ماده  93قانون محاسبات کشور:
هؤديبى هكلفٌذ ػَاسع ٍ جشائن هتؼلق هَضَع هبدُ( )33ايي قبًَى سا ثِ حسبثْبيساثغيكِ ثٌبثِ دسخَاستسبصهبىاهَس
هبليبتيكشَس ٍ تَسظ خضاًِداسيكلكشَس افتتبح هيگشدد ٍ اص عشيق سبصهبى اهَس هبليبتي كشَس اػالم هيگشددٍ ،اسيض ًوبيٌذ.
سبصهبى اهَس هبليبتي كشَس هَظف است ػَاسع ٍطَلي ّش هبُ سا تب پبًضدّن هبُ ثؼذ ثِ تشتيت صيش ثِ حسبة شْشداسي
هحل ٍ يب توشكض ٍجَُ حست هَسد ٍاسيض ًوبيذ:
الف) ػَاسع ٍطَلي ثٌذ (الف) هبدُ( )33دس هَسد هؤديبى داخل حشين شْشّب ثِ حسبة شْشداسي هحل ٍ دس هَسد هؤديبى
خبسج اص حشين شْشّب ثِ حسبة توشكض ٍجَُ ٍصاست كشَس ثِ هٌظَس تَصيغ ثيي دّيبسيْبي ّوبى شْشستبى ثش اسبس شبخض
جوؼيت ٍ هيضاى كوتش تَسؼِ يبفتگي؛
ة) ػَاسع ٍطَلي ثٌذّبي (ة)( ،ج) ٍ (د) هبدُ( )33ثِ حسبة توشكض ٍجَُ ثِ ًبم ٍصاست كشَس.
تجظشُ  -1سِ دسطذ( )%3اص ٍجَُ ٍاسيضي كِ ثِ حسبثْبي هَضَع اييهبدُ ٍاسيض هيگشدد ،دس حسبة هخظَطي ًضد خضاًِ
ثِ ًبم سبصهبى اهَس هبليبتي كشَس ٍاسيض هيشَد ٍ هؼبدل آى اص هحل اػتجبس اختظبطي كِ دس قَاًيي ثَدجِ سٌَاتي هٌظَس
هيگشدد دس اختيبس سبصهبى هضثَس كِ ٍظيفِ شٌبسبيي ،سسيذگي ،هغبلجِ ٍ ٍطَل ايي ػَاسع سا ػْذُ داس هيثبشذ ،قشاس
خَاّذ گشفت تب ثشاي خشيذ تجْيضات ،آهَصش ٍ تشَيق كبسكٌبى ٍ حسبثشسي ّضيٌِ ًوبيذٍ .جَُ پشداختي ثِ استٌبد ايي ثٌذ
ثِ ػٌَاى پبداش ٍطَلي اص شوَل هبليبت ٍ كليِ هقشسات هغبيش هستثٌي است.
تجظشُ 2ـ حسبة توشكض ٍجَُ قيذ شذُ دس ايي هبدُ تَسظ خضاًِ داسي كل كشَس ثِ ًبم ٍصاست كشَس افتتبح هيشَدٍ .جَُ
ٍاسيضي ثِ حسبة هضثَس (ثِ استثٌبءًحَُ تَصيغ هزكَس دس قسوتْبي اخيش ثٌذ (الف) ايي هبدُ ٍ تجظشُ ( )1هبدُ( )33ايي
قبًَى) ثِ ًسجت ثيست دسطذ ( )%22كالى شْشّب (شْشّبي ثبالي يک هيليَى ًفش جوؼيت) ثش اسبس شبخض جوؼيت،
شظت دسطذ( )%02سبيش شْشّب ثش اسبس شبخض كوتشتَسؼِيبفتگي ٍ جوؼيت ٍ ثيست دسطذ ( )%22دّيبسيّب ثش اسبس
شبخض جوؼيت تحت ًظش كبس گشٍّي هتشكل اص ًوبيٌذگبى هؼبًٍت ثشًبهِسيضي ٍ ًظبست ساّجشدي سئيسجوَْس ٍ ٍصاست
اهَس اقتظبدي ٍ داسايي ٍ ٍصاست كشَس ٍ يک ًفش ًبظش ثِ اًتخبة كويسيَى اقتظبدي هجلس شَساي اسالهي هغبثق
آئييًبهِ اجشائي كِ ثِ پيشٌْبد هشتشک ٍصاست اهَس اقتظبدي ٍ داساييٍ ،صاست كشَس ٍ شَساي ػبلي استبى ّب ثِ تظَيت
ّيأت ٍصيشاى هيسسذ تَصيغ ٍ تَسظ شْشداسيّب ٍ دّيبسيّب ّضيٌِ هيشَدّ .شگًَِ ثشداشت اص حسبة توشكض ٍجَُ ثِ جض
پشداخت ثِ شْشداسيّب ٍ دّيبسيّب ٍ ٍجَُ هَضَع هبدُ( ،)33تجظشُّبي( )3(ٍ)2هبدُ( )33ايي قبًَى ٍ تجظشُ( )1ايي
هبدُ هوٌَع هيثبشذٍ .صاست كشَس هَظف است ،گضاسش ػولكشد ٍجَُ دسيبفتي سا ّش سِ هبُ يكجبس ثِ شَساي ػبلي استبىّب
ٍ كويسيَى اقتظبدي هجلس شَساي اسالهي اسائِ ًوبيذ.
