قانون رقم ( )4لسنة 5891
قانون الرسوم اإلضافية للجامعة األردنية وجامعة اليرموك وجامعة مؤته

المادة (  -:) 5يسمى هذا القانون ( قانون الرسوم اإلضافية للجامعة األردنية وجامعة اليرموو
وجامعة مؤته لسنة  )5891ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

5

المادة (  2-:) 2باإلضافة إلى الضرائب والرسوم المفروضة للجامعات فوي المملةوة بموجوب
قانون و نظام آخر معمول به ،يستوفى من قبل الودائرة المختةوة رسوم إضوافي
وفقوا لحكةووام الووواردة فووي هووذا القوانون ويقيوود إيوورادا لكسوواب الجامعووة األردنيووة
وجامعة اليرمو وجامعة مؤته ويوزع بينها كسبما يقرره مجلس الوزراء.
المادة ( -:) 3

-

يسوتوفى  %5سوونويا موون األربواع المعوودة للتوزيووس هلوى المسوواهمين فووي
الشرةات المساهمة العامة و المساهمة الخةوةية العاملة في المملةة،
ويدفس هذا الرسم خالل  03يوموا مون تواريخ موافقوة الهيئوة العاموة هلوى
الميزانية السنوية للشرةة.

ب-

يخضس جميس المةلفين بموجب القوانين الخاةوة برسووم رخول المهون
ورسووووم خووودمات المةاتوووب المهنيوووة المعموووول بهوووا ب سوووت ناء الشووورةات
المسوواهمة العامووة والخةوةووية لرسووم إضووافي مقنوووع يسوواو نة و
الرسم المتوجب دفعه بموجب تل القوانين ،وتسوتوفى هوذه الرسووم مون
قبووول الجهوووات المخت ةوووة ب ةووودار وتجديووود الووورخل التوووي تقوووس ضووومن
اختةاةوواتها وت تةووور الوورخل وت تجووودد إت بعوود اسوووتيفاء هوووذه
الرسوم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نشر هذا القانون في العدد ( )0293من الجريدة الرسمية الةادر في .5891/5/53

-2

هوودلت هووذه المووادة بموجووب القووانون المعوودل رقووم ( )7لسوونة ( )5891المنشووور فووي العوودد ( )0293موون الجريوودة
الرسمية.

يسووتوفى  %5موون اتيوورادات اتجماليووة للتوور التجاريووة والةووناهية
والنقابات في نهاية ةل سنة مالية ويدفس الرسم اإلضافي في هوذه الكالوة
خالل الربس األول مون السونة الماليوة التاليوة للسونة التوي تعوود إليهوا تلو
اإليرادات.

ج-

المادة ( -:) 4يسووتوفى هوون ةوول معاملووة إفووراز و بيووس و هبووة و تووممين ديوون تووتم مووام دوائوور
تسجيل األراضي و ية دائرة خرى رسم بنسبة نة بالمئوة مون قيمتهوا هلوى
ن ت يزيد رسم تممين الدين هن  513دينارا .
المادة (  -:) 1يسووتوفى هوون ةوول معاملووة رخةووة بنوواء تعنووى موون قبوول وزارة الشووؤون البلديووة
والقروية و مانة العاةمة والبلديات والمجالس القروية في المملةة رسم إضوافي
هلى النكو التالي-:
-

( )03فلسا هن ةل متر مربس من مساكة البناء في المئة األولى

ب-

( )93فلسا هن ةل متر مربس من مساكة البناء في المئة ال انية.

ج-
فوق.

( )233فلس هن ةل متر مربس من مسواكة البنواء فوي المئوة ال ال وة فموا

المادة (  -:) 6يستوفى رسم قدره نة بالمئة هن ةل هقد إيجار يسوجل لودى مانوة العاةومة
و البلديات و دائرة مختةة هلى ن ت يقل الرسم هن دينار واكد.
المادة (  -:) 7تستوفى الدوائر الرسمية و مانة العاةمة والبلديات رسما هن قيمة ةل هناء و
مزايدة و مناقةة تكيلهوا إكالوة قنعيوة و هون قيموة تلوزيم وشوراء تقووم بوه
وتزيد القيمة هن ل دينار بنسبة واكد باألل من القيمة مون البوائس و المتعهود
كسب مقتضى الكال.
 يستوفى رسم قدره نةالةاتب العدل.

المادة ( -:) 9

ب-
المادة ( -:) 8

دينار هن ةل و يقة تنظم و تةودق مون قبول

يسوتوفى رسووم مقنوووع قوودرة ( )033فلووس هون ةوول وةالووة ميوور منظمووة
ومةدقة من الةاتب العدل وتبرز للمكاةم و ية دائرة خرى.

 يستوفى رسم قدره دينار واكد سنويا هن ةل رقم هات .ب-

يسووتوفى رسووم قوودره خمسووة دنووانير هنوود تمسوويس ةوول رقووم هووات
العاةمة " همان".

ج-

يستوفى رسم قدره خمسة دنانير سنويا هن ةل رقم تلةس.

د-

يستوفى رسم قدره هشرون دينارا هند تمسيس ةل رقم تلةس.

فووي

المادة ( -:)51تكةل الرسوم اإلضافية المنةول هليها في هوذا القوانون موس الرسوم األةولي
المقرر هلى المةل الذ تتقاضاه الجهات المختةوة بموجوب القووانين الخاةوة
معاملة إت بعد دفس هذه الرسوم.
وت تنجز
المادة ( -:)55تكةوول جميووس الرسوووم المسووتكقة بمقتضووى كةووام هووذا القووانون والتووي اسووتكقت
بموجب القانون رقم ( )5لسنة  5870ولم تدفس من المتخلفين هن الدفس بموجب
قانون تكةيل األموال األميرية المعمول به.
المادة ( -:)52لمجلس الوزراء وضس األنظمة الالزمة لتنفيذ كةام هذا القانون.
المادة ( -:)53لوزير المالية وضس التعليمات الالزمة لتنبيق كةام هذا القانون.
المادة ( -:)54يلتووى قووانون الرسوووم اإلضووافية للجامعووة األردنيووة رقووم ( )5لسوونة  5870و
تشريس يتعارض مس كةام هذا القانون.
المادة ( -:)51رئوويس الوووزراء والوووزراء ةوول بكسووب اختةاةووه مةلفووون بتنفيووذ كةووام هووذا
القانون.

