 -1ػٌَاى خذهت:

 -2شٌاسِ خذهت

( ایي فیلذ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی کشَس تکویل هی شَد).

نظارت مالي از طريق انتصاب ذيحسابان دستگاههاي اجرايي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

11111111111

ًام دستگاُ اجشایی :اداسُ کل ًظاست تش ریحساتیْا
ًام دستگاُ هادسٍ :صاست اهَس اقتصادی ٍ داسایی
ششح خذهت

دز زاستای مادٌ  09قاوًن محاسبات ػمًمی کشًزکٍ اػمال وظاازت ماا ی اس مجاازا يشازهجاواٍ َاا ي
شسکتُای دي تی اش وظس اوطباق پسداختُا ا مقسزات زاجغ ٍ َس وًع خسا ٍ ػُدٌ يشازت امًز اقتصاادی
ي دازایی است ي َمچىیه مادٌ  13قاوًن مرکًز مبىی س اوتصاب ذیحساب ا حکم يشازت اماًز اقتصااد
ي دازایی  ،ادازٌ کل وظازت س ذیحسا یُا پس اش احساش صالحیت شجص مؼسفی شدٌ ٍ سمت ذیحساب
وسبت ٍ هُیٍ پیش وًیس حکم اوتصاب جُت هایید مؼاين وظازت ما ی يخصاوٍ داز کل کشًز اقدام مای
وماید.

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:

هذاسک الصم تشای اًجام
خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی
آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى
هتَسظ هذت صهاى اسایِ
خذهت:
تَاتش
تؼذاد تاس هشاجؼِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى

تصذی گشی
استاًی
کسة ٍ کاس
تاصًشستگی

حاکویتی
سٍستایی
شْشی
هٌغقِ ای
هلی
ثثت هالکیت
تاهیي اجتواػی
هالیات
سالهت
آهَصش
تَلذ
هذاسک ٍ گَاّیٌاهِّا
سایش
ٍفات
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات شْشی
سخذاد سٍیذادی هشخص
فشاسسیذى صهاًی هشخص
تقاضای گیشًذُ خذهت
سایش... :
تشخیص دستگاُ
تقاضای دستگاُ – تاییذیِ حشاست -آخشیي هذسک تحصیلی -خالصِ خذهتی -آخشیي حکن کاسگضیٌی
قاًَى هحاسثات ػوَهی کشَس
خذهت گیشًذگاى دس:
11سٍص

هاُ

فصل

سال

یکثاس تشای ّویشِ
یکثاس
شواسُ حساب (ّای) تاًکی
هثلؾ(هثالؾ)
آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى

-6
ًحَُ
دستش
سی
تِ
خذه
ت

 -5جضییات خذهت

 -4هشخصات خذهت

ًحَُ آؿاص خذهت

ًَع هخاعثیي

ًَع خذهت

خذهت تِ شْشًٍذاى ()G C
خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G G

کلیِ دستگاّْای اجشایی کِ اص سدیف تَدجِ ی ػوَهی
استفادُ هی ًوایٌذ.

 61تاس دس:

هاُ

فصل

سال

پشداخت تصَست الکتشًٍیک

www. Zihesabiha.mefa.ir

رکش ضشٍست هشاجؼِ
حضَسی

هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ یا استثاط تا دیگش
دستگاُ ّا )

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى :سیستن صذٍس احکام ریحساتاى ٍ هؼاًٍیي ریحساب
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
ؿیشالکتشًٍیکی
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکتشًٍیکی
اسسال پستی
پست الکتشًٍیک
پیام کَتاُ
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
ػٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی) اتَهاسیَى اداسی
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
ؿیشالکتشًٍیکی
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
الکتشًٍیکی
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش (تارکشًحَُ دستشسی) اتَهاسیَى اداسی ٍ
پست الکتشًٍیک
سیستن صذٍس احکام ریحساتاى ٍ هؼاًٍیي ریحساب
ؿیشالکتشًٍیکی

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الکتشًٍیکی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی
پیام کَتاُ

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک
تلفي گَیا یا هشکض تواس
دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
ػٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تارکشًحَُ دستشسی) اتَهاسیَى اداسی

-8استثاط خذهت تا سایش دستگاّْای دیگش
 -9ػٌاٍیي فشایٌذّای
خذهت

تشخظ
online

استؼالم الکتشًٍیکی اگش استؼالم ؿیشالکتشًٍیکی
هثلؾ
ًام ساهاًِ ّای دستگاُ فیلذّای
ًام دستگاُ دیگش
است ،استؼالم تَسظ:
(دسصَست
هَسدتثادل
دیگش
پشداخت
ّضیٌِ)
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
 -1دسیافت دسخَاست دستگاُ اجشایی تشای اًتصاب ریحساب یا هؼاٍى ریحساب تِ ّوشاُ هذاسک
 -2تشسسی دسخَاست
 -3صذٍس حکن اتالؿی اص سَی هؼاٍى ًظاست هالی ٍ خضاًِ داس کل کشَس
 -4اسسال حکن تِ دستگاُ هشتَعِ

دستِای
()Batch

 -7استثاط خذهت تا سایش ساهاًِ ّا
(تاًکْای اعالػاتی) دس دستگاُ

رکش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

تشخظ
online

ًام ساهاًِ ّای دیگش

فیلذّای هَسدتثادل

دستِای
()Batch

ؿیشالکتشًٍیکی

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسک
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
استؼالم
استؼالم الکتشًٍیکی
ؿیش
الکتشًٍیکی

ً -11وَداس استثاعی خذهت:
دسخَاست
دستگاُ
اجشایی
اداره كل نظارت بر ذيحسابيها

دسیافت ٍ تشسسی دسخَاست ٍ هذاسک

خیش

آیا هذاسک اسسالی
کاهل است؟

تلِ

اداره كل نظارت بر ذيحسابيها

دسخَاست سفغ ًَاقص هذاسک

بله
اداره كل نظارت بر ذيحسابيها

اسسال تاییذیِ دستگاُ تشای اداسُ کل حشاست

D

ت

تاییذیِ
حشاست

اداره كل نظارت بر ذيحسابيها

تشسسی ششایظ فشد تا قاًَى ٍ هقشسات

اداره كل نظارت بر ذيحسابيها

صذٍس حکن ٍ اتالؽ

اسسال تِ فشد
هٌتخة

اسسال سًٍَشت
تِ دستگاُ

