
 43آيين نامه تمرکز وجوه درآمد وسپرده ي موضوع ماده ي

 (قانون محاسبات عمومي کشور واصالحات بعدي آن (

 26/8/1366تاريخ: 25881شماره ي:

کشور وهمچنين د رآمد هاي  براي وصول انواع درآمدها اعم از عمومي، اختصاصي منظور در بودجه ي کل -1ماده ي

( قانون محاسبات عمومي کشور نزد بانک 124ماده ي) ب تمرکز وجوه با رعايتشرکتهاي دولتي به تعداد الزم حسا

 وعنداللزوم حسابهاي رابط نزد شعب ساير با نكهاي دولتي که از طرف بانک مذکور مرکزي جمهوري اسالمي ايران

که خزانه تعيين به ترتيبي  نمايندگي داشته باشند افتتاح مي گردد. موجودي حسابهاي رابط مذکور با رعايت مقررات

 .شود مي نمايد به حسابهاي تمرکز در آمد مربوط انتقال داده مي

 :در آمدهاي مذکور در اين ماده به ترتيب زير به حسابهاي مربوط منتقل مي گردد

 .کشور وجوه متمرکز در حسابهاي تمرکز وجوه در آمد عمومي به حساب درآمد عمومي -الف

در خواست ذي حساب به  وجوه در آمد اختصاصي در حدود بودجه ي مصوب وبا وجوه متمرکز در حسابهاي تمرکز -ب

 .حسابهاي ذي ربط

ويا در خواست ذي  وجوه متمرکز در حسابهاي تمرکز وجوه درآمد شرکتهاي دولتي در حدود بودجه ي مصوب -ج

 .حساب هر شرکت به حساب پرداخت شرکت

از درآمدهاي عمومي مي  نون مكلف به وصول وايصال قسمتيدر مواردي که شرکتهاي دولتي به موجب قا -1تبصره 

در آمدهاي مذکور به حساب درآمد نمايندگي خزانه  باشند خزانه مجاز است در موارد لزوم راسا نسبت به انتقال وجوه

 .نيز قابل افتتاح خواهد بود

 .قابل افتتاح خواهد بود نيز حسابهاي رابط موضوع اين ماده در استانها به پيشنهاد نمايندگي خزانه -2تبصره 

استان باشد ويا شعب  در مواردي که مرکز شرکت دولتي در مرکز استان ويا در شهرستان غير از مرکز -2ماده 

استفاده نمايند به تعداد الزم حساب تمرکز وجوه  شرکتهاي د.لتي در شهرستانها مجاز باشند از درآمد وصولي خود



وسيله ي خزانه دار کل کشور يا مقام مجاز از طرف او در يكي از شعب بانک  ت بهدرآمد براي شرکت يا شعبه ي شرک

ي  صورت داشتن نمايندگي از طرف بانک مرکزي جمهوري اسالمي ملي ايران و در صورتي که شعبه ملي ايران در

زي حمهوري بانک مرک بانک ملي ايران د رمحل موجود نباشد در شعبه ي يكي ديگر از بانكهي دولتي که از طرف

وصولي صرفا به حساب مزبور منتقل گردد. استفاده  اسالمي ايران نمايندگي داشته باشد افتتاح مي شود تا در آمدهاي

از مقامات خزانه داري کل که کارمند رسمي دولت باشند به معرفي خزانه  از حساب مذکور با امضاي مشترك دو نفر

مي باشد به  وزير امور اقتصادي ودارايي موقتا عهده دار انجام وظايف او غياب او مقامي که طبق حكم دار کل کشور ودر

از موجودي اين حساب در حدود بودجه  عمل خواهد آمد. مقامات مجاز از طرف خزانه دار کل کشور وجوه مورد نياز را

پرداخت شرکت يا شعبه ي شرکت منتقل مي  ي مصوب شرکت براساس درخواست ذي حساب شرکت به حساب

