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  فصل دوم

  صول بنیادین حسابداري دولتیا

  چارچوب حسابداري دولتی و غیرانتفاعی:اصول بنیادین حسابداري دولتی .1

. 4اصل تامین اعتبار و ایجاد تعهد . 3لزوم کنترل بودجه . 2نگهداري حساب مستقل . 1: اصل حسابداري دولتی 5

  عهدياصل استفاده از نیمه ت. 5اصل تقدم قوانین و مقررات بر اصول حسابداري 

  :اصل لزوم نگهدار حساب هاي مستقل.1

  یک واحد مالی:منطبق بر مجموعه سازمان:در سازمان انتفاعی entity:واحد .1

  هر حساب یک واحد:حساب مستقل جداگانه:واحد در سازمان غیر انتفاعی .2

  منبع تامین مالی سازمان دولتی: Fund:حساب مستقل .3

  نه هاي اهداف از آن منابعتامین مالی هزی:منابع گوناگون در اختبار دولت .4

  ایجاد حساب مستقل >هر منبع دولت؛ داراي ضوابطی براي مصرف  .5

  هر منبع مالی یک شخصیت حسابداري:اصل نگهداري حساب مستقل .6

  Fundحساب مستقل یا :پایه و اساس اصل نگهداري حساب مستقل .7

  .یک واحد حسابداري است. 2یک واحد مالی است . 1: مشخصات حساب مستقل .8

  دارا بودن منابع مالی مشخص براي تامین هزینه اهداف:د مالی بودنواح .9

  ثبت شدن فعالیت هاي مالی مربوط به منابع در آن: واحد حسابداري بودن .10

  گزارشگري وضعیت داراي جاري، بدهی هاي جاري و مازاد: واحد حسابداري بودن .11

  ري مستقل براي ثبت رویدادهاوجود یک واحد مالی و وجود یک واحد حسابدا:شروط ایجاد حساب مستقل .12

  مسئولیت امور مالی دولت: مسئولیت خزانه داري کل .13

  یک ترازنامه دارد: هر حساب مستقل .14

  قانون اساسی  55اصل : ضرورت قانونی اصل لزوم نگهداري حساب مستقل .15

هیچ هزینه اي از اعتبارات . 2. هر وجهی در محل صحیح خود مصرف شود. 1:قانون اساسی 55اصل  .16

  .تجاوز نکندمصوب 

  .گویند هاي مستقل می به حسابداري دولتی حسابداري حساب:خی کشورهاردر ب .17
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  :اي اصل کنترل بودجه. 2

  برنامه عملیات مالی دولت براي یک مدت معین:بودجه .1

  پیش بینی هزینه هاي و درآمدها  و سایر منابع مالی الزم براي تامین هزینه: بودجه .2

  اورد میزان و انواع مبالغعملیات مربوط به بر: بودجه بندي .3

  مقایسه ارقام واقعی درآمد و هزینه با درآمد و اعتبارات مصوب بودجه:کنترل بودجه .4

  حصول اطمینان از درآمدها و انجام دقیق هزینه هاي دولتی: کنترل بودجه .5

  .هیچ هزینه اي نباید از اعتبارات مصوب تجاوز کند:قانون اساسی 55اصل  .6

  .فت ها باید در خزانه داري کل متمرکز شوددریا:قانون اساسی 53اصل  .7

  .همه پرداخت ها باید در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد:قانون اساسی 53اصل  .8

  .دیوان محاسبات زیر نظر مستقیم مجلس شوراي اسالمی:قانون اساسی 54اصل  .9

  .اسیقانون اس 55و  53اصل : الزامات قانونی رعایت اصل کنترل بودجه اي .10

  .استخراج اطالعات مفید مورد نیاز مدیریت براي مدیران اجرایی: رعایت اصل کنترل بودجه .11

  .نیاز مدیران اجرایی. 2الزامات قانونی . 1: فاکتور هاي مهم رعایت اصل کنترل بودجه .12

  .افتتاح حساب هاي بودجه اي: عمل الزم براي کنترل بودجه اي .13

ولین براي حصول اطمینان از مصرف درآمد براساس قانون ابزاري براي مسئ: اصل کنترل بودجه اي .14

  .مصوب

  .لزوم نگهداري درآمدهاي واقعی و هزینه هاي واقعی در بودجه ساالنه کشور:اصل کنترل بودجه اي .15

  .تهیه صورتحساب عملکرد ساالنه بودجه کل کشور: اصل کنترل بودجه اي .16

  .محاسبات کشور دیوان: رسیدگی کننده به صورتحساب عملکرد ساالنه کشور .17

  اصل تامین اعتبار و ایجاد تعهد. 3

  .هزینه دستگاه دولتی پس از طی مراحل مختلف مشخص پرداخت میشود .1

  .اختصاص دادن قسمتی از اعتبارات تخصیص یافته به هزینه معین:تامین اعتبار .2

  .دقبل از هر پرداختی باید از وجود اعتبار تخصیص یافته اطمینان حاصل کر: تامین اعتبار .3

  .یک اجازه کلی قانونی، از طرف قوه مقننه به قوه مجریه:اعتبار مصوب .4
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  .اجازه کلی قانونی خرید کاال و خدمات مورد نیاز براي تحقق اهداف:اعتبار مصوب .5

  .اجازه ایجاد بدهی ناشی از خرید کاال و خدمات: اعتبار .6

  .استفاده از اعتبار مشروط است .7

  .وصول درآمد قانونی:مالیتامین منابع :شرط استفاده از اعتبار .8

  .اجازه اي از طرف دولت به واحدهاي تابعه:تخصیص اعتبار .9

  .اجازه استفاده از کل یا قسمتی از اعتبارات مصوب بودجه:تخصیص اعتبار .10

  .اعتباري که قوه مقننه به دولت داده:اعتبار مصوب .11

  .اعتبار مصوباجازه دولت به واحدهاي تابعه خود براي استفاده از :اعتبار تخصیص یافته .12

  .اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار تخصیص یافته به خرج معین:تامین اعتبار .13

  .اصل تامین اعتبار:پیش شرط تحقق اصل کنترل بودجه اي .14

  اصل تقدم قوانین و مقررات بر اصول متداول حسابداري.4

  .دولتیقوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور ترسیم کننده خط مشی کلی حسابداري  .1

  .پیگرد قانونی داشتن اطاعت نکردن از قوانین مالی کشورها .2

  .اولویت با قوانین است:مغایرت داشت اصول حسابداري با قوانین مالی کشور .3

  .مبناي نقدي تعدیل شده :حسابداري دولتی ایران .4

  .نیمه تعهدي:کمیته بین المملی حسابداري دولتی .5

  اصل استفاده از مبناي نیمه تعهدي. 5

  نیمه تعهدي و تعهدي تعدیل شده:وش پیشنهادي کمیته بین المللیدو ر .1

  

  حساب مستقل

  تحت تاثیر قوانین و مقررات مالی کشور:تعداد حساب هاي مستقل هر کشور .1

حساب مستقل وجوه . 1:طبقه بندي کلی کمیته بین المللی تدوین استانداردهاي حسابداري دولتی 3 .2

  حساب مستقل وجوه امانی. 3حساب مستقل وجوه سرمایه اي . 2دولتی 

  حساب مستقل وجوه دولتی.1
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  تاکید بر فعالیت هاي مصرفی:حساب مستقل وجوه دولتی .1

  دارائی ها و منابع متعلق به دولت:حساب مستقل وجوه دولتی .2

  تحصیل و مصرف منابع:ماموریت حساب مستقل وجوه دولتی .3

حساب مستقل وجوه .بحساب مستقل وجوه عمومی . الف:حساب مستقل وجوه دولتی انواع  .4

حساب مستقل وجوه عوارض .حساب مستقل وجوه بازپرداخت بدهی عمومی د.اختصاصی ج

  حساب مستقل وجوه پروژه هاي عمرانی. مخصوص ه

  :عمومی وجوه مستقل حساب.الف

 کشور عمومی درآمدهاي:مالی تامین منبع .1

 یامورعمومی،اموراجتماع امورعمومی،دفاع:عمومی وجوه مستقل مواردحساب .2

  درآمداختصاصی وجوه مستقل حساب.ب

 قانون موجب به وصولی درآمداختصاصی:درآمد منبع:درآمداختصاصی وجوه مستقل حساب .1

  :عمومی بدهی بازپرداخت وجوه مستقل حساب.ج

 وبهره اصل بازپرداخت براي:ایجاد دلیل:عمومی بدهی بازپرداخت وجوه مستقل حساب .1

 .بلندمدت وامهاي

 .عمومی وجوه مستقل حساب:منابع .2

 .وجودندارد درایران .3

  :مخصوص عوارض وجوه مستقل حساب:د

 خاص گروه براي معین خدمت دادن انجام:مخصوص عوارض وجوه مستقل حساب .1

 ازشهروندان

  افراد از قسطی یا طوریکجا به خدمت شده تمام بهاي دریافت .2

  حساب مستقل پروژه هاي عمرانی. ه

  بت عمومیتحصیلف احداث، خرید دارائی ثا:دلیل ایجاد .1

راق قرضه دولتی، وام .وجوه عمومی، انتشار ا:منابع مالی حساب مستقل پروژه هاي عمرانی .2

  دریافتی از بانک
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  ...احداث سد، نیروگاه و بزرگراه و :موارد استفاده از حساب مستقل پروژه هاي عمرانی .3

  .شود در زمان تصویب طرح ایجاد و در اجراي کامل طرح منحل می .4

  اي وه سرمایهحساب مستقل وج.2

  تاکید بر حفظ و نگهداري سرمایه:حساب مستقل وجوه سرمایه اي .1

  اداره خودکفا به صورت بازرگانی:حساب مستقل وجوه سرمایه اي .2

حساب . حساب مستقل خدمات و تدارکات داخلی ب. الف:انواع حساب مستقل وجوه سرمایه اي .3

  مستقل وجوه انتفاعی

  لیحساب مستقل خدمات و تدارکات داخ.الف

  ز سازماناهاي عمومی و خرید به موقع کاالهاي مورد نی کاهش هزینه:دلیل ایجاد .1

  گردان حساب مستقل سرمایه گردان یا تنخواه:نام دیگر حساب مستقل .2

دریافت سرمایه ي معین ز حساب :نحوه ایجاد حساب مستقل خدمات و تدارکات داخلی .3

  مستقل وجوه عمومی

براي خرید کاال به این حساب اختصاص می هریک از حساب هاي مستقل وجوهی را  .4

  .دادند

  از سیستم حسابداري موسسات بازرگانی پیروي می کند؛تعهدي .5

به عنوان  1322در سال .(حساب مستقل خدمات و تدارکات داخلی در ایران وجود ندارد .6

  )بنگاه کارپردازي کل کشور تاسیس شده بود، ولی هم اکنون وجود ندارد

  : تفاعیحساب مستقل وجوه ان.ب

  انجام امور معین:دلیل ایجاد: حساب مستقل وجوه انتفاعی .1

  تولید کاال و خدمات: اداره به صورت بازرگانی :حساب مستقل وجوه انتفاعی .2

  هاي آب، برق، گاز؛ اداره به صورت خودکفا شرکت:حساب مستقل وجوه انتفاعی .3

  همان واحدهاي انتفاعی وابسته به دولت:حساب مستقل وجوه انتفاعی .4

  حساب مستقل وجوه امانی. 3

  .منابعی که دولت حق تصرف مالکانه ندارد:وجوه امانی .1
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  .استرداد مبلغ امانت داده شده به دولت در وقت معین به شخص حقیقی یا حقوقی:وجوه امانی .2