اصالحیه محاسبات عمومی
هبدُ ً - 42حَُ ػول ٍ سٍشْبي اجشايي دس هَسد ٍطَل دسآهذّبي ٍصاستخبًِّب ٍ هؤسسبت دٍلتي ًوًَِ فشهْبي هَسد
استفبدُ ثشاي ايي هٌظَس ثشاسبس دستَسالؼولْبيي خَاّذ ثَد كِ اص عشف ٍصاست اهَس اقتظبدي ٍ داسايي تْيِ ٍ اثالؽ خَاّذ

شذ.
تجظشُ  -ششكتْبي دٍلتي ثِ استثٌبء ثبًكْب ٍ هؤسسبت اػتجبسي ٍ ششكتْبي ثيوِ هكلفٌذ سٍشْبي اجشايي ٍطَل دسآهذّبي
خَد سا ثِ تأييذ ٍصاستاهَس اقتظبدي ٍ داسايي ثشسبًٌذ.
هبدُ ٍ - 41جَّي كِ ٍسيلِ ٍصاستخبًِّب ٍ هؤسسبت دٍلتي ٍ ششكتْبي دٍلتي (ثِ استثٌبء ثبًكْب ٍ ششكتْبي ثيوِ ٍ
هؤسسبت اػتجبسي) ثِ ػٌَاىسپشدُ ٍ يب ٍجِالضوبى ٍ يب ٍثيقِ ٍ يب ًظبئش آًْب دسيبفت هيگشدد ثبيذ ثِ حسبثْبي هخظَطي
كِ اص عشف خضاًِ دس ثبًک هشكضي جوَْسي اسالهي ايشاى ٍ يب شؼت سبيش ثبًكْبي دٍلتي كِ اص عشف ثبًک هشكضي
جوَْسي اسالهي ايشاى ًوبيٌذگي داشتِ ثبشٌذ افتتبح هيگشدد ٍاسيض شَد ٍجَُ ٍاسيض شذُ ثِ حسبثْبي هزكَس كِ ثذٍى حق
ثشداشت خَاّذ ثَد ثبيذ دس آخش ّش هبُ ثِ حسبة هخظَص توشكض ٍجَُ دس خضاًِ هٌتقل شَد
تجظشُ  -سد ٍجَُ سپشدُ عجق هقشسات خَد ثِ ػول هيآيذ ٍ ٍصاست اهَس اقتظبدي ٍ داسايي هكلف است اص عشيق
ٍاگزاسي تٌخَاُ گشداى سد سپشدُ اص حسبة توشكض ٍجَد سپشدُ يب ثِ عشيق هقتضي ديگش هَججبت تسشيغ ٍ تسْيل دس سد
كليِ سپشدُّبي هَضَع ايي هبدُ سا فشاّن ًوبيذ.
هبدُ  – 67ثشاي ٍصاستخبًِّب ٍ هؤسسبت دٍلتي ٍ ششكتْبي دٍلتي (ثِ استثٌبء ثبًكْب ٍ ششكتْبي ثيوِ ٍ هؤسسبت
اػتجبسي) ٍ ٍاحذّبي تبثؼِ آًْبدس هشكض ٍ شْشستبًْب حست هَسد اص عشف خضاًِ ٍ يب ًوبيٌذگي خضاًِ دس استبًْب دس ثبًک
هشكضي جوَْسي اسالهي ايشاى ٍ يب سبيش ثبًكْبي دٍلتي كِ اصعشف ثبًک هشكضي جوَْسي اسالهي ايشاى ًوبيٌذگي داشتِ
ثبشٌذ ،ثِ تؼذاد هَسد ًيبص حسبثْبي ثبًكي ثشاي پشداختْبي هشثَط افتتبح خَاّذ شذ.استفبدُ اص حسبثْبي هضثَس دس هَسد
ٍصاستخبًِّب ٍ هؤسسبت دٍلتي ثب اهضبء هشتشک ريحسبة ٍ يب هقبم هجبص اص عشف اٍ ٍ الاقل يک ًفش ديگش اصهقبهبت هسئَل
ٍ هجبص دستگبُ هشثَط ثِ هؼشفي خضاًِ ٍ يب ًوبيٌذگي خضاًِ دس استبى ثِ ػول خَاّذ آهذ ٍكليِ پشداختْبي دستگبُ ّبي
ًبهجشدُهٌحظشاً اص عشيق حسبثْبي ثبًكي هزكَس هجبص خَاّذ ثَد .استفبدُ اص حسبثْبي ثبًكي ششكتْبي دٍلتي ثب اهضبء
هشتشک هقبهبت هزكَس دس اسبسٌبهِ آًْبٍ ريحسبة ششكت يب هقبم هجبص اص عشف اٍ هوكي خَاّذ ثَد.
تجظشُ  -هؤسسبت ٍ ًْبدّبي ػوَهي غيش دٍلتي هَضَع هبدُ  5ايي قبًَى هبداهي كِ اص هحل دسآهذ ػوَهي ٍجْي
دسيبفت هيداسًذ ٍ دس هَسدٍجَُ هزكَس هشوَل هقشسات ايي هبدُ خَاٌّذ ثَد ٍ ٍجَُ اػتجبساتي كِ دس قبًَى ثَدجِ كل كشَس
ثشاي ايي قجيل دستگبّْب ثِ تظَيت هيسسذ ،تَسظ خضاًِ ٍ يب ًوبيٌذگي خضاًِ دس استبى هٌحظشاً اص عشيق حسبثْبي ثبًكي
هزكَس قبثل پشداخت هيثبشذ.

