة على القرارات الصادرة عن اللجنة.يوقع رئيس اللج  .5

 (3المادة )
تحدد اللجنة قيمة الرسوم التي ُتفرض بموجب قوا القانون مقاب  أية منفعة أو خدمة ُتقدمها الدولة 
ويجوز لها تعديلها أو اإلعفاء منها أو إلغائها بناء  على اقتراح الوزارات والمؤسسات العامة، وذلك 

 باستثناء ما ورد بن  خاص.
 (4المادة )

للجنااة فااي تقاادير وتحديااد وتعاادي  قيمااة الرسااوم المااولورة فااي تلتاازم الااوزارات والمؤسسااات العامااة وا
 :ون باألسس والمعايير التالية( من قوا القان3المادة )

 التزامات الدولة تجاه المجتمع بما يتناسب وطقيعة المنفعة أو اللدمة التي تقدمها الدولة.  .1
 . وا الغرض ن قق  الجهات الملتصة لهنتائج الدراسات المسبقة التي يجري إعدادقا م .2

 



 (5المادة )
ُتعارض علاى المجلاس التشاريعي قارارات اللجنااة المتعلقاة بتحدياد قيماة الرساوم أو تعاديلها إذا لاناا  

 .مائة دينار أردني للمصادقة عليهابنسبة مئوية أو إذا زادت قيمتها عن 
 (6المادة )

رية ة فاي التشاريعات السااللجنة بناء  على اقتراح من الدائرة الحهومية تعدي  قيمة الرسوم المفروض
 .بالجنيه الفلسطيني أو المصري 

 (7المادة )
ال تسري قارارات اللجناة المتعلقاة باإلعفااء مان الرساوم العاماة أو إلغائهاا إال بعاد مصاادقة المجلاس 

 التشريعي عليها.
 (8المادة )

 تقدر قيمة الرسوم بالدينار األردني لحين إصدار عملة وطنية.
 (9المادة )

 جنة التعليمات والقرارات الالزمة لتنفيو أ هام قوا القانون.تصدر الل
 (10المادة )
 يلغى ل  ما يتعارض مع أ هام قوا القانون. 

 (11المادة )
ه –علااى الجهااات الملتصااة لافااة  تنفيااو أ هااام قااوا القااانون ماان تاااريخ صاادوره  -لاا  ميمااا يلصاال
 وينشر في الجريدة الرسمية.

 م06/02/2016: اريخصاادر في مدينااة غاازة بت
 ه/1437/27:  الموافك                    

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
 