  .امین قرار گرفتن دولت براي دریافت وجه و دادن ان به ذینفعش:وجوه امانی .3

حساب مستقل وجوه . حساب مستقل وجوه بازنشستگی ب.الف:انواع حساب مستقل وجوه امانی .4

  حساب مستقل وجوه سپرده.موقوفه ج

  :حساب مستقل وجوه بازنشستگی. الف

دریافتی هاي از کارکنان در زمان اشتغال براي پرداخت به آنان در زمان :منبع مالی .1

  بازنشستگی

  :حساب مستقل وجوه موقوفه.ب

دولت قرار می دهند که براي مصرف آن شرایطی  وجوهی که افرادي در اختبار:منبع مالی .1

  وجود دارد

  غیرقابل مصرف. 2قابل مصرف . 1:دو نوع وجوه موقوفه .2

  درآمدها و دارایی هاي قابل مصرف طبق ضوابط معین:وجوه موقوفه قابل مصرف .3

  .اصل آن غیرقابل مصرف ، اما سود ان قابل مصرف است:وجوه موقوفه غیرقابل مصرف .4

  : جوه سپردهحساب مستقل و. ج

  دریافت وجوهی به عنوان تضمین، وثیقه از اشخاص حقیقی یا حقوقی .1

  .پس از انجام کار یا معامله وجوه دریافتی بابت تضمین به صاحبش استرداد میشود .2

  .وجوه سپرده غیرقابل مصرف است .3

  کمبود نقدینگی، داشتن توانایی استرداد آن:شرط قابل مصرف بودن وجوه سپرده .4

  

  ابگروه هاي حس

  .ثبت داراي ثابت به عنوان هزینه:حسابداري دولتی .1

  .امکان انعکاس دارائی ثابت در ترازنامه وجود ندارد:حسابداري دولتی .2

  .نگهداري بهاي تمام شده اموال در دفاتر آماري:ایران .3

  .باعث کاهش کنترل این قبیل اموال: عدم انعکس داراي ثابت عمومی .4
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 .دارایی هاي ثابت در گروه حساب دارائی هاي ثابت عمومیثبت بهاي تمام شده :حسابداري دولتی .5

  .صرفا یک واحد حسابداري است:گروه حسابداري دارائی ثابت و بدهی بلندمدت .6

  عدم دریافت و پرداخت وجه، نداشتن درآمد و هزینه:مشخصه اصلی گروه حساب دارائی ثابت و بدهی بلندمدت .7

  اري است، یک شخصیت حسابداريیک واحد مالی و یک واحد حسابد:هر حساب مستقل .8

  هر حساب مستقل می تواند با حساب دیگر مبادالنی داشته باشد .9

  .دریافت وام در حساب مستقل به عنوان مازاد ثبت میشود .10

  گروه حساب دارائی ثابت عمومی

  .ها بدون محاسبه استهالك  ثبت:گروه حساب دارائی ثابت عمومی .1

  .تمام شده اموال منقول و غیر منقول ثبت بهاي: گروه حساب دارائی ثابت عمومی .2

زمین، ساختمان، ماشین آالت و تجهیزات، دارائی غیرساختمان، دارائی : طبقه بندي دارائی ثابت عمومی 5 .3

  در جریان

  هاي بلند مدت عمومی گروه حساب بدهی

  هاي بلند مدت  براي انعکاس وام:هاي بلند مدت عمومی گروه حساب بدهی .4

  .هاي بلندمدت خارجی ن رهنی، اوراق قرضه دولتی، وامدیو: وام هاي بلندمدت .5

  .دهد صرفا میزان بدهی را نشان می:هاي بلند مدت گروه حساب بدهی .6
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  3فصل 

  حسابداري بودجه اي

،نظام حسابداري دولتی )آینده نگر(نظام بودجه بندي دولت:اجزاي تشکیل دهنده نظام کلی مدیریت مالی دولت .1

  )گذشته نگر(

  برنامه مالی دولت:قانون محاسبات عمومی کشور 1ماده :بودجه .2

 تهیه براي یک سال مالی:بودجه .3

 ثبت و ضبط و نگهداري وصول درآمد و مصرف اعتبارات:حسابداري دولتی .4

 ارقام بودجه و حسابداري دولتی:تهیه صورتحساب عملکرد ساالنه بودجه کشور .5

  بودجه

  رآورد هزینه هاي انجام عملیاتپیش بینی درآمد و منابع تامین اعتبار،ب:محتواي بودجه .1

  بودجه غیر عناوین باال.3بودجه شرکت دولتی و بانک .2بودجه عمومی دولت .1:قسمت بودجه 3 .2

  برآورد پیش بینی پرداخت ها از محل درآمد عمومی و اختصاصی:بودجه عمومی دولت .3

  ایجاد ارتباط بودجه از طریق تاسیس اطالعات واقعی:حسابداري دولتی .4

  حسابداري بازرگانی:کت ها و بانک هاي دولتیحسابداري شر .5

  قانون برنامه و بودجه 1ماده  5بند :بودجه عمومی .6

  بودجه که در آن براي اجراي برنامه ساالنه منابع و اعتبارات دستگاه اجرایی تعیین میشود:بودجه عمومی .7

  درآمدهاي عمومی، درآمدهاي اختصاصی:منابع بودجه عمومی .8

  ان تحصیل، موارد و میزان مصرفتعیین منابع و میز:بودجه .9

  مراحل بودجه

 نظارت.4اجرا .3تصویب .2تهیه و تنظیم بودجه .1:مرحله بودجه4 .1

  تهیه و تنظیم بودجه.1

  دولت:مسئول تهیه بودجه ساالنه کشور:قانون اساسی 52اصل  .1

  مجلس شوراي اسالمی:مسئول رسیدگی و تصویب بودجه:قانون اساسی 52اصل  .2
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  شوراي اقتصاد:سیاست هاي کلی بودجه تعیین کننده هدف ها و .3

 سازمان برنامه و بودجه:مسئول ابالغ اهداف و سیاست هاي کلی .4

 مسئول ذي ربط دستگاه:مسئول تهیه بودجه دستگاه دولتی .5

 سازمان برنامه و بودجه:مسئول تهیه پیش نویس الیحه بودجه کشور .6

 لس شوراي اسالمیمج:مسئول رسیدگی به پیش نویس الیحه بودجه کشور و تعدیالت آن .7

  تصویب.2

  تشریح رئوس برنامه،اهداف در جلسه علنی مجلس توسط رئیس جمهور:ایران:تصویب بودجه .1

  ارجاع الیحه بودجه بعد از گزارش رئیس جمهور به کمیسیون برنامه و بودجه:تصویب بودجه .2

و اصالح و تعدیل بررسی بودجه هریک از دستکاه هاي دولتی :کار کمیسیون برنامه و بودجه:تصویب بودجه .3

  بودجه

 تصویب بودجه و ابالغ به دولت:ارائه گزارش توسط مخبر کمسیون:تصویب بودجه .4

  اجرا.3

  دولت و واحدهاي تابعه:مسئول:اجراي بودجه .5

  واریز آن به خزانه کل:تحصیل درآمد و سایر منابع پیش بینی شده بودجه:مسئولیت دولت .6

  ن برنامه و بودجهسازما:مسئول ابالغ اعتبارات هرسازمان دولتی .7

  سازمان بودجه:مسئول مبادله موافقت نامه با دستگاه دولتی .8

  شرح عملیات اعتبارات جاري،طرح و پروژه هاي اعتبارات عمرانی:محتواي موافقت نامه .9

  صدور تقاضاي تخصیص اعتبار توسط سازمان دولتی به سازمان بودجه:ابالغ اعتبار .10

  میته تخصیص اعتبارک:مسئول رسیدگی به تقاضاي تخصیص اعتبار .11

  نمایندگان سازمان برنامه،وزارت اقتصاد و دارایی:اعضاي کمیته تخصیص .12

  )معموال سه ماهه(اعتبارات تخصیص یافته در دوره مشخص:قانون برنامه و بودجه 30 ماده  .13

  .وجود اعتبار مصوب به تنهایی مجوز انجام مخارج دستگاه دولتی نیست .14

  .ز به ایجاد تعهد استاز محل اعتبارات تخصیص یافته مجا .15
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قرارگرفتن ←تقاضاي وجه از خزانه داري توسط ذي حسابان دستگاه دولتی←ایجاد تعهد←ابالغ تخصیص .16

  .وجه در اختیار دستگاه دولتی

  نظارت بر اجراي بودجه. 4

 .آخرین مرحله اجراي بودجه:نظارت بر اجراي بودجه .1

  قبل از خرج،بعد از خرج:دو مرحله نظارت بودجه .2

  ل از خرجنظارت قب

  حسابرسی قبلی:نظارت قبل از خرج .1

  کلیه مخارج دستگاه دولتی بایستی در حدود اعتبارات مصوب و قانونی:53اصل :نظارت قبل از خرج .2

  تطبیق مخارج دستگاه دولتی با قوانین و مقررات:نظارت قبل از خرج .3

  خرج اثبات صحت خرج از نظر مطابقت با قوانین و مقررات قبل از:نظارت قبل از خرج .4

  ذي حساب موسسه :مسئول:نظارت قبل از خرج .5

  تطبیق خرج با قوانین و مقررات:مسئولیت ذي حساب موسسه .6

  وزارت اقتصاد و دارائی:مسئول تطبیق پرداخت ها:قانون محاسبات عمومی کشور90ماده  .7

  پیش بینی مأموري به نام ذیحساب براي نظارت قبل:قانون محاسبات عمومی کشور 31ماده  .8

  .دهد یرنظر مسئول دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام میذیحساب ز .9

  نظارت بعد از خرج

  دیوان محاسبات کشور:قانون اساسی 55اصل نظارت بعد از خرج  .1

  حصول اطمینان از اعمال کنترل هاي الزم در مورد هزینه ها:از وظایف اصلی دیوان محاسبات .2

  س شوراي اسالمیدیوان محاسبات کشور زیر نظر مجل:قانون اساسی 54اصل  .3

  اسناد و مدارك حسابهاي ماهانه و نهایی دستگاه دولتی:نقطه شروع نظارت بعد از خرج .4

  نظرات دیوان محاسبات نسبت به اجراي بودجه:تنظیم گزارش تفریغ بودجه .5

  ارائه گزارشات به مجلس:نقطه پایان نظارت بعد از خرج .6

  نظارت پارلمانی.3ضائی نظارت ق.2رسیدگی حساب ها .1:مرحله نظارت بعد از خرج3 .7
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  رسیدگی حساب ها 

