
    

  شرکت ثبات رایان کارگیل 

  سند  دریافت تنخواه گردان حسابداری از خزانهنمونه  حسابداری تعهدی )بخش عمومی (                     

 شماره ثبت کد حساب عنوان حساب کل عنوان حساب معین تفضیلی  بدهکار بستانکار

  دریافت تنخواه از خزانه   

1 

 11111 موجودي نقد پرداخت هزینهبانک  حساب شماره --- 

 11111 موجودي نقد بانک پرداخت سرمایه اي حساب شماره --- 

 10111 پیش دریافت اعتبار پیش دریافت اعتبار هزینه مشخصات اعتبار،ردیف و برنامه  ---

 10111 پیش دریافت اعتبار پیش دریافت اعتبار سرمایه اي   ---

   
 تسویه و پابه پایی تنخواه گردان حسابداري با اعتبار تخصیص یافته دریافت وجه از خزانه و

 

1 

 10111 کنترل اعتبار کنترل اعتبار هزینه به تفکیک مشخصات اعتبار --- 

 10111 کنترل اعتبار کنترل اعتبار سرمایه اي به تفکیک مشخصات اعتبار --- 

 10111 اعتبار تخصیص یافته تخصیص یافتهاعتبار هزینه  نوع،مشخصات اعتبار ،فصول اعتبار  ---

 10111 اعتبار تخصیص یافته اعتبار سرمایه اي تخصیص یافته نوع،مشخصات اعتبار ،فصول اعتبار  ---

 10111 پیش دریافت اعتبار پیش دریافت اعتبار هزینه مشخصات اعتبار،ردیف و برنامه --- 

 10111 پیش دریافت اعتبار دریافت اعتبار سرمایه ايپیش  مشخصات اعتبار،ردیف و برنامه --- 

 11111 دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته دریافتی بابت عملیات جاري مشخصات اعتبار،ردیف و برنامه  ---

 11111 دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته دریافتی بابت عملیات سرمایه اي   ---



  

 

 توضیحات الزم درمورد تنخواه گردان حسابداری   

0هشته همان دستگاحداکثر میزان مجاز تنخواه گردان حسابداری مورد درخواست در ابتدای سال مالی در بخش هزینه = یک دوازدهم میزان اعتبارات هزینه سال گذ  

0حداکثرمیزان مجاز تنخواه گردان حسابداری مورد درخواست درابتدای سال مالی در بخش عمرانی   یک دهم میزان اعتبارات عمرانی سال گذشته همان دستگاه =

ذیحساب میباشد .  تفاوت ثبت دریافت تنخواه گردان حسابداری در روش تعهدی نسبت به روش قبلی)نقدی تعدیل شده( در ثبت حسابداری درخواست وجه توسط   

0ر گرفته نشده استبدین صورت که در روش قبلی برای درخواست وجه سند حسابداری صادر میگردید در حالی که در روش جدید)تعهدی( ثبتی برای درخواست وجه در نظ  

               0مضافا" اینکه عنوان تنخواه گردان حسابداری به پیش دریافت تغییر پیدا کرده است 

                                                                                             @Rayankargil             :  سایتwww.rayankargil .ir 