 .مايندن

 .محاسبات عمومي کشور خواهد بود ( قانون39اين آيين نامه با رعايت تبصره ماده )« 2»و« 1»اجراي مفاد-1تبصره 

ماهيانه دريافت وپرداخت  مقامات مجاز از طرف خزانه دار کل کشور در شهرستانها بايستي خالصه حساب -2تبصره 

 .دارند نه ارسالحساب مربوط را حسب مورد به خزانه يا نمايندگي خزا

خواست خزانه ويا نمايندگي  در مورد حسابهاي بانكي موضوع اين آيين نامه بانكهاي ذي ربط در صورت در -3ماده 

نمايند که در مورد حسابهاي تمرکز وجوه، نسخه ي  خزانه مدارك و صورت حسابهاي بانكي را در دو نسخه تهيه مي

کت دولتي ذي ربط و در مورد حسابهاي رابط حسب مورد به خزانه ويا ويا شر اضافي را براي وزارتخانه يا موسسه

 .خزانه ارسال خواهند داشت نمايندگي

دستور العملهاي مربوط خواهد  طبق واستانها مرکز در خزانه حسابهاي به مالياتي درآمدهاي وايصال وصول -4  ماده

 .بود

براي تمرکز وجوه درآمد  1/6/1366مومي کشور مصوبع محاسبات قانون تصويب از قبل که موجود حسابهاي -5  ماده

است با رعايت قانون مذکور وبه تشخيص خزانه دار  وزارتخانه ها يا موسسات دولتي ويا شرکتهاي دولتي افتتاح شده

 .قابل استفاده خواهد بود کل يا مقام مجاز از طرف او کماکان



وزارتخانه يا موسسه ويا شرکت  ثيقه ويا نظاير آن براي هرو ويا الضمان وجه يا سپرده وجوه دريافت براي -6  ماده

جمهوري اسالمي ايران ويا شعب ساير بانكهاي دولتي  دولتي د رمرکز حساب مخصوصي توسط خزانه دربانک مرکزي

داشته باشند افتتاح مي گردد. حسابهاي مذکور غير قابل برداشت بوده وموجودي  که از طرف بانک مذکور نمايندگي

جمهوري اسالمي  پايان هر ماه توسط با نک ذي ربط به حساب تمرکز وجوه سپرده ي خزانه نزد بانک مرکزي ا درآنه

 .ايران منتقل مي گردد

مربوطه را به ضميمه ي صورت  بانک نگهدارنده يحساب، پس از انتقال وجه نسخه اي از اعالميه ي بانكي -1تبصره 

 .خواهد داد ه ذي ربط قرارحساب ماهيانه در اختيار ذي حساب دستگا

تابع نظام بودجه ي استاني نمي  در مورد ادرات تابعه ي وزارتخانه ها وموسسات دولتي در شهرستانها که -2تبصره 

آنها در مرکز بوده ود رشهرستانها داراي واحد تابعه مي  باشند وهمچنين در مورد شرکتهاي دولتي که مرکز اصلي

( اين آيين نامه 6ماده بايستي به حساب مخصوص دستگاه مربوط که در اجراي ماده ) باشند وجوه سپردي موضوع اين

ادارات و واحدهاي مذکور  مرکز افتتاح شده است واريز وحواله گردد. در پايان هر ماه عامل ذي حساب هر يک از در

تگاه متبوع در مرکز تهيه وبراي ذي حساب دس صورت ريز وجوه دريافتي مربوط به خود را با درج در فرم مخصوص

 .ارسال وتاييد يه دريافت خواهد داشت

مخصوصي خواهد بود که حسب  بانكي فرم موجب به نامه آيين اين( 6) ماده موضوع حسابهاي به وجه واريز -7  ماده

در اختيار پرداخت کننده ي وجه قرار مي گيرد.  مورد توسط ذي حساب دستگاه اجرايي ذي ربط ويا عامل ذي حساب