  حسابرسان دیوان محاسبات:مسئول رسیدگی حساب ها .1

  رسیدگی به حسابهاي دستگاه دولتی وگزارش تخلفات:مسئولیت حسابرسی بعدي .2

عدم .4کنترل بودجه .3حسابرسی مالی .2حسابرسی قانونی .1:نوع حسابرسی بعدي4 .3

  تداخل منابع

رسیدگی دقیق به اسناد و مدارك دستگاه دولتی از نظر :یحسابرسی قانون:حسابرسی بعدي .4

  قوانین و مقررات مالی و محاسباتی

بررسی سیستم کنترل :مانند حسابرسی سازمان بازرگانی:حسابرسی مالی:حسابرسی بعدي .5

  داخلی

بررسی صورت هاي مالی از نظر رعایت اصول و موازین :حسابرسی مالی:حسابرسی بعدي .6

  حسابداري

  .هیچ هزینه اي از اعتبار مصوب تجاوز نکند:55اصل :کنترل بودجه:يحسابرسی بعد .7

  نظارت قضائی

  .ارجاع تخلفات گزارش حسابرسی به هئیت مستشاري:نظارت قضائی:نظارت بعد از خرج .1

  نظارت پارلمانی

  قوه مقننه،رسیدگی به تفریغ بودجه:مسئول:نظارت پارلمانی:نظارت بعد از خرج .1

  ی بر وصول درآمد و انجام مخارج دولتنظارت نهائ:نظارت پارلمانی .2

  درآمدبندي  طبقه

  دستگاه دولتی وصول کننده. 3 منابع،. 2نوع درآمد،. 1:طبقه بندي درآمد:طبقه بندي بودجه .1

  نوع درآمد

  درآمد عمومی، درآمد اختصاصی:نوع 2: نوع درآمد:طبقه بندي درآمد .1

  شرکت دولتی، درآمد انحصارات درآمد وزارتخانه ها، موسسه دولتی، سود سهام:درآمد عمومی .2

  .مصرف آن محدودیت خاصی ندارد:درآمد عمومی .3
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  .مصرف براي تامین هزینه هاي عمومی جاري و عمرانی:درآمد عمومی .4

  .به موجب قانون براي مصارف خاص در بودجه کل کشور:درآمد اختصاصی .5

  .مصرف آن جنبه ي عمومی ندارد:درآمد اختصاصی .6

  .محدودیت مصرف:يدلیل نامگذار:درآمد اختصاصی .7

  برحسب منابع

  درآمد عمومی منبع مالی اصلی حساب مستقل وجوه عمومی:برحسب منابع:طبقه بندي درآمد .1

  درآمد اختصاصی منبع اصلی حساب مستقل وجوه اختصاصی:برحسب منابع:طبقه بندي درآمد .2

  بخش،بند،جز:نحوه طبقه بندي درآمد برحسب منابع .3

  بند،قسمتی از بخش:صلی تحصیل درآمدیک منبع ا:بخش:درآمد برحسب منابع .4

  برحسب دستگاه وصول کننده درآمد

  طبقه بندي درآمد برحسب دستگاه دولتی وصول کننده .1

  رئیس دستگاه دولتی مربوطه:مسئول وصول کننده درآمدهاي اختصاصی و عمومی دولت .2

  کل کشور برآورد جداگانه بودجه دستگاه دولتی براساس طبقه بندي باال و ارائه آن در بودجه .3

  به عنوان یک ضمیمه در الیحه بودجه کل کشور:درآمد برحسب دستگاه دولتی .4

  ها طبقه بندي هزینه

  اعتبارات بودجه کل کشور:هزینه هاي پیش بینی شده دستگاه دولتی:طبقه بندي هزینه ها .1

  وظایف.5ماهیت .4مواد هزینه .3ساب مستقل ح.2سازمانی .1:روشهاي طبقه بندي هزینه .2

  سازمانی طبقه بندي

  تعیین سهم هریک از وزراتخانه ها،موسسات دولتی،شرکت دولتی:طبقه بندي سازمانی هزینه ها .1

  برحسب حساب مستقل

تعیین سهم دستگاه دولتی از محل منابع اعتبارات :طبقه بندي برحسب حساب مستقل هزینه ها .1

  جاري،عمرانی و اختصاصی

  ین مالیبه عنوان منبع تام:هراعتبار از حساب مستقل دیگر .2
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  برحسب مواد هزینه

  .کند نوع هزینه را در داخل یک فصل مشخص می:برحسب مواد هزینه:طبقه بندي هزینه .1

  براساس نوع هزینه ها:مواد هزینه:طبقه بندي هزینه .2

  ماده20فصل 4:مواد هزینه:طبقه بندي هزینه .3

  پرداخت انتقالی.4سرمایه اي .3اداري .2پرسنلی .1: فصل طبقه بندي هزینه4 .4

  سب ماهیتبرح

  شود از آن هزینه عایدي می هطبقه بندي برحسب دوره مالی ک:طبقه بندي برحسب ماهیت .1

  بازپرداخت بدهی عمومی.3هزینه سرمایه اي .2هزینه جاري .1: طبقه بندي برحسب ماهیت هزینه3 .2

  مهم از نظر مالیات دهندگان:طبقه بندي برحسب ماهیت .3

  ره مالی ایجاد آن منافع حاصل میشوددر دو:هزینه جاري:طبقه بندي از نظر ماهیت .4

  مخارج فعالیت روزمره و نگهداشت سطح فعالیت:هزینه جاري:طبقه بندي از نظر ماهیت .5

  هزینه هاي پرسنلی،اداري،تجهیزات و وسائط نقلیه:هزینه جاري:طبقه بندي از نظر ماهیت .6

  دوره انتفاع بیش از یک دوره:هزینه سرمایه اي:طبقه بندي ماهیت هزینه .7

  هزینه خرید دارایی ثابت،اجراي طرح عمرانی:هزینه سرمایه اي:ه بندي ماهیتطبق .8

  پرداخت اصل و بهره وام گذشته:بازپرداخت بدهی هاي عمومی:طبقه بندي ماهیت .9

  برحسب وظایف

  امور،فصل،برنامه،فعالیت یا طرح:طبقه بندي برحسب وظایف .1

  براساس امور:طبقه بندي برحسب وظایف .2

اعتبارات جاري، اعتبارات عمرانی و :جزئی ترین طبقه بندي این دسته:یفطبقه بندي بر حسب وظا .3

  طرح:سرمایه اي

  تحقق بخشیدن به هدفهاي یک برنامه:یکسري عملیات مشخص:فعالیت .4

  تحقق بخشیدن به تمام یا قسمتی از برنامه:سلسله عملیات منظم و مشخص:طرح .5
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  حسابداري بودجه اي 

  اي و تنظیم گزارش هاي الزم ثبت و طبقه بندي فعالیت هاي بودجه .1

  تجزیه و تحلیل عملکرد بودجه اي دولت با استفاده از حساب هاي بودجه اي:دلیل حسابداري بودجه اي .2

فراهم آوري اطالعات الزم براي مدیران از پیشرفت عملیات و برنامه هاي مصوب :حسابداري بودجه اي دولت .3

  بودجه ساالنه
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  3فصل از فصل و قسمت هاي مربوط به این  4فصل 

  هماهنگ کننده امور مالی کشور: خزانه داري کل .1

  تعیین سیاست هاي مالی دولت:خزانه داري کل .2

تمرکز وجوه درآمدهاي عمومی و اختصاصی و :قدیمی ترین و اصلی ترین وظیفه خزانه داري کل:خزانه داري کل .3

  ها ها و پرداخت سایر دریافت

  ه در خزانه کلاشاره به تمرکز وجو: قانون اساسی 53اصل  .4

  صندوق دولت:خرانه داري کل .5

حساب . 3حساب مستقل وجوه اختصاصی . 2حساب مستقل وجوه عمومی . 1: حساب مستقل در ایران 5 .6

  حساب مستقل وجوه بازنشستگی. 5حساب مستقل وجوه سپرده . 4هاي دولتی  مستقل شرکت

مد عمومی و پرداخت مربوط به هزینه درآ  مسئول نگهداري حساب دریافت: وجوه عمومیوظیفه حساب مستقل  .7

  جاري و عمرانی

  سازمان هاي مهم غیرانتفاعی استفاده کننده از حساب مستقل وجوه عمومی: دولت و شهرداري .8

  :ابالغ بودجه مصوب حساب مستقل وجوه عمومی

  ××درآمد پیش بینی شده

  ××اعتبارات مصوب

  ××تخصیص نیافته مازاد

  بینی شده، اعتبارات مصوب و کسري یا مازاد درآمدهاي پیش:محتواي بودجه مصوب .1

  بینی شده و اعتبارات مصوب مابه التفاوت درآمدهاي پیش:مازاد یا کسري .2

  انعکاس میزان درآمدهاي منظور شده در بودجه مصوب:آغاز سال مالی .3

  حساب متقابل درآمد:اي درآمد پیش بینی شده حساب بودجه .4

  بدهکار: ماهیت درآمدپیش بینی شده .5

  نوعی دارائی جاري پیش بینی شده است که در طول دوره تبدیل به دارائی جاري می شود:یش بینی شدهدرآمد پ .6

  یک حساب بودجه اي متقابل هزینه ها:اعتبارات مصوب .7
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  بستانکار: ماهیت اعتبار مصوب .8

  ..هر هزینه اي بدهی ایجاد می کند:اعتبارات مصوب .9

  بدهی هاي پیش بینی شده سال بودجه:اعتبارات مصوب .10

  درآمد پیش بینی شده= اعتبارات مصوب ±مازاد تخصیص نیافته: فرمول کلی حسابداراي دولتی .11

  .هزینه هاي پیش بینی شده از محل درآمدهاي پیش بینی شده پرداخت میشود .12

  مازاد نداریم:اعتبارات مصوب مساوي درآمد پیش بینی شده .13

  زاد؛ کسري داریممانده بدهکار ما:اعتبارات مصوب بیشتر از درآمد پیش بینی شده .14

  مانده بستانکار مازاد:اعتبارات مصوب کمتر از درآمد پیش بینی شده .15

  .کسري بودجه از مانده واقعی مازاد سال قبل تامین می گردد .16

  :تغییرات بودجه

  افزایش بودجه.الف

  .افزایش بودجه همان متمم بودجه است .1

  اي اجراي برنامه هادرخواست اعتبار اضافی براي انجام هزینه ه:افزایش درآمد دولت .2

  :تصویب افزایش بودجه

  ××درآمد پیش بینی شده

  ××اعتبارات مصوب

  وصول درآمد محدود به میزان پیش بینی شده در بودجه نمی باشد*

  )در پایان سال(بینی شده در حساب مازاد منظور می شود درآمد بیش از پیش*

  :اصالح بودجه.ب

  اي به موجب قانون جهدادن تغییراتی در داخل طبقه بندي هاي بود .1

  در اصالح بودجه، در جمع بودجه مصوب هیچ گونه تغییري به وجود نمی آید .2

  .حساب هاي معین تغییر میکند:در اصالح بودجه .3
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  :ثبت اصالح بودجه

  ×× کاهش یافته-اعتبارات مصوب

  ××افزایش یافته-اعتبارات مصوب

  :کاهش بودجه. ج

  :مصوب کاهش اعتبارات= کاهش درآمد پیش بینی شده

  ×× اعتبارات مصوب

  ××درآمد پیش بینی شده

  

  :کاهش درآمد بیشتر از کاهش اعتبارات مصوب

  ×× اعتبارات مصوب

  ××مازاد تخصیص نیافته

  ××درآمد پیش بینی شده

  اعتبارتخصیص 

  کند به تنهایی براي اشخاص حقیقی یا حقوقی حقی ایجاد نمی:اعتبار مصوب .1

  ین و مقررات مالی و بودجه اي کشورتابع قوان:استفاده از اعتبار مصوب .2

  امکان هزینه کردن درآمدهاي وصول شده تا سقف اعتبارات مصوب .3

  مصرف اعتبارات موکول به وصول درآمد و سایر منابع پیش بینی شده  .4

  هماهنگی بین دریافت و پرداخت: دلیل صدور تخصیص اعتبار .5

  گیرد استفاده از اعتبارات به صورت اقساط صورت می .6

  جلوگیري از مصرف بی رویه اعتبار و تمرکز بی مورد وجوه در حساب هاي دستگاه:صیص اعتبارمزیت تخ .7

