
  آيا نرم افزار حسابداري وجود دارد كه مورد  تاييد وزارت امور اقتصادي ودارايي باشد ؟)1111

تاييد نرم افزار و رتبه بندي آنها به عهده شوراي عالي انفور ماتيك است و هيچ مسئوليتي در اين  –خير 

 .خصوص متوجه وزارت امور اقتصادي و دارايي نمي باشد

اي اجرايي هر يك داراي يك برنامه و سيستم حسابداري مجزا هستند لذا با توجه به اينكه دستگاهه)2222

خواهشمند است ترتيبي اتخاذ گردد تا كليه دستگاههاي اجرايي از يك برنامه حسابداري كه توسط وزارت 

گردد استفاده نمايند تابتوان در هر لحظه تغييرات را در سراسر كشور به صورت  دارايي تهيه و پشتيباني مي

و آيا امكان اين وجود دارد كه اعتبار اختصاصي بابت نرم افزار به دستگاههاي اجرايي . سان اعمال نموديك

 ؟وزارت دارايي اختصاص يابد توسط

تهيه وپشتيباني يك نرم افزار جامع توسط وزارت دارايي امكان پذير نخواهد بود و بهتر است كليه  -

ي پيشنهادي حسابهاي كل ومعين كه در سايت بارگذاري شده و دستگاههاي اجرايي با استفاده از كدينگ ها

كتاب نظام حسابداري بخش عمومي تدوين شده است استفاده نمايند و يك شركت نرم  3333يا در پيوست 

 .افزاري برنامه نويسي و پشتيباني سيستم آنها را انجام دهد

استه شده است كه طي انجام هماهنگي نها خوآ مكاتبه اي با روساي دستگاههاي اجرايي صورت گرفته واز -

 .قرار دهنددر اختيار آنها  را براي اجراي نظام حسابداري بخش عمومي ،نياز هاي موجودالزم با ذيحسابان 

سال مي باشد و تنظيم صورت هاي مالي  94949494////04040404////31313131كه در تاريخ  1393139313931393با توجه به دوره متمم مالي  )3333

اين مدت زمان كم به نظر شما ،آياباشد   94949494////04040404////31313131    بعد از تاريخو اگر . دوره انتقال چه زماني است ، 99993333

 راه اندازي سيستم تعهدي كافي است؟،    94949494باقي مانده تا پايان سال 

اولين بار نظام حسابداري بخش عمومي را مورد استفاده قرار مي دهد  زماني كه واحد گزارشگر براي -

نظام حسابداري بخش عمومي را براي انتقال حساب كتاب  1بايستي حسب مورد ثبتهاي مندرج در پيوست 

 94949494به  93939393ايان سال پدر انتقال سرفصل حسابها  ،هاي گذشته به كار گيرد ضمنا منظور از دوره انتقال

 .مي باشند    94949494كليه دستگاههاي اجرايي ملزم به اجراي اين نظام حسابداري در سال  .مي باشد

 

 



 از نظر قانوني ترتيبي اتخاذ گرديده است؟آياترونيكي در راستاي امضاهاي مجاز در اسناد الك )4444

 .بله در درست اقدام مي باشد -

روش حسابداري تعهدي در كدام استان اجرا شده ؟ و با توجه به اينكه اكثر اداره ها در آمد زايي كمي  )5555

 دارند آيا اين روش لزومي دارد كه اجرا شود ؟

برنامه پنجم توسعه اقتصادي  214214214214با توجه به بند ه ماده . مي باشدانجام  در حال در استان اصفهان -

قانون الحاق برخي مواد به ) 26262626(ماده قانون تنظيم مقررات مالي دولت و 77777777،اجتماعي و فرهنگي و ماده 

كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند صورتهاي مالي خود را ) 2222(قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

و در چارچوب )تدوين شده توسط سازمان حسابرسي (حسابداري عمومي كشور  براساس استانداردهاي

 .تهيه نمايند)بر مبناي حسابداري تعهدي (دستورالعمل هاي حسابداري وزارت دارايي 

براي شناسايي اموال و دارايي هايي مثل اموال فرهنگي  و آثار باستاني كه قيمتي براي آنها نمي توان در  )6666

 د كرد؟نظر گرفت چه باي

به طور كلي شناسايي دارايي ها بر اساس شيوه نامه تدوين توسط اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادر -

البته الزامي به شناسايي آن دسته از دارايي ها كه با تعريف دارايي هاي ميراث ملي مندرج در . خواهد بود

مگر در شرايط خاص بر اساس .(نمي باشدبا عنوان دارايي ثابت مشهود منطبق هستند  5555استاندارد شماره 

 )اين استاندارد 7777بند 

آموزش الزم به شركت هاي توليد كننده نرم افزار جامع در خصوص تغيير روش و انتقال كدينگ چه )7777

 زماني انجام خواهد شد ؟

يير روش الزم است كه همكاران اداره كل تمركز آن استان همكاري الزم را با شركتهاي نرم افزاري براي تغ-

حسابداري از نقدي به تعهدي انجام دهند ودر اين زمينه مي توانند از كدينگ پيشنهادي حسابهاي كل 

كتاب نظام حسابداري بخش عمومي  3333ومعين اين اداره كل كه در سايت بارگذاري شده و يا در پيوست 

 .تدوين شده است استفاده نمايند

رايي در خصوص شناسايي اموال و تجهيزات دولتي چگونه خواهد اقدامات اداره كل اموال دولتي وزارت دا )8888

 ؟بودبود و نحوه محاسبه هزينه استهالك اموال به چه شكل خواهد 



در اداره كل  )شامل زمان بندي و نرخ استهالك (تهيه شيوه نامه شناسايي دارايي ها و هزينه استهالك -

پس از تهيه اين شيوه نامه در سايت اين اداره كل ،اموال دولتي و اوراق بهادار در حال انجام مي باشد

  .شد ارگذاري خواهدب

در حسابداري تعهدي ميزان يا مانده حساب هزينه شناسايي شده قابل انطباق با هزينه يا دارايي در )9999

در فرمهاي تفريغ نخواهد بود كنترل فرم تفريغ با تراز يا صورت هاي مالي چگونه شده جريان قابل درج 

 ؟مي گيردصورت 

هزينه يا  مانده   ندهده نشان حسب مورد  مصرف شده در فرمهاي تفريغ بودجههزينه مانده اعتبارات -

 .دارايي در جريان  تراز عمليات خواهد بود

آيا صورتحساب هاي جاري و عمراني به صورت جدا از هم تهيه مي گردند يا در سيستم تعهدي به  )10101010

شود ؟ و سيستم حسابداري تعهدي منافاتي با مهلت هاي مقرر در ماده صورت تلفيقي تهيه و تنظيم مي 

 قانون محاسبات عمومي نخواهد داشت ؟ 64646464و  63636363واحده قانون اصالح مواد 

در اين نظام فهرست حسابهاي جاري وعمراني مشترك مي باشد ومجموعه صورت مالي واحد گزارشگر به -

 .داري در سطح حساب معين تفكيك مي شودصورت واحد تهيه وارايه مي شود وعمليات حساب

قانون محاسبات عمومي كشور براي تعهد و پرداخت ) 64646464(و) 63636363(طبق ماده واحده قانون اصالح مواد  -

هزينه هاي جاري و عمراني اعم از اين كه از محل اعتبارت عمومي و يا اختصاصي تامين شده و تا پايان سال 

ذيحسابي دستگاههاي ذيربط قرار گرفته باشند، به ترتيب براي هزينه مالي توسط خزانه داري كل در اختيار 

بر اين اساس كليه . هاي جاري پايان فروردين ماه وهزينه هاي عمراني پايان تيرماه سال بعد مي باشد

تعهداتي كه از محل منابع سال قبل در دوره متمم ايجاد و پرداخت شده است، بايستي به تاريخ پايان سال 

 .ل شناسايي گردد مالي قب

يا تخصيص  شوددريافتي يا به عبارتي درآمدهاي دستگاه آيا بايستي به اندازه اعتبار مصوب ثبت ) 11111111

 اعتبار؟

 هيچ كدام به اندازه مبلغ دريافت شده از خزانه -

كنترل هزينه كرد سالجاري ) به عنوان مثال پيش پرداخت  ها(در خصوص واحد شدن سرفصل حسابها)11112222

ارات همان سال چگونه صورت خواهد گرفت با در نظر گرفتن اينكه سرفصل پيش پرداخت عمال در با اعتب

 سرفصل پيش پرداخت سنواتي ، سالجاري،ساير منابع و ابالغي رادارد؟ ،دل خود



با توجه به اينكه حساب كل پيش پرداخت در سطح حساب معين به پيش پرداخت بابت عمليات جاري -

سال )سايرمنابع/ اختصاصي/ عمومي(سابهاي تفضيلي به تفكيك نوع منابع در سطح ح وعمراني و

تفكيك مي  عتبار هزينهانوع ساير منابع وفصول )/ابالغي و برنامه ورديف/ مصوب(،اشخاص،مشخصات اعتبار 

قابليت كنترل با فرمهاي تفريغ بودجه را خواهد داشت وبا عنايت به اينكه مبناي تكميل فرمهاي ، شود

بودجه ،حسابهاي بودجه اي مي باشد وعملكرد بودجه سالجاري وسالهاي قبل در سطح تفضيلي  عملكرد

حساب هاي بودجه اي به ترتيب با عناوين سالجاري وانتقالي شناسايي مي شوند،لذا در صورت شناسايي 

ط در رويدادهاي مالي مرتبط با حساب هاي بودجه اي سالهاي قبل ،حسب مورد حساب هاي بودجه اي مربو

 .سطح تفضيلي انتقالي تعديل مي گردند

به (آيا در استانداردهاي حسابداري بخش عمومي در خصوص شناسايي بدهيهاي احتمالي و يا ذخاير )11113333

 اقدامي صورت گرفته است؟)000000000000بدهي يا ذخيره مربوط به دعواي حقوقي و :عنوان مثال

بدهي هاي احتمال تدوين شده و پيش نويس آن در با عنوان ذخاير ،دارايي ها و  9999بله استاندارد شماره  -

 .سايت سازمان حسابرسي موجود مي باشد

شركت آب و فاضالب روستايي كه يك شركت صددرصد دولتي است از دو سيستم حسابداري استفاده )11114444

در بخش دارايي هاي سرمايه اي ازسيستم -2222در بخش جاري خود از سيستم حسابداري تعهدي -1111مي كند 

 :براي هر كدام صورتهاي مالي جداگانه تهيه و در دفاتر قانوني جداگانه اي هم ثبت ميكند نقدي و

با اجرايي شدن حسابداري تعهدي در دستگاهها و شركتهاي دولتي آيا در اين قبيل شركتها سيستم  -1111

رت مالي حسابداري يكي مي شود و نياز به دفاتر جداگانه براي سيستم مذكور نخواهد بود و تنها يك صو

 تهيه خواهد شد يا خير؟

ماهه     4444در صورتيكه جواب سوال اول مثبت باشد سيستم طرح تملك دارايي سرمايه اي داراي يك دوره  -2222

 در سيستم جديد چگونه خواهد بود؟)دوره مالي(وع متمم مي باشد اين موض

اي سرمايه اي به تنهايي در شركت هاي دولتي با توجه به اينكه طبق مفاهيم نظري طرح تملك دارايي ه -

مي تواند يك واحد گزارشگر محسوب گردد،تنها نظام حسابداري براي ثبت رويداد هاي مالي مرتبط با طرح 

 .كاربرد دارد وبخش جاري با توجه به ماهيت انتفاعي آن بايستي تابع استاندارد هاي بخش بازرگاني باشد

قانون محاسبات عمومي كشور براي تعهد و پرداخت ) 64646464(و) 63636363(طبق ماده واحده قانون اصالح مواد  -

هزينه هاي جاري و عمراني اعم از اين كه از محل اعتبارت عمومي و يا اختصاصي تامين شده و تا پايان سال 

مالي توسط خزانه داري كل در اختيار ذيحسابي دستگاههاي ذيربط قرار گرفته باشند، به ترتيب براي هزينه 



بر اين اساس كليه . دين ماه   وهزينه هاي عمراني پايان تيرماه سال بعد مي باشدهاي جاري پايان فرور

تعهداتي كه از محل منابع سال قبل در دوره متمم ايجاد و پرداخت شده است، بايستي به تاريخ پايان سال 

 .مالي قبل شناسايي گردد

ا دريافت مي شود آيا در سال در حال حاضر در پروژه سناما دو صورتحساب تملك وجاري از دستگاهه)11115555

 يك صورتحساب تلفيقي ارائه خواهد شد؟ 94949494

بر اين اساس . گزارشگري مالي شامل فرم هاي تفريغ بودجه و صورت هاي مالي خواهد بود 94949494در سال 

فرم هاي  وصورت ماهانه  حساب به همراه صورت مغايرت به فهرستحسب مورد  مشابه با سال هاي گذشته

مهلت ارسال اعتبارات جاري  94949494در سال  ضمنا.تهيه و از طريق سناما ارسال مي گردد قانوني در مواعد نهايي

همراه با فرمهاي و  بودهنيز همانند اعتبارات تملك پايان مردادماه ودر مورد دانشگاهها نيز پايان شهريور ماه 

 .صورت هاي مالي طبق استاندارد هاي حسابداري بخش عمومي ارائه خواهد شد ،نهايي

در شركتهاي دولتي در چند سال اخير دارايي هاي ثابت آنها تجديد ارزيابي شده است آيا با اجرايي )11116666

 شدن روش حسابداري تعهدي مجددا نياز به تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت وجود دارد يا خير؟

ابي مربوط به بخش جاري بوده كه در دايره شمول استاندارد هاي حسابداري بخش عمومي قرار تجديد ارزي

 .ندارد

آنها در حسابداري تعهدي چگونه  سازمان هاي كه در آمد زايي ندارند به محض وصول در آمد ثبت - )11117777

 صورت مي گيرد ؟

 .سوال غلط است -

حسابداري استفاده مي كند معموال تا  گردان ز تنخواهزماني كه هنوز دستگاه تخصيص نگرفته است و ا )11118888

 ؟ خواهد بود چگونه آن اي تحقق تخصيص هر پرداختي علي الحساب است در اين مورد ثبت هاي بودجه

 :اين موضوع صحت ندارد و بايستي از ثبتهاي ذيل استفاده شود-

 :در صورت دريافت تنخواه گردان حسابداري از خزانه -

 ينهبانك پرداخت هز

 عتبار هزينهاپيش دريافت                           



در صورتي كه از محل تنخواه گردان حسابداري پرداختي انجام شود ثبت ذيل قبل از آن پرداخت اعمال -

 :مي شود

 اعتبار هزينه تامين شده

 كنترل اعتبار هزينه                             

 چگونه خواهد بود ؟،گردان حسابداري  شده زمان تنخواه هزينه هاي انجام،پس از تخصيص  )11119999

 :در صورت دريافت تنخواه گردان حسابداري از خزانه -

 بانك پرداخت هزينه

 پيش دريافت اعتبار هزينه                          

ال در صورتي كه از محل تنخواه گردان حسابداري پرداختي انجام شود ثبت ذيل قبل از آن پرداخت اعم-

