
 کشور عمومی محاسبات قانون( 17) ماده موضوع دولتی غیر مؤسسات و افراد به اعانه یا و کمک پرداخت ضوابط قانون

(71/80/7710) 

 

 دٍلتی ششکتْای ٍ دٍلتی هؤسسات ٍ ّا خاًِ ٍصاست تَدجِ هحل اص دٍلتی غیش حقَقی ٍ حقیقی اشخاص تِ اػاًِ یا ٍ کوک پشداخت - 1 هادُ 

 هاّیت ٍ عثغ اقتضای تِ اٍ عشف اص هجاص هقام یا ٍ ستظ ری اجشائی هقام تاالتشیي تشخیض تِ شذُ یاد اجشائی دستگاّْای کِ طَستی دس

 سسیذُ تظَیة تِ دستگاّْا آى ّای تَدجِ ضوي هٌظَس ایي تشای الصم اػتثاس ٍ تَدجِ تاشٌذ ٍجَّی چٌیي تأدیِ اص ًاگضیش هشتَط قاًًَی ٍظایف

 :تَد خَاّذ هجاص صیش هَاسد دس هٌحظشاً تاشذ

 اّذاف صهیٌِ دس اٍ، عشف اص هجاص هقام یا ٍ هشتَط اجشائی دستگاُ هقام تاالتشیي تشخیض تِ ،دٍلتی غیش حقَقی یا حقیقی شخض فؼالیت - الف 

 یا استوشاس تشای اػاًِ یا کوک پشداخت حال ػیي دس ٍ ًوایذ تسْیل ٍ تسشیغ سا هزکَس ٍظایف ٍ اّذاف تِ ًیل یا ٍ تَدُ دستگاُ قاًًَی ٍظایف ٍ 

 .تاشذ ضشٍسی دٍلتی غیش حقَقی یا حقیقی شخض فؼالیت  تَسؼِ

 .تپزیشد سا هشخظی تؼْذات هشتَط اجشائی دستگاُ قاًًَی ٍظایف ٍ اّذاف جْت دس دٍلتی غیش حقَقی یا حقیقی شخض - ب

 .تاشذ شذُ رکش اجشائی دستگاُ قاًًَی ٍظایف جضء ًظش هَسد دٍلتی غیش حقَقی یا حقیقی اشخاص تِ اػاًِ یا ٍ کوک پشداخت - ج

 تشخیض تِ آًْا ًاپزیش اجتٌاب ٍ هششٍع ًیاصهٌذیْای سفغ تشای کِ دٍلتی غیش حقَقی یا حقیقی اشخاص تِ اػاًِ یا ٍ کوک پشداخت - د 

 .تاشذ داشتِ ضشٍست اٍ عشف اص هجاص هقام یا ٍ هشتَط اجشائی دستگاُ هقام تاالتشیي

 ساتغِ ًَع ّش یا ٍ هضد سٍص خذهت، خشیذ جٌثِ کِ طَستی تِ اػاًِ یا ٍ کوک پشداخت هادُ ایي دس هزکَس هَاسد کلیِ دس - 1 تثظشُ 

 استخذاهی حق ٍ ػلقِ ٍجِ ّیچ تِ اػاًِ یا ٍ کوک دسیافت ّوچٌیي ٍ تاشذ هی هوٌَع کٌذ، ایجاد سسوی غیش ٍ سسوی اص اػن دیگش استخذاهی

 .ًوَد ًخَاّذ  ایجاد اشخاص تشای

 .تَد خَاّذ هجاص دستگاّْا جاسی اػتثاسات ٍ تَدجِ هحل اص هٌحظشاً قاًَى ایي هَضَع اػاًِ یا ٍ کوک گًَِ ّش پشداخت - 2 تثظشُ 

 :شذ خَاّذ اًجام صیش ششح تِ ٍ غیشهستقین یا ٍ هستقین طَست تِ اػاًِ یا ٍ کوک پشداخت - 2 هادُ 

 اص سسیذ اخز تا هَسد حسة شَد پشداخت دٍلتی غیش حقَقی یا حقیقی شخض تِ هستقیواً ٍ ًقذی طَست تِ اػاًِ یا ٍ کوک کِ طَستی دس - الف 