  .دستگاه دولتی نمی تواند قبل از ابالغ بودجه هیچ هزینه اي ایجاد کند .8

  مکانیزم مورد استفاده دولت براي تعدیل پرداخت و دریافت:تخصیص اعتبار .9

  صولی دولتمیزان و: یکی از فاکتورهاي مهم تخصیص اعتبار .10
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  اگر دریافت درآمد پیش بینی شده در عمل کمتر باشد، صرفه جویی دولت در هزینه بیشتر .11

  .میزان وجهی که دستگاه دولتی میتواند از خزانه دریافت کند:تخصیص اعتبار .12

  کاهش هزینه دستگاه دولتی: کاهش میزان وجه قابل دریافت:کاهش تخصیص اعتبار .13

  اي ابالغ میشود؛سه ماهه، شش ماههتخصیص اعتبار به صورت انباشته  .14

تخصیص اعتبار به صورت انباشته اي ابالغ میشود؛ براي ثبت تخصیص اعتبار باید اعتبارهاي تخصیص  .15

  .یافته دوره هاي قبل را از تخصیص ابالغ شده کسر کرد

  ):حساب مستقل(ثبت تخصیص اعتبار در خزانه

  ××اعتبارات مصوب

  ××اعتبارات تخصیص یافته

  )درخواست وجه از خزانه(تبار تامین اع

  .به محض ابالغ تخصیص اعتبار به دستگاه اجرائی،دستگاه درخواست وجه صادر میکند .1

  اجازه خرید کاال و خدمات مورد نیاز از محل تخصیص یافته:تخصیص اعتبار .2

  مصرف اعتبار تخصیص یافته= خرید کاال و خدمات .3

  تامین اعتبار:تحقق اصل کنترل بودجه اي .4

  اختصاص دادن بخشی از اعتبارات تخصیص یافته به خرید کاال قبل از خرید آن:تبارتامین اع .5

  )دریافت وجه(مانده حساب اعتبار تخصیص یافته نشان دهنده میزان باقی مانده اجازه خرید کاال و خدمات  .6

  :در خزانه) درخواست وجه(ثبت مربوط به تامین اعتبار دستگاه دولتی

  ×× اعتبارات تخصیص یافته

  ××عتبارات مصرف شدها

  

  :)پرداخت وجه(ثبت مالی تامین اعتبار

  ×× پرداخت هاي وجوه عمومی

  ××بانک تمرکز وجوه عمومی
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  :وصول درآمدهاي عمومی حساب مستقل در خزانه

  :مالی ثبت

  ×× بانک تمرکز وجوه عمومی

  ××دریافت هاي وجوه عمومی

  ترازنامه آزمایشی

  T مانده حساب هاي موجود در دفاتر در یک

  بستن حساب ها

  هاي موقت مالی و بودجه اي صفر کردن مانده هاي حساب:بستن حسابها .1

  مشخص کردن مازاد یا کسري واقعی: ها بستن حساب .2

  .حساب هاي بودجه اي با حساب هاي مالی مقابلش بسته میشوند :بستن حساب هاي بودجه اي .3

  اي وجوه عمومیه پرداخت):مصوب، تخصیص یافته، مصرف شده(طرف مقابل اعتبارات .4

  دریافت هاي وجوه عمومی:طرف مقابل درآمد پیش بینی شده .5

      .شود ها مابه التفاوت به مازاد منتقل می در بستن حساب .6

  :دریافت واقعی بیشتر از بیش بینی: بستن حساب پیش بینی درآمد

  ×× دریافت هاي وجوه عمومی

  ××درآمد پیش بینی شده

  ××تخصیص نیافته مازاد

  در صورت کم بودن هزینه ها از اعتبارات:ت با پرداخت هاي وجوه عمومیبستن اعتبارا

  ×× اعتبارات مصوب

  ×× اعتبارات تخصیص یافته

  ××اعتبارات مصرف شده

  ××پرداخت هاي وجوه عمومی

  ××تخصیص نیافته مازاد

ه باشد، فقط این ثبت، کلی می باشد و در صورتی که اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیص یافته مانده اي نداشت

  .اعتبارات مصرف شده بدهکار میشود
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  :تراز مانده حساب بعد از بستن حساب موقت

  

  

  

  

  

  

 

  )به صورت عمودي بهتر است: (صورت دریافت و پرداخت

  مازاد آخر دوره)= مازاد افزایش یافته= ها پرداخت –دریافت ها (مازاد اول دوره  

  :صورت حساب عملکرد

و پرداخت هاي عمومی، ) مصوب، تخصیص یافته، مصرف شده(ه و دریافت واقعی و اعتبارات شامل درآمدپیش بینی شد

  .باشد و افزایش و کاهش آن می

  تفاوت بین دارائی جاري و بدهی جاري:مازاد

  ارزش ویژه هر حساب مستقل: مازاد

  .وددر صورتی که خزانه از بانک مرکزي تنخواه بگیرد، این تنخواه به عنوان بدهی ثبت می ش

  ××بانک تمرکز وجوه عمومی

  ××تنخواه گردان خزانه

  .و براي تسویه تنخواه ثبت معکوس باال را می زنیم

  و اگر پیش پرداختی صورت بگیرد

  ××پیش پرداخت

  ××بانک تمرکز وجوه عمومی

   

××بانک تمرکز وجوه   ××بدهی به سایر حساب هاي مستقل 

  ××اندوخته

 ××زاد تخصیص نیافتهما
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  فصل پنج

  مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمد

  موسوم به مراحل انجام هزینه، مراحل انجام خرج: ردهزینه دستگاه دولتی پس از مراحل خاص انجام میگی .1

. 6صدور حواله . 5تسجیل .4تعهد . 3تامین اعتبار . 2تشخیص . 1:قانون محاسبات 52ماده :مراحل انجام خرج .2

  نظارت مالی و پرداخت

  پرداخت:آخرین مرحله هزینه در ایران .3

  :تشخیص.1

  اولین مرحله خرج:تشخیص .1

  17یا خدمت براي تحقق اهداف دستگاه؛ماده تعیین یا انتخاب کاال :تشخیص .2

  وزیر وزارتخانه، رئیس موسسه، فرد مجاز از طرف انها:مسئول مرحله تشخیص .3

  فرم درخواست کاال:فرم مربوط به مرحله تشخیص .4

  مسئول تدارکات یا کارپردازي با قیمت تقریبی:مسئول تهیه فرم درخواست کاال .5

  ولتیرئیس موسسه د: مسئول بررسی درخواست کاال .6

  امور مالی براي تامین اعتبار:محل ارجاع فرم درخواست کاال بعد از تایید رئیس موسسه .7

  مرحله اداري خرج:مرحله تشخیص .8

  .هیچ رویداد مالی ندارد، ثبت مالی ندارد:مرحله تشخیص .9

  :تامین اعتبار. 2

  براي تحقق اهدافیک اجازه قانونی از طرف مجلس شوراي اسالمی به دولت براي مصرف وجوه :اعتبار .1

  .اعتبار به خودي خود حقی را ایجاد نمی کند؛ باید درآمد وصول شود .2

اختصاص دادن مقداري از اعتبارات مصوب تخصیص یافته براي خرید :قانون محاسبات 18ماده :تامین اعتبار .3

  کاال یا خدمت معین

  قدرت قانونی خرید کاالو خدمات توسط موسسه: اعتبار مصوب تخصیص یافته .4

  ذیحساب موسسه:ئول انجام مرحله تامین اعتبارمس .5

  بررسی درخواست کاال از نظر قانونی بودن و وجود اعتبار کافی:کار ذیحساب موسسه در مرحله تامین اعتبار .6
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  مرحله تامین اعتبار از مراحل مالی خرج می باشد .7

  :ثبت مربوط به تامین اعتبار در دستگاه دولتی

  ××اعتبارات تخصیص یافته

  ××عتبار تعهدات احتمالیذخیره ا

  تعهد.3

  سومین مرحله خرج .1

  ایجاد بدهی بر عهده دولت بر اثر تحویل کاال یا خدمات:19ماده  .2

  یک بدهی احتمالی است:انعقاد قرارداد .3

احکام صادر شده از مراجع . 3اجراي قرارداد با رعایت مقررات . 2تحویل کاال یا خدمات . 1:شروط ایجاد تعهد .4

  یوستن به قراردادهاي بین المللیپ. 4قانون ذیصالح 

. 3فرم صورتجلسه تحویل کاال . 2فرم قبض انبار براي کاالي خریداري شده . 1:فرم هاي اثبات مرحله تعهد .5

  صورت مقادیر کارهاي انجام گرفته براي پروژه هاي عمرانی

  رفتهصورت متره یا فهرست مقادیر کارهاي انجام گ:نام دیگر صورت مقادیر کار انجام گرفته .6

  توسط مهندس ناظر تایید میشود:صورت متره .7

  از مراحل اداري خرج:تعهد .8

  رئیس موسسه:مسئول تعهد .9

  تسجیل.4

  احراز بهاي تمام شده کاال یا خدمت معین براساس مدارك معتبر .1

  تعیین میزان بدهی قابل پرداخت ناشی از کاال یا خدمات براساس مدارك معتبر: تسجیل .2

  رئیس موسسه:مسئول تسجیل .3

  تایید اسناد و مدارك و تعیین میزان وجه قابل پرداخت به کاالي تحویل داده شده:جیلتس .4

  صورتحساب، فاکتور، صورت وضعیت: اسناد و مدارك تسجیل .5

  مرحله اداري خرج:تسجیل .6
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  صدور حواله.5

  اجازه کتبی براي پرداخت بدهی هاي قابل پرداخت ناشی از تحویل کاال: حواله .1

  وسسهرئیس م:مسئول صدور حواله .2

  همان دستور پرداخت است:قانون محاسبات 21ماده :صدور حواله .3

  .تسجیل با حواله تحقق پیدا میکند .4

  دستور کتبی پرداخت مقام مجاز دولتی:حواله .5

  :نظارت مالی. 6

  پرداخت دستگاه دولتی باید در حدود اعتبارات مصوب تخصیص یافته و قانونی باشد .1

  بارات مصوب تخصیص یافته و رعایت قانونوجود اعت:شرط الزم و کافی انجام هزینه .2

  تطبیق پردخت با قوانین و مقررات مالی حاکم بر مصرف وجوه:نظارت مالی .3

  ذیحساب موسسه:مسئول نظارت ماي .4

  همان نظارت قبل از خرج است، نوعی حسابرسی داخلی قانونی:نظارت مالی .5

  ثابت کننده هزینه، پرداخت وجه:سند هزینه .6

  اطالعات مراحل قبل همراه با مدارك ثابت کننده اي از خالصه: سند هزینه .7

  :پرداخت.7

  )خرج(آخرین مرحله از مراحل هزینه .1

هر نوع وجهی که بابت کاالي تحویل گرفته شده یا خدمت انجام شده به صورت قطعی پرداخت : هزینه .2

