بسمه تعالی
ضمیمه 1

فرم شىاسىامه خذمت دستگاه اجرایی

ًام دستگاُ اجشایی :اداسُ کل اهَس اقتصادی ٍداسایی آرستایجاىؿشتی

خذهت

 -3اسائِ

اعمال حساب درآمد و صدور تاييديه درآمد

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

دٌّذُ

 -1عٌَاى خذهت:

 -2شٌاسِ خذهت

11111111111

ًام دستگاُ هادسٍ :صاست اهَس اقتصادی ٍداسایی

ششح خذهت

 -1دسیافت ٍ توشکض دسآهذّای ٍصَل شدذُ دسدتااُّدای ارشایدی ،اسسدال ٍ اخدز تایدذیدِ اص
خضاًِداسی کل کشَس-2شٌاسایی دسآهذّا تشاساس کذّای دسآهدذی ،صدذٍس تایدذیدِ تدشای
دسآهذّای اًتقال یافتِ دستااُّا تِ خضاًِداسی کل  -3اصالح اشتثاُ ٍاسیدضی تدا راتجدایی
کذّای دسآهذی تا دسخَاست ریحساب هشتَعِ  -4استشداد هثالؾ اشدتثاُ ٍاسیدضی اص هحدل
دسآهذّا تِ دستااُّا تش اساس ًاهِ ریحساب ٍ -5صَل ٍ پشداخت دسآهذّای اختصاصی ًضد
خضاًِ ٍ اػوال حساب آىّا ٍ -6صَل ٍ اسسال دسآهذّای ػوَهی ًضد خضاًِ ٍ اػوال حسداب
آىّا  -7اسائِ گضاسش ّای هشتَط تِ ٍصَل دسآهذ تِ دتدشخاًِ ستاد تجْدض دسآهذ

ًَع هخاعثیي

ًَع خذهت

خذهت تِ شْشًٍذاى ()G C
خذهت تِ کسة ٍ کاس()G B
خذهت تِ دیگشدستگاُّای دٍلتی

 -4هشخصات خذهت

()G G
هاّیت خذهت

حاکویتی

سغح خذهت

هلی

سٍیذاد هشتثظ تا:

تَلذ

تصذی گشی
هٌغقِ ای
آهَصش

تاسیسات شْشی

استاًی

سالهت

هالیات

کسة ٍ کاس

تیوِ

اصدٍاج

تاصًشستگی

شْشی

سٍستایی

تاهیي اجتواعی

ثثت هالکیت
ٍفات

هذاسک ٍ

سایش

گَاّیٌاهِّا
ًحَُ آغاص خذهت

تقاضای گیشًذُ خذهت
تشخیص دستگاُ

فشاسسیذى صهاًی هشخص

سخذاد سٍیذادی هشخص

سایش... :

هذاسک الصم تشای اًجام

-1تاصًاشی ٍ تغثدق کذّای دسآهذی تا قاًَى تَدرِ سال ٍ حزف ،اضافِ ،اصالح ٍ راتجایی کذّای

خذهت

دسآهذی
 -2صَست حساب تاًکی توشکض دسآهذّای ػوَهی استاى
-3شٌاسایی دسآهذّای اسسال شذُ تِ خضاًِ داسی کل ٍ اخز تایدذیِ تشای دسآهذّای اًتقال یافتِ
ً -4اهِ دسخَاست تایدذیِ دسآهذ تِ اهضای ریحساب دستااُ هشتَعِ

قَاًیي ٍ هقشسات

اصل  53قاًَى اساسی ،هادُ  49 ٍ44، 39قاًَى هحاسثات ػوَهی ،آیدي ًاهِ توشکض ٍرَُ دسآهذ ٍ

تاالدستی

سپشدُ هَضَع هادُ  43قاًَى هحاسثات ٍ اصالحات تؼذی آى ،آیدي ًاهِ هادُ  74قاًَى هحاسثات

 -5جضییات خذهت

آهاس تعذاد خذهت

ػوَهی

 45هَسد خذهت گدشًذگاى دس:

هاُ

فصل

سال

گیشًذگاى
هتَسظ هذت صهاى اسایِ

تشخدص دسآهذّا ٍکاهل ًوَدى رذاٍل هشتَعِ رْت اسایِ تِ خضاًِ داسیکل ٍ سدتاد دسآهدذ سدِ سٍص

خذهت:

کاسی ،تایدذیِ دسآهذّا ٍ صذٍس آى تِ دستااُّای ارشایی تِ عَس هتَسظ  34دقدقِ تشای ّش دستااُ

تَاتش
تعذاد تاس هشاجعِ
حضَسی

یکثاس تشای ّویشِ
یک تاس دس ّش هاُ

یک تاس دس:

هاُ

فصل

سال

ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال)

هثلغ(هثالغ)

شواسُ حساب (ّای) تاًکی

-

-

-

-

-

-

تِ خذهت گیشًذگاى

پشداخت تصَست الکتشًٍیک

آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی
اص آى:
هشاحل خذهت

ًَع اسائِ
الکتشًٍیکی

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

رکش ضشٍست

غیشالکتشًٍیکی

جْت احشاص اصالت فشد

هشاجعِ تِ دستگاُ:

جْت احشاص اصالت هذسک

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش:

شْشستاًی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)

پست الکتشًٍیک

اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشکض تواس

پیام کَتاُ

دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى

جْت احشاص اصالت هذسک

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش:

شْشستاًی

ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک

سایش (تارکشًحَُ دستشسی)

غیشالکتشًٍیکی
رکش

دستگاُ ّا )

هشاجعِ تِ دستگاُ:

ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP

ضشٍست

الکتشًٍیکی

جْت احشاص اصالت فشد

هشاجعِ حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست

سایش(تارکشًحَُ دستشسی):شثکِ دٍلت

هشاجعِ

هشحلِ تَلیذ خذهت

پیام کَتاُ

سایش(تارکشًحَُ دستشسی)

هشاجعِ حضَسی

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشکض تواس

حضَسی

(فشایٌذ داخل دستگاُ

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک

الکتشًٍیکی

یا استثاط تا دیگش

سساًِ استثاعی خذهت

ًثَد صیشساختّای استثاعی هٌاسة

الکتشًٍیکی

پست الکتشًٍیک

اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشکض تواس

پیام کَتاُ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
جْت احشاص اصالت فشد
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش:

شْشستاًی

ًام ساهاًِ ّای دیگش

-

-

-

-

-

-

-

-

استعالم الکتشًٍیکی

تشخظ
دستگاُ دیگش

ت
پشداخت

تشخظ

(دسصَس

ّضیٌِ)
دستااُّای ٍصَل
کٌٌذُ دسآهذ هثل اهَس

-

استعالم غیش
الکتشًٍیکی

اگشاستعالم غیشالکتشًٍیکی
است ،استعالم تَسظ:

دستگاُ
-

اسسال آهاس

-

هالداتی ٍ گوشگ
تاًک هلی

online

ًام ساهاًِّای

فیلذّای هَسدتثادل

هثلغ

استعالم الکتشًٍیکی

دستِای ()Batch

ًام دستگاُ دیگش

-8استثاط خذهت تاسایش دستگاّْای دیگش

جْت احشاص اصالت هذسک

هلی

online

هشاجعِ حضَسی

هشاجعِ تِ دستگاُ:

دستِای

غیشالکتشًٍیکی

رکش ضشٍست

سایش(تارکشًحَُ دستشسی):شثکِ دٍلت

Batch

 -7استثاط خذهت تاسایش ساهاًِ ّا

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)

فیلذّای هَسدتثادل

(تاًکْای اعالعاتی) دسدستگاُ

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)