 :مي شود

 اعتبار هزينه تامين شده

 كنترل اعتبار هزينه                             

 :به هنگام تخصيص اعتبار -

 اعتبار هزينه تخصيص يافته 

 اعتبار هزينه                                

 :يافته در صورت دريافت وجه و تسويه و پابه پايي تنخواه گردان حسابداري با اعتبار تخصيص -

 كنترل اعتبار هزينه 

 اعتبار هزينه تخصيص يافته                             

 پيش دريافت اعتبار هزينه 

 بانك پرداخت هزينه 

 دريافتي بابت عمليات جاري                       



رود يا  مي ارزش خالص به چه معناست و آيا تنها براي موازنه كردن طرفين ثبت هاي حسابداري بكار )20202020

 خير ؟

خير معادله حسابداري در . ارزش خالص حاصل ما به التفاوت دارايي ها و بدهي هاي واحد گزارشگر است-

  .ارزش خالص مي باشد+بدهي = بخش عمومي به صورت دارايي 

وجوه مصرف نشده سنوات قبل بخشي از ارزش خالص هست اگر وجوه مصرف نشده به خزانه واريز  )22221111

 رزش خالص تعديل مي شود؟شود آيا ا

بانك پرداخت بستانكار به خزانه واريز شود ارزش  –اگر وجوه مصرف نشده طبق ثبت وجوه ارسالي بدهكار -

خالص كاهش مي يابد و يا اگر درگزارش صورت تغييرات در وضعيت مالي وجوه ارسالي به خزانه كاهش يابد 

ه نهايتا در گزارش گردش حساب تغييرات در ارزش خالص تغييرات در وضعيت مالي را نيز كاهش مي دهدك

 .خالص ،ارزش خالص در پايان سال نيز كاهش مي يابد

در مبحث معاوضه دارايي ها دستور العمل اشاره دارد كه مبنا ارزش منصفانه است و در حالت خاص  )22222222

 فاده مي كنيم ؟ارزش دفتري دارايي قديم است آيا براي تعيين ارزش از خدمات كارشناسان رسمي است

 .با عنوان دارايي ثابت مشهود عمل شود 5بايستي بر اساس الزامات استاندارد شماره -

در مورد واحد هاي  هستند واحد هاي تابعه زياديداراي دستگاههايي مثل علوم پزشكي كه با توجه به  )22223333

 ؟ي ارائه گرددمستقل و واحد هاي تابعه غير مستقل در تهيه صورت هاي مالي تلفيقي توضيحات

بنابراين . با توجه به اينكه استاندارد هاي حسابداري بخش عمومي تلفيقي هنوز به تصويب نرسيده است-

 .اظهار نظر در خصوص اين موضوع موكول به تهيه آن خواهد بود

هزار جمعيت و از نظر درآمد بسيار ضعيف هستند تا كنون در  10101010شهرداري هاي استان كه اكثرا زير  )22224444

اكثرا فاقد نرم افزار بوده و به صورت دستي عمل  ،حث ذيحسابي ها اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه ايب

 يصورت امكان براي شهرداري ها نرم افزار مشخص ،در بحث اعمال حسابداري تعهدي توجه بهبا .كنندمي 

 ؟كه هزينه بر نباشد ارائه فرمايند

امكان پذير نخواهد بود و بهتر  براي شهرداري ها  سط وزارت دارايييك نرم افزار تو و ارسال تهيه امكان  -

با استفاده از كدينگ هاي پيشنهادي حسابهاي كل ومعين كه در سايت بارگذاري  شهرداري ها است كليه 

نمايند و يك شركت نرم  عمل كتاب نظام حسابداري بخش عمومي تدوين شده است 3333شده و يا در پيوست 

 .ويسي و پشتيباني سيستم آنها را انجام دهدافزاري برنامه ن



 منظور از اسناد دريافتني در حسابداري تعهدي چيست و چگونه مورد استفاده قرار مي گيرد ؟ )22225555

كه عمليات (حاصل از عمليات مبادله اي وغير مبادله اي ) معادل سفته و ساير وثيقه ها( اسناد دريافتني-

مي باشدكه معين آن  شامل حسابها و اسناد ) ضيح داده شده است تو 3333    و4444مذكور در استاندارد شماره 

دريافتني ارزي ،مطالبات بابت منابع وصولي ساير واحدها ،ذخيره مطالبات مشكوك الوصول ،حسابها و اسناد 

اسناد بابت تنخواه  كسري ابواب جمعي ،–اسناد هزينه واخواهي شده ،حسابها و اسناد دريافتني  –دريافتني 

 000000000000رده ورد سپ

 آيا تغييرات در سامانه سناما صورت گرفته و يا بعدا صورت خواهد گرفت ؟ )22226666

 .سرفصل حسابهاي كل مطابق نظام حسابداري بخش عمومي در سامانه سناما بارگزاري خواهد شد  -

 :با عنايت به اينكه دارايي هاي ثابت در حسابداري نقدي به هزينه منظور مي شود  )22227777

 دارايي ها به چه نحوي صورت مي پذيرد؟ ارزيابي) الف

مطابق شيوه نامه شناسايي دارايي ها كه از طريق اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار ارسال خواهد شد  -

 .عمل گردد

 از طرفي چنانچه مالكيت دارايي هاي فوق با دستگاه اجرايي نباشدچگونه عمل شود؟)ب

اماني در اختيار ساير اشخاص با رعايت ضوابط مربوط قرار مي  موجودي ها و دارايي هايي كه به صورت-

براي شناسايي اين .گيرد بايد در حساب هاي واحد گزارشگر امانت دهنده به عنوان موجودي ها گزارش شود 

رويداد از حساب موجودي هاي اماني نزد ساير اشخاص استفاده شودو اين موضوع بايد در يادداشتهاي همراه 

 :مطابق  ثبت حسابداري.لي افشا شودصورتهاي ما

 شناسايي موجودي ها و اموال اماني حسب مورد در دفاتر امانت دهنده

 بدهكار -موجودي اماني نزد ساير اشخاص

 بستانكار -موجودي ها طبق طبقه بندي اقتصادي دولت                               

خريد موجودي ها به حساب موجودي ها طبق اعتبارات جاري ثبت مالي  18181818در خصوص ثبت شماره )22228888

طبقه بندي اقتصادي دولت منظور مي شود اما ثبت بودجه اي به عنوان اعتبار مصرف شده ثبت مي شود كه 

 اين موضوع باعث ايجاد مغايرت در پايان هر ماه مي گردد،چرا به عنوان هزينه ثبت نمي شود؟



 :به هنگام خريد موجودي ها

 بندي اقتصادي دولت موجودي ها طبق طبقه

 بانك پرداخت                                                         

 حساب ها واسناد پرداختني                                                         

 :حساب اعتبار هزينه مصرف شده به ميزان پرداخت هاي قطعي شناسايي مي شود

 ده اعتبار هزينه مصرف ش

 اعتبار هزينه تامين شده                                                 

موجودي هايي كه از محل اعتبار هزينه خريداري مي شوند عموما ملزومات مصرفي مي باشند بر اين اساس 

دل الزم به ذكر است معا. به هنگام خريد از حساب بودجه اي اعتبار هزينه مصرف شده استفاده مي شود

 .موجودي ملزومات مصرف شده ،هزينه مربوط شناسايي مي گردد

پرداخت بابت تعميرات، مطابق با اين استاندارد تنها در بودجه عمراني  5555توجه به استاندارد شماره  با)22229999

در حالي كه در بودجه جاري پرداخت بابت .قابل شناسايي است كه بايد به حساب دارايي ها منظور شود

 در نظر گرفته نشده است؟    5555استاندارد  16161616ط به بند شماره تعميرات مربو

استاندارد حسابداري بخش عمومي قطعات يدكي و ابزار تعميراتي معموال به عنوان موجودي 10101010طبق بند  -

با اين حال قطعات عمده آماده جايگزيني در .محسوب و در زمان مصرف به عنوان هزينه شناسايي مي شود 

بيش از يك دوره مالي مورد استفاده واحد گزارشگر واقع شود به عنوان دارايي ثابت  صورتي كه انتظار رود

همچنين هرگاه قطعات يدكي وابزار تعميراتي را تنها بتوان در ارتباط با يك قلم .مشهود محسوب مي شود

از عمر دارايي ثابت مشهود به كار گرفت اين اقالم به عنوان دارايي ثابت مشهود محسوب و طي مدتي كه 

 .مفيد دارايي مربوط تجاوز نكند ،مستهلك ميشود

به هنگام انتقال مانده منابع مصرف نشده سال قبل به حساب مربوطه در سال     43434343----1111    در ثبت شماره  )30303030

جاري آيا حساب بانك وجوه انتقالي هزينه به صورت عملي و با مجوز خزانه افتتاح مي گردد يا اينكه اين 

 ماري مي باشد؟حساب صرفا يك حساب آ



،حساب در صورت وجود مجوز قانون مبني بر انتقال مانده وجوه مصرف نشده سال هاي قبل به سال بعد  -

 )مانند ستاد كل نيروهاي مسلح(.بانك وجوه انتقالي افتتاح مي گردد

ه كسري ابواب جمعي هزينه در پايان سال جاري چ –براي بستن سر فصل حسابها و اسناد دريافتني   )33331111

 ثبتي بايد زده شود ؟

 چنانچه پرداخت احكام صادره از مراجع ذي صالح تامين نشود -

  بدهكار  ارزش خالص 

 بستانكاركسري ابواب جمعي  –حسابها و اسناد دريافتني                             

 .ودر ابتداي سال بعد با معكوس نمودن ثبت فوق افتتاح مي شود

لحساب پرداخت مي شود به هنگام شناسايي تعهدات ناشي از دارايي در جريان در مواقعي كه علي ا) 33332222

 تكميل ثبت شده ،مغايرت در سپرده پرداختني و وجوه ارسالي به خزانه بابت سپرده به وجود مي آيد؟

هنگام پرداخت علي الحساب ابتدا بايد بدهي مربوطه شناسايي شود سپس بر ارسال سپرده پرداختني اقدام  -

 .شود

و درج نحوه ) 94949494(در سال آينده )تجارت الكترونيكي دولت(با توجه به الزم االجرا بودن سامانه ستاد  )33333333

به نظر مي رسد بين اين قانون و دستورالعمل پيشنهادي  ،پرداخت توسط ذيحساب به صورت مدت دار

 ني نشده است؟پيش بي) در جريان پرداخت ( ارتباطي برقرار نشده و ثبتي بابت چك هاي مدت دار 

طبق قانون تجارت چك همان وجه نقداست و چك مدت دار وجود ندارد ولي عرفا در دادو ستد هاي  -

تجاري چك هاي مدت دار رد وبدل مي شود كه دراين حالت مي توانيم از سرفصل اسناد پرداختني استفاده 

 .كنيم

ا توجه به اينكه در پايان سال بابت هزينه هاي پرداخت نشده مي بايست ذخيره در نظر گرفته شود، ب) 34343434 

 آيا اين كار ايجاد تعهد زايد بر اعتبار نيست؟

ذكر است تأمين اعتبار براي  الزم به .در حسابداري تعهدي، مازاد بر اعتبار نيز مي بايست ثبت شود _

در نظام حسابداري بخش عمومي در . هايي كه در مقابل ذخاير شناسايي مي شوند، انجام نمي شودهزينه

ولي در هنگام پرداخت بايد دقت . ثبت هزينه ها و شناسايي ذخيره، مازاد بر اعتبار نيز پيش بيني شده است



داري، مطابق با استانداردهاي حسابداري انجام مي شود نه بر الزم صورت پذيرد كه ثبت هزينه در نظام حساب

البته، ثبت اعتبار مصرف شده، مطابق با تعريف هزينه در قانون . قانون محاسبات عمومي 23232323اساس ماده 

 .مذكور انجام مي گيرد

 

    10101010توضيح ذيل ثبت شماره  –در مورد شناسايي بخشش جرايم و بدهي ها به عنوان هدايا ))))        33335555

 همچنين ثبت اوليه شناسايي جرايم چيست؟. اظهار نظر فرماييد) 36363636صفحه(

درآمدهاي مبادله اي زماني است كه درآمد كسب مي كنيم و در قبال آن مابه     4444مطابق استاندارد شماره 

 .ازايي پرداخت مي كنيم

ما به ازايي پرداخت نمي  درآمدهاي غيرمبادله اي زماني است كه درآمد كسب مي كنيم ولي در قبال آن

 .كنيم مانند درآمد جرايم رانندگي نيروي انتظامي

 :دريافت هدايا و كمك هاي نقدي و غيرنقديبه هنگام ) 1111

 **بانك وجوه ساير منابع                        :    غير مشروط) الف

 **دارايي به تفكيك طبقه بندي اقتصادي                             

 **هدايا و كمك ها                                                                                                      

 **بانك وجوه ساير منابع                           :     مشروط) ب

 **دارايي به تفكيك طبقه بندي اقتصادي                          

 **حسابها و اسناد پرداختني                                                                                         

 :به هنگام مصرف هداياي مشروط بر اساس شرايط تعيين شده) 1111-ب

 **حسابها و اسناد پرداختني                                   

 ** هدايا و كمك ها                                                                                                



 

 بر اساس طبقه بندي جديد هزينه ها، حقوق كاركنان قراردادي در چه فصلي اعمال مي شود؟ ))))    3333    6666

بودجه، فصلي كه از البته در ثبت هاي . تحت عنوان جبران خدمات كاركنان فصل اول با توجه به ماهيت آن 

 .است 2222محل آن پرداخت مي شود بايستي اعمال حساب گردد كه عموماً فصل 

 

ورتي كه بانك پرداخت خانه هاي سازماني در سنوات گذشته داراي مانده باشد، در افتتاحيه در ص        ))))37373737

 حساب چه ثبتي اعمال مي شود؟

 **داخت خانه هاي سازماني       بانك پر: شامل........ ثبت حسابداري عمليات 

 **ارزش خالص                                                                                                          

 –الزم به ذكر است كه عمليات حسابداري خانه هاي سازماني نبايستي داراي مانده باشد چون ماهيت درآمد 

 .دارند )موقت( هزينه

 .حساب معين بانك پرداخت خانه هاي سازماني زيرمجموعه حساب كل موجودي نقدي است

 را مي توان با عنوان مانده وجوه انتقالي به سال بعد منتقل كرد؟ 93939393آيا مانده اعتبار طرح تملك سال  ))))    33338888

ماده واحده  19191919طبق بند الف تبصره (در مورد انتقال مانده وجوه مصرف نشده طرحهاي تملك ادامه دار 

مكاتبه با ديوان محاسبات انجام گرفته كه پس از حصول نتيجه به كليه دستگاههاي  94949494قانون بودجه سال 

 الزم است مطابقا دارند ضمناً دستگاههايي كه مجوز انتقال وجوه مصرف نشده ر. اجرايي ابالغ خواهد شد

نظام حسابداري بخش عمومي از سرفصل بانك پرداخت وجوه انتقالي سرمايه اي در افتتاح حسابها استفاده 

 .نمايند



 

