بسمٍ تعالی
ضمیمٍ 1

فرم شىاسىامٍ خذمت دستگاٌ اجرایی

خذهت

ًام دستگاُ اجشایی:ادارُ کل اهَر اقتصبدی ٍ دارایی آررببیجبىؼربی
ًام دستگاُ هادسٍ:زارت اهَر اقتصبدی ٍ دارایی

ششح خذهت

ًَع خذهت

تر اساس ماده  35قانون اساسی کشور و تر اساس قوانین تودجه سالیانه پرداخت اتبثتاراه ینه ته از ار قرهت
اتبثاراه خنانه صوره می گیرد .کلیه دسبگاه یا و سارمانهاز م ذرج در قانون تودجه مشتوو اهتن اراه تذ متی
تاش ذ .در اتبذاز یر سا پس ار تصوهة تودجه در مجلس شوراز اسالمی ،قانون ته دسبگاهیتا ار جولته خنانته
اتالغ میگردد .پس ار درهاا قانون ،سارمان ترنامه و تودجه کشور می تاهسبی نسث ته ارائه تخصیص که معووال
یر سه ماه هکثار ته خنانه اتالغ می گردد ،اقذام نواهذ .دسبگاهیاز مشوو پس ار ارائه درخواست وجته کته تته
امضا رهحساب و ها مقام مجار رسیذه تاشذ ،نسث ته درهاا اتبثار تخصیص ماییانه خود ار قره خنانته اقتذام
می نواهذ.که کارش اسان خنانه پس ار تررسی و ثث و تامین اتبثار و ک بر درخواس  ،آن را تته اداره پرداخت
مرکن جه صذور چک و ارسا ته تانک ملی شعثه مذرس جه وارهن ته حساب دسبگاه اجراهی که تا تاهیذ اداره
خنانه اابباح گردهذه اس تحوهل می نواهذ.

خذهت تِ شْشًٍذاى ()G C

ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ

پرداخت اعتبارات هزینه ای (سایر)

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

دٌّذُ

 -1ػٌَاى خذهت:

 -2شٌاسِ خذهت 11111111111

 -4هشخصات خذهت

خذهت تِ کسة ٍ کاس()G B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای

دستگاُّای اجشایی

دٍلتی()G G
هاّیت خذهت

حاکویتی

سغح خذهت

هلی

سٍیذاد هشتثظ تا:

تَلذ

تصذی گشی
استاًی

هٌغقِ ای
سالهت

کسة ٍ کاس

هالیات

سٍستایی

شْشی

ثثت هالکیت

تاهیي اجتواػی

آهَصش
تاسیسات شْشی

تیوِ

تاصًشستگی

اصدٍاج

هذاسک ٍ

ٍفات

سایش

گَاّیٌاهِّا
ًحَُ آؿاص خذهت



تقاضای گیشًذُ خذهت

فشاسسیذى صهاًی

سخذاد سٍیذادی هشخص

هشخص
تشخیص دستگاُ

سایش... :

هذاسک الصم تشای اًجام

اعتببرات هصَة ،تخصیص اعتببرات ،دریبفت ًقذیٌگی اعتببرات تخصییص یبفتیِ ییبیر ّسیٌیِ ای،

خذهت

گسارش کسری حقَق از هسئَل حقَق خساًِ ٍدرخَایت ٍجِ ریحسبة.

قَاًیي ٍ هقشسات تاالدستی

 -1اصل  53قبًَى ایبیی  -2قبًَى هحبیببت عوَهی کشَرٍ آییي ًبهِ هیبدُ  54آى  -3هیبدُ 28

 -5جضییات خذهت

قبًَى الحبق ( -4 )2هبدُ  224قبًَى برًبهِ پٌجن -5قبًَى بَدجِ یبل ٍجذاٍل کالى آى

آهاس تؼذاد خذهت

 33دیتگبُ خذهت گیرًذُدس:

هاُ

فصل

گیشًذگاى
هتَسظ هذتضهاًاسایِ

 04دقیقه تراز یر خذم ته اراز یر خذم گیرنذه

خذهت:
تَاتش

یکثاس تشای ّویشِ

هاُ

فصل

سال

سال

تؼذاد تاس هشاجؼِ حضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال)

دفؼات هکشس تشای ّش پشداخت تِ ّش دستگاُ تا هشاجؼِ حضَسی ٍ یا تلفٌی جْت سفغ هـایشت
هثلؾ(هثالؾ)

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
www.ag.mefa.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=c
fd-fc - c fe- b dae d c
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی
اص آى:
هشاحل خذهت

ًَع اسائِ
الکتشًٍیکی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت
ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

سساًِ استثاعی خذهت
اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشکض تواس

رکش ضشٍست

هشاجؼِ حضَسی

ؿیشالکتشًٍیکی

جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسک
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش:

شْشستاًی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشکض تواس

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

هشاجؼِ تِ دستگاُ:
هلی

پست الکتشًٍیک

پیام کَتاُ

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

رکش ضشٍست

جْت احشاص اصالت فشد

هشاجؼِ تِ دستگاُ:

جْت احشاص اصالت هذسک

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش:

شْشستاًی

ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)

ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا

)ERP

رکش

ضشٍست

ؿیشالکتشًٍیکی

هشاجؼِ

پست الکتشًٍیک

حضَسی

استثاط تا دیگش دستگاُ ّا )

الکتشًٍیکی

هشاجؼِ حضَسی

سایش(تارکشًحَُ دستشسی)
ؿیشالکتشًٍیکی

هشحلِ تَلیذ خذهت

پیام کَتاُ

سایش(تا استفادُ اص شثکِ دٍلت)

الکتشًٍیکی

(فشایٌذ داخل دستگاُ یا

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)

سایش (تا استفادُ اص ًشم افضاس جاهغ خضاًِ)
جْتتت سفتتغ هـتتایشت دستتتگاّْا تتتا خضاًتتِ دس خصتتَ
پشداختی

هثتتالؾ

الکتشًٍیکی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک

اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشکض تواس

دسهشحلِ اسائِ خذهت

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

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش:

شْشستاًی
الکتشًٍیکی

تشخظ

فیلذّای هَسدتثادل

استؼالم الکتشًٍیکی

استؼالم ؿیش

دسیافت ًاهِّای سایشاػتثاسات ّضیٌِای(اتالؽ ًقذیٌگی)
ٍاسسال ّشگًَِ آهاس دسخَاستی اص دسیافت ٍپشداختّا
تخصیص سایش اػتثاسات ّضیٌِای داًشگاُّا

ساهاًِ ًظاست تش اجشای تَدجِ
ٍصاست داسایی

صَستحساب اصحسابّای پشداخت خضاًِ ٍسصذًوَدى

ساهاًِ ایٌتشًتی تاًک هلی

ٍاسیضیّای خضاًِداسی کل

ّضیٌِ)
ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهتِ
سیضی

اػتثتتتتتتتتاسات
-

هصتتتتتتتتَب ٍ

تشخظ

پشداخت

online

دستگاُ دیگش

هَسدتثادل

(دسصَست

دستِای

ًام ساهاًِ ّای

فیلذّای

هثلؾ

استؼالم الکتشًٍیکی

اگشاستؼالم ؿیشالکتشًٍیکی
است ،استؼالم تَسظ:

()Batch

دسدستگاُ

ایویل داخلی ٍصاستخاًِ

online
دستِای

رکش ضشٍست

جْت احشاص اصالت هذسک

هلی

(Batch

جْت احشاص اصالت فشد

هشاجؼِ تِ دستگاُ:

)

هشاجؼِ حضَسی

سایش(تارکشًحَُ دستشسی)

ًام ساهاًِ ّای دیگش

ًام دستگاُ دیگش

-8استثاط خذهت تاسایش دستگاّْای دیگش

پیام کَتاُ

دفاتش پیشخَاى

ؿیشالکتشًٍیکی

 -7استثاط خذهت تاسایشساهاًِ ّا (تاًکْای اعالػاتی)