  .شود می

  تحویل کاال یا خدمات و پرداخت : شرط کافی تحقق هزینه در سازمان دولتی ایران .3

  ر صورت انجام گرفتن مراحل گذشته و انجام نگرفتن پرداخت؛ هزینه اي اتفاق نیافته استد .4

  .شود که وجه اش پرداخت شود تحویل کاال زمانی هزینه محسوب می .5

انتقال وجه به حساب ذینفع، پرداخت وجه به ذینفع، صدور حواله :قانون محاسبات 65ماده :اثبات مرحله پرداخت .6

  در وجه ذینفع

  ورقه چک در صورت امضاي سند هزینه:ربوط به اثبات هزینهمدرك م .7
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  مالی. 2اداري . 1: مرحله کلی تر مراحل هزینه 2  

  تشخیص، تعهد، تسجیل، صدور حواله:مراحل اداري هزینه .1

  .تامین اعتبار، نظارت مالی و پرداخت: مراحل مالی هزینه .2

  رئیس موسسه:مسئول مراحل اداري خرج .3

  یحساب موسسهذ:مسئول مراحل مالی خرج .4

  )خزانه کل(نظارت بر مخارج دستگاه دولتی، وظیفه وزارت داریی:قانون محاسبات 90ماده  .5

  نحوه ثبت هزینه

  بستگی به مبناي حسابداري:ثبت مراحل تعهد، تسجیل، صدور حواله .1

  .در تمامی مبانی حسابداري یک ثبت بودجه اي دارد:تامین اعتبار .2

  )نقدي، نقدي تعدیل شده(شود، ثبتی ندارد قدي ثبت میدر مبانی که هزینه بر مبناي ن:تعهد .3

  .ثبتی ندارد تعهددر ایران از مبناي نقدي تعدیل شده استفاده میشود که در زمان  .4

شود به هنگام مرحله  در مبانی تعهدي،نیمه تعهدي، تعهدي تعدیل شده که هزینه ها در زمان تحقق ثبت می .5

ه نیست، در کتاب هم چون براي دستگاه دولتی ایران هست، در زمان در ایران اینگون(تعهد این ثبت زده میشود

  .)شود، این ثبت فقط براي یادگیري می باشد تعهد هیچ ثبتی زده نمی

  )در صورتی که میزان ذخیره کم باشد(××اعتبارات تخصیص یافته:  ثبت بودجه اي

  ××ذخیره اعتبار تعهدات احتمالی                    

  .)درصورتی که براي کاال یا خدمت پیش پرداخت یا علی الحسابی داده شده باشد(××ذخیره اعتبار تعهدات غیر قطعی                    

  ××اعتبار مصرف شده                        

  )در صورتی که میزان ذخیره زیاد باشد(××اعتبارات تخصیص یافته                        

  

  ××ريهزینه سال جا: ثبت مالی

  ××پرداختنیاسناد هزینه     
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به هنگام پرداخت وجه نقد بابت کاال یا خدمات دریافتی در صورتی که از مبناي نقدي یا نقدي تعدیل شده استفاده 

  :ثبت هاي زیر را میزنیم) ایران(کنیم

  )در صورتی که میزان ذخیره کم باشد(××اعتبارات تخصیص یافته:  ثبت بودجه اي

  ××ذخیره اعتبار تعهدات احتمالی                    

  .)درصورتی که براي کاال یا خدمت پیش پرداخت یا علی الحسابی داده شده باشد(××ذخیره اعتبار تعهدات غیر قطعی                    

  ××اعتبار مصرف شده                                                               

  )ر صورتی که میزان ذخیره زیاد باشدد(××اعتبارات تخصیص یافته                                                               

  

  ××جاري هزینه سال: ثبت مالی

  ××بانک پرداخت                                

  :اما در صورتی که از مبناي تعهدي، نیمه تعهدي، تعهدي تعدیل شده استفاده کنیم، فقط ثبت مالی زیر را می زنیم

  ××اسناد هزینه پرداختنی: ثبت مالی

  ××بانک پرداخت                                   

شنایی می باشد و این ثبت هاي مربوطه در فصل بعدي به طور کامل توضیح داده خواهد شد و این ثبت ها صرفا براي آ(

  ).را به خاطر بسپاریم که مبناي حسابداري دولتی ایران نقدي تعدیل شده می باشد

  

  :حسابداري درآمدهاي عمومی

  وصول. 3تشخیص . 2پیش بینی درآمد . 1:سه مرحله حسابداري درآمدهاي عمومی

  .باشد م است، مبناي نقدي تعدیل شده میما در این بحث تمام مبانی را توضیح می دهیم، اما آنکه براي ما مه: نکته

  پیش بینی درآمد.1

  وصول درآمد هاي منظور شده در بودجه کل کشور طبق قانون و مقررات مربوط به خود می باشد .1

  .وصول درآمد محدود به پیش بینی و موکول به پیش بینی نیست .2

  .وصول درآمد مستلزم داشتن مجوز قانونی است .3
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  .درآمدهاي واقعی با پیش بینی شده نیاز نیستدر درآمدها مقایسه مستمر  .4

  .باشد ثبت بودجه اي درآمدهاي عمومی در دفاتر الزامی نمی .5

  )در تمامی مبانی.(در حساب مستقل وجوه جاري، پیش بینی درآمد هیچ ثبتی ندارد .6

  :تشخیص درآمد. 2

  ارزیابی درآمدهاي عمومی دولت و تشخیص آن:تشخیص درآمد

  .شود تشخیص درآمد ثبت می) درآمدهاي قابل شناسایی و وصول نزدیک( هدي تعدیل شدهتعهدي،تع:در مبانی زیر

  ××درآمد دریافتنی: ثبت مالی

  ××درآمد                                    

  ××ذخیره درآمد دریافتنی مشکوك الوصول 

هیچ ثبتی در دفاتر نمی زنیم، ) به هنگام دریافت(در مبانی حسابداري که درآمدها در آن به صورت نقدي ثبتی میشود

  )در ایران(فع این ضعف از حساب هاي آماري استفاده می کنیم و ثبت زیر را میزنیمبراي ر

  ××درآمد دریافتنی: ثبت مالی

  ××)وصول نشده(دریافتنی) درآمد(ذخیره مطالبات

  ××ذخیره درآمد دریافتنی مشکوك الوصول    

  وصول درآمد.3

  :مبانی تعهدي

  ××بانک تمرکز وجوه: ثبت مالی

  ××درآمد دریافتنی

  :بانی نقدي در صورتی که از ثبت آماري استفاده نشودم

  ××بانک تمرکز وجوه: ثبت مالی

  ××درآمد                                      
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  :مبانی نقدي در صورتی که از ثبت آماري استفاده شود

  ××)وصول نشده(دریافتنی) درآمد(ذخیره مطالبات: ثبت مالی

  ××درآمد دریافتنی                                                                  

  ××کز وجوهبانک تمر: ثبت مالی

  ×× درآمد                                      
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  فصل ششم

  ها وزارتخانه، موسسات دولتی، واحدهاي تابعه آن در استان: دستگاه اجرائی کشور .1

  .کند سازمانی که تمام یا قسمتی از برنامه هاي مصوب دولت را اجرا می:دستگاه اجرائی .2

لی با مجوز خود را به ها و موسسات دولتی ایران باید کل درآمدهاي وصو وزارت خانه:قانون اساسی 53اصل  .3

  .حساب خزانه داري کل واریز کنند

  .حق برداشت از حساب درآمدها را ندارد: دستگاه دولتی .4

  درخواست وجه از خزانه داري کل براي هزینه ها:قانون اساسی 53اصل  .5

  براساس اعتبارات مصوب از محل بودجه عمومی دولت: هاي دولتی منابع مورد نیاز دستگاه .6

ز براي اجراي برنامه هاي مصوب از خزانه داري برداشت و به حساب بانکی دستگاه دولتی واریز وجوه مورد نیا .7

  .میشود

  حساب مستقل وجوه عمومی دولت و حساب مستقل وجوه اختصاصی: منابع مالی بودجه عمومی دولت .8

صل از درآمد حا. 3درآمد نفت و گاز . 2درآمدهاي مالیاتی . 1:منابع ماي حساب مستقل وجوه عمومی .9

  درآمد حاصل از فروش کاال و خدمات. 4انحصارات و مالکیت دولت 

درآمد توسط دستگاه دولتی وصول و به خزانه انتقال و از طریق خزانه براساس اعتبارات تخصیص یافته توزیع  .10

  .یابد می

  .میزان منابع مالی مورد نیاز دستگاه دولتی با میزان درآمد عمومی وصول نشده ارتباطی ندارد .11

  .شود که اعتبارات کم شود اگر میزان وصول درآمد کم شد، دلیلی بر این نمی .12

کاهش در وصول درآمدهاي اختصاصی موجب کاهش در میزان وجوه اختصاصی براي تامین هزینه هاي  .13

  .اختصاصی میشود

قل حساب مست. 2حساب مستقل وجوه دولتی . 1:ها و موسسات ایرانی دو دسته حساب مستقل وجوه وزارتخانه .14

  وجوه امانی

حساب مستقل . 3حساب مستقل وجوه عمرانی . 2حساب مستقل وجوه جاري . 1:حساب مستقل وجوه دولتی .15

  وجوه اختصاصی

  مصرف کردن براي تامین هزینه هاي جاري وعمومی دستگاه دولتی:حساب مستقل وجوه جاري .16
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  و اجراي پروژه هاي عمرانی تامین هزینه هاي احداث یا تحصیل دارائی ثابت: حساب مستقل وجوه عمرانی .17

  صرف هزینه هاي اختصاصی دستگاه دولتی:حساب مستقل وجوه اختصاصی .18

  حساب مستقل وجوه بازنشستگان. 2حساب مستقل وجوه سپرده . 1:حساب مستقل وجوه امانی .19

به عنوان تضمین از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت و در خزانه داري کل :حساب مستقل وجوه سپرده .20

  یشودمتمرکز م

  وجوه به صورت امانت نزد خزانه داري باقی می ماند: حساب مستقل وجوه سپرده .21

در صورت رعایت شرایط مندرج در قرارداد یا انجام صحیح معامله از خزانه : حساب مستقل وجوه سپرده .22

  .شود دریافت و به صاحبش استرداد می

براي تامین مالی حقوق بازنشستگان  از صندوق بازنشستگی کل دریافت و:حساب مستقل وجوه بازنشستگان .23

  .استفاده میشود

  :مشخصات کلی حساب مستقل وجوه جاري

  :کاربرد حساب مستقل وجوه جاري .1

کلیه درآمدهاي دولت باید در خزانه داري کل متمرکز شود؛ تا مخارج دستگاه دولتی :اصل تمرکز درآمد .2

  .براساس بودجه مصوب پرداخت شود

هاي دستگاه اجرائی کشور به خزانه داري کل پرداخت و  مخارج در حدود  ریافتکلیه د:قانون اساسی 53اصل  .3

  اعتبارات مصوب

وجوه دریافتی بري تامین مالی هزینه هاي عمومی و مستمر از محل اعتبارات جاري منظور شده در بودجه  .4

  عمومی؛ متمرکز در حساب مستقل وجوه جاري

  ل وجوه جاري براي تامین اجراي برنامه هاي مصوبداراي حساب مستق:هاي اجرائی کشور همه دستگاه .5

در قانون محاسبات عمومی کشور؛ هزینه ها نقدي تعدیل شده و :مبناي حسابداري حساب مستقل وجوه جاري .6