با توجه به اينكه در طبقه بندي فصول هزينه، بيمه هاي تأمين اجتماعي و درمان در نظر گرفته شده ) 33339999

دولت قيد نگرديده است، در خصوص فصل و ثبت آن در حساب  ولي بيمه بازنشستگي و ايثارگري سهم

 .معين ارشاد فرماييد

در قسمت ساير درج  اجتماعي) مزاياي(طبق طبقه بندي جديد اقتصادي هزينه ها با عنوان منافع  و 7777 فصل

 .مي گردد

 

داده مي شود، مي مدارسي كه توسط سازمان نوسازي مدارس احداث و به آموزش وپرورش تحويل  )40404040

 بايست به صورت هزينه ثبت شود يا دارايي در جريان تكميل؟

در هنگام ساخت، به عنوان دارايي در جريان تكميل و در هنگام تحويل به آموزش و پرورش به عنوان دارايي 

 .انتقالي شناسايي مي شود

 

ي سهم دولت به اعتبار دستگاه اضافه مي در سيستم حسابداري قبلي، مبلغي كه بابت خدمات درمان )44441111

آيا در حسابداري تعهدي مي توان اعتباري كه مربوط به دستگاه نمي . شد، در اعتبار مصوب لحاظ مي گرديد

 باشد را شناسايي و در هزينه ها ثبت نمود؟

ق و مزاياي ابالغي طبق دستورالعمل حقو .با توجه به اينكه مربوط به بحث بودجه اي است، اشكالي ندارد

 عمل شود

 



حال آنكه . دارايي ها و بدهي هاي جاري و غير جاري در كدينگ پيشنهادي، در نظر گرفته نشده است) 44442222

در طبقه بندي حسابها دارايي هاي جاري و غير جاري، هر كدام حساب هايي در سطوح حساب ها مي باشند 

مورد  11111111تفكيك آمده اند، به نظر مي رسد كه سطوح حسابها به  و با توجه به اينكه در ترازنامه مالي نيز به

 .افزايش پيدا كند

با توجه به اينكه اولين رقم سمت چپ كدينگ نشان دهنده شماره طبقه حساب مي باشد و طبقه حساب 

غير جاري و (ماهيت كلي حساب را نشان مي دهد، لذا صورت وضعيت مالي تنها از سه طبقه دارايي ها 

و ارزش خالص تشكيل گرديده و نيازي به تفكيك جاري و غيرجاري با ) جاري و غير جاري(ها ، بدهي)جاري

ضمناً با توجه به اينكه الزم است خروجي دستگاه اجرايي با ورودي  .توجه به طبقه مشتركشان نمي باشد

از كدينگ هاي پيشنهادي مندرج اطالعات وزارت دارايي در سامانه سناما هماهنگ باشد، لذا بهتر است كه 

ضمناً از طريق طبقه بندي حساب ها در صورت وضعيت مالي  .نظام مذكور استفاده شود 3333در پيوست شماره 

 .امكان تفكيك دارايي ها و بدهي هاي جاري و غيرجاري وجود خواهد داشت

 

فصل كسري ابوابجمعي در حساب رد وجوه سپرده كسري ايجاد شده كه چندين سال است در سر ) 44443333

 .در اين خصوص اعالم نظر فرماييد. سپرده اعمال شده است

حساب سپرده كاربردي ندارد و مي بايست كسري مذكور سريعتر تعيين تكليف  سر فصل كسري ابوابجمعي

 .شود و تا آن زمان به عنوان حساب ها و اسناد دريافتني اعمال گردد

 .احيه خزانه تمركز وجوه خانه هاي سازماني راهنمايي فرماييددر خصوص ثبت افتت) 44444444

در خصوص خانه هاي سازماني، بايستي بانك مربوطه به همراه پيش پرداخت در مقابل ارزش خالص افتتاح 

 )نظام حسابداري بخش عمومي 1111پيوست شماره . (شود و علي الحساب نيز در مقابل ذخيره مربوط

 



سپرده هاي دادگستري كه به نظر غير مبادله اي است، ثبت حسابداري چگونه اعمال مي در خصوص ) 44445555

 شود؟

بدهي هايي كه در روال عادي ايجاد مي شود، . مبادله اي و غير مبادله اي بودن، مربوط به درآمدها است

عنوان عمليات عمليات حسابداري وجوه سپرده در سرفصل حساب كل تحت همگي مبادله اي هستند لذا 

 .مبادله اي لحاظ گرديده است

 

با توجه به اينكه براي گروه بازنشستگان سرفصلي در نظر گرفته نشده، لطفا براي ثبت پرداخت حقوق  )44446666

 .بازنشستگان در سند افتتاحيه راهنمايي فرماييد

حسابها و  در مقابل ودر صورت وجوه مانده بانك پرداخت مربوط اصوالً اين حسابها داراي مانده نيست ولي 

 .اسناد پرداختني افتتاح خواهد شد

 

براي سند پرداخت حقوق بازنشستگان در حساب كل موجودي نقد، چه حساب معيني را انتخاب  )44447777

 نماييم؟

بانك وجوه ساير معين از  در صورت داشتن حساب بانك پرداخت حقوق بازنشستگان الزم است در حساب

در غير اينصورت . در سطح تفصيلي با توجه به مشخصات حساب بانكي تفكيك گردداستفاده شود و  منابع 

 .از حساب بانك مربوط حسب مورد استفاده مي شود

 

ر قانون محاسبات عمومي د )95959595(آيا نيازي به ارايه صورتهاي مالي به صورت ماهانه نيست؟ آيا ماده  )44448888

 نظام حسابداري بخش عمومي جايگاهي ندارد؟ كدام يك از صورت هاي مالي را مي توان ماهانه ارسال نمود؟



قانون محاسبات عمومي كشور كما في السابق مي بايست اعمال گردد و مدارك  95959595تكاليف مندرج در ماده 

ت مغايرت بانكي بانكهاي مورد استفاده حسابهاي ماهانه عبارتند از تراز آزمايشي و صور صورتحساب ملزم به

علي ايحال صورت هاي مالي به صورت ساليانه  .سرفصلهاي تعهدي بايستي تهيه و ارسال گردد بر اساسو 

 .همراه با فرم هاي نهايي تملك دارايي سرمايه اي ارائه مي گردد

 

 

 

 

 

 



 چگونه است؟نحوه شناسايي و مصرف موجودي مواد و كاال در اعتبارات سرمايه اي ) 1

 : شود كه مي  اطالق  هايي دارايي  به ها موجودي

 د؛شو مي  مصرف  گزارشگر واحد  فعاليت  در) الف

 ؛شود مي  و نگهداري  شده  ، خريداري خدمات  يا ارائـه  محصول  منظور ساخت به) ب

 ؛ يادر فرايند توليد قرار دارد  خدمات  يا ارائـه  محصول  منظور ساخت به)  پ

 .شود مي  نگهداري  گزارشگرواحد   عمليات  عادي  در روال  فروش  براي) ت

با عنوان موجوديها، توضيحات كاملي در مورد ) 6(الزم به ذكر است در استاندارد مصوب شماره (

 .)موجوديها ارائه شده است

محل اعتبار به هنگام خريد موجودي از محل اعتبار سرمايه اي ،برخالف موجودي هاي خريداري شده از 

بديهي است . هزينه از حساب بودجه اي اعتبار سرمايه اي بابت پرداخت هاي غير قطعي استفاده مي شود

،زماني كه موجودي ها در پروژه يا طرحي به مصرف برسند ،از حساب بودجه اي اعتبار سرمايه اي مصرف 

 .شده استفاده خواهد شد

 )**كاربده(موجودي ها طبق طبقه بندي اقتصادي دولت 

 )**بستانكار(بانك پرداخت سرمايه اي 

 )**بستانكار(بانك پرداخت سرمايه اي ابالغي 

 )**بستانكار(بانك پرداخت سرمايه اي اختصاصي 

 )**بستانكار(بانك وجوه ساير منابع 

 )**بستانكار(حساب هاواسناد پرداختني 

 )**بدهكار(اعتبار سرمايه اي بابت پرداخت اي غير قطعي

 )**بستانكار(رمايه اي تامين شدهاعتبار س



به هنگام خريد موجودي از محل اعتبار سرمايه اي ،برخالف موجودي هاي خريداري شده از محل اعتبار 

بديهي است .هزينه از حساب بودجه اي اعتبار سرمايه اي بابت پرداخت هاي غير قطعي استفاده مي شود

برسند ،از حساب بودجه اي اعتبار سرمايه اي مصرف ،زماني كه موجودي ها در پروژه يا طرحي به مصرف 

 .شده استفاده خواهد شد

ثبت فوق بابت خريد موجودي مواد و ملزومات، مصالح پاي كار و ساير اقالم موضوع فصل چهار      

، در دفاتر اعمال )تغيير در موجودي انبار(اي دولت  هاي سرمايه بندي اقتصادي اعتبارات تملك دارايي طبقه

هايي كه معموال قابل داد و ستد نيستند و كاالها و  در ضمن بهاي تمام شده موجودي. گردد اب ميحس

 .اند، بايد به روش شناسايي ويژه محاسبه شود خدماتي كه براي يك پروژه خاص توليد و تفكيك شده

ر مخارجي باشد ها بايد در برگيرنده مخارج خريد، مخارج تبديل و ساي موجودي شده تمام بهايهمچنين    

جريان فعاليت معمول خود، براي رساندن كاال يا خدمات به مكان و شرايط فعلي آن  در گزارشگر واحـدكه 

خريد شامل بهاي خريد و هرگونه مخارج ديگري از قبيل حقوق و عوارض  مخارج. متحمل شده است

. شود از بهاي خريد كسر ميتخفيفات تجاري . گردد گمركي و حمل است كه مستقيماً به خريد مربوط مي

ها براي تعيين مقادير واقعي موجودي الزم است و مالكيت  در ضمن مشخص كردن مالكيت موجودي

... و موجودي كاالهاي در راه تابع مقررات مربوط به قرارداد خريد از جمله فوب، سيف، سي اند اف 

باشد و نحوه حسابداري آن در بخش موارد  كاالهاي اماني نيز جزء موجودي امانت گيرنده نمي. خواهد بود

 .خاص ارايه شده است

وزارت گامهاي اجرايي در پياده سازي نظام حسابداري بخش عمومي چيست؟كدام مراحل مربوط به )2

 ي است؟به دستگاه اجرايمربوط دارايي و كداميك امور اقتصادي و 

متبوع نظام حسابداري بخش عمومي توسط وزارت دستورالعمل حسابداري تعهدي در مجموعه اي با عنوان 

قانون محاسبات عمومي كشور به تاييد ديوان محاسبات رسيده ) 128(و در اجراي ماده تدوين  تهيه و

دستگاه و گرديده  نظام مزبور ارائه )3(كدينگ هاي پيشنهادي حسابهاي كل و معين در پيوست . است

را ارتقا داده ويا از نرم افزار جديدي بدين منظور استفاده مورد استفاده دستگاه اجرايي مي بايست نرم افزار 

خروجي اطالعات كنند به نحوي كه در نرم افزار مذكور پيش بيني را كدينگ هاي اشاره شده  و نمايد

 .گ شود دستگاه بايستي با ورودي اطالعات وزارت متبوع هماهن



 تفريغ بودجه نقدي است يا تعهدي؟ 94در سال ) 3

نيز بصورت نقدي ارائه  94سال  پس تفريغ بودجهتهيه شده نقدي  به صورت چون بودجه كل كشور

هاي  به دو بخش ثبت بخش عمومي دليل ثبتهاي پيش بيني شده در نظام حسابداري خواهد شدو به همين

همانند سالهاي قبل نيز  94فرمهاي عملكرد در سال  و شده استي بندمالي تقسيم ثبت هاي بودجه اي و 

 .بر اساس ثبتهاي بودجه اي تكميل و ارائه خواهد شد

آيا وزارت دارايي اسناد و مداركي كه در روش تعهدي بايد ضميمه صورتهاي مالي شود را به )4

 اجرايي ابالغ ميكند؟ هاي صورت مدون تهيه و به دستگاه

قانون محاسبات عمومي كشور براي ايجاد وحدت رويه در نظارت قبل از خرج  )128( و )94(طبق مواد 

قانون  )39(تعيين اسناد و مدارك همراه حساب برعهده ديوان محاسبات كشور مي باشد و مطابق ماده 

محاسبات كشور نسخه اول صورتحساب همراه با اصل اسناد و مدارك بايستي به ديوان محاسبات و ديوان 

ن مي كند به يعيتدارايي امور اقتصادي و دوم بدون ضميمه كردن اسناد و مدارك به نحوي كه وزارت  نسخه

 .مي شودآن وزارت ارسال 

اجراي نظام حسابداري بخش عمومي نيز مانند ساير دستگاه هاي اجرايي ملزم به آيا دانشگاهها )5

 هستند يا نه؟

 قانون )77(ماده  ،م توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگيبرنامه پنج)  214(ماده) ه(بند اد فطبق م. بله

) 26(ماده  و كل كشور 1394اليحه بودجه سال  )20(تبصره )د(بند تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، 

صورت هاي 1394سال ند از ابتداي كليه دستگاههاي اجرايي مكلف 2قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 

 .بداري تعهدي تهيه نمايندمالي خود را بر اساس حسا

 ؟ استفاده شود يا كارشناس دستگاه از كارشناس رسمي دارايي ها براي تجديد ارزيابي)6

ده شود و براي شناسايي دارايي ها، هزينه استهالك و تجديد ارزيابي دارايي ها از كارشناس دستگاه استفا

 .اوراق بهادار تهيه خواهد شد اقدام گردد بايستي طبق شيوه نامه اي كه از طرف اداره كل اموال دولتي و



 

بـت ميكنـيم و معـادل    ثبه هنگام پرداخت علي الحساب طبق شرايط عمومي پيمان معادل خالص پرداختـي علـي الحسـاب     )1

بفرماييـد در   "لطفا. كسورات دارايي در جريان تكميل ثبت مي زنيم ، در صورتي كه كسورات به عهده پيمانكار مي باشد 

در ايـن صـورت فقـط معـادل خـالص پرداختـي از        به نظر مي رسـد  ؟ اين حالت نحوه كسر علي الحساب چگونه مي باشد

 .پيمانكار كسر مي شود

دارايـي در   ضـمناً . برخالف برداشت شما معادل مجموع خالص پرداختي و كسورات مربـوط ، علـي الحسـاب شناسـايي مـي شـود      

  .گرددجريان تكميل براي صورت وضعيت ارسالي در مقابل حسابها و اسناد پرداختني شناسايي مي 

آيـا ايـن عمـل بايسـتي     . همزمان بايستي روش تعهدي و قـديم اجـرا گـردد    94 نظر ديوان محاسبات اين است كه در سال  )2

 صورت پذيرد يا خير؟ 

دستگاههاي اجرايي الزامي براي اجراي موازي ندارند و بايستي از نظام حسابداري بخش عمومي بـه منظـور گزارشـگري مـالي و     

الزم به ذكر است اطالعات مربوط به فرمهاي عملكرد نيـز از حسـابهاي بودجـه اي    . گزارشگر استفاده شود بودجه اي واحدهاي 

