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بانک پرداخت هسینه ایبانک پرداخت هسینه ای

دریافتی از خسانه بابت حقوق و مسایااعتبار هسینه تامین شذهدریافتی از خسانه بابت حقوق و مسایااعتبار هسینه تامین شذه

اعتبار هسینه مصرف شذهاعتبار هسینه مصرف شذه

دستگاّْای اجرایی در ٍاقع اًعکاس ایي پرداخت را ثثت هی ًوایٌذ ٍ از آًجا کِ ایي پرداخت صرفا یک ّسیٌِ هی تاشذ از ایٌرٍ 

عوَهی طراحی شذُ ٍ تا کسر از سرجوع اعتثارات دستگاُ اجرایی تَسط ٍزارت اهَر اقتصادی ٍ دارایی پرداخت هی شَد ٍ ریحساتی 

: تفصیل سطح در مصوب عمومی کدینگ با مالی های سرفصل موازنه (ج

از آًجا کِ پرداخت حقَق هستور کارکٌاى از هحل اعتثارات سالجاری هعٌا دارد ، هَازًِ ّای آى ًیس تا کذیٌگ :تَجِ 
ّواًٌذ تَضیح سطح عوَهی هصَب

هعٌا داشتِ (حسة هَرد تواهی یا چٌذ هَرد)هَازًِ فَق از زهاى شرٍع تکار سرفصل ّای تَدجِ ای تا پایاى سال  :تَضیح

.در هَازًِ فَق سوت راست تا هاّیت تذّکار ٍ سوت چپ تا هاّیت تستاًکار هی تاشذ: تَجِ 

. قاتل تصَر ًیست (سٌذ افتتاحیِ)ٍ ترای اتتذای سال 

.سٌَاتی ٍ دٍرُ هتون قاتل تصَر ًیست

: تفصیل سطح در ابالغی عمومی کدینگ با مالی با بودجه ای های سرفصل موازنه (ب: تفصیل سطح در مصوب عمومی کدینگ با مالی با بودجه ای های سرفصل موازنه (ب

در هَازًِ اٍل سوت راست ٍ چپ هَازًِ تا هاّیت تذّکار تایستی تاشٌذ ٍ هَازًِ دٍم سوت راست تا :تَضیح ضرٍری

.هاّیت تذّکار ٍ سوت چپ هَازًِ تا هاّیت تستاًکار تایستی تاشذ

.سرفصل هالی دائوی ترای عولیات حقَق هستور کارکٌاى قاتل تصَر ًیست

ّواًٌذ تَضیح سطح عوَهی هصَب

ّواًٌذ تَضیح سطح عوَهی هصَب

کارکٌاى تخش (اقالم حکن کارگسیٌی)عولیات حساتذاری حقَق هستور کارکٌاى در ٍاقع ترای پرداخت تخش هستور : تَضیح 

: تفصیل سطح در ابالغی عمومی کدینگ با مالی های سرفصل موازنه (ج

بودجه اعتبار هسینه

 در حسابذاری بخش عمومی با رویکرد تعهذیموازنه بین سرفصل حساب هاجذول 

: باشذ عمومی ابالغی مانذه سرفصل حساب ها در حالت خرج از محل اعتباراتزمانی که : باشذ عمومی مصوب مانذه سرفصل حساب ها در حالت خرج از محل اعتباراتزمانی که 

: تفصیل سطح در"  سالجاری"  کدینگ با-  یک

: تفصیل سطح در ابالغی عمومی کدینگ با بودجه ای های سرفصل موازنه (الف: تفصیل سطح در مصوب عمومی کدینگ با بودجه ای های سرفصل موازنه (الف

: تفصیل سطح در"  سالجاری"  کدینگ با-  یک

 عمومی ابالغی عمومی مصوب