اعالميه هاي بستانكار را که مخصوص ذي حسابي مي باشد همه روزه با  نک دريافت کننده ي وجه نسخه اي ازبا

مورد  ( در اختياري ذي حسابي مربوط قرار داده و در6مورد دستگاههاي مذکور در متن ماده ) تنظيم فهرستي در

بستانكار را به عامل ذي حساب  اعالميه هاي( منحصرا نسخه اي از 6ماده )« 2»ادارات وواحدهاي مذکور در تبصره 

 .مربوط تحويل خواهد نمود

ايران تهيه مي گردد تا تهيه  نمونه ي فرم موضوع اين ماده با هماهنگي خزانه وبانک مرکزي جمهوري اسالمي -تبصره

 .خواهد شد ي فرم مذکور به ترتيبي که تا کنون عمل مي شده است اقدام

نموده وبر طبق دستور العملهاي  س اعالميه ي بستانكار بانک مبادرت به صدور قبض سپردهذي حسابيها براسا -8ماده 

 .حسابداري در دفاتر ذي حسابي اعمال مي نمايند



سپرده هاي منتقل شده به  ذي حسابيها بايستي حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از پايان هر ماه سياهه ريز -9ماده 

اسالمي ايران را ضمن فرمي که نمونه ي آن توسط  زد بانک مرکزي جمهوريحساب تمرکز وجوه سپرده ي خزانه ن

 .وتاييد يه دريافت دارند خزانه تهيه خواهد شد به خزانه ارسال

 .ذي حساب ارايه نمايد خزانه بايستي حداکثر ظرف مدت پانزده روز تاييد يه فوق الذکر را صادر وبه -تبصره

درصد مبلغ سپرده  10تا  ز، خزانه از محل حساب تمرکز وجوه سپرده مبلغيبراي رد وجوه سپرده در مرک -10ماده 

سپرده در اختيار ذي حساب همان دستگاه قرار مي  هاي رد شده ي سال قبل هر دستگاه را به عنوان تنخواه گردان رد

انكي هر دستگاه از طرف خزانه نزد شعبه ي بانک انجام دهنده ي عمليات ب دهد. تنخواه گردان مذکور به حسابي که

 .واريز مي شود افتتاح مي گردد

 20اسناد وامالك کشور تا  تنخواه گردان مذکور در مورد دستگاههاي تابعه ي قوه ي قضاييه از جمله سازمان ثبت»

 .(الحاقي«)درصد به تشخيص خزانه قابل افزايش خواهد بود.

با امضاي مشترك ذي حساب  ه ها وموسسات دولتينوزارتخا مورد در ماده اين موضوع حسابهاي از استفاده –تبصره 

اجرايي ويا يكي از مقامات مجاز از طرف او ودر مورد  ويا يكي از مقامات مجاز از طرف او وباالترين مقام دستگاه

مقاماتي که در اساسنامه ي مربوط مجاز شناخته شده اند وذي حساب شرکت يا  شرکتهاي دولتي با امضاي مشترك

 .طرف او به عمل خواهد آمد مقام مجاز از

رييس دستگاه اجرايي ويا  رد وجوه سپرده با رعايت مقررات مربوط به خود وبراساس تاييد ودستور کتبي -11ماده 

 .خواهد بود مقامات مجاز از طرف آنها وبا توجه به مدارك مثبته مجاز

باشد به خزانه  ه هاي رد شدهذي حساب مكلف است در پايان هر ماه درخواست وجهي که حاوي مشخصات سپرد

درصد مبلغ تنخواه گردان اوليه بالغ  50به  ارسال دارد مگر اين که جمع مبالغ سپرده هاي رد شده قبل از موعد مذکور

 .پرکردن تنخواه گردان به ترتيب فوق اقدام به درخواست وجه نمايد گردد که در اين صورت بايد بالفاصله براي

ننمايد حسب مورد به يكي از دو طريق  براي رد سپرده ي مانده تنخواه گردان رد سپرده تكافودر مواردي که  -12ماده 