 .اين نظام قابل تكميل مي باشد

در خصوص نحوه اعمال حساب كمك زيان دريافتي شركتها كه در بخش انتفاعي از خزانه وجـه و كمـك دريافـت مـي      )3

 ؟يد توضيح بفرماي  نمايند و نحوه گزارشگري آن

به دليل اينكه بابت كمك زيان دريافتي اعالميه تخصيص  صادر مي شود ، ثبتهاي مربوط بـه گزارشـگري بـه شـرح ذيـل مـي       

 :باشد

 **    اعتبار هزينه تخصيص يافته 

 **     اعتبار هزينه                              

 ** تامين شده   اعتبار هزينه 

 **  اعتبار هزينه تخصيص يافته            

 **بانك پرداخت هزينه 

 **  دريافتي بابت عمليات جاري           

ساير منابع ثبت بودجه اي ندارد مگر ساير منابع در موافقتنامه ها و توسط خزانه صورت نمي گيرد ؟ آيـا ايـن امـر بـا الـزام       )4

 ل الزم مبني بر عدم ثبت بودجه را بفرماييد؟ياليرت ندارد و داجراي حسابداري تعهدي مبني بر شفاف سازي مغا

سرفصل حسابهاي  بودجه اي مربوط به اعتباراتي است كه از محل منابع عمومي و اختصاصي در قانون بودجه كل كشـور درج  

ــدارد       ــود ن ــابع وج ــاير من ــراي س ــه اي ب ــت بودج ــه ثب ــازي ب ــذا ني ــت و ل ــده اس ــ  . ش ــتفاده سرفصــل ه ــورد اس ــين م  ايهمچن

استخراج اطالعات مورد نياز براي صورتحساب عملكرد ساالنه بودجه كـل كشـور و كنتـرل هـاي بودجـه اي مـي        ،بودجه اي 

 .باشد



با عنايت به رويكرد دولت در زمينه تامين مالي جهت اجراي پروژه هاي عمراني از اعتبارات رديف دولتي بـه سـاير منـابع     )5

خزانه اسالمي و غيره ، خواهشمند است توضيحاتي در خصوص ثبـت در دفـاتر داده   اسناد ) فاينانسهاي داخلي و خارجي (

 .شود

بحث اسناد خزانه اسالمي موضوع جديدي است كه سازو كار آن براي ديوان محاسبات ارسال شـده اسـت ، بـه محـض تاييـد      

 .ديوان دستور العمل آن ابالغ مي گردد

 

هاي حسابداري اوراق صكوك و اسناد خزانه اسالمي پـيش بينـي هـايي صـورت      يا در اين سيستم جهت سرفصل آ)1-6

بـه  گرفته با توجه به اينكه در تمامي ابالغيه هاي اسناد خزانه اسالمي و صكوك ذكر مي شود كه دستورالعمل حسـابداري  

 .ابالغ مي گردد  زودي

ديوان محاسبات ارسال شـده اسـت ، بـه محـض تاييـد      بحث اسناد خزانه اسالمي موضوع جديدي است كه سازو كار آن براي 

 .ديوان دستور العمل آن ابالغ مي گردد

 

در خصوص انتشار اوراق مشاركت الزام داريم كه حسابداري ويـژه اي جهـت ايـن اوراق و همچنـين حسـاب و كتـاب        )2-6

 ت پرداخـت تفـاوت قطعيـت بـا     جداگانه اي و صورت مالي جداگانه اي جهت ارائه به امين طـرح و محاسـبه سـود قطعـي جهـ     

 ؟است ر اين خصوص صورت گرفتهحساب داشته باشيم آيا پيش بيني دعلي ال

سازو كار مربوط به ثبت و اعمال حسـابهاي مربـوط   ) پورتال در مندرج ( كتاب نظام حسابداري بخش عمومي 130در صفحه 

تهيه گزارشهاي داخلي خود از حسابهاي انتظـامي   همچنين واحد گزارشگر مي تواند براي .به اوراق مشاركت لحاظ شده است

هـاي مـالي و فهرسـت حسـاب ارسـالي بـه        فاده نمايد ولي نبايد در صورتو يا تفضيلي عالوه بر موارد مندرج در اين نظام است

 .مراجع ذيربط منعكس نمايد

 

بـردار در بخـش جـاري منتقـل     در صورت اتمام پروژه و يا طرح مي بايست به حساب دارايي هاي شركت به حسـاب بهـره   ٧)

 ؟ است شود؟ آيا ثبت حسابداري مربوطه در دستورالعمل لحاظ شده

بله درصورتي كه بهره بردار دارايي شناسايي  شده واحد گزارشگر ديگـري باشـد ، پـس از تحويـل دارايـي مزبـور بـه واحـد         

به مدارك مزبور دارايي ياد شـده را بـا ثبـت    گزارشگر بهره بردار با رعايت مقررات مربوط ، واحد گزارشگر مجري با توجه 

 .ذيل از حسابهاي خود خارج مي نمايد

 **دارايي هاي انتقالي 

 **دارايي ها به تفكيك طبقه بندي اقتصادي دولت          



منعكس واحد گزارشگر بهره بردار با توجه به مدارك مربوط ، دارايي هاي دريافتي را به شرح زير در حساب هاو دفاتر مالي 

 .مي نمايد

 **دارايي ها به تفكيك طبقه بندي اقتصادي دولت 

 **دارايي هاي دريافتي                                                                   

 

انكار بسـت  بانـك مانـده  در پايان دوره مالي . نظر به اينكه در ثبت كسري ابواب جمعي بدهكار و بانك بستانكار مي شود  )1-8

 .پيدا مي كند، در اين خصوص توضيح فرماييد

ذخيـره   ،در هنگـام برداشـت بعـد از مهلـت قـانوني     . شده بابت كسري ابوابجمعي برداشتي اشتباه اسـت   شارهثبت حسابداري ا

كسـري   –حسـاب انتظـامي   ، احكام صادره از مراجع ذيصالح بدهكار و بانك مربوطه بستانكار مي شود و سرفصـل انتظـامي   

ضمنا از ماهيت رويـداد  . كسري ابوابجمعي برداشتي بستانكار مي شود  –ابوابجمعي برداشتي بدهكار و طرف حساب انتظامي 

 . ايجاد شده است ،مالي مشخص است كه يك كسري در حساب بانك 

 كسري ابواب جمعي در خصوص طرحهاي خاتمه يافته به چه نحوه عمل گردد؟) 2-8

كه براي بقيه موارد در نظام حسابداري بخش عمومي به آن اشاره شده است براي طرح هاي خاتمه يافتـه  همان سرفصل هايي 

 .در ضمن تا زمانيكه طرح هاي مورد اشاره رفع واخواهي نگردد قابل انتقال براي بهره برداري نيستند. نيز استفاده مي گردد

  صورتي مي باشد؟ثبت اموال در حسابداري تعهدي تملك به چه )9- 1        

 .به طور كلي شناسايي دارايي ها بر اساس شيوه نامه تدوين توسط اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادر خواهد بود

  بودجه اي دائمي و كدام موقت مي باشد؟ )حسابهاي ( كدام كدهاي) 2-9

هـاي عملكـرد نگهـداري و در     هيـه فـرم  اي و ت هـاي بودجـه   هايي است كه به منظور كنترل اي؛ شامل حساب هاي بودجه حساب

سرفصل هاي حسابداري مربـوط بـه حسـابهاي بودجـه اي مـوفتي       .شوند صورت انتقال به سال بعد، با عنوان انتقالي گزارش مي

كه دراين صورت سرفصل بودجـه اي مربـوط نيـز قابـل     . است مگر اينكه سرفصل هاي مالي مرتبط با آن به سال بعد انتقال يابد

 .به سال بعد با پسوند انتقالي در سطح تفصيلي مي باشدانتقال 

 

 )سوال مبهم است(. يك نمونه از ثبت برگشت وجه به حساب درآمدي و يك نمونه غير درآمد مثال زده شود) 3-9

 

آيـا  ) طـرح مطالعـاتي  ( در طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي طرح هايي كه منجر به ايجاد دارايي فيزيكي نمي شوند )10

تفكيك آنها به دارايي در جريان تكميل يا حساب هزينه ، دستورالعمل خـاص دارد يـا بـر اسـاس تشـخيص واحـد گزارشـگر        

 باشد؟ 



تملك دارايي هاي سرمايه اي انجام شود و منجر به ايجـاد يـك قلـم دارايـي معـين      در صورتي كه مخارجي ازمحل اعتبار           

مخارج  يـاد   )اعتبار تملك داراييهاي سرمايه اي با ماهيت هزينه ( تعريف استانداردهاي حسابداري بخش عمومي نگردد منطبق با

 . شده رابه عنوان هزينه شناسايي مي نمايد

 با اين روش وجود دارد يا خير؟ واحد و تلفيقي جاري و طرحهاي عمراني آيا امكان تهيه صورتهاي مالي )11

در . بله پيش بيني صورتهاي مالي تركيبي منابع داخلي و بودجه اي در اين سيستم وجود دارد و ساز و كـار آن تسـهيل شـده اسـت      

گزارشگر به صورت واحد تهيه وارايه مجموعه صورت مالي واحد  اين نظام فهرست حسابهاي جاري وعمراني مشترك مي باشد و

در شركت هاي دولتي با توجه به اينكه طبـق مفـاهيم نظـري    . مي شود وعمليات حسابداري در سطح حساب معين تفكيك مي شود

طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي به تنهايي مي توانـد يـك واحـد گزارشـگر محسـوب گردد،تنهـا نظـام حسـابداري بـراي ثبـت           

لي مرتبط با طرح كاربرد دارد وبخش جـاري بـا توجـه بـه ماهيـت انتفـاعي آن بايسـتي تـابع اسـتاندارد هـاي بخـش            رويداد هاي ما

 .بازرگاني باشد

 .در مورد مازاد تعهد بيشتر توضيح داده شود "لطفا )12

قانون بر نامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايـران، كليـه اعتبـارات هزينـه اي و تملـك دارايـي       )  224( ماده ) و(طبق بند 

 هاي سرمايه اي و مالي و كمك ها و ساير اعتبـارات و رديـف هـاي منـدرج در جـداول قـوانين بودجـه سـنواتي ، بـر اسـاس مفـاد            

 با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و در حدود ابالغ و تخصيص اعتبار قابل تعهـد، پرداخـت  نامه هاي متبادله دستگاه ت موافق

 با اين وجود، چنانچه تعهدي مازاد بر حدود تعيين شده ايجاد گردد، ضروري است اين تعهدات در مقابل حساب . هزينه مي باشدو

 .ين گونه تعهدات امكان تامين اعتبار وجود نداردهاي تحقق يافته شناسايي شوند، بديهي است براي ا هذخيره هزين

 

 

 .در مورد نحوه ثبت و شناسايي صورت وضعيت هاي هزينه شده بيش از اعتبار مصوب توضيح فرماييد) 13

 **            موجودي مواد و كاال            

 **      داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود   

 **    حسابها و اسناد پرداختني                                          

 .                               چنانچه حسابها و اسناد پرداختني تا پايان دوره مالي تأمين و پرداخت نشود بايستي به حساب ذخيره مربوط منظور شود 

                          

 است؟ 31/4مي باشد يا همچنان    28/12 آيا سال مالي) 1-14

طبـق مـاده واحـده قـانون     . سال مالي يك سال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز و به پايان اسفند ماه ختم مي شـود  

گـذاري   سـرمايه (هاي جاري و عمراني  قانون محاسبات عمومي كشور، مهلت تعهد و پرداخت هزينه)  64( و )  63( اصالح مواد 

 اعم از اين كه از محل اعتبارات عمومي و يا اختصاصي تامين شده و تا پايان سـال مـالي توسـط خزانـه داري كـل در اختيـار      ) ثابت



هـاي عمرانـي پايـان     هاي جاري پايـان فـروردين مـاه و هزينـه     ذيحسابي دستگاههاي ذيربط قرار گرفته باشند، به ترتيب براي هزينه

بر اين اساس كليه تعهداتي كه از محل منابع سال قبل در دوره متمم ايجاد و پرداخت شده اسـت ، بايسـتي   . تيرماه سال بعد مي باشد

 . به تاريخ پايان سال مالي قبل شناسايي گردد

 

 به سال بعد منتقل مي شود يا خير؟) مهار آبهاي زيرزميني(مانده بودجه عمومي و صندوق توسعه ) 2-14

به طور كلـي ايـن مـوارد در حيطـه نظـام حسـابداري       .انتقال داده مي شودبعد  مصرف نشده به سال وجوه  ،در صورت وجود مجوز

 .بخش عمومي قرار ندارد

 )سوال مبهم است( در خصوص وضعيت هاي منفي چگونه در سيستم تعهدي ثبت مي شود؟) 3-14

در آن ارزش خـالص  كـه  باشـد  واحـد گزارشـگر   اينكه منظور از وضعيت منفي چيست اگر منظور صـورت وضـعيت مـالي منفـي      

 كاهش مي يابد، مشكلي ندارد 

بايسـتي طلـب واحـد بـا سرفصـل حسـابها و اسـناد دريـافتني         اما اگر منظور منفي بودن صورت وضعيت پرداختي به پيمانكـار باشـد   

 . شناسايي شود 

طرح هاي عمراني غيرانتفـاعي را بـه شـركت هـاي آب     چرا سازمان امور اقتصادي و دارايي ، ماليات و عوارض ارزش افزوده  -15

 .راپذيرفته اند هاي عمراني انتفاعي طرح "اخيرا منطقه اي پرداخت نمي كند؟

 .به نظام حسابداري تعهدي بخش عمومي مربوط نمي باشداين سوال 

 

 چرا در هنگام پرداخت علي الحساب ، فقط معادل خالص علي الحساب ثبت مي شود؟ -16

 .معادل ناخالص، علي الحساب ثبت مي شود ولي وجه پرداختي خالص مي باشد. شما از ثبت مربوطه اشتباه مي باشدبرداشت 

 مفهوم صورت تغييرات در وضعيت مالي براي بخش حسابداري سرمايه اي چيست؟  -17

ارسـالي بـه   وجه به برگشتي هـاي وجـوه   احتمال دارد دارايي هايي با ماهيت هزينه ايجاد گردد و همچنين وجوه ارسالي به خزانه با ت

همچنين درآمدهاي وصولي و ارسالي در صورت تغييـرات مـالي   مصرف نشده كه مي بايست خزانه با توجه به برگشتي هاي وجوه 

 .افشا گردد

 

 آيا حسابداري بهاي تمام شده همزمان با حسابداري تعهدي ارائه مي شود يا به بعد موكول مي شود؟  -18

نظام حسابداري عمومي ، بستر الزم جهت استخراج و محاسبه دقيـق بهـاي تمـام شـده برنامـه هـا ، فعاليتهـا، خـدمات و          پياده سازي

پيش بيني ساز و كار حسابداري بهاي تمام شـده بـا سـازمان    .محصوالت در راستاي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد را فراهم مي كند

) 2(بخشي از مقررات مـالي دولـت   تنظيم الحاق برخي مواد به قانون قانون )  26( ه مديريت مي باشد و در تبصره ذيل بند يك ماد