ساهاًِ خذهات

هثلؾ-تاسیخ ٍاسیضٍ

ایٌتشًتی تاًک

تشداشت-شواسُ

هلی

حساب

-

-

هشاجعِ کٌٌذُ
دستگاُ

-

-

هشاجعِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ

 -1استخشاج کذّای دسآهذی اص قاًَى تَدرِ سال هشتَعِ

 -9عٌاٍیي فشایٌذّای خذهت

 -2دسیافت صَستحساب ایٌتشًتی اص تاًک توشکض دسآهذّای ػوَهی استاى تاتت دسآهذّایی اًتقال یافتِ تِ حسابّای
خضاًِداسیکل
 -3شٌاسایی دسآهذّای استاًی ٍ هلی تش اساس تٌاظش یک تِ یک حسابّای ساتظ دستااُ ٍاسیض کٌٌذُ تا کذّای دسآهذی آى
دستااُ
 -4اسسال سیض دسآهذّای اًتقال یافتِ ٍ دسخَاست تایدذیِ اص خضاًِداسیکل تا اهضاء هؼاٍى ًظاست هالی ٍ سیدس خضاًِ هؼدي استاى
 -1-1-4دسخَاست تائدذیِ تَسظ ریحساتاى تاتت دسآهذّای اًتقال یافتِ دستااُّا
 2-1-4دسیافت دسخَاست ریحساب ٍکٌتشل تا دفاتش خضاًِ ٍکٌتشل کذّای دسآهذی

 3 -1-4صذٍستایدذیِ دستااُ تا اهضای هقاهات هجاص خضاًِ دس صَست تغاتق تایدذیِ تا دفاتش خضاًِ
 -4-1-4اسسال تِ ریحساب دس صَست ػذم تغاتق دسخَاست تا دفاتش خضاًِ یا اشتثاُ کذ دسآهذی
 -1-2-4اػوال سْن استاى تَسظ خضاًِداسیکل اص دسآهذّایی کِ هستقدوا تِ حساب آى ٍاسیض هیشَد.
 -2-2-4صذٍس تایدذیِ دسآهذّای اًتقال یافتِ ٍ سْن اػوال شذُ استاى ٍاسسال تِ خضاًِ هؼدي
 -3-2-4صذٍس سٌذ حساتذاسی دسآهذّای اًتقال یافتِ ٍ اسسال تِ ٍاحذ تٌظدن حسابّا
 -4-2-4اسائِ گضاسش دسآهذّای ٍصَل شذُ تِ هشارغ قاًًَی( دیَاى هحاسثات) ٍدتدشخاًِ ستاد تجْدض دسآهذ استاى
 -1-3-4دسیافت دسخَاست ریحساب هثٌی تش راتجایی کذ دسآهذی تِ ػلت اشتثاُ ٍاسیضی
 -2-3-4اسسال دسخَاست ریحساب تِ خضاًِداسی کل
-3-3-4هَافقت خضاًِداسیکل
-4-3-4صذٍس سٌذ حساتذاسی راتجایی
 -5-3-4صذٍس هجَص راتجایی ٍاصالح تایدذیِّا تا اهضاء هقاهات هجاص خضاًِ
 -1-4-4دسیافت دسخَاست ریحساب هثٌی تش استشداد اضافِ ٍاسیضی
 -1-2-4-4صذٍس هجَص تشداشت اص حساب توشکض دستااُ ٍ ٍاسیض تِ حساب سد ٍرَُ اضافِ دسیافتی ریحساب دس صَستیکِ اشتثاُ
ٍاسیضی هشتَط تِ سالراسی تاشذ.
 -2-2-4-4دسخَاست هثلؾ اص خضاًِداسیکل تا اػالم پدکشُ اصلی ٍفشػی هثالؾ اًتقال یافتِ هاُ ٍ سال هشتَط(هشتَط تِ سالراسی
ًثاشذ)
 -3-2-4-4اتالؽ هثلؾ دسخَاست شذُ هثٌی تش ٍاسیض تِ حساب تاًک سد ٍرَُ اصافِ دسیافتی خضاًِ
 -4-2-4-4صذٍس سٌذ حساتذاسی ٍ اسسال تِ ٍاحذ صذٍس چک رْت استشداد

