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 1399نسبت به نسخه سال  نظام حسابداري بخش عمومي 1400تغييرات نسخه سال 

 شدهموارد حذف  شدهموارد اضافه  تغييرات اعمال شده عنوان رديف

 ها فهرست حساب 1

بابت  های غیر قطعی/ اعتبار هزینه اعتبار پرداخت

 های غیر قطعی پرداخت

  بندی اقتصادی دولت سطح تفصیلی ریز فصل طبقه

  بندی اقتصادی دولت سطح تفصیلی ریز فصل طبقه اعتبار هزینه مصرف شده اعتبار مصرف شده/

 های جاری سایر دارایی
شده برای فروش و سطح تفصییلی   های نگهداری معین دارایی  حساب

 دارایی مربوط و سالبندی  به تفکیک طبقه

 

 های جاری سایر دارایی
هیا و سیطح تفصییلی بیه      معین ذخیره کاهش ارزش داراییی   حساب

 بندی دارایی مربوط و سال تفکیک طبقه

 

 های انتقالی دارایی ارزش خالص انباشته/
هیا  بیه تفکییک     اصالح عبارت درج شده در سطوح تفصیلی حسیاب 

 اشخاصطبقه اقالم انتقال یافته و 

 

 های دریافتنی دارایی ارزش خالص انباشته/
هیا  بیه تفکییک     اصالح عبارت درج شده در سطوح تفصیلی حسیاب 

 طبقه اقالم انتقال یافته و اشخاص

 

  معین دریافتی از محل درآمدهای اختصاصی سال قبل  حساب دریافتی از خزانه از محل درآمدهای اختصاصی

 حساب های انتظامی

هیای احتایالی و طیرف     بیدهی  –معین حساب انتظیامی    های حساب

های احتاالی و سطح تفصییلی بیه تفکییک     بدهی –حساب انتظامی 

 سال، اشخاص و موضوع بدهی

 

2 
حسابداری عالیات 

 جاری

هیا   ( ارسال وجوه مربوط به حوالیه 13ثبت شااره )

کننیده   های دریافت )عاومی / اختصاصی(، به واحد

 اعتبار ابالغی

اضافه شده به توضیحات ذیل ثبت  واحد گزارشگر ابالغ دهنده اعتبار 

کننده اعتبیار ابالغیی را بیر اسیا       سهم هریک از واحدهای دریافت

هیا حوالیه و    موافقتنامه متبادله، به حساب بانک پرداخت مربیوط آ  

مراتب را به ذیحسابی دستگاه اجرایی دریافت کننده اعتبار و دییوا   

 .نااید عالم میمحاسبات کشور ا

برای ابالغ اعتبار، درخواست وجهی از سیوی واحید گزارشیگر    

شود. خزانه پس از بررسی  ابالغ دهنده اعتبار به خزانه ارایه می

اعتبار تخصیص یافته درخواست کننده و تایید درخواست وجه، 

وجوه مربوط را به حساب بانک پرداخت واحد گزارشگر میککور  

گزارشگر ابالغ دهنده اعتبیار نییز سیهم    نااید. واحد  واریز می

کننده اعتبار ابالغیی را بیر اسیا      هریک از واحدهای دریافت

ها حواله  موافقتنامه متبادله، به حساب بانک پرداخت مربوط آ 

و مراتب را به ذیحسیابی و دسیتگاه اجراییی دریافیت کننیده      

 نااید. اعتبار، خزانه و دیوا  محاسبات کشور اعالم می
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(  به هنگام دریافت اعالمیه ابیالغ  14شااره )ثبت 

 اعتبار و واریز وجوه ابالغی )عاومی / اختصاصی(

توضیحات ذیل ثبت  با ابالغ اعتبیار، مسیلولیت پاسیخگویی     اصالح

منابع مربوط از واحد گزارشگر ابالغ دهنده به واحد گزارشیگر ابیالغ   

بایسیتی توسی     یابد. منابع مربوط به ابالغ اعتبیار  گیرنده انتقال می

خزانه به حساب بانک پرداخت واحد گزارشگر ابالغ دهنیده وارییز و   

روز قبل از پایا  مهلت قانونی مصرف اعتبار به حسیاب   10حداکثر تا 

کننده  واحد گزارشگر ابالغ گیرنده واریز گردد. واحد گزارشگر دریافت

ده اعتبار ابالغی باید در موعد قانونی مقرر، مانده وجیوه مصیرف نشی   

اعتبار مککور را براسا  مشخصات اعتباری به حسیاب مربیوط نیزد    

خزانه واریز و تاییدیه اخک نااید تا تعهدات پرداخت نشده از آ  محل 

 های بعد با رعایت مقررات مربوط پرداخت نااید. را در سال

 