  )در کل همان نقدي تعدیل شده می باشد(درآمدها نقدي کامل

  :منابع مالی

تامین کننده منابع :قل وجوه عمومی دولتکلیه درآمدهاي عمومی دولت در خزانه داري کل و در حساب مست .1

  مالی الزم براي تامین هزینه هاي عمومی و عمرانی دولت
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وجوهی که از محل اعتبارات مصوب منظور در بودجه :منبع اصلی تامین مالی حساب مستقل وجوه جاري .2

  .جاري دولت از طریق خزانه در اختیار دستگاه قرار می گیرد

  معادله حسابداري

  :هاي دولتی داراي مجوز انتقال وجوه مازاد به سال بعد بداري دستگاهمعادله حسا .1

  بدهی جاري اندوخته مازاد= دارایی جاري .2

معادله حسابداري دستگاه دولتی که داراي مجوز قانونی انتقال وجوه مصرف نشده به سال بعد را ندارد و مانده  .3

  :را باید به خزانه بریزد

  بدهی جاریاندوخته= دارائی جاري .4

گر مبناي حسابداري هزینه ها نقدي باشد، انعکاس بدهی هاي ناشی از تحویل کاال یا خدمات هم در دفاتر ا .5

  شود از فرمول؛ شود؛ بدهی ها حذف می ثبت نمی

  اندوخته= دارایی جاري .6

  پیش پرداخت و علی الحساب سنواتی:دارایی جاري در فرمول باال .7

  علی الحساب سنواتی اندوخته پیش پرداخت و:اندوخته در فرمول باال .8

  :عملیات ثبت ها

  .شود هاي دائمی حساب مستقل وجوه جاري دستگاه دولتی افتتاح می در ابتداي سال مالی، مانده حساب .1

پیش پرداخت و علی الحساب سنواتی و اندوخته هاي آن و : حسابهاي دائمی حساب مستقل وجوه جاري .2

  تیدرخواست وجه سنواتی و ذخیره اعتبار غیرقطعی سنوا

  ثبت هاي مربوط به دستگاه دولتی

  .)بودجه هر سال مالی در ابتداي سال توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه به دستگاه دولتی ابالغ می گردد(: ابالغ بودجه مصوب.1

  ××بودجه جاري:ثبت بودجه اي

  ×× اعتبارات مصوب                               

  .باید توجه داشت که در دستگاه دولتی مازادي نخواهیم داشت .1

  توان از خزانه دریافت نمود پیش بینی وجوهی که در طول سال مالی می:ريبودجه جا .2
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وجوه اضافی در پایان سال به خزانه می رود و تا سقف اعتبارات میتوان از :دلیل نبودن مازاد در دستگاه دولتی .3

  .خزانه وجه دریافت نمود

  اعتبارات مصوب= بودجه جاري:دستگاه دولتی* .4

  :اصالح بودجه 1- 1

  ××کاهش یافته-اعتبارات مصوب:اي ثبت بودجه

  ×× افزایش یافته -اعتبارات مصوب                                               

  ):متتم بودجه(ثبت مربوط به افزایش بودجه 2- 1

  ××بودجه جاري :ثبت بودجه اي

  ×× اعتبارات مصوب                            

  :ابالغ تخصیص اعتبار.2

  .تی می باشدابالغ تخصیص اعتبار به معنی صدور اجازه دریافت وجه از خزانه و ایجاد تعهد براي دستگاه دول .1

بعد از ابالغ تخصیص اعتبار، درخواست وجه کند و تامین اعتبار  دستگاه دولتی میتواند:بعد از ابالغ تخصیص .2

  براي خرید کاال و خدمات

  .به محض ابالغ تخصیص میزان وجوه قابل دریافت از خزانه نیز مشخص میشود .3

  زیر را میزنیم دو ثبت بودجه ايدر ابالغ تخصیص اعتبار 

  ××اعتبارات مصوب: بودجه اي ثبت 

  ×× اعتبارات تخصیص یافته                                  

  ××جاري با خزانه:ثبت بودجه اي

  ×× بودجه جاري                                    

  .نشان دهنده میزان وجوهی که اجازه داده میشود دستگاه دولتی از خزانه دریافت کند:جاري با خزانه .1

  .دهد میزان اعتبار تخصیص نیافته را نشان می:مانده اعتبارات مصوب .2

  نشان دهنده وجوه دریافت نشده از خزانه به علت عدم تخصیص:مانده حساب بودجه جاري .3
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  دریافت تنخواه گردان حسابداري.3

تنخواه گردان حسابداري عبارت است از وجهی که خزانه به منظور ایجاد تسهیالت الزم براي انجام هزینه و  .1

سسات دولتی و دستگاه اجرایی مجل مستقر در استان قرار سایر پرداخت ها در اختیار ذیحسابی وزراتخانه و مو

  .میدهد

  .تنخواه گردان حسابداري نوعی بدهی به خزانه است .2

  تنخواه گردان حسابداري معموال به میزان متوسط پرداخت هاي یک ماه دستگاه دولتی است .3

  پرداخت هاي ماهانه خود را از این محل انجام میدهد:ذیحسابی دستگاه دولتی .4

  .فت تنخواه گردان حسابداري به منظور مواجه نشدن با کمبود نقدینگی ستدریا .5

  گردش تنخواه گردان حسابداري از آغاز سال مالی شروع میشود و در پایان سال مالی ختم میشود .6

  .تنخواه گردان حسابداري نوعی حساب موقت می باشد که در پایان سال باید صفر شود .7

  :حسابداريثبت هاي مربوط به تنخواه گردان 

  دو ثبت دارد؛بودجه اي و مالی 

  ××درخواست وجه:ثبت بودجه اي

  ××جاري با خزانه                                    

  ××بانک پرداخت جاري:ثبت مالی

  ×× تنخواه گردان حسابداري                          

  :دریافت وجه از خزانه.4

  .تنخواه گردان حسابداري در اول هرماه توسط ذیحسابی دستگاه دولتی از خزانه دریافت میشود .1

  سابداري پرداخت هاي یک ماه را پر میکندتنخواه گردان ح .2

  .وجوه درخواستی ذیحسابی دستگاه دولتی به حساب بانک پرداخت انها واریز میشود .3

  :دریافت وجه از خزانه مانند تنخواه گردان دو ثبت دارد

  ××درخواست وجه:ثبت بودجه اي

  ××جاري با خزانه                                      

  ××بانک پرداخت جاري:ثبت مالی

  ×× دریافتی از خزانه                                    
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  :تامین اعتبار. 5

  قسمتی از اعتبار تخصیص یافته براي خرج معین) ذخیره کردن(اختصاص دادن 

  :فقط یک ثبت بودجه اي دارد

  ××اعتبارات تخصیص یافته: ثبت بودجه اي 

  ×× ذخیره اعتبار تعهدات احتمالی                                           

  .تامین اعتبار ثبت مالی ندارد .1

باشد که مقداري از  دیم، این حساب به این معنی میدر این ثبت با ذخیره اعتبار تعهدات احتمالی آشنا ش .2

اعتباراتی را که قبال تخصیص یافته است براي یک بدهی احتمالی ذخیره میکنیم تا در جاي دیگري مصرف 

  .به این کار تامین اعتبار می گویند که یکی از مراحل مالی خرج می باشد. نکنیم 

  تنخواه گردان پرداخت.6

گردان حسابداري به منظور ایجاد تسهیالت الزم براي   ذیحساب از محل تنخواه عبارت است از وجهی که .1

  .هاي حزي و متوسط در اختیار واحد تدارکات و کارپردازي قرار میدهد پرداخت

در صورت موظف نبودن به بستن آن میتوان به سال بعد (تنخواه گردان پرداخت نوعی حساب دائمی است .2

  )انتقال داد

داخت موظف است تا بیستم فروردین ماه بعد تنخواه گران ددریافتی خود را با ذیحسابی تنخواه گردان پر .3

  .تسویه کند

  .زیرا مشخص نیست براي چه هزینه اي مصرف خواهد شد.تنخواه گردان پرداخت نیز باید تامین اعتبار گردد .4

  :را دارد دو ثبت مالی و بودجه ايدریافت تنخواه گردان پرداخت 

  ××اعتبارات تخصیص یافته: ثبت بودجه اي

  ×× پرداخت غیرقطعیذخیره اعتبار                                        

  ××تنخواه گردان پرداخت: ثبت مالی

  ×× بانک پرداخت جاري                                      

محسوب میشود در حالی تنخواه گردان حسابداري  یچنانچه مالحظه شد، تنخواه گردان پرداخت نوعی دارای .5

  .باشد مینوعی بدهی به خزانه 

  .چون تنخواه پرداخت را از اعتبارات تخصیص یافته پرداخت میکنیم باید تامین اعتبار کنیم .6
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  پیش پرداخت و علی الحساب.7

  هاي انجام گرفته قبل از تحویل کاال یا انجام خدمت یا قبل از اجراي قرارداد پرداخت:پیش پرداخت .1

  .قبل از انجام تعهد پرداخت می شود:پیش پرداخت .2

  .نوعی داراي است که ماهیت بدهکار دارد: پرداخت پیش .3

  بابت قسمتی از کاالي دریافتی یا خدمت انجام گرفته مبلغی پرداخت میگردد:علی الحساب .4

. 2مقدور نبودن تعیین میزان بدهی قابل پرداخت بابت بهاي کاالي تحویلی . 1: موارد پرداخت علی الحساب .5

به علت کمبود وجه نقد پرداخت تمام وجه . 3نواقص داشته باشد  اسناد و مدارك ارائه نشده براي پرداخت

  .میسر نباشد

  .علی الحساب و پیش پرداخت، تا پرداخت کل مبلغ هزینه نیست .6

  .علی الحساب نیز ماهیت بدهکار دارد و نوعی دارایی است .7

  .مانده علی الحساب و پیش پرداخت به سال بعد منتقل میشود .8

ثبت تامین اعتبار در باال .(لی الحساب باید از قبل تامین اعتبار انجام داده باشیمبراي انجام پیش پرداخت و ع .9

  )آورده شده است

پرداخت و علی الحساب دو ثبت دارد؛ ثبت بودجه اي براي نشان دادن ذخیره و ثبت مالی براي  پرداخت پیش .10

  .نشان دادن میزان پیش پرداخت و علی الحساب

  ××اعتبارات تخصیص یافته/هدات احتمالیذخیره اعتبار تع:ثبت بودجه اي

  ×× پرداخت غیر قطعیذخیره اعتبار                                                                          

  ××علی الحساب/پیش پرداخت:ثبت مالی

  ×× بانک پرداخت جاري                                                     

در مواقعی که ما براي .نیز آورده شده است "اعتبارات تخصیص یافته"شود در ثبت بودجه اي چنانچه مالحظه می

  .کنیم اعتبار نکرده باشیم، از این حساب استفاده می پرداخت یا علی الحساب از قبل تامین پیش

  ایجاد تعهد. 8

  ثبت وقایع مربوط به مراحل انجام هزینه بستگی به مبناي حسابداري دارد .1

)  دریافت کاالوخدمات(ثبت عملیات مربوط به مرحله تعهد:مبناي نقدي و نقدي تعدیل شده در هزینه ها .2

  .الزامی نیست

  .شود نقدي تعدیل شده است؛ وقایع مربوط به تعهد ثبت نمی:یرانسیستم حسابداري دولتی ا .3