 .به آن اشاره شده است



 

آيا از علي الحساب پرداختي بايستي تمام كسورات قانوني كسر گردد يا به هنگام تسويه آن و منظور كردن به حساب كار در  -19

  جريان ساخت؟

 .اب پرداختي مي بايست تمام انواع كسورات از صورت وضعيت كسر گرددعلي الحس كل مبلغبله ، به اندازه 

 

 در خصوص تكميل فرم تفريغ بودجه پرداختهاي غير قطعي سنواتي چگونه بايد عمل نماييم؟ ) 20 -1

 با عنايت به اين كه مبناي تكميل فرم هـاي عملكـرد بودجـه و صـورت مقايسـه بودجـه و عملكـرد واحـد گزارشـگر حسـاب هـاي           

بودجه اي مي باشد و عملكرد بودجه ي سال جاري و سال هاي قبل در سطح تفصيلي حساب هاي بودجه اي به ترتيـب بـا عنـاوين     

سال جاري و انتقالي شناسايي مي شوند لذا در صورت شناسايي رويدادهاي مالي مرتبط با حساب هـاي بودجـه اي سـال هـاي قبـل      

 .ح تفصيلي انتقالي تعديل مي گردندحسب مورد حساب هاي بودجه اي مربوط در سط

 

موجود است بايد كامل هزينه گـردد و يـا    29/12/94در حساب تا ) 94به عنوان مثال (آيا نقدينگي كه از محل اعتبارات ) 2-20

 وجود دارد؟) 95(امكان انتقال آن و هزينه آن در سال بعد 

 

امكان مصرف وجوه در دوره متمم يعني بـراي  قانون محاسبات عمومي كشور   ) 64 ( و )  63( طبق ماده واحده قانون اصالح مواد

قـانون الحـاق   ) 16(همچنين با عنايت به قسمت اخير حكـم مـاده    طرح هاي تملك دارائيهاي سرمايه اي تا پايان تيرماه وجود دارد 

پايان نيافته به سال بعـد منتقـل مـي شـود      مانده مصرف نشده طرح هاي )2(برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

 .ا��م �� ��دد" كه سازوكار اجرايي آن متعاقبا

           

آيـا در تعهـدي   ... در نسبت هايي كه در حسابداري نقدي انجام مي پذيرد مرحله اول ثبـت موافقتنامه،تخصـيص دريـافتي و   )3-20

سالهاي گذشته نزد ذيحسابي موجود مي باشد، اقـدام اوليـه بـراي ثبـت مـي      كه از ) اسنادي از پيمانكاران و مشاوران (ثبت مطالبات 

 باشد و اين ثبت ها چگونه خواهد بود؟ آيا كسورات شناسايي مي گردد؟وضعيت ماليات بر ارزش افزوده چه خواهد بود؟  

 .منتقل گردد ، آن بخش از بدهي هايي كه تاكنون شناسايي شده بايستي بر اساس شرايط انتقال

 **ارزش خالص   

 **حسابها و اسناد پرداختني              

در مورد بدهي هايي كه تاكنون شناسايي نشده است مي بايست طبق شيوه نامه بدهي كه توسـط اداره بـدهي هـا و تعهـدات دولـت      

بداري بخـش عمـومي   نظـام حسـا   7فصل  13سرفصل هاي مربوط به ماليات بر ارزش افزوده در بخش . تهيه مي گردد اقدام نمايند

 .توضيخ داده شده است

 



  

 

 

باشـد يـا   مي همان وجوه مصرف نشده "وجوه ارسالي به خزانه"در صورت تغييرات در وضعيت مالي، منظور از  .1

        ؟"درآمدهاي شناسايي شده از طرف دولت"و  "وجوه مصرف نشده"جمع 

نظام حسابداري بخش عمومي شامل حساب هاي وجوه ارسالي بابـت منـابع عمـومي ،    وجوه ارسالي به خزانه طبق 

مي باشد كه طبق دستور العمـل    وجوه ارسالي بابت منابع اختصاصي و وجوه ارسالي بابت منابع خانه ها ي سازماني

ـ  (هاي حسابداري دولتي به ترتيب با سر فصل هاي  و  الي ارسـالي  در آمد عمومي ارسالي ، واگذاري دارايي هـاي م

درآمد اختصاصـي ارسـالي وواگـذاري دارايـي سـرمايه اي اختصاصـي       (،)واگذاري دارايي هاي سرمايه اي ارسالي 

                                                   .مطابقت ميكند    )خزانه تمركز وجوه درآمد خانه هاي سازماني ( و) ارسالي

ايـي  هاي مالي ميان دورهسيستم حسابداري بخش عمومي ملزم به ارائه صورتهاي اجرايي در چنانچه دستگاه .2

يك حساب موقت محسوب ) تملك/جاري (الحساب باشند، با توجه به اينكه علي) مانند سيستم فعلي(يا ماهانه

 شود، به چه صورت ماندهتعديالت سنواتي حسب مورد بسته مي/ الحسابو در پايان سال با حساب ذخيره علي

 الحساب خود را در صورتهاي مالي ميان دوره ايي بايد گزارش كنند؟ علي

در پايـان سـال    علي الحساب  در هنگام بستن حساببا توجه به اينكه علي الحساب يك حساب دائمي مي باشد ،

 :ثبت ذيل اعمال مي شود 

 بدهكار...                      ذخير علي الحساب بابت عمليات 

 بستانكار ...                           علي الحساب بابت عمليات                         

 بدهكار                  ...                                                       بودجه اعتبار 

 بابت پرداخت هاي غير قطعي                                 بستانكار ...اعتبار   

 :ثبت هاي افتتاح حساب  به شرح ذيل مي باشد است  بديهي

 بدهكار...                              علي الحساب بابت عمليات             

 بستانكار...          ذخير علي الحساب بابت عمليات                                                    

 بابت پرداخت هاي غير قطعي             بدهكار...اعتبار             

 بستانكار..                                           بودجه اعتبار                                                     

 .  بديهي است سرفصل علي الحساب  در تراز آزمايشي ماهانه منعكس مي گردد 



  

 

 

 

هاي اجرايي كه ملزم به واريز وجـوه  در دستگاه)جاري(ايي ا توجه به اينكه وجوه مصرف نشده اعتبارات هزينهب .3

مصرف نشده خود به خزانه هستند بعد از اتمام دوره مالي و بعد از استخراج  صورتهاي مالي، بـه خزانـه واريـز    

در وضعيت مالي،  چگونه و به چه اسـتنادي   موجود در صورت تغييرات "مانده وجوه ارسالي به خزانه"شود، مي

 بايد ثبت شود؟

ي مـالي سـال   واريز مي گردد و بايستي در صورتها)روز اول اردي بهشت 10(وجوه ارسالي به خزانه در دوره مربوط 

 :بعد اعمال حساب شود ،   ثبت حسابداري به هنگام واريز منابع عمومي به حساب خزانه 

 وجوه ارسالي بابت منابع عمومي                          بدهكار 

 بستانكار...                                    بانك                                                   

آيـا  باشـد، تشـريح فرماييـد    در صورت مقايسه بودجه و عملكرد، با عنايت به اينكه سيستم بودجه نقدي مي .4

 گردد يا تعهدي؟ به صورت نقدي گزارش مي "وجوه دريافتي از طرف دولت"و  "مصارف"

يعني بودجه كه نقدي و عملكرد هم بايستي بـر مبنـاي   . صورت مقايسه بودجه و عملكرد كال به صورت نقدي است 

 . قابل مقايسه ارائه شود كه آن هم با توجه به ثبت هاي بودجه اي نقدي است 

حسب مورد، ناگزير به تقسيط ماليات ) اداره كل امور مالياتي(هاي متولي وصول درآمدخي از دستگاهچنانچه بر .5

دار اخذ نمايند، با توجه به اينكه طبق قـانون  و بدهي موديان و ارباب رجوع خود بوده و از آنان چك بانكي مدت

 "يـن حالـت، اسـتفاده از حسـاب     شود، آيا هنگام وقوع ادار در حكم وجه محسوب ميتجارت، چك ولو مدت

 صحيح است يا خير؟ "ها و اسناد پرداختنيحساب

البته در صورت استفاده از بانـك نيـز   .بهتر است با وجود قانون تجارت از حسابها و اسناد در يافتني استفاده شود 

 . صورت مغايرت بايستي تعديل شود 

هـاي  كل پرداخت) 3ثبت شماره (مستمر كاركناندر فصل دوم دستورالعمل، موضوع حسابداري حقوق مزاياي  .6

به حساب هزينه گرفته و به حساب اعتبـار هزينـه    "جريمه غيبت و كسري كاركنان"دستگاه اجرايي از جمله 

در صورتي اين مبالغ جزيي از درآمدهاي دولت محسوب و جـوه حاصـل از آن بـه    . شودمصرف شده افزوده مي

فرماييد آيا صحيح است وجوه ارسالي به خزانه حاصل از غيبت و كسري كـار  لطفا توضيح . شودخزانه واريز مي

 كاركنان به حساب هزينه منظور و به اعتبار هزينه مصرف شده گرفته شود؟



  

 

 

البته همانطور كه ذكر نموديد  اين وجوه با تعريف درآمـد و هزينـه   . اين موضوع با توجه به قانون تدوين شده است 

 با توجه به بحث اهميت در كليت صورت هاي مالي مشكلي را ايجاد نمي كند  كامال منطبق نيست ولي

هاي اجرايي ثبت حسابداري پيش بيني نشده است، آيا دردستورالعمل موجود، براي كنترل قراردادهاي دستگاه .7

 گردد؟لزوم آن احساس نمي

بـا ايـن   . تدوين شده است )هاي تفريغصورت هاي مالي و فرم (به طور كلي حساب ها با توجه به نيازهاي اطالعاتي 

ول و مفروضات بال مانع مي باشـد و دسـتگاههاي اجرايـي مـي     اص 12وجود استفاده از ثبت هاي انتظامي طبق بند 

 . توانند به صورت آماري اين سرفصلرا  در حساب هاي تفصيلي خود نگهداري نمايند 

ماهـه جـاري و چهـار ماهـه تملـك      يك(ي متمم هتوجه به وجود دور خصوص تاريخ تهيه صورتهاي مالي با در .8

و همچنين لزوم ارائه يك صورت مالي ساالنه براي هر دو گروه حساب، توضيح فرماييد ) اييهاي سرمايهدارايي

 گردد؟شود به چه تاريخ ثبت مياسناد حسابداري كه در دوره متمم صادر مي

 . ثبت مي شود هر چند اسناد مالي به تاريخ روز است )اسفند  28(اسناد حسابداري در پايان دوره مالي 

اي نشده است و ثبـت حسـابداري   در اين دستورالعمل، در خصوص عمليات حسابداري عاملين ذيحساب اشاره .9

گـردان پرداخـت   خـواه پيش بيني نگرديده است، توضيح فرماييد آيا براي اعمال موضوع فـوق، از حسـاب تن  

 ايي بايد عمل شود؟شود يا خير؟ در غير اينصورت به چه شيوهاستفاده مي

دهنده تنخواه گردان از ثبت تنخواه گردان استفاده مي كند و گيرنده از حساب ها و اسناد پرداختني كه ثبت آن در 

حسـابداري  (مي ، فصـل دوم  كتاب نظـام حسـابداري بخـش عمـو      8،16،20ثبت هاي شماره (. نظام موجود است 

 ))عمليات جاري 

، با )عمليات جاري 27و  26ثبتهاي شماره (گردد چنانچه يك پرداخت غير قطعي  به كسري ابواب جمعي تبديل .10

شود، آيا حساب اعتبار هزينه بابت پرداختهاي غيـر قطعـي   توجه به اينكه تنخواه گردان پرداخت بستانكار مي

 بايد مستهلك گردد يا خير؟

، تازماني كه سرفصل حساب كسري ابواب جمعي رفع نگرديده است اعتبار هزينه بابت پرداخت هاي غير قطعي خير

 . بستانكار نمي گردد



  

 

 

اعتبـارات  (هاي دولتي و تعدادي از نهادهاي عمومي غيردولتي دو نوع حسـاب دارنـد   با توجه به اينكه شركت .11

هـاي مـالي   شود، آيا فقـط صـورت  دي به چه صورت عمل مي، با اجراي حسابداري تعه)دولتي و منابع داخلي 

 دهند؟حاصل از صرف اعتبارات دولتي را به دارايي ارائه مي

 . است فعال بله  در قانون برنامه ششم اصالح در نظر گرفته شده 

ع منابير منابع، آيا منظور از ساير موضوع سا) عمليات جاري(بخش دوم دستورالعمل 11در خصوص ثبت شماره  .12

قانون محاسـبات عمـومي    12كند، ساير منابع تامين اعتبار دولت، موضوع ماده كه خزانه تامين و پرداخت مي

-است يا خير؟ ماده فوق صراحت دارد به اين موضوع، كه اين منبع تامين اعتبار جز درآمد دولت محسوب نمي

 .شده استمنظور   "ساير درآمدها"شود در حالي كه در دستورالعمل به حساب 

 . ساير درآمد واحد گزارشگر است  ،درصد مازاد درآمد نفتي در سنوات قبل ،درآمد دولت نيست 2خير ،مثال 

و قسـمت دوم   "درآمـدها  "شـود در قسـمت اول عنـوان    در صورت تغييرات در وضعيت مالي، پيشنهاد مـي  .13

 .تغيير يابد "مصارف"و  "منابع"به ترتيب به اصطالحات  "هاهزينه"

 . با مبناي حسابداري تعهدي در تضاد است 

الحسـاب  فقط كسورات مربوط به مبالغي كه نقداً به عنـوان علـي  ) تملك/ جاري(الحسابهنگام پرداخت علي .14

-تا سپس كسورات مربوط به علي(وضعيت ارائه شده؟گردد يا كسورات كل صورتشود محاسبه ميپرداخت مي

سورات مربوط به تعهدات پرداخت نشده تا زمان پرداخـت در حسـاب   الحساب به حسابهاي مربوطه ارسال و ك

 )كسورات پرداختني باقي بماند

پرداخـت   . كسورات مربوط به مبالغي كه نقدا به عنوان علي الحساب پرداخت مي گردد محاسـبه مـي شـود    فقط 

ن اعتبـار سـرمايه اي بابـت    بايستي در حساب بودجه اي با عنوا... )بيمه ،ماليات ، سپرده و(كسورات علي الحساب 

 . پرداخت هاي غير قطعي شناسايي شود 

شود كه اسـناد و  الحساب زماني پرداخت ميطبق قانون محاسبات عمومي كشور و شرايط عمومي پيمان، علي .15

با توجه به توضيحات فوق چنانچـه  . مدارك ناقص باشد يا براي اداي تعهدات تخصيص كافي وجود نداشته باشد

 ارك كافي نباشد آيا ميتوان تعهدات را بطور كامل شناسايي نمود؟اسناد و مد

 . قانون محاسبات عمومي كشور علي الحساب شناسايي مي شود  29طبق ماده ير،  خ



  

 

 

آيا براي احكام صادره از مراجع ذيصالح با عنايت به اين موضوع كه ممكن است دستگاه اجرايي اعتبـار كـافي    .16