ها بابت تعهدات  شناسایی بدهی(  40ثبت شااره )

 یافتهمازاد بر اعتبار هزینه تخصیص 

الزم به ذکر است در صورتیکه که اضافه شده به توضیحات ذیل ثبت  

واحدهای گزارشگر بر اسا  استانداردهای حسابداری بخش عایومی  

باشند میی   "بدهی های احتاالی"ملزم به افشای اطالعات مربوط به 

در  "بیدهی هیای احتایالی    -حساب انتظیامی "بایست با استفاده از 

نسبت به ثبیت   "بدهی های احتاالی –ظامی طرف حساب انت "مقابل

 آ  در دفاتر خود اقدام نااید.

 

3 
حسابداری تالک 

 ای های سرمایه دارایی

کیه مطیابق قیوانین و     (  در صورتی11ثبت شااره )

مقررات مربوط، بخشی از منابع واحد گزارشگر بیه  

 .عنوا  سایر منابع از خزانه تامین و دریافت گردد

هاچنین چنانچه واحد گزارشیگر  اضافه شده به توضیحات ذیل ثبت  

طرح تالک دارایی های سرمایه ای شرکت های دولتیی وجیوهی را از   

ها و پرژه هیای خیود    محل منابع داخلی شرکت به منظور اجرای طرح

بانیک  "دریافت نااید می بایست به هنگام دریافت این وجوه حساب 

سایرحساب ها و "را در مقابل حساب  "وجیییوه سایر منابییییییع

اعاال حساب نااید. بدیهی است پیس از تکاییل    "اسناد پرداختنی

دارایی ایجاد شده به هنگام انتقال آ  دارایی به منابع داخلی شرکت، 

حساب بدهی مورد نظر در مقابل داراییی مزبیور از دفیاتر آ  واحید     

 گزارشگر خارج می شود.
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هیا   وجوه مربوط به حواله (  ارسال13ثبت شااره )

)عاومی/ اختصاصی(، به واحدهای دریافت کننیده  

 اعتبار ابالغی

واحد گزارشگر ابالغ دهنده اعتبار اضافه شده به توضیحات ذیل ثبت  

کننده اعتبیار ابالغیی را بیر اسیا       سهم هریک از واحدهای دریافت

حوالیه و  هیا   موافقتنامه متبادله، به حساب بانک پرداخت مربیوط آ  

مراتب را به ذیحسابی دستگاه اجرایی دریافت کننده اعتبار و دییوا   

 نااید. محاسبات کشور اعالم می

برای ابالغ اعتبار، درخواست وجهی از سیوی واحید گزارشیگر    

شود. خزانه پس از بررسی  ابالغ دهنده اعتبار به خزانه ارایه می

است وجه، اعتبار تخصیص یافته درخواست کننده و تایید درخو

وجوه مربوط را به حساب بانک پرداخت واحد گزارشگر میککور  

نااید. واحد گزارشگر ابالغ دهنده اعتبیار نییز سیهم     واریز می

کننده اعتبار ابالغیی را بیر اسیا      هریک از واحدهای دریافت

ها حواله  موافقتنامه متبادله، به حساب بانک پرداخت مربوط آ 

تگاه اجراییی دریافیت کننیده    و مراتب را به ذیحسیابی و دسی  

 نااید. اعتبار، خزانه و دیوا  محاسبات کشور اعالم می

(  به هنگام دریافت اعالمیه ابیالغ  14ثبت شااره )

 اعتبار و واریز وجوه ابالغی )عاومی/ اختصاصی(

 

با ابالغ اعتبیار، مسیلولیت پاسیخگویی    توضیحات ذیل ثبت   اصالح

ابالغ دهنده به واحد گزارشیگر ابیالغ   منابع مربوط از واحد گزارشگر 

یابد. منابع مربوط به ابالغ اعتبیار بایسیتی توسی      گیرنده انتقال می

خزانه به حساب بانک پرداخت واحد گزارشگر ابالغ دهنیده وارییز و   

روز قبل از پایا  مهلت قانونی مصرف اعتبار به حسیاب   10حداکثر تا 

کننده  واحد گزارشگر دریافتواحد گزارشگر ابالغ گیرنده واریز گردد. 