  هزینه. 9

انجام نگرفتن خدمات یا دریافت . 2دریافت کاال و خدمات و پرداخت وجه هزینه آن . 1:ما شاهد دو اتفاق خواهیم بود

  .نکردن کاال که هر کدام را در زیر مورد بررسی قرار می دهیم
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  :خدمتدریافت کاال یا انجام . الف

باید این نکته را در نظر بگیریم .براي ثبت هزینه در حسابداري دولتی از دو ثبت بودجه اي و مالی استفاده خواهیم کرد

پرداخت یا علی الحسابی پرداخت شده است یا نه؛ بهاي تمام شده خدمت با  که از قبل، بابت خرید کاال یا خدمات، پیش

  .هر یک از حاالت را توضیح می دهیم. زیاد یا کم میزان اعتبار ذخیره شده برابر است یا

  :حالت کلی

  )میزان ذخیره اعتبار ها کفاف اعتبار مصرف شده را ندهد در صورتیکه() ××اعتبارات تخصیص یافته(:ثبت بودجه اي

  ××ذخیره اعتبار تعهدات احتمالی

  )حسابی که براي کاالي مورد نظر هزینه شده استبه میزان پیش پرداخت و علی ال(××ذخیره اعتبار پرداخت غیر قطعی         

  )به بهاي تمام شده هزینه تحقق و پرداخت شده(×× اعتبار مصرف شده

  )در صورتی که اعتبار ذخیره شده بیش از اعتبار مصرف شده باشد()××اعتبارات تخصیص یافته(

  )برابر با بهاي اعتبار مصرف شده(××هزینه سال جاري:ثبت مالی

  ××اريپیش پرداختج

  ×× علی الحساب جاري

  )برابر با ذخیره اعتبار تعهدات احتمالی و تخصیص یافته بدهکار(×× بانک پرداخت جاري

و بابت آن پیش پرداخت یا علی الحساب پرداخت کرده .در صورتی که کاال یا خدمات به دالیلی تحویل گرفته نشود.ب

  :باشیم

  ××ذخیره اعتبار پرداخت غیرقطعی:ثبت بودجه اي

  ×× اعتبار تخصیص یافته/ذخیره اعتبار تعهدات احتمالی

  ××بانک پرداخت جاري:ثبت مالی

  ×× علی الحساب/پیش پرداخت
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  پرداخت حقوق کارکنان.10

  .کنند طبق قانون و مقررات دستگاه دولتی حقوق و مزایاي کارکنان خود را از طریق بانک پرداخت، پرداخت می

واریز . 2تنظیم لیست حقوق و مزایا و ارسال آن به بانک همراه با وجه مورد نیاز . 1:داردمرحله  3پرداخت حقوق کارکنان 

انتقال کسور . 3وجه خالص حقوق به حساب کارکنان توسط بانک و تایید و ارسال آن به امور مالی دستگاه دولتی 

  هاي اجرائی مکسوره از حقوق کارکنان به حساب سازمان ذیربط قانونی و بدهی

  

  : ق کارکنان نیازي به تامین اعتبار نداردحقو

  ××اعتبار تخصیص یافته:ثبت بودجه اي

  ×× اعتبار مصرف شده

  :برابر با خالص حقوق پرداختی به کارکنان از بانک پرداخت جاري به بانک پرداخت حقوق منظور میشود

  ××بانک پرداخت حقوق:ثبت مالی

  ×× بانک پرداخت جاري

  :)_کسورات_خالص دریافتنی بدهی به سایر سازمان ها(تمزد کارکنان به مبلغ ثبت مالی هزینه حقوق و دس

  ××هزینه سال جاري:ثبت مالی

  ×× بدهی به سایر سازمان ها

  ××بانک پرداخت حقوق

  ):مالیات حقوق،حق بیمه، بازنشستگی(ثبت مالی پرداخت کسورات 

  ×× بدهی به سایر سازمان ها:ثبت مالی

  ××بانک پرداخت جاري
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  حسابداري درآمدهاي عمومی

  .درآمدهایی را وصول و به خزانه داري کل واریز میکند:دستگاه دولتی عالوه بر پرداخت مخارج .1

  .مجوز وصول درآمد نیست:پیش بینی درآمد .2

  .محدود کننده وصول درآمد نیست: پیش بینی درآمد .3

  .درآمدهاي عمومی به هر میزان قابل وصول است ولی طبق قوانین .4

  درآمدهایی که مصرف آن جنبه عمومی داشته باشد و محدود به تامین هزینه خاص نباشد:عمومی درآمدهاي .5

  .درآمدي که براي مصارف خاص است:درآمدهاي اختصاصی .6

درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت . 2مالیات و سود سهام شرکت هاي دولتی . 1:درآمدهاي عمومی در ایران .7

  ماتدرآمد حاصل از فروش کاال و خد. 3

  نحوه تشخیص، وصول و انتقال درآمدهاي عمومی .8

  منبع تامین مالی هزینه هاي جاري و عمرانی:شده در بودجه کل کشور درامدهاي عمومی پیش بینی .9

  .به دولت اجازه داده شده است که درآمدهاي عمومی را وصول و به حساب خزانه داري کل واریز کند .10

ي جاري و عمرانی خود را از محل درآمدهاي عمومی و سایر منابع به دولت اجازه داده شده است که هزینه ها .11

  .تامین اعتبار و پرداخت نماید

  وصول درآمد عمومی در تامین هزینه هاي عمومی دولت نقش مهمی دارد .12

  رئیس دستگاه اجرایی یا رئیس موسسه: مسئول وصول صحیح درآمدها .13

قابل برداشت متمرکز و برابر ضوابط خزانه داري درآمدهاي وصولی دستگاه دولتی باید در حساب بانکی غیر .14

  هاي مخصوص خزانه داري در بانک مرکزي انتقال یابد کل به حساب

  درآمدهاي دستگاه دولتی در طول سال به حساب بانک غیر قابل برداشت واریز و در دفاتر اعمال میشود .15

هاي دولتی به حساب  ق شعب بانکموجودي حسابهاي بانک غیرقابل برداشت درآمد در پایان هر ماه از طری .16

یابد و مراتب به ذیحسابی دستگاه دولتی گزارش میشود تا ثبت الزم را  اصلی خزانه در بانک مرکزي انتقال می

  .بزند

  از وظایف سازمان تشخیص وزارت امور اقتصاد و دارائی:تشخیص درآمدهاي مالیاتی .17

  

  )نقدي(مراحل حسابداري درامدهاي عمومی

  .ثبتی ندارد:آمدپیش بینی در.1

  :براي کنترل بیشتر ثبت آماري زیر را میزنیم.در مبناي نقدي ثبتی ندارد:تشخیص درآمد.2

  ×× درآمد دریافتنی جاري:ثبت مالی

  ××هاي وصول نشده جاري درآمد) ذخیره(اندوخته

  ××هاي مشکوك الوصول جاري درآمد) ذخیره(اندوخته
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  :دو ثبت مالی: زمان وصول درآمد. 3

  ×× بانک تمرکز وجوه:لیثبت ما

  ××درآمد دریافتنی جاري

  ×× هاي وصول نشده جاري درآمد) ذخیره(اندوخته:ثبت مالی

  ××درآمد عمومی

  مرحله انتقال به خزانه. 4

  ×× درآمد عمومی انتقالی:ثبت مالی

  ××بانک تمرکز وجوه

  لوصولبه میزان کمتر یا مساوي مشکوك ا: در صورت سوخت شدن مطالبات مشکوك الوصول.5

  ××هاي مشکوك الوصول جاري درآمد) ذخیره(اندوخته:ثبت مالی

  ×× درآمد دریافتنی جاري

  

  :هاي دفترکل تنظیم تراز عملیات حساب

  هاي دفتر کل صحت عملیات انتقال اقالم دفتر روزنامه به حساب:دلیل تهیه تراز عملیات .1

  )بستانکار-بدهکار(ملیاتو مانده ع) بستانکار-بدهکار(گردش عملیات: محتواي تراز عملیات .2

  تراز مانده حسابهاي دفتر کل :فقط حاوي مانده عملیات باشد:مشابه ترازآزمایشی :تراز عملیات دفتر کل .3

  ستونی 8تراز عملیاتی :در ایران .4

  

  :ها اصالح و تعدیل حساب

  .هاي موقت و دائمی صورت میگیرد قبل از بستن حساب .1

  .ی صورت میگیرداصالح و تعدیل حساب ها در پایان سال مال .2

پرداخت بدهی به سایر . 3صفر کردن تنخواه حسابداري . 2صفر کردن تنخواه پرداخت . 1:اصالحیه ها .3

اصالح و تعدیل پیش پرداخت و علی الحساب . 5برگشت دادن مانده وجوه مصرف نشده به خزانه .4ها  سازمان

  هاي درآمدي  اصالح و سنواتی کردن حساب. 6
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  ردان پرداختواریز تنخواه گ. 1

ممکن است تمام تنخواه باقی بماند، قسمتی هزینه شود، تماما هزینه :( ثبت کلی بابت تسویه تنخواه گردان پرداخت

  )شود

  .ما بابت تنخواه گردان پرداخت، تامین اعتبار کرده بودیم و ذخیره اي را در نظر گرفته بودیم

  )یزان کل تنخواه پرداختبه م( ×× ذخیره اعتبار پرداخت غیرقطعی:ثبت بودجه اي

  )،سند هزینه ارائه شده، پابه پاشدهبه میزان هزینه شده( ××اعتبار مصرف شده         

  )نقد موجود، مصرف نشده پرداخت به میزان تنخواه( ××اعتبار تخصیص یافته

  )،سند هزینه ارائه شده، پابه پاشدهبه میزان هزینه شده( ×× هزینه سال جاري:ثبت مالی

  )به میزان تنخواه پرداخت نقد موجود، مصرف نشده( ××رداخت جاريبانک پ

  )به میزان کل تنخواه پرداخت(××تنخواه گردان پرداخت         

تنخواه گردان پرداخت یک حساب دائمی است، در صورتی که مانده ها قابل انتقال به سال بعد باشد نیازي به صفر *

  .کردن نیست

به حساب ) ام20حداکثر (ظف اند تمام وجوه مصرف نشده خود را تا پایان فروردین سال بعدهاي دولتی مو تمام دستگاه* 

  .خزانه انتقال دهند

  :واریز تنخواه گردان حسابداري.2

  .براي تنخواه گردان حسابداري تامین اعتبار وجود ندارد

  .به هنگام واریز تنخواه گردان حسابداري مانده به وضعیت ثبت هاي زیر را می زنیم

  )فقط براي مقداري که به صورت وجه نقد باقی مانده است: (ثبت بودجه اي

  )به میزان تنخواه حسابداري نقد موجود، مصرف نشده( ××جاري با خزانه

  ××درخواست وجه          

  )براي پابه پا کردن هزینه ها و پرداخت وجه باقی مانده در بانک پرداخت: (ثبت مالی

  )به میزان کل تنخواه حسابداري( ××تنخواه گردان حسابداري

  )به میزان مصرف نشده(××بانک پرداخت جاري         

  )پابه پا شده –به میزان هزینه شده (××دریافتی از خزانه         
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  )نیازي به زدن ثبت هزینه نیست(.مقداري از تنخواه گردان که هزینه شده است، ثبت مالی اش زده شده است*

دریافتی از خزانه می باشد، به همین دلیل به میزان مصرف شده از تنخواه گردان حسابداري =  هاي سال کل پرداخت*