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)

دستگاُ
-

هشاجؼِ کٌٌذُ

تخصیص
دستگاُ ّای داسای اػتثتاس
هصَب ٍ تخصیص
-

-

دسخَاستتتتتتت
ٍجِ ریحساب
-

-

دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼِ کٌٌذُ

-1درخَایت تٌخَاُ حسببذاری تَیط ریحسبة دیتگبُ
-2پرداخت تٌخَاُ گرداى حسببذاری ازهحل تٌخَاُ گرداى خساًِ بِ ریحسبببى،دراجرای آییي ًبهِ هبدُ  54قبًَى هحبیببت

 -9ػٌاٍیي فشایٌذّای خذهت

عوَهی کشَردرصَرت عذم ابالغ اعتببرات هصَة ٍتخصیص
-3اعوبل حسبة اعتببرات هصَة بِ تفکیک هٌببع تبهیي اعتببر،دیتگبُ ٍ برًبهِ
 -4اعوبل حسبة تخصیص اعتببربِ تفکیک هٌببع تبهیي اعتببر،دیتگبُ ٍ برًبهِ
-5ابالغ تخصیص بِ ریحسبببى دیتگبُ اجرایی
=6درخَایت ٍجِ ریحسبة از هحل اعتببرات تخصیص یبفتِ
 -7تسَیِ تٌخَاُ گرداى حسببذاری
 -8تبهیي کسری احتوبلی حقَق
 -9تعییي هبلػ قببل پرداخت پس ازتسَیِ تٌخَاُ ٍکسری حقَق
 -13صذٍریٌذحسببذاری ٍاریبل بِ ٍاحذصذٍرچک
-13تْیِ گسارشبت آهبری ازهیساى اعتببرات هصَة،تخصیص ٍپرداخت ٍ ارجبع بِ هسئَلیي خساًِ هعیي ایتبى

ً -04وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت
درخًاست تىخًاٌ
حسابذاری تًسط
ریحسابان

ادارٌ خزاوٍ معیه استان
تعییه میزان تىخًاٌگردان حسابذاری يپرداخت بٍ ریحسابان

ادارٌ خزاوٍ معیه استان
اعوبل حسبة اعتببرات هصَة بِ تفکیک هٌببع تبهیي
اعتببر،دیتگبُ ٍبرًبهِ
ادارٌ خزاوٍ معیه استان
اعوبل حسبة تخصیص اعتببر بِ تفکیک هٌببع تبهیي
اعتببر،دیتگبُ ٍبرًبهِ

ادارٌ خزاوٍ معیه استان
اعوبل حسبة اعتببرات هصَة بِ تفکیک هٌببع تبهیي
اعتببر،دیتگبُ ٍبرًبهِ
ادارٌ خزاوٍ معیه استان
درخَایت ٍجِ ریحسبة از هحل اعتببرات تخصیص یبفتِ

ادارٌ خزاوٍ معیه استان
تسَیِ تٌخَاُ گرداى حسببذاری

اریبل یٌذ
حسببذاری بِ

ادارٌ خزاوٍ معیه استان

صذٍر چک ،برای

تلی

آیب دیتگبُ کسری
حقَق دارد؟

تبهیي کسری حقَق بب جببجبیی اعتببر

جببجبیی ًقذیٌگی

خیر
ادارٌ خزاوٍ معیه استان
تعییي هبلػ قببل پرداخت پس از تسَیِ تٌخَاُ ٍ کسری حقَق

تْیِ گسارشبت آهبری از

ادارٌ خزاوٍ معیه استان

هیساى اعتببرات

صذٍریٌذ حسببذاری ٍاریبل بِ ٍاحذ صذٍر چک

هصَة،تخصیص
ٍپرداخت

نام ونام خانوادگی تکمیل کننده فرم:
افسبًِ شبُ هحوذزادُ

تلفي31938257:

پست الکتشًٍیک:

ٍاحذهشتَط :خساًِ هعیي ایتبى