ً -01وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

استخراج کذهای

درآمذی از قاوون
بودجه سال مربوطه

اداره خساوه معیه
اداره خساوه معیه

دریافت صَرتحساب ایٌترًتی از باًک تورکس درآهدّای عوَهی استاى بابت درآهدّای اًتقاال یافتِ بِ حسابّای خساًِداریکل
خساوه معیه
اداره خساوه
اداره

شٌاسایی درآهدّای استاًی ٍ هلی بر اساس تٌاظر یک بِ یک حسابّای رابظ دستگاُ ٍاریس کٌٌدُ با کدّای درآهدی آى دستگاُ
اداره خساوه معیه

ارسال ریس درآهدّای اًتقال یافتِ ّر هاُ ٍ درخَاست تاییدیِ از خساًِداریکل با اهضاء هعاٍى ًظارت هالی ٍرییس خساًِ هعیي استاى

درخَاست تائیدیِ تَسظ ذیحساباى بابت
درآهدّای اًتقال یافتِ دستگاُّا

اداره خساوه معیه

اعوال سْن استاى تَسظ خساًِداریکل از
درآهدّایی کِ هستقیوا بِ حساب خساًِداریکل

اداره خساوه معیه
دریافت درخَاست ذیحساب هبٌی بر جابجایی
کد درآهدی بِ علت اشتباُ ٍاریسی

ٍاریس هیشًَد.
خساوه معیه
اداره خساوه
معیه
اداره

دریافت درخَاست ذیحساب
ٍکٌترل با دفاتر خساًِ ٍکٌترل
کدّای درآهدی

صدٍر تاییدیِ درآهدّای
اًتقاال یافتِ ٍ سْن
اعوال شدُ استاى ٍ ارسال
بِ خساًِ هعیي

معیه
خساوه معیه
اداره خساوه
اداره

دریافت درخَاست ذیحساب
هبٌی بر استرداد اضافِ ٍاریسی

خساوهمعیه
اداره خساوه
معیه
اداره

ارسال درخَاست ذیحساب
بِ خساًِداری کل

خدش

آیا اشتثاُ
ٍاسیضی هشتَط
تِ سال راسی

خدش

آیا هبلػ درخَاست شدُ
با هبلػ شٌاسایی شدُ
عبق دفاتر خساًِ
،هغابقت داشتِ ٍکد
درآهدی صحیح است؟

هَافقت خساًِداریکل

است

خساوه معیه
اداره خساوه
معیه
اداره

خساوه معیه
اداره خساوه
معیه
اداره

صدٍر سٌد
حسابداری درآهدّای
اًتقال یافتِ ٍ ارسال
بِ ٍاحد تٌظین
حسابّا

درخَاست هبلػ از
خساًِداریکل با اعالم پیکرُ
اصلی ٍ فرعی هبالػ اًتقال
یافتِ هاُ ٍ سال هربَط

خساوهمعیه
اداره خساوه
اداره
معیه

صدٍر سٌد
حسابداری جابجایی

خساوهمعیه
اداره خساوه
معیه
اداره

ابالغ هبلػ درخَاست شددُ
هبٌی بدر ٍاریدس بدِ حسداب
باًدددک رد ٍجدددَُ اصدددافِ
دریافتی خساًِ

تلی

صدٍرتاییدیِ دستگاُ
با اهضای هقاهات
هجاز خساًِ

ارائِ گسارش درآهدّای
ٍصَل شدُ بِ هراجع
قاًًَی( دیَاى هحاسبات)
ٍدبیرخاًِ ستاد تجْیس
درآهد استاى

صدٍر هجَز جابجایی
ٍاصالح تاییدیِّا با
اهضاء هقاهات هجاز
خساًِ

ًام ًٍام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم:

تلفي:

سپدذُ هسؼَدی

31938257

صدٍر سٌد حسابداری
ٍ ارسال بِ ٍاحد
صدٍر چک جْت
استرداد

پست الکتشًٍیک:

صدٍر هجَز برداشت از
حساب تورکس دستگاُ ٍ
ٍاریس بِ حساب رد ٍجَُ
اضافِ دریافتی ذیحساب

ٍاحذهشتَط:
اداسُ خضاًِ هؼدي استاى