  .دریافتی از خزانه میرودبه 

  پرداخت بدهی به سایر سازمان ها.3

  .ها تسویه شود در صورت وجود داشتن بدهی به سایر سازمان ها باید در آخر سال بدهی

  )به میزان تنخواه حسابداري نقد موجود، مصرف نشده( ××بدهی به سایر سازمان ها: ثبت مالی

  ××بانک پرداخت جاري          

  

  :انتقال مانده وجوه مصرف نشده.4

  .هاي باال، حساب بانک پرداخت جاري را مانده گیري می کنیم و به خزانه انتقال می دهیم بعد از تعدیل حساب

ه باید تا بیست فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده مانده وجوه مصرف نشد: قانون محاسبات عمومی 63ماده 

  .شود

  )هزینه  سال جاري پیش پرداخت و علی الحساب جاري(–دریافتی از خزانه = مانده وجوه مصرف نشده

  ××جاري با خزانه: ثبت بودجه اي

  ××درخواست وجه

  ××دریافتی از خزانه: ثبت مالی

  ××بانک پرداخت جاري

  :ی الحسابپیش پرداخت و عل.5

  زمان منظور شدن پیش پرداخت به هزینه ؛رسیدن به مرحله تعهد : قانون محاسبات عمومی 102ماده  .1

زمان  منظور شدن علی الحساب به عنوان هزینه؛تصفیه شدن علی :  قانون محاسبات عمومی 102ماده  .2

  الحساب

  در دفاتر ثبت میشودهزینه ناشی از پیش پرداخت و علی الحساب به عنوان هزینه سال پرداختی  .3

  هزینه مربوط به اقالم پیش پرداخت و علی الحساب سنواتی در سالی که قطعی شد، منعکس میشود .4

  .هزینه مربوط به اقالم سنواتی به حساب اعتبارهاي سال پرداخت اعمال میشود .5

  .پرداخت و علی الحساب جاري تغییر میکند عناوین پیش: در پایان هر سال .6

  ذخیره اعتبار تعهدات غیر قطعی، درخواست وجه:در ارتباط با پیش پرداخت و علی الحسابحسابهاي بودجه اي  .7
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  ها، دریافتی از خزانه خود حساب:هاي مالی در ارتباط با پیش پرداخت وعلی الحساب حساب .8

  :هاي بودجه اي به سنواتی انتقال حساب

  ××درخواست وجه سنواتی:ثبت بودجه اي

  )علی الحساب و پیش پرداختبه میزان جمع (××درخواست وجه

  ××ذخیره اعتبار تعهدات غیرقطعی: 2ثبت بودجه اي 

  )به میزان جمع علی الحساب و پیش پرداخت(××ذخیره اعتبار تعهدات غیرقطعی  سنواتی

  ××پیش پرداخت سنواتی:1ثبت مالی 

  ××علی الحساب سنواتی

  ××پیش پرداخت

  ××علی الحساب

  ××دریافتی از خزانه:2ثبت مالی 

  ××دوخته پیش پرداخت و علی الحساب سنواتیان
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  :درآمدهاي دریافتنی و اندوخته مالیات وصول نشده. 6

  :با ثبت معکوس به معوق تبدیل میشوند

  ××درآمد دریافتنی معوق:ثبت مالی

  ××ذخیره درآمد دریافتنی مشکوك الوصول جاري

  ××اندوخته درآمدهاي وصول نشده جاري

  ××درآمد دریافتنی 

  ××رآمد دریافتنی مشکوك الوصول معوقذخیره د

  ××اندوخته درآمدهاي وصول نشده معوق

  

بدهکارها در طرف بدهکار و بستانکارها در (تراز آزمایشی را رسم میکنیم.حال از حسابهاي موجود مانده گیري میکنیم

  )طرف بستانکار تراز آزمایشی بعد از اصالح

تنخواه گردان حسابداري و تنخواه گردان پرداخت و پیش پرداخت و  در تراز آزمایشی  بعد از اصالح بانک پرداخت،

  .علی الحساب وجود نخواهد داشت
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  بستن حساب هاي موقت

  بستن حساب هاي موقت مالی. 2بستن حساب هاي موقت بودجه اي . 1: دو مرحله بستن حساب هاي موقت

 خزانه، درخواست وجه بودجه جاري، جاري با: حساب هاي موقت بودجه اي بدهکار 

 اعتبارات مصوب، اعتبارات تخصیص یافته، ذخیره اعتبار تعهدات : هاي موقت بودجه اي بستانکار حساب

 احتمالی، اعتبار مصرف شده

 

  :ها ثبت بودجه اي بستن حساب

  ××اعتبارات مصوب 

  ××اعتبارات تخصیص یافته

  ××ذخیره اعتبار تعهدات احتمالی

  ××اعتبار مصرف شده

  ××جاري بودجه

  ××جاري با خزانه

  ××درخواست وجه

  مانده بودجه جاري= مانده اعتبارات مصوب

  جاري با خزانه= مانده اعتبارات تخصیص یافته مانده ذخیره اعتبار تعهدات احتمالی

  هزینه سال جاري= مانده دریافتی از خزانه= مانده در خواست وجه= مانده اعتبار مصرف شده

  

  ینه سال جاري؛ دریافتی از خزانه؛ درآمد عمومی انتقالی؛درآمد عمومیهز:ت مالیقحساب هاي مو

  :ثبت مالی بستن حساب ها

  ××درآمد عمومی 

  ××دریافتی از خزانه

  ××هزینه سال جاري

  ××درآمد عمومی انتقالی
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  :بستن و انتقال حساب هاي دائمی

  ××ذخیره درآمد دریافتنی مشکوك الوصول معوق

  ××ده معوقاندوخته درآمدهاي وصول نش

  ××اندوخته پیش پرداخت و علی الحساب سنواتی

  ××ذخیره اعتبار پرداخت هاي غیرقطعی سنواتی

  ××پیش پرداخت سنواتی

  ××علی الحساب سنواتی

  ××درآمد دریافتنی معوق

  ××درخواست وجه سنواتی

  .براي باز کردن حساب ها در سال جدید، ثبت معکوس باال را میزنیم

  

  :و علی الحساب سنواتی حسابداري پیش پرداخت

  .میشودشته هاي پیش پرداخت و علی الحساب سنواتی جداگانه نگهدا حساب

  :وضعیت حسابهاي پیش پرداخت و علی الحساب سنواتی

  :انجام گرفتن تعهد مربوط به پیش پرداخت و علی الحساب سنواتی. الف

  ××ذخیره اعتبار پرداخت غیرقطعی سنواتی:ثبت بودجه اي

  ××شده سنواتی اعتبار مصرف

  ××هزینه سنواتی: ثبت مالی

  ××علی الحساب سنواتی/پیش پرداخت سنواتی
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عدم تحویل کاال یا خدمات مربوط به پیش پرداخت و علی الحساب وجه نقد مربوط نقدا تسویه میشود و به . ب

  .خزانه میرود

  ××بانک پرداخت جاري: ثبت مالی

  ××علی الحساب سنواتی/پیش پرداخت سنواتی

  

  ××اندوخته پیش پرداخت و علی الحساب سنواتی: 2ثبت مالی 

  ××بانک پرداخت سنواتی

  ××ذخیره اعتبار پرداخت غیرقطعی سنواتی:ثبت بودجه اي

  ××درخواست وجه سنواتی

  :در پایان سال مالی براي بستن اعتبار مصرف شده سنواتی و هزینه سنواتی

  ××نواتیاندوخته پیش پرداخت و علی الحساب س:ثبت مالی

  ××هزینه سنواتی

  ××اعتبار مصرف شده سنواتی:ثبت بودجه اي

  ××درخواست وجه سنواتی

برگشتی هزینه سنواتی مانده پیش پرداخت و علی الحساب سنواتی= اندوخته پیش پرداخت و علی الحساب سنواتی*

  بابت عدم تعهد

  درخواست وجه سنواتی=اندوخته پیش پرداخت و علی الحساب سنواتی*
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  ورت هاي مالیص

. 3صورت دریافت ، پرداخت و موجودي . 2ترازنامه . 1:صورتهاي مالی اساسی حساب مستقل وجوه اعتبارات جاري

  صورتحساب عملکرد پیش پرداخت و علی الحساب سنواتی. 4صورتحساب عملکرد ساالنه بودجه 

  

  وضعیت مالی حساب مستقل در یک مقطع زمانی: ترازنامه.1

  ، پیش پرداخت سنواتی، علی الحساب سنواتی، اندوخته ها)جاري و معوق(ریافتنی درآمدهاي د:حاوي

  .فاقد مازاد می باشد، چون مانده وجوه مصرف نشده به خزانه برگشت داده میشود

  بانک پرداخت هم ندارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :دارایی جاري

  ××    مالیات دریافتنی معوق

  کسر می گردد 

  ××ذخیره مطالبات دریافتی معوق

  )××(       ××اندوخته مالیات هاي وصول نشده

  

  ××    پیش پرداخت سنواتی

 ××    علی الحساب سنواتی

  :اندوخته ها

 ××اندوخته پیش پرداخت و علی الحساب سنواتی
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  :صورت دریافت و پرداخت هاي و موجودي

و وجوه انتقالی به خزانه و ) هزینه سال جاري(دي اول دوره و پرداخت ها هاي سال مالی، موجو صورت حساب دریافت

  انتقال وجوه مصرف نشده

  مانده پیش پرداخت و علی الحساب سنواتی:موجودي اول سال

  

  موجودي اول سال 

  پیش پرداخت و علی الحساب سنواتی

  :اضافه میشود

  دریافتی سال مالی از خزانه

  درامدهاي عمومی

  :کسر می گردد

  هزینه سال جاري

  درآمد عمومی انتقالی

  هزینه سنواتی

  انتقال وجوه مصرف نشده

  

  :حسابداري بودجه اي یک طرفه دستگاه دولتی

یعنی ذخیره اعتبار تعهد احتمالی، ذخیره اعتبار تعهد غیرقطعی نخواهیم .(زنیم براي تامین اعتبار ثبتی نمی .1

  .)داشت

  .)اعتبار مصرف شده نداریم.(مبه هنگام هزینه قطعی، فقط ثبت مالی میزنی .2

به جاي ذخیره اعتبار تعهد احتمالی سنواتی، از ذخیره اعتبار سنواتی استفاده میکنیم که مستقیما از اعتبارات  .3

هاي غیرقطعی، به جاي ذخیره اعتبار تعهد  یعنی به هنگام سنواتی شدن هزینه.(تخصیص یافته سنواتی میشود

ذخیره اعتبار سنواتی ،هاي غیرقطعی  دهکار میشود و به میزان هزینهغیرقطعی، اعتبارات تخصیص یافته ب

 )بستانکار میشود

حبیب جعفرپور - موفق باشیم
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  ما به شما اعتماد داریم

 قرار شما اختیار در را جزوه داریم ابتدا اعتماد شما به ما که آنجایی از

 صورتی رد کنیم،می دریافت شما از است ناچیز که را آن هزینه سپس و داده

 مبلغ داشتید پرداخت توانایی و گرفت قرار شما استفاده مورد جزوه که

 نزد 3326109764حساب  شماره به ریال معادل سه هزار تومان را 30000

کارت  شماره به یا و.نمایید واریز جعفرپور حبیب بنام ملت بانک

  .نمایید واریز جعفرپور حبیب نام به 6104337041192293

  .ق باشیدپیروز و موف
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