ضـروري   "ذخيـره احكـام صـادره   "اشته باشد، وجود حسـابي تحـت عنـوان    براي پرداخت احكام اجرايي ند

هاي پرداخـت  ذخيره هزينه"بايست براي اين موضوع از حساب باشد؟ در صورت منفي بودن جواب آيا مي نمي

 استفاده نمود؟ "نشده

 )جاري سرفصل حساب كل ساير بدهي هاي ( . در نسخه نهايي حساب ذخيره احكام در نظر گرفته شده است 

ها و حساب "چنانچه بر اثر برداشت از حسابهاي بانكي بدون اطالع،  دستگاههاي اجرايي ملزم به ثبت حساب  .17

باشند، با توجه عدم همخواني مانـده بانـك و مانـده حسـاب      "كسري ابواب جمع برداشتي -اسناد دريافتني

تعديل گردد تـا بـا مانـده     "صيص يافتهاعتبار تخ "اي بايد حساب تخصيص اعتبار در اين صورت، به چه شيوه

 )ايي چگونه است؟ثبت بودجه(بانك برابر شود؟

 . در نسخه نهايي اصالح شده است 

چـرا   "تامين منابع الزم براي رفع كسري ابواب جمعي برداشتي "حسابداري عمليات جاري 31در ثبت شماره  .18

 اي پيش بيني نشده است؟ثبت بودجه

ثبت اعتبار تامين شده و بعد برگشـت آن  . بودجه اي است كه قبال عنوان شده است  چون ثبت ها مشابه ثبت هاي

 . به اعتبار مصرف شده الزامي است 

شود؟ آيـا هـر سـال بـا احكـام جديـد محاسـبه و        ذخيره حساب پايان خدمت كاركنان چگونه محاسبه مي  .19

 بله    گردد؟سال ثبت ميالتفاوت آن با احكام سال گذشته در حساب ذخيره پايان خدمت آن  مابه

 سنوات *آخرين حكم 

 "ارزش خـالص پايـان دوره  "لطفا توضيح فرماييد حساب تعديالت سنواتي با توجه به اينكـه معـين حسـاب     .20

باشد يك حساب دائمي است يا موقت؟ همچنين مانده حساب تعديالت سـنواتي كـه در سـالجاري ايجـاد      مي

 شده است؟اي نها اشارهشود چرا در بستن حساب مي

 . حساب موقت است 

شـود چـرا در   ايجاد مـي  "وجوه ارسالي بابت منابع عمومي"هنگام واريز وجوه مصرف نشده به خزانه، حساب  .21

 )شود؟اين حساب با چه حسابي بسته مي(ها به بستن آن اشاره نشده است؟بستن حساب



  

 

 

مسلما اين حساب در مقابل دريافتي بابت .اين حساب ساالنه موقت است و بايستي با حساب هاي موقت بسته شود 

يا درآمد در مـورد درآمـدهاي واريـزي قـرار     )در خصوص واريز وجوه مصرف نشده (اعتبارات يا درآمد اختصاصي 

 . خواهد گرفت 

ك نقدي دريافت نمايد، آيا سرك دريافت شده لزومـاً  ها سرچنانچه يك دستگاه اجرايي هنگام معاوضه دارايي .22

هاي خزانه واريز شود يا خير؟ در صورت مثبت بودن جواب توضيح فرماييد بـه حسـاب درآمـد    بايد به حساب

 ايي؟هاي سرمايهشود يا حساب واگذاري داراييمتفرقه منظور مي

 . محسوب  مي شود درآمد متفرقه . بايستي واريز شود 

  

 



تجوبس  هٌظَس ثجت پشداختْبی ؿیشهغؼی )ؿبهل پیؾ پشداخت، تٌخوَاُ روشداى پشداخوت ٍ(((( اثتوذا ػشكلول اػ      ( ث1ِ

ثذٌّبس هی ؿَد ٍ اػتجبس تخلیق یبكتِ ثؼتبًٌبس ٍ پغ اص ثجت هبلی سٍیوذاد دٍثوبسُ   ُ ّضیٌِ ای تأهیي ؿذ /ای ػشهبیِ

 اػتجبس تبهیي ؿذُ ثؼتبًٌبس( ٍت ؿیشهغؼی ثذٌّبس هی ؿَد خاػتجبس تبهیي ؿذُ ثبثت پشدا

َ  ؼت اص اثتذا ثًِیثْتش آیب ؼی ثٌبثشایي هغؼب هب اص هجل هی داًین ًِ پشداخت هب هغؼی اػت یب ؿیشهغ پشداختْوبی   سهٌظو

ؿیشهغؼی، ػشكلل اػتجبس ػشهبیِ ای/ّضیٌِ ای تبهیي ؿذُ ثبثت پشداخت ؿیشهغؼی ثذٌّبس ؿَد ٍ ثب تَجوِ ثوِ ه ول    

اص  یبكتِ ػشكلل ثؼتبًٌبس هٌبػت اًتخبة ؿَد ٍ حؼبثذاسی اػت یب اػتجبسات اختلبفتبهیي اػتجبس ًِ تٌخَاُ رشداى 

 یي خلَف چیؼت؟یي ثجت صایذ جلَریشی ؿَد( ًظش جٌبثؼبلی دس ا

( هاًَى هحاؾثات ػوَهی ًكَض، تاهیي اػتثاض تِ ػٌَاى یٌی اظ هطاحل ذطج، هجعا اظ كطآیٌدس پطزاذدم هدی    52تطاؾاؼ هازُ )پاؾد: 

هاًَى الحام تطذی  (28( هازُ )زهطاتن تٌس )تاقس. تٌاتطایي هوٌي اؾم هطحلِ تاهیي اػتثاض ٍ پطزاذم ّوعهاى ًثاقس. اظ ؾَی زیگط 

تایس زض حسٍز اتالؽ ٍ ترهیم اػتثاض تاقس.  ههطفپطزاذم ٍ ّعیٌِ ٍ  ،(، تؼْس2اًَى تٌظین تركی اظ هوطضات هالی زٍلم )هَاز تِ ه

   ِ هاتدل  هثلدؾ  تدِ هیدعاى    ،لصا حؿاب اػتثاض ّعیٌِ/ ؾطهایِ ای تاهیي قسُ تِ هٌظَض ًٌتطل اػتثاض ّعیٌِ/ؾدطهایِ ای ترهدیم یاكتد

ٍ اظ آًجا ًِ تاهیي اػتثاض هؼازل تؼْسات هاتل پطزاذم تا ؾدوق اػتثداض ترهدیم یاكتدِ العاهدی هدی تاقدس،         .پطزاذم ثثم هی قَز

 تاقس. تسیْی اؾم اًجام ثثم هطتَطِ هثل اظ ّط ضٍیساز هالی هطتثط العاهی هی

 

تؼْوذی   كوَست ِ ( ثب تَجِ ثِ ایٌٌِ دس كَست تـییشات دس ٍضیؼت هبلی دسآهذّبی ؿٌبػبیی ؿذُ اص عشف دٍلت ثو 2

 ثِ خضاًِ )ًِ داسای هبّیت ًوذی اػت( ثب یٌذیگش تْبتش ؿًَذ؟كَست رشكتِ اػت چِ تَجیْی داسد ًِ ٍجَُ اسػبلی 

ّای هالی ترف ػوَهی زض زؾتَض ًاض ًویتِ تسٍیي اؾدتاًساضزّای حؿداتساضی زٍلتدی هدطاض هطكتدِ ًدِ ایدي         نَضتانالح  :پاؾد

 .قَزیٌی اظ هَاضز انالحی هحؿَب هی هَضَع ًیع 

 

( هالى ه بػجِ صهبى )ػٌَات( دس پشداخت اٍسام هشثَط ثِ ججشاى ًبّؾ هذست خشیذ اٍسام چگًَِ اػت، اروش ایوي   3

ِ( آى ثِ پیوبًٌبس ثبؿذ ثوذٍى تَجوِ صهوبى    ئاٍسام هجل اص پبیبى ًبس پشٍطُ ثِ دػتگبُ ٍارزاس ؿَد ٍ هشاس ثِ پشداخت )اسا

 هوالى ه بػوجِ    ،ِ اٍسامئو ؿوَد یوب صهوبى اسا    دس ًظوش رشكتوِ هوی   ِ جْت ه بػجِ صهبى ؿشٍع ٍ خبتووِ پوشٍطُ   ئاسا

 ریشد؟ هشاس هی

ّیات هحتطم ٍظیطاى تاظُ ظهاًی هحاؾثِ حلع هسضت ذطیس  17/7/1397ّد هَضخ 55455/ت94141تِ هَجة ههَتِ قواضُ پاؾد : 

یؽ ئد پطزاذم هطالثات تا هؿدوَلیم ٍ تاییدس ض   تطایهتٌاؾة قطایط هطاضزاز كی هاتیي ٍ اظ ظهاى اتوام هْلم زضج قسُ زض هطاضزازّا 

آؿداظ قدسُ ٍ پایداى آى     ،(-1366ههَب –هاًَى هحاؾثات ػوَهی ًكَض  53هوام هجاظ اظ جاًة ٍی )هَضَع هازُ  /زؾتگاُ اجطایی 

 تاضید ؾطضؾیس اؾٌاز ذعاًِ اؾالهی هی تاقس.

تطای آى تؼییي ًكسُ اؾم، تاظُ ظهاًی  یهطتَط تاظُ ظهاًی هكرهزض ذهَل ؾایط هَاضزی ًِ كاهس هطاضزاز تَزُ ٍ یا زض هطاضزازّای 

یؽ ئد طلثٌداضاى تَؾدط ض   ُهحاؾثِ حلع هسضت ذطیس اظ ظهاى نسٍض حَالِ تطای ّطیي اظ نَضت ٍضؼیتْا یا نَضتحؿداتْای ندازض  

تاظُ ظهداًی هحاؾدثِ حلدع     هوام هجاظ اظ جاًة ٍی، تا تاضید ؾطضؾیس اؾٌاز ذعاًِ اؾالهی هی تاقس. زض نَضتی ًِ /زؾتگاُ اجطایی

تدسّی  ط یا تیكتط اظ یٌؿال ؾپطی قسُ تاقٌس تا ّواى ًطخ شًط قسُ هتٌاؾدة زٍضُ ظهداًی )ضٍظقدواض( تدِ هثلدؾ      ًوت ،هسضت ذطیس

 اضاكِ هی قَز. هؿجل



 

 صهبًی ًِ پیؾ پشداخت هجال پشداخت ؿذُ اػت ثجت صیش اػوبل ؿذُ: ،ّب اػن اص جبسی یب تولي ( صهبى ایجبد ّضی4ٌِ

 /ّضیٌِ/ داسایی دس جشیبى

 حؼبثْب ٍ اػٌبد پشداختٌی  

 /حؼبثْب ٍ اػٌبد پشداختٌی

 پیؾ پشداخت  

         )))) 

         ))))) 

 ثبًي پشداخت  

ثب ػٌبیت ثِ ایٌٌِ حؼبثْب ٍ اػٌبد پشداختٌی ثیبًگش هجلؾ هبثل پشداخت هی ثبؿذ ثِ ًظش هی سػذ ثْتش ثوَد ثجوت صیوش    

 اػوبل هی رشدیذ:

 /ّشثٌِ /داسایی دس جشیبى

 پیؾ پشداخت  

 حؼبثْب ٍ اػٌبد پشداختٌی  

هدَضخ   4922/54ًظام حؿاتساضی ترف ػوَهی اتالؿی طی تركٌاهِ قدواضُ   1397هطاتن كهل زٍم ٍ چْاضم اظ ًؿرِ ؾال پاؾد: 

 قَز. هی اػوال حؿاب ٍ اؾٌاز پطزاذتٌی ٍ پیف پطزاذم ؿاتْازض هواتل ح ّعیٌِ/زاضایی زض جطیاى تٌویل ،21/1/1397

 

رشدد( ثب تَجِ ثِ ایٌٌِ ػووال   ثبًي پیؾ دسیبكت ثذٌّبس هی "ّب پیؾ دسیبكت"صهبى دسیبكت ، ( دس ػشكلل دسآهذّب5

 ثبًي پیؾ دسیبكت ٍجَد ًذاسد ّذف اص ًبسثشد ایي ػشكلل چِ ثَدُ اػت؟

ٍجدَُ زضیداكتی تدِ ػٌدَاى تدسّی       ،زضآهس زضیاكم ًوایدس ف اظ احطاظ قطایط قٌاذم پیا هثالـی ضزض نَضتیٌِ ٍاحس هعاضقگط پاؾد: 

تسیْی اؾم تا تَجِ تِ ایٌٌِ تطذی ٍاحس ّای  ثثم هی هطزز. شیطتطقٌاؾایی هی قَز ٍ تا حهَل قطایط قٌاذم زض حؿاب تاًي 

ذهَل تؼییي  آهس هعتَض هی تاقٌس ٍ حؿاب هكرهی زض ایيهعاضقگط اظ لحاظ هاًًَی هجاظ تِ زضیاكم ایي ٍجَُ پیف اظ تحون زض

 تاقس. ضطٍضی هی زضیاكم تاًي پیف لصا اؾتلازُ اظ ؾطكهل ،هطزیسُ اؾم

 

( صهبًی ًِ اػٌبد خضاًِ اػالهی ثبثت هغبلجبت ٍ كَست ٍضؼیت ّبی علجٌبساى )پیوبًٌبساى( پشداخت هی ؿَد جْوت  6

 ؟ٍارزاسی اػٌبد خضاًِ ثشای ػپشد ُ حؼي اًجبم ًبس چِ ثجتی ثبیذ اًجبم ؿَد

هَضَع ترف زّن اظ حؿاتساضی هَاضز ذال ًظدام حؿداتساضی تردف    حؿاتساضی اؾٌاز ذعاًِ اؾالهی  6ٍ  5، 4تِ ثثم ّای پاؾد: 

 ػوَهی هطاجؼِ قَز.

 

ػشكلل دسیبكتی اص خضاًِ اص ه ل اػتجبسات تخلیق یبكتِ دسیبكتی ثبثت ػولیبت جبسی/ػشهبیِ ای  ثب تَجِ ثِ ایٌٌِ(7

ثب ػٌبیت ثِ ایٌٌِ ایي هٌبثغ ٍ ّوچٌیي هخبسج  ٍ ل بػ رشدیذُ اػت س ٍضؼیت هبلیتـییشات ددس كَست دس دٍسُ هتون 



اًجبم ؿذُ اص ه ل ایي هٌبثغ ػوالً هشثَط ثِ ثَدجِ ػبل هجل هی ثبؿذ پیـٌْبد هی رشدد ایي چٌیي دسآهذّب ٍ ّضیٌوِ  

 د(حزف ٍ ثِ كَست حؼبة رشدؽ حؼبة تـییشات دس اسصؽ خبلق هٌتول رشدهبلی هضثَساص كَست 

( ٍاحس ّای هعاضقگط هی تایؿم ندَضت ّدای هدالی ذدَز ضا تدط      1پاؾد : تط اؾاؼ اؾتاًساضزّای حؿاتساضی ترف ػوَهی قواضُ )

هثٌای تؼْسی تْیِ ًوایٌس ٍ هؼاهالت ٍ ؾایط ضٍیساز ّای هالی ضا زض ظهاى ٍهَع قٌاؾایی ًوایٌس ًِ زض ایي ذهَل زٍضُ تَزجِ ای 

قٌاذم ضٍیساز ّای هعتَض ًساضز. الظم تِ شًط اؾم زض هثٌای تؼْسی ّدیچ هًَدِ تلداٍتی اظ     ّیچ ًوكی زض ذهَل قٌاذم یا ػسم

ای  تیي ؾطكهل حؿاب زضیاكتی تاتم ػولیات جاضی/ؾطهایِ ای ٍ ؾطكهل حؿاب زضیاكتی تاتم ػولیات جاضی/ؾطهایِلحاظ هاّیم 

 زض زٍضُ هتون زض ظهاى قٌاؾایی ٍجَز ًساضز.

