
) قانون محاسبات عمومي كشور۶١آئین نامه پیش پرداخت وعلي الحساب موضوع ماده (

١۶۵٩٧شماره : ٢٧/١١/١٣٨٠تاريخ انتشار:  ٣٠/١٠/١٣٨٠تاريخ تصويب: 

١۶/١١/١٣٨٠ه                         ٢۴٩٣٧ت ۵٢٣٠٠شماره /

- ) قانون محاسبات عمومي كشور۶١بنا به پیشنھاد شماره ماده (١٣٨٠/١٠/٣٠ھیات وزيران در جلسه مورخ 
آئین نامه پیش پرداخت و علي الحسساب ، موضوع ماده ياد شده را بشرح زيرتصويب نمود:- ١٣۶۶مصوب 

موارد و میزان تاديه پیش پرداخت بشرح زير است :-١ماده 

ماموريت داخل كشور قسمتي از وجوه متعلقه و در مورد فوق العاده در مورد فوق العاده روزانه و ھزينه سفر -الف 
روزانه وھزينه سفرخارج از كشور تمام و يا قسمتي از وجوه متعلقه به تشخیص باالترين مقام دستگاه اجرائي و يا 

مقام مجاز از طرف اوبر طبق احكام صادره و براي مدتي كه در احكام ذكر شده است.

ق قراردادھاي منعقده بايستي به عنوان پیش پرداخت تاديه شود، با رعايت مقررات مربوط وجوھي كه بر طب-ب 
به معامالت دولتي

وجوھي كه بابت افتتاح اعتبار اسنادي قبل از حصول تعھد براي خدمات وكاالھاي وارداتي مورد نیاز موضوع -ج 
بل تاديه مي باشد) قانون محاسبات عمومي كشور و آئین نامه اجرائي آن قا۶٢ماده (

٠وجوه مربوط به آبونمان روزنامه ومجل و ساير نشريات مورد نیاز-د

وجوھي كه براي خريد كاال يا خدمات قبلي از تحويل مورد معامله وانجام كا ردر وجه وزارتخانه يا موسسه و يا - ه 
انون محاسبات عمومي كشور بر ) ق٧٩) ماده (٢شركتھاي دولتي و يا موسسات مندرج در رديفھاي (ال فوب ) بند(

طبق قرارداد يا توافقتنامه مربوط پرداخت خواھد شد.

٠ساير وجوھي كه بر طبق مقررات قانوني خاص به طور پیش پرداخت بايد تاديه شود، در حدود ضوابط مقرر-و 

استان به حساب پیش پرداخت در حدود اعتبارات مربوط از محل وجوھي كه توسط خزانه يا خزانه معین -٢ماده 
بانكي دستگاه مربوط و يا وجوھي كه توسط ذيحساب به حساب بانكي واحدھاي تابعه دستگاه مربوط واريز مي 

گردد، قابل پرداخت خواھد بود.

) بشرح زير بايدتسويه و واريز شود.١پیش پرداختھاي مندرج در ماده (-٣ماده 

پانزده روز پس از خاتمه ماموريت و در صورت عدم تحقق تمام يا پیش پرداختھاي موضوع بند(الف ) حداكثر تا -الف 
قسمتي از ماموريت ، دريافت كننده مكلف است بالفاصه اضافه دريافتي اعم از ريالي يا ارزي را عینا" مسترد نمايد.

ي شده پیش پرداختھاي موضوع بند(ب ) به ترتیبي كه بر اساس قوانین ومقررات مربوط در قرارداد پیش بین-ب 
است.

پیش پرداختھاي موضوع بند(ج )،(د)و(ه) پس از تحويل كاال يا انجام خدمات يا ارائه اسناد و مدارك مثبه به -ج 
ذيحسابي ياعاملیت ذيحسابي حسب مورد.

پیش پرداختھاي موضوع بند(و) به ترتیبي كه در مقررات مربوط پیش بیني شده است.-د

) واريز نگردد، به طريق زير ۶تھاي موضوع اين آئین نامه به ترتیب مقرر در ماده (در مواردي كه پیش پرداخ-۴ماده 
عمل خواھدشد:

توسط و يا با اعالم ذيحساب و يا عامل ذيحساب به طريق مقتضي معادل پیش پرداخت واريز نشده ريالي و - الف 
ارتاديه شود، تامین و تھاتر مي گردد.يا ارزي به ترتیب از محل ھر گونه وجوه ريالي و يا ارزي كه بايد به بدھك



در مواردي كه استیفاي طلب دولت (ريالي و يا ارزي )به طريق مذكور در بند(الف ) میسر نگردد با درخواست -ب 
ذيحساب ذيربط و اعالم وزارت امور اقتصادي و دارايي به ترتیب از محل مطالبات ريالي و يا ارزي بدھكار از ساير 

ائي دولتي تا معادل مبلغ پیش پرداخت واريزي نشده كسر و به حساب دستگاه اجرائي ذيربط دستگاه ھخاي اجر
واريز خواھد شد.