 :زي رعمل خواد شد



گردان رد سپرده با  چنان چه وجه سپرده به حساب تمرکز وجوه سپرده ي خزانه منتقل شده باشد تنخواه -1

 .تشخيص خزانه افزايش مي يابد درخواست ذي حسابي حاوي مشخصات سپرده ي مذکور در حد رفع نياز به

درخواست افزايش  چنان چه وجه سپرده به حساب تمرکز وجوه سپرده ي خزانه منتقل نشده باشد ذي حساب -2

مبني بر واريز وجه به حساب دريافت سپرده را  تنخواه گردان رد سپرده را به ضميمه ي تصوير اعالميه ي بانكي مربوط

 .در حد رفع نياز موقتا افزايش مي دهد مربوط رابه خزانه ارسال وخزانه تنخواه 

اين ماده را در « 2»و« 1»بندهاي موضوع دريافتي وجوه محل از سپرده رد مراتب اند موظف حسابيها ذي –تبصره 

وجوه پرداختي از اين بابت نسبت به کاهش تنخواه گردان  اولين درخواست وجه بعدي منعكس نمايند تا خزانه معادل

 .دام نمايدواگذاري اق

حساب وجوه سپرده  ذي حساب موظف است حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از پايان سال مالي خالصه -13ماده 

گردان رد سپرده ي سال ملي مربوط را به  هاي ارسالي به خزانه و وجوه دريافتي از خزانه وموجودي حساب تنخواه

 .آن با دفاتر مربوطه تاييد يه ي الزم را صادر مي نمايد خزانه ارسال نمايد. خزانه پس از بررسي وتطبيق

خواهد شد وتاييد يه ي الزم نيز  در استانها خالصه حساب فوق الذکر براي نمايندگي خزانه در استان ارسال -تبصره

 .توسط نمايندگي مذکور صادر مي گردد

حساب خاصي توسط خزانه  ر در استانها( قانون محاسبات عمومي کشو41براي دريافت وجوه موضوع ماده ) -14ماده 

مرکز آنها در استان است نزد شعب بانک ملي  براي هر يک از دستگاههاي اجرايي ذي ربط ونيز شرکتهاي دولتي که

مرکزي جمهوري اسالمي ايران ودر غير اين صورت در شعب ساير  ايران در صورت داشتن نمايندگي از طرف بانک

 .نک مذکور نمايندگي داشته باشند افتتاح خواهد شدبا بانكهاي دولتي که از طرف

بانک ذي ربط به حساب تمرکز  حسابهاي مذکور غير قابل برداشت بوده وموجودي آنها در پايان هر ماه توسط شعبه ي

منتقل مي گردد. صورت حساب بانكي واعالميه ي بانكي  ي خزانه نزذ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايرانوجوه سپرده

 .دردو نسخه براي ذي حساب مربوط ارسال خواهد شد منتقل شده به حساب اخيرالذکروجوه 

مراکز استانها مي باشد وجوه  در مورد واحدهاي تابعه ي دستگاههاي اجرايي فوق که مستقر در خارج از -1تبصره 

مرکز استان افتتاح حساب خاص دستگاه ذي ربط که در  سپرده ي موضوع اين ماده بايستي در همان محل مستقيما به



 پايان هرماه عامل ذي حساب با توجه به نسخه اي از اعالميه هاي بانكي بابت وجوه شده است واريز وحواله گردد. در

در فرم مخصوص تهيه  واريزي به حساب فوق الذکر صورت ريز وجوه دريافتي مربوط به واحد متبوع خود را با درج

 .داشت اييد يه دريافت خواهدوبراي ذي حساب همان دستگاه ارسال وت

خزانه اختصاص بيش از  در مورد دستگاههايي که به اقتضاي طبع وماهيت ويا وسعت عمليات به تشخيص -2تبصره 

بر مرکز استان به تعداد الزم افتتاح حساب  يک حساب براي دريافت سپرده در سطح استان ضروري مي باشد، عالوه