 

ِ  "اػلٌذ  99ثشای ػبل هبلی هٌتْی ثِ " ػولٌشد دس هؼوت ػٌَاى رضاسؽٍ ( كَست هوبیؼِ ثَدجِ 8  " تـییش ًٌذ ثو

 "اػلٌذ ٍدٍسُ هتون تب(((( 99ثشای ػبل هبلی هٌتْی ثِ 

نَضت ّای هالی ترف ػوَهی زض زؾتَض ًاض ًویتِ تسٍیي اؾدتاًساضزّای حؿداتساضی زٍلتدی هدطاض هطكتدِ ًدِ ایدي         انالح :پاؾد

هی تاقس. ضوٌا الیحِ ای تط ای انالح زٍضُ تَزجِ ای ٍ اًطثام آى تا ؾال هدالی تْیدِ قدسُ ًدِ اظ ططیدن      هَضَع ًیع هس ًظط هطاض 

    هثازی شیطتط زضحال پیگیطی هی تاقس.

 

ثب تَجِ ثِ ایٌٌِ ٍجَُ هشثَط ثِ پغ اًذاص ًبسًٌبى ػوْن  ، حؼبثذاسی حوَم ٍ هضایبی هؼتوش ًبسًٌبى – 3كلل  دس (9

 3كلول   3دٍلت دس اػتجبسات دػتگبُ اجشایی دیذُ ًوی ؿَد، تجؼبً ثِ ػٌَاى ّضیٌِ دػوتگبُ اجشایوی )ثجوت ؿووبسُ     

 دػتَسالؼول( هبثل ثجت ًوی ثبؿذ(

 لغلب ثلشهبییذ ایي ٍجَُ چگًَِ دس حؼبة دػتگبُ اجشایی ثجت ٍ اػوبل حؼبة هی ؿَد؟ 

ًاضًٌاى هی تاقدس ٍ تدا ػٌایدم تدِ      هؿتوط پاؾد: كهل ؾَم اظ ًظام حؿاتساضی ترف ػوَهی هطتَط تِ حؿاتساضی حوَم ٍ هعایای

َض تط اؾداؼ  هصًی هی قَز لصا اػوال حؿاب ضٍیساز پیف تیٌ ٍاحس ّای هعاضقگط "ؾایط"ایٌٌِ اػتثاض هعتَض)ؾْن زٍلم( زض اػتثاض 

ًظام  2ثثم ّای حؿاتساضی ایي كهل ًثَزُ ٍ ٍاحس ّای هعاضقگط هی تایؿم ثثم  حؿاتساضی هطتَط تِ ایي ضٍیساز ضا هطاتن كهل 

 ؾْن زٍلم( ًیعپطزاذم ّای هطتَط تِ پؽ اًساظًاضًٌاى )حؿاتساضی ترف ػوَهی زض زكاتط ذَز اػوال حؿاب ًوایٌس. ػلی ایحال 

 تط اؾاؼ اؾتاًساضز ّای حؿاتساضی ترف ػوَهی تِ ػٌَاى ّعیٌِ ٍاحس هعاضقگط قٌاؾایی هی قَز.

 

 ّبی ًیلوی، اكول احتیوبط ث نوی ًـوذُ اػوت،        ثخؾ ٍیظری –( دس هلبّین ًظشی رضاسؿگشی هبلی ثخؾ ػوَهی 01

ٍ )هبئذُ اكل ثْوبی تووبم ؿوذُ     حبلیٌِ دس اػتبًذاسدّبی حؼبثذاسی ثِ عَس ضوٌی اص ایي اكل اػتلبدُ ؿذُ اػت  دس

 (خبلق اسصؽ كشٍؽ

پاؾد: زض كهل ؾَم هلاّین ًظطی هعاضقگطی هالی تا اّساف ػوَهی، تطای ٍاحس ّای ػوَهی ًِ تحم ػٌدَاى ٍیػهدی ّدای ًیلدی     

هٌتكدط قدسُ،ًیع تدِ     2013( اٍلیي تاض زض غاًَیِ  IPSASBلوللی حؿاتساضی ترف ػوَهی )تَؾط ّیات تسٍیي اؾتاًساضزّای تیي ا

 ّویي قٌل ػول قسُ اؾم.

 



 :هغبلجبت هـٌَى الَكَل( دس خلَف ؿٌبػبیی رخیشُ 00

( هجَص هبًًَی ثشای رخیشُ عم(م( 37هؼئَلیت ٍكَل ك یح دسآهذّب ثش ػْذُ سییغ دػتگبُ اجشایی هی ثبؿذ )هبدُ 

 ٍ ایجبد ّضیٌِ دس ثجت ّبی هبلی ًذاسین؟ هـٌَى الَكَلهغبلجبت 

زض ایدي ذهدَل ًودی تاقدس ٍ ندطكا تدِ هٌظدَض ًحدَُ          هؿوَلیم ضییؽ زؾتگاُ اجطاییًاكی هطتَطِ ثثم ّای حؿاتساضی پاؾد: 

قٌاؾایی ضٍیساز ّای هعتَض زض ایي ذهَل ٍ زض چْاضچَب اؾتاًساضزّای حؿاتساضی ترف ػوَهی تِ ٍاحدس ّدای هعاضقدگط اتدالؽ     

َ    26)( هدازُ  1ضوٌا هجَظ هاًًَی اجطای اؾتاًساضزّای حؿاتساضی ترف ػوَهی ًیع تٌس ) قسُ اؾم. از تدِ  ( هداًَى الحدام تطذدی هد

 ( هی تاقس.2هاًَى تٌظین تركی اظ هوطضات هالی زٍلم )

 

 ّبی حؼبة ّب ٍ ػشكلل ٍجِ اكتشام دس كشم(09

دس ثشخی اٍهبت جْت پیؾ ثیٌی هبّیت حؼبة ٍ هلبسف اًجبم ؿذُ ثب ًَع اػتجبس هتلبٍت اػت ثِ ػٌَاى هنوبل   (0-09

 ؾّبی تلشیم ع دس كشَضایي هَ دس جشیبى دس هبلت ّضیٌِ ؿٌبػبیی هی رشدد( داساییثشخی اص ّضیٌِ ّبی اًجبم ؿذُ دس 

 ٍ هبّیت جبثجبیی دسج ًوی رشدد(

ًظام حؿاتساضی ترف ػوَهی تایس تِ هًَِ ای ططاحی قَز ًِ اهٌاى اجطای هدَاًیي ٍ هودطضات ضا  تدِ ّودطاُ اؾدتاًساضزّای       پاؾد:

حؿاتساضی ترف ػوَهی كطاّن ًوایس. تطایي اؾاؼ ثثم ّای تَزجِ ای ًكاى زٌّسُ العاهات هطتَط تِ تْیِ نَضت حؿاب ػولٌدطز  

 تطهیطًددسُ العاهددات هٌددسضج زض اؾدتاًساضزّای حؿدداتساضی ترددف ػوددَهی اؾددم.  ّدای هددالی زض  ًكددَض ٍ ثثددم تَزجدِ ؾدداالًِ ًددل 

تَزجِ ای تْیِ ٍ تٌویل هی قَز ٍ ّیچگًَِ اضتثاطی تا هاّیم  كطم ّای ػولٌطز نطكا تِ هٌظَض هعاضـ ػولٌطز شًط اؾم، الظم تِ 

ایي هَضَع هی تایؿم ضوي اػودال   زض ذهَلّوچٌیي  .)اظ هٌظط اؾتاًساضزّای حؿاتساضی: زاضایی یا ّعیٌِ( ٍ پطزاذم ّا ًساضًس

زض یاززاقدم ّدای تَضدیحی اككدا       ، هَضاز هطتَطثثم ّای هالی نحیح ٍ هٌطثن تا اؾتاًساضز ّا ٍ ًظام حؿاتساضی ترف ػوَهی

 هطزز.

 

اثوالؽ اػتجوبس    دػتَسالؼول ریشثظ ٍ ػوبص ٍ ًوبس  ػلی سؿن اثالؽ  ثشخی ٍاحذّبی اػتبًیدس  هیشث ث حؼبثذاسی (9-09

دس تشاص اػتبًْب ثجت ًوی رشدد( ایي دس حبلی اػت ًِ هَضَع هـبثِ ( هبًَى ه بػجبت ػوَهی ًـَس، 75هَضَع هبدُ )

 تَػظ اػتبًْب اػوبل حؼبة هی رشدد( ػبیش ٍاحذّبدس 

یایؿم هطاتن زؾدتَضالؼول حؿداتساضی هَضدَع تردف ّكدتن اظ       ای هی ًلیِ زؾتگاُ ّای اجطایی زضیاكم ًٌٌسُ هیط یاضاًِپاؾد: 

 ًیع ػول ًوایٌس.ای  حؿاتساضی هَاضز ذال ًظام حؿاتساضی ترف ػوَهی تا ػٌَاى حؿاتساضی ٍاهصاضی ٍ اؾتلازُ اظ هیط یاضاًِ

 

ٍصاست ( دس خلَف دسآهذّبیی ًِ دػتگبُ اػتبًی، دسآهذ داسای سدیق هتؼلن ثِ ػبیش ٍاحذّبی رضاسؿوگشی هنول   03

هتجَع خَد سا ٍكَل هی ًٌذ ٍ حؼبة ثبًي ساثغی ّن ثشایؾ تؼشیق ًـذُ اػت ثجت حؼبثذاسی ثِ چِ ً وَ خَاّوذ   

 ثَد؟

هبثل اػتلبدُ ثوشای  كلل پٌجن ًظبم حؼبثذاسی ثخؾ ػوَهی ت ت ػٌَاى حؼبثذاسی دسآهذّب  00ٍ  01ثجت ّبی  :پبػخ

 ایووي خلووَف ًووِ ثووش اػووبع هووَاًیي ٍ هوووشسات هشثووَط داسای حؼووبة ساثووظ دسآهووذی دس  اػووتدػووتگبّْبیی 



اص ػشكلول   ٌّگبم ؿٌبػبیی دسآهذؿگشی ًِ كبهذ حؼبة ّبی هضثَس هی ثبؿٌذ هی تَاًٌذاسرض هی ثبؿٌذ لزا ٍاحذّبی

ّب ٍ اػٌبد دسیبكتٌی دس هوبثل حؼبة ثذّی ثِ ػبیش ٍاحذّب اػتلبدُ ًوبیٌذ ٍ ثِ ٌّگبم ٍاسیض ٍجَُ ثوِ حؼوبة    حؼبة

( ًظبم حؼبثذاسی ثخؾ 0( هَاػذ ًبسثشدی هذسج دس كلل )9ثب ػٌبیت ثِ ثٌذ )ػالٍُ  ٌَع ًوبیٌذ( ثِهؼهشًض ایي ثجت سا 

الصم اص حؼبة ّبی اًتظبهی دیگشی ػالٍُ ثش هَاسد هٌوذسج  ػوَهی ثشای تْیِ رضاسؽ ّبی داخلی ٍ اػوبل ًٌتشل ّبی 

   دس ًظبم حؼبثذاسی ثخؾ ػوَهی اػتلبدُ ًوبیٌذ(

 

حذاهل اهوالم  (( 0( ّوبى اػتبًذاسد )ؿوبسُ )63( ٍ ثٌذ )00( اػتبًذاسد حؼبثذاسی ثخؾ ػوَهی ؿوبسُ )53ثٌذ )دس ( 04

 هٌذسج دس كَست ٍضؼیت هبلی ػٌَاى ؿذُ اػت(

دس  ، ثبیؼوتی آى سا سؿگشی دس ّش ًذام اص ػشكلل ّبی ریل كبهذ رشدؽ، هبًذُ یب ػولٌشد ثبؿذاٍاحذ رض آیب ارشػَال: 

 ذ؟ًوبیكَست ٍضؼیت هبلی اسایِ 

تحم ػٌَاى ًحَُ اضائِ نَضتْای هدالی، اطالػداتی ًدِ زض     (1)اؾتاًساضز حؿاتساضی ترف ػوَهی قواضُ  63ٍ  53هطاتن تٌس  :پاؾد

ز تایس حساهل حاٍی اهالم هٌسضج زض تٌسّای شًدط قدسُ تاقدس.    َنَضت ٍضؼیم هالی یا نَضت تـییطات زض ٍضؼیم هالی اضائِ هی ق

الظم تدِ شًدط    قدَز.  اضـهدع هدالی   ّای كاهس هطزـ اها زاضای هاًسُ تایس زض نَضت زاضای هطزـ ٍ هاًسُ ٍ ّوچٌیي اهالم اهالملصا 

ًِ تِ نَضت ٍاحس تدطای تودام زؾدتگاُ     "ؾٌاها"كطهم هَضز اؾتلازُ زض ترف ػوَهی زض ضٍیِ زضیاكم حؿاب ّا زض تط اؾاؼ اؾم

 هٌؼٌؽ هی قًَس. ًیع ایي اهالم تا هاًسُ نلط ّای اجطایی پیف تیٌی قسُ اؾم

 

( دسآهذ حبكل اص ػولیبت ؿیش هجبدلِ ای ًوِ ثیوبى هوی داسد ٍاحوذّبی     3( اػتبًذاسد ؿوبسُ )33( ثب تَجِ ثِ ثٌذ )05

هضثوَس سا دس دكوبتش    دسآهوذ  ًوبیٌوذ ًجبیوذ  رضاسؿگشی ًِ ثِ ًوبیٌذری اص عشف دٍلت یب ؿْشداسی دسآهذ ٍكوَل هوی   

 (ٌبػبیی ًٌٌذخَدؿ

دٍلت تَػظ ٍاحذ رضاسؿگش ٍكَل هی ؿَد دسآهذ دٍلت اػت یب ٍاحوذ  آیب ًلیِ دسآهذّبی ػوَهی ًِ اص عشف ػَال: 

 رضاسؿگش؟

ای )هالیات ٍ  ػولیات ؿیطهثازلِ اظ حانل( ترف ػوَهی تا ػٌَاى زضآهس 3( اؾتاًساضز حؿاتساضی قواضُ )33تا ػٌایم تِ تٌس )پاؾد: 

زٍلدم یدا قدْطزاضیْا     ططف اظقَز. ٍاحس هعاضقگطی ًِ تِ ًوایٌسهی  اًتواالت(، هالیات تٌْا تطای زٍلم ٍ قْطزاضیْا زضآهس تلوی هی

ًٌدس   قٌاؾایی ًویتاتم زضآهس  ایي ًٌس )هاًٌس ؾاظهاى اهَض هالیاتی ًكَض یا هوطى جوَْضی اؾالهی ایطاى(، اظ هالیات ضا ٍنَل هی

الظم تِ شًدط اؾدم ًحدَُ هعاضقدگطی      ٍ زضآهس هعتَض تِ ًوایٌسهی اظ زٍلم تَؾط ٍاحس ّای شیطتط زض زكاتط هالی هعاضـ هی هطزز.