در مواردي كه به طريق مذكور در بندھاي فوق نیزاستیفاي طلب ريالي و يا ارزي دولت میسر نگردد، دستگاه - ج 
اجرائي ذيربط مكلف است

مات قانوني به موقع براي وصول مطالبات مذكور ونیز تعقیب مختلفین با اعالم ذيحساب مربوط و يا راسا" اقدا
براساس مقررات مربوط معمول دارد.

كلیه وزارتخانه ھا و موسسات دولتي و شركتھاي دولتي مكلفند در احراي اين ماده در صورت اعالم وزارت -تبصره 
اي مطالبات ارزي و يا ريالي دولت ھمكاري ھاي امور اقتصادي و دارايي و يا دستگاه اجرائي ذيربط به منظور استف

الزم را مبذول دارند.

علي الحساب در موارد زير به تشخیص باالترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقام مجاز از طرف او قابل -۵ماده 
پرداخت است:

تسجیل و يا تھیه اسناد و مدارك مثبته براي تاديه تمام دين مقدور نباشد.-الف 

ه كافي از محل اعتبار مربوط براي تاديه تمامدين در اختیار ذيحساب نباشد.وج- ب 

مبلغ ناخالص پرداختي بابت علي الحساب موضوع بند(الف ) اين ماده نبايد از ھفتاد درصد بھاي كاالي -١تبصره 
پرداختي محاسبه و به تحويلي يا خدمت انجام شده تجاوز نمايد و بھر حال كسور قانوني مربوط بايد متناسب با مبلغ 

حسابھاي ذيربط واريز گردد.

وجوھي كه براساس قوانین ومقررات مربوط به عنوان مساعده حقوق ومزايا به كاركنان دولت پرداخت -٢تبصره 
مي شود، از نظر اين آئین نامه در حكم علي الحساب تلقي مي گردد.

پیش پرداخت و يا علي الحساب پرداختي در ھر مورد در صورتیكه در رسیدگي ھاي بعدي معلوم شودكه -۶ماده 
بیش از میزان مقرر بوداست ، گیرنده وجه مكلف به واريز فوري اضافه دريافتي خواھد بود و در صورت استنكاف به 

) اين آئین نامه اقدام خواھد شد. اقدامات مذكور مانع تعقیب قانوني متخلف نخواھد بود.۴ترتیب مقرر در ماده (

دريافت كنندگان علي الحساب مكلفند در اسرع وقت اسنادو مدارك الزم براي تسجیل و تاديه تمام دين -٧ماده 
وتسويه علي الحساب دريافتي را به دستگاه اجرائي ذيربط ارائه نمايند و دستگاھھاي اجرائي مكلفند نسبت به 

ظرف مدت شش ماه اقدام نمايند. تسويه علي الحساب ھاي پرداختي از اولین پرداخت قطعي بعدي و حداكثر
ديحسابان دستگاه ھاي اجرائي موظفند ر موردتسويه به موقع عل الحسابھاي پرداختي پیگیري واقدامات الزم 
معمول داشته و صورت ان قسمت از علي الحسابھاي مذكور را كه بدون وجود داليل موجه در موعد مقرتسويه نگردد، 

ي مربوط و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعالم نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي به باالترين مقام دستگاه اجرائ
مكلف است موضوع را پیگیري و در صورت عدم حصول نتیجه ، مراتب را براي رسیدگي و اقدام الزم به دادسراي ديوان 

محاسبات كشور اعالم نمايد.

ي رسد و علي الحسابھا در سالي كه تسويه مي شود، از پیش پرداختھا در سالي كه به مرحله تعھد م-٨ماده 
يك طرف به پاي پیش پرداخت

ياعلي الحساب حسب مورد و از طرف ديگر به حساب ھزينه قطعي سنواتي محسوب و در صورت حساب 
عملكرد ساالنه بودجه كل كشور منظور مي شود. 

حاسبات عمومي كشور با توجه به مفاد ماده ) قانون م١٢٨دستورالعمل حسابداري اين ماده در اجراي ماده (
) قانون مذكور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تھیه و ابالغ شده يا خواھد شد.١٠٢(