 تش هثٌی تاًکی اػالهیِ تٌذ ایي اجشای دس. شذ خَاّذ هٌظَس قغؼی ّضیٌِ تِ هضتَس دٍلتی غیش حقَقی شخض هجاص هقام یا ٍ حقیقی شخض

  .تَد خَاّذ سسیذ حکن دس ًیض ًفغ ری تاًکی حساب تِ ٍجِ ٍاسیض

 هقشسات داسای هشتَط اجشائی دستگاُ کِ طَستی دس شَد هی پشداخت غیشًقذی طَست تِ اػاًِ یا ٍ کوک ضشٍست تشحسة کِ هَاسدی دس - ب

. تَد خَاّذ هجاص ػوَهی هقشسات تشاساس طَست ایي غیش دس ٍ هضتَس هقشسات عثق تش هزکَس کاالّای تذاسک ٍ تْیِ تاشذ، خاطی هؼاهالتی 

 هَسدی طَست تِ یا ٍ تاشذ فشٍشٌذُ یا کٌٌذُ تَصیغ یا کٌٌذُ تَلیذ ػْذُ کاال تحَیل حَالِ طذٍس عشیق اص هزکَس اػاًِ یا ٍ کوک اػغای چٌاًچِ

 کاال اًتقال آًْا عشف اص هجاص هقاهات یا ستظ ری اجشائی دستگاُ سییس تشخیض تِ ٍ تْیِ هشخظی دٍلتی غیش حقَقی یا حقیقی شخض تشای ٍ

 .تَد خَاّذ اًثاس حَالِ ٍ اًثاس قثض حکن دس اػاًِ یا کوک کٌٌذُ دسیافت اص شذُ اخز سسیذ ًثاشذ ضشٍسی یا هقذٍس اًثاس تِ



 ّضیٌِ تِ ٍجِ کٌٌذُ دسیافت اص سسیذ اخز تا شَد پشداخت حقیقی شخض تِ غیشهستقین ٍ ًقذی طَست تِ اػاًِ یا ٍ کوک چٌاًچِ - ج

  .گشدد ًفغ ری ػایذ هزکَس کوک کِ ًوایذ هشاقثت تایستی هشتَط اجشائی دستگاُ هَاسد گًَِ ایي دس. شذ خَاّذ هٌظَس قغؼی

 هشوَل اجشائی دستگاّْای ػْذُ تِ قضائی هشاجغ اص طادسُ احکام هَجة تِ آى پشداخت کِ جشح ٍ ػضَ ًقض ٍ ًفس قتل دیات - 3 هادُ 

 .تاشذ هی قاًَى ایي هقشسات هشوَل قغؼی ّضیٌِ تِ احتساب ٍ پشداخت ًحَُ ًظش اص گشدد هی هحَل قاًَى ایي

  ضوي کِ اػتثاساتی هحل اص قاًَى ایي هشوَل دستگاّْای تَسظ دٍلتی غیش حقَقی یا حقیقی اشخاص تِ اػاًِ یا ٍ کوک پشداخت - 4 هادُ 

 .تَد خَاّذ قاًَى ایي هقشسات تاتغ گشدد هی هٌظَس کوک طَست تِ کشَس کل تَدجِ سدیفْای

 تیٌی پیش تِ هَکَل دٍلتی هؤسسات ٍ ّا خاًِ ٍصاست هَسد دس قاًَى ایي دس هقشس ضَاتظ سػایت تش ػالٍُ اػاًِ یا ٍ کوک پشداخت - 5 هادُ 

 هقشس طالح ری هشاجغ هظَب ششکت تفظیلی تَدجِ دس شذى هٌظَس تِ هٌَط دٍلتی ششکتْای هَسد دس ٍ فؼالیتْا ششح ًاهِ هَافقت دس  هَضَع

 .تاشذ هی هشتَط اساسٌاهِ دس

 1378.8.17 تظَیة تاسیخ 

 1378.8.26 ًگْثاى شَسای تاییذ تاسیخ 