 هطكتِ اؾم.ؾتاًساضزّای حؿاتساضی زٍلتی هطاضزض زؾتَض ًاض ًویتِ تسٍیي ا زض نَضت ّای هالیایي هَضَع 

 

ًول ًـوَس دس خلوَف اػوتلبدُ اص اٍسام خضاًوِ       0396( ثشای ثٌذ )م( هبدُ ٍاحذُ هبًَى اكالح هبًَى ثَدجِ ػبل 06

 ثجت حؼبثذاسی آى اسایِ ًـذُ اػت؟، دػتَسالؼول ٍ ً َُ «تولي اساضی»اػالهی ثشای 

ػوَهی تا ػٌدَاى حؿداتساضی    زؾتَضالؼول حؿاتساضی هَضَع ترف زّن اظ حؿاتساضی هَاضز ذال ًظام حؿاتساضی ترفتِ پاؾد: 

 .اؾٌاز ذعاًِ اؾالهی هطاجؼِ قَز



 

( ضٍیسازّای هالی هطتدَط تدِ   9ثثم قواضُ ) "ٍجَُ ؾپطزُ"ػٌَاى حؿاتساضی  تا ًظام حؿاتساضی ترف ػوَهی ( زض كهل قكن17

 ( قطایط ػوَهی پیواى:42هازُ )

( دس كَستی ًِ ّضیٌِ ػیت ٍ ًوق ًبؿی اص ًبس پیوبًٌوبس ثویؾ اص هیوضاى ػوپشدُ     9-0ثب تَجِ ثِ ثجت ؿوبسُ ) (0-07

 )ػذم ًلبیت هیضاى ػپشدُ( ثشای هبصاد آى، ثجت هشثَعِ پیـٌْبد ًـذُ اػت؟ دپیوبًٌبس ًضد ًبسكشهب ؿٌبػبیی رشد

تدا كدطو   ، حؿاتساضی ٍجدَُ ؾدپطزُ  كهل قكن ًظام حؿاتساضی ترف ػوَهی تا ػٌَاى  9 -1هٌسضج زض تٌس  ثثم حؿاتساضی پاؾد:

پیف تیٌی قسُ اؾم. تسیْی اؾم چٌاًچِ ؾپطزُ پیواًٌاض جْدم  ًلایم هیعاى ؾپطزُ تطای ضكغ ػیة ٍ ًوم ًاقی اظ ًاض پیواًٌاض 

 قسى حن زٍلم زضایدي ذهدَل تدط اؾداؼ    ضكغ ًوایم هعتَض ًاكی ًثاقس ٍاحس هعاضقگطهی تایؿم تِ هٌظَضی جلَهیطی اظ ضایغ 

 هطالثدات زض زكداتط ذدَز    هاتدِ التلداٍت تدِ ػٌدَاى     هَاًیي ٍ هوطضات هطتَط اهساهات الظم ضا تِ ػودل آٍضزُ ٍ ًؿدثم تدِ قٌاؾدایی    

 اهسام ًوایس.   

 

حؼبثْب ٍ اػٌبد "( حؼبة هؼیي 9-3ثِ ٌّگبم سكغ ػیت ٍ ًوق ًبؿی اص ػذم ایلبی تؼْذ پیوبًٌبس ثجت ؿوبسُ ) (9-07

ثؼتبًٌبس رشدیذُ، آیب ایي حؼبة ثیبًگش هبصاد ثش ضجظ ػپشدُ پیوبًٌبس هی ثبؿذ ًِ ثِ تٌبػوت آى داسایوی    "پشداختٌی

 دس جشیبى تٌویل، ؿٌبػبیی ؿذُ اػت؟

تِ ضكغ ػیدة ٍ  ، هطتثط تا قٌاؾایی تؼْسات ایجاز قسُ هطتَط 9-3هٌسضج زض تٌس  ب ّا ٍ اؾٌاز پطزاذتٌیذیط، ؾطكهل حؿا پاؾد:

 هی تاقس. ًوم ًاقی اظ ػسم ایلای تؼْس پیواًٌاض

 

 دس كَست تـییشات دس ٍضؼیت هبلی، دسیبكتی اص ه ل اػتجبسات تخلق یبكتوِ ثوِ ػٌوَاى دسآهوذ تلووی ؿوذُ،       ( 08

دػتَسالؼول حؼبثذاسی تؼْذی دس ثخؾ اػتجبسات ٍ دسآهذّب، ثِ ػٌَاى ػشكلل دسآهذی تؼشیق ًـذُ ٍ دس حبلیٌِ دس 

دس پبیبى ػبل هبلی دس صهبى ثؼتي حؼبثْب، ثجتی ثبثت احتؼبة آى ثِ حؼبة دسآهذ هؼشكی ًگشدیذُ اػت، ّوچٌیي دس 

،ًِ دس ایي ساثغِ پیـٌْبد هوی روشدد   اػتبًذاسدّبی حؼبثذاسی ثخؾ ػوَهی ثِ ػٌَاى هلبدین دسآهذی رًش ًگشدیذُ

 اكالحبت ٍ تَضی بت الصم دس دػتَسالؼول حؼبثذاسی تؼْذی ٍ اػتبًذاسدّبی حؼبثذاسی ثخؾ ػوَهی اػوبل رشدد(

تؼطیق اضایِ قسُ زض اؾتاًساضزّای حؿاتساضی ترف ػوَهی، زضآهس ػثاضت اؾم اظ اكعایف زض زاضایی، ًاّف زض تسّی یا  تٌاتط پاؾد:

زضیداكتی اظ ذعاًدِ اظ هحدل اػتثداضات     ؾطكهدل  ي اؾاؼ یا ظ ّط زٍ ًِ هٌجط تِ اكعایف اضظـ ذالم طی زٍضُ هی قَز. تطتطًیثی ا

ُ ٍ زض نَضت هالی زضآهسّا لحاظ قسكْطؾم حؿاب ّای هٌسضج زض ًظام حؿاتساضی ترف ػوَهی، ظیطهجوَػِ  ترهیم یاكتِ زض

 .اقاضُ قسُ ًیع تِ ػٌَاى زضآهس هعاضـ هی قَز

 

( ثْتش اػت چبلؾ ثیي هَضَع ؿیشهبًًَی ثَدى تؼْذ هبصاد ثش اػتجبس ثش اػبع هَاًیي هشتجظ ٍ اهٌبى ایجوبد رخیوشُ   09

هغبثن دػتَسالؼول حؼبثذاسی تؼْذی ثشعشف رشدد صیشا ایي دٍ هَضَع ثب ّن دس تضبد ٍ تٌبهق هی ثبؿٌذ ثغَسیٌِ اص 

كبهذ اػتجبس ثش اػبع دػتَسالؼول حؼبثذاسی تؼْذی ٍجَد  یي عشف اهٌبى ایجبد رخیشُ ثشای ّضیٌِ ّبی ت ون یبكتِ

هبًَى ه بػجبت ػوَهی ٍ ػبیش هَاًیي هشتجظ تؼْذ هبصاد ثوش اػتجوبس كبهوذ     93ٍ  99داسد اص عشف دیگش ثش اػبع هلبد 



ٍجبّت هبًًَی ثَدُ ٍ ّوچٌیي تؼْذ دس حذ تخلیق ٍ اػتجبس هغشح هی ؿَد ًِ ثْتوش اػوت دس ایوي صهیٌوِ هوَاًیي      

َػِ هشتجظ اكالح ؿذُ ٍ اص حبلت تخلق خبسج رشدد ٍ هشاتت اهش ثلَست ضؼق ًٌتشل داخلی هغشح رشدیذُ ٍ یوب  هَض

هَاػوذ   4كَستْبی هبلی رضاسؽ رشدد( )ثٌذ  تدالیل اً شاف اص ثَدجِ تَػظ دػتگبُ ّبی ریشثظ دس یبدداؿتْبی پیَػ

 ًبسثشدی(

( هداًَى تطًاهدِ قكدن    8( آییي ًاهِ اجطایی تٌدس )ت( هدازُ )  5الظم تِ شًط اؾم تا ایجاز ؾاهاًِ ًٌتطل تؼْسات هَضَع هازُ ) پاؾد:

زض ًظدام   ثثم ّای حؿاتساضی هٌسضج. تا ایي ٍجَز، هكٌل تا اًساظُ ظیازی هطتلغ ذَاّس قس تَؾؼِ ههَب ّیات هحتطم ٍظیطاى ایي

ًیي ٍ هوطضات هطتَط ٍ زض هالة اؾتاًساضز ّای حؿاتساضی ترف ػوَهی ٍ تِ هٌظَض قٌاؾایی حؿاتساضی ترف ػوَهی تط اؾاؼ هَا

ٍ اػوال حؿاب ضٍیساز ّای هالی زض ٍاحس ّای هعاضقگط پیف تیٌی قسُ اؾم ٍ هجَظی تطای پطزاذدم ّدای اقداضُ قدسُ ًثدَزُ ٍ      

 نطكا تِ هٌظَض قلاكیم هعاضقگطی زض نَضت ّای هالی هی تاقس.

 

ثشای ثجت هتوبثل هَجوَدی ٍ ّضیٌوِ )عوشف     09ٍ  08( دس كلل دٍم ثخؾ ػولیبت حؼبثذاسی جبسی ثجتْبی ؿوبسُ 91

ثؼتبًٌبس آى( حؼبة ثبًي ٍ تٌخَاُ رشداى پشداخت سا ّن هیتَاى اضبكِ ًوَد صیشا ٌّگبم ؿٌبػوبیی ٍ ثجوت ّضیٌوِ ٍ    

هوٌي اػت ثخـی ثلوَست پشداخوت   داخت، هَجَدی هوٌي ّؼت ػالٍُ ثش ؿٌبػبیی ثذّی ٍ تؼَیِ اص ه ل پیؾ پش

 ًوذی ثبؿذ(

حؿاتساضی ػولیات جاضی نطكا جْم قٌاؾدایی  كهل زٍم ًظام حؿاتساضی ترف ػوَهی تا ػٌَاى  19ٍ  18ثثم ّای قواضُ  پاؾد:

ًودسی  تسیْی اؾم زض هَاضز هعتَض ٍ تدِ ٌّگدام پطزاذدم     .هَجَزی ّا ٍ ّعیٌِ تِ نَضت تؼْسی)ؿیط ًوسی( پیف تیٌی قسُ اؾم

حؿاب تاًي هطتَط تؿتاًٌاض هی هطزز. الظم تِ شًط اؾم تِ ٌّگام قٌاؾایی ّعیٌِ ّا ٍ هَجَزی ّا اظ هحل تٌرَاُ هطزاى پطزاذم 

كهدل اقداضُ قدسُ زض     24ٍاهصاض قسُ تِ ػاهلیي شیحؿاب، ٍاحس ّای هعاضقگط هی تایؿم ضٍیساز ّای هطتَط ضا هطاتن ثثم قواضُ 

 ٌس.زكاتط ذَز اػوال حؿاب ًوای

 

، ثشای 90ٍ  91ی ػولیبت ػشهبیِ ای ثجتْبی ؿوبسُحؼبثذاس ًظبم حؼبثذاسی ثخؾ ػوَهی ثب ػٌَاى كلل چْبسمدس ( 90

پشداخوت سا ّون هوی توَاى     رشداى حؼبة ثبًي ٍ تٌخَاُ ، ثجت هتوبثل هَجَدی، داسایی دس جشیبى تٌویل ٍ داسایی ّب

ِ اضبكِ ًوَد صیشا ٌّگبم ؿٌبػبیی ٍ ثجت هَجَدی،  اص  داسایی دس جشیبى تٌویل ٍ داسایی ّب، ػالٍُ ثش ؿٌبػبیی ٍ تؼوَی

 ت، هوٌي اػت ثخـی ثلَست پشداخت ًوذی ثبؿذ(ه ل پیؾ پشداخ

كهل چْاضم ًظام حؿاتساضی ترف ػوَهی تا ػٌَاى حؿاتساضی ػولیات ؾدطهایِ ای ندطكا جْدم     21ٍ  20ثثم ّای قواضُ پاؾد: 

 تدسیْی اؾدم زض هدَاضز هعتدَض ٍ      .اى تِ نَضت تؼْسی)ؿیط ًوسی( پدیف تیٌدی قدسُ اؾدم    قٌاؾایی هَجَزی ّا ٍ زاضایی زض جطی

ّدا   اؾم تِ ٌّگام قٌاؾایی زاضایی زض جطیاى ٍ هَجَزی هطزز. الظم تِ شًط تِ ٌّگام پطزاذم ًوسی حؿاب تاًي هطتَط تؿتاًٌاض هی

هعاضقگط هی تایؿم ضٍیساز ّای هطتَط ضا هطداتن ثثدم   اظ هحل تٌرَاُ هطزاى پطزاذم ٍاهصاض قسُ تِ ػاهلیي شیحؿاب، ٍاحس ّای 

 كهل اقاضُ قسُ زض زكاتط ذَز اػوال حؿاب ًوایٌس. 34قواضُ 

 



( دس ثخوؾ  4( ثشای ثجت هتوبثل هَجَدی ثوِ ٌّگوبم ت لویل هبؿویي آالت خوذهبتی ٍ ػوشاًوی )ثجوت ؿووبسُ         99

ـَس هی تَاى اص ػشكلول ثبًوي دس هؼووت    ًل ً 0396( هبًَى ثَدجِ ػبل 6دػتَسالؼول حؼبثذاسی ثٌذ )ٍ( تجلشُ )

 ؟ثؼتبًٌبس اػتلبدُ ًوَد

هدَاضز ذدال ًظدام حؿداتساضی تردف ػودَهی تدا ػٌدَاى          7كهدل   29( تردف  4تا ػٌایم تِ تَضیحات شیل ثثم قدواضُ )  پاؾد:

 ّدای هطتدَط   ضٍیسازّای هطتدَط تدِ تؿدَیِ تدسّی     ًل ًكَض،  1396( هاًَى تَزجِ ؾال 6زؾتَضالؼول حؿاتساضی تٌس )ٍ( تثهطُ )

 هدطزز.  ًظام حؿاتساضی ترف ػوَهی زض زكاتط ٍاحس هعاضقگط اػوال حؿداب  كهل چْاضم هی تایؿم تط اؾاؼ ثثم ّای هٌسضج زض 

 تٌاتطایي هی تَاى اظ ؾطكهل تاًي اؾتلازُ ًوَز.

 

 