اعتبار ابالغی باید در موعد قانونی مقرر، مانده وجیوه مصیرف نشیده    

اعتبار مککور را براسا  مشخصات اعتباری به حسیاب مربیوط نیزد    

خزانه واریز و تاییدیه اخک نااید تا تعهدات پرداخت نشده از آ  محل 

 اید.های بعد با رعایت مقررات مربوط پرداخت نا را در سال

 

هییای واحیید  (  انتقییال دارایییی29ثبییت شییااره )

گزارشگر منظور شده در بودجه ساالنه کل کشیور  

به سایر واحدهای مندرج در قانو  بودجه سیاالنه  

 کل کشور بر اسا  قوانین و مقررات مربوط

های واحد گزارشگر به سایر  الف( در صورت انتقال داراییاصالح بخش 

استانداردهای حسابداری بخیش عایومی   واحدهای گزارشگر مشاول 

 بر اسا  الزام قوانین و مقررات مربوط

 

های واحد گزارشگر به سیایر   در صورت انتقال دارایی ب(اصالح بخش 

واحدهای گزارشگر مشاول استانداردهای حسابداری بخیش عایومی   

 بر اسا  تشخیص واحد مربوط
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تعهدات ها بابت  (  شناسایی بدهی53ثبت شااره )

 ای تخصیص یافته مازاد بر اعتبار سرمایه

الزم به ذکر است در صورتیکه که اضافه شده به توضیحات ذیل ثبت  

واحدهای گزارشگر بر اسا  استانداردهای حسابداری بخش عایومی  

باشند میی   "بدهی های احتاالی"ملزم به افشای اطالعات مربوط به 

در  "دهی هیای احتایالی  بی  -حساب انتظیامی "بایست با استفاده از 

نسبت به ثبیت   "بدهی های احتاالی –طرف حساب انتظامی  "مقابل

 آ  در دفاتر خود اقدام نااید.

 

4 

حسییییابداری مییییوارد 

خاص/حسابداری وجیوه  

   های بین راهی چک

 مقدمه

بدیهی است واحدهای گزارشگری که از اضافه شده به پایا  پاراگراف  

نااینید مجیاز بیه اسیتفاده از ایین       حواله الکترونیک اسیتفاده میی  

 باشند. دستورالعال نای
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 خیاص/ حسابداری موارد 

حسیییابداری اسیییترداد 

 وجوه اضافه دریافتی

از محیل منیابع    ب( استرداد وجوه اضافه دریافتی

 اختصاصی وصولی
 ها ( بستن حساب4ثبت شااره )

 

 

و هزینه ( 68( تا )66موضوع مواد )) پ( استرداد وجوه اضافه دریافتی

قانو  امور گارکی( مربوط بیه   (45( ماده )2رداری موضوع تبصره )انبا

 ها گارک جاهوری اسالمی ایرا  و گارک استا 

 

6 

 خیاص/ حسابداری موارد 

حسیییابداری مطالبیییات 

تایید شیده پیاانکیارا    

عنوا  ضاانتنامه وجیه   به

 الضاا 

(  واریز وجوه سیررده بیه حسیاب    4) ثبت شااره

 مربوط

ثبت های بودجیه ای الزم در   بدیهی استاصالح توضیحات ذیل ثبت  

این خصوص اعاال و هاچنین کسور مربوط نیز پس از تیامین اعتبیار   

 الزم، پرداخت خواهد شد.
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 خاصحسابداری موارد 

 
 درآمیدهای  مصرف و وصول حسابداریاضافه شد  بخش سی و سوم. 

 دارای مجوز قانونی(اختصاصی)صرفا برای واحدهای گزارشگر  ارزی

 

8  
آوری  حسابداری عالیات سازما  جاع. بخش سی و چهارماضافه شد  

 و فروش اموال تالیکی به ناایندگی از دولت

 

9  
گکاری کوتاه میدت   حسابداری سرمایه. بخش سی و پنجماضافه شد  

 ها در سهام شرکت
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10 

 یها ادداشتی. 3پیوست 

 یهییا صییورت یحیتوضیی

واحدهای گزارشگر  یمال

 ناونه

ها و اسناد دریافتنی حاصل از  . حساب4  ادداشتی

 ای عالیات مبادله

 حصه جاری مطالبات بلندمدت

 حصه جاری تسهیالت مالی دریافتنی بلندمدت

 حصه جاری تسهیالت مالی دریافتنی ارزی بلندمدت

 

  ذخیره بابت جرایم زیست محیطی . سایر ذخایر21-2یادداشت 

  "شخص"تعیین  های دریافتی . دارایی47یادداشت 

  "شخص"تعیین  های انتقالی . دارایی48یادداشت 

 8پیوست  11
ای و کنترل آ  بیا   های بودجه راهناای تکایل فرم

 ها تراز حساب

  اصالحات الزم در پیوست اعاال گردید.

  های مالی تلفیقی دستورالعال تهیه صورتاضافه شد    9پیوست  12

 