خواهد بود. در اين قبيل موارد صورت حسابهاي واعالميه ي بانكي فوق الذکر  مجازمذکور در خارج از مرکز استان نيز 

 .نسخه خواهد بود به جاي ذي حسابي براي عامل ذي حساب ارسال مي گردد که در دو

 .نيز الزم االجرا است ( اين آيين نامه وتبصره آن در مورد حسابهاي موضوع اين ماده7مفاد ماده ) -3تبصره 

مخصوصي که توسط خزانه  ذي حساب حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از پايان هر ماه با استفاده از فرم -15  ماده

سپرده ي خود در مرکز استان به انضام يک نسخه  گردد صورت ريز سپرده هاي واريز شده به حساب دريافتتهيه مي

ر استان ارسال خواهد داشت. نمايندگي مربوطه را براي نمايندگي خزانه د از صورت حساب بانكي واعالميه ي بانكي

وجوه انتقالي  بايستي حداکثر ظرف مدت پانزده روز تاييد يه ي الزم داير بر انطباق وجوه صورت ريز با خزانه در استان

 .به خزانه را در هر مورد صادر وبه ذي حساب ارايه نمايد

سپرده هاي مربوط به خود  ذي حساب صورت ريز در مرود حسابهاي افتتاح شده در غير از مرکز استان عامل -تبصره

به انضام يک نسخه صورت حساب بانكي واعالميه ي  را بادرج در فرم مربوطه در سه نسخه تهيه ودو نسخه ي آن را

ذي ربط ارسال مي دارد. ذي حساب پس از دريافت فهرست ومدارك مذکور  بانكي انتقال وجه مربوط براي ذي حساب

 حساب در دفاتر خود يک نسخه از صورت ريز وجوه دريافتي را به انضمام نسخه اي از صورت ضمن رسيدگي واعمال

 .نمايد حساب بانكي واعالميه ي بانكي انتقال وجه براي نمايندگي خزانه دراستان ارسال مي

ي ادارات سپرده ي دريافت وجوه استان ي سپرده معين حسابهاي نگهداري ضمن استان در خزانه نمايندگي -16  ماده

ي خزانه منتقل شده به حساب سپرده ي دريافتي  ( به حساب تمرکز وجوه سپرده14را که از حسابهاي موضوع ماده )

ارسالي به خزانه در دفاتر خود اعمال حساب مي نمايد. متقابال خزانه نيز  خود منظور معادل همان مبلغ را به حساب

ي الزم براي  دريافتي استان مربوط اعمال حساب تحويل و تاييديه اي هفوق الذکر را به عنوان سپرده وجوه دريافتي

 .نمايندگي خزانه ارسال خواهد داشت



توسط خزانه نزد « ي استان سپرده رد گردان تنخواه»عنوان تحت حسابي استان در خزانه نمايندگي براي -17  ماده

ي از طرف بان مرکزي جمهوري اسالمي ايران و در نمايندگ شعبه يانک ملي ايران در مرکز هر استان در صورت داشتن

در شعبه ي يكي از بانكهاي دولتي ديگر که از طرف بانک مذکور نمايندگي داشته  غير اين صورت به تشخيص خزانه

معرفي خزانه به عمل  افتتاح مي گردد. استفاده از حساب مذکور با امضاهاي مجاز نمايندگي خزانه در استان به باشد

 .مدخواهد آ

مذکور واريز مي نمايد وتا مين  خزانه تنخواه الزم رابر اساس درخواست نمايندگي خزانه وبه تشخيص خود به حساب

قبال فهرست پرداختهاي نمانيدگي مذکور به ذي حسابان ذي  وتكميل تنخواه رد سپرده نمايندگي خزانه در استان در

 ف است از موجودي حساب بانكي مذکور منحصرا تنخواه گرداننمايندگي خزانه در استان مكل .ربط، انجام خواهد شد

 .رد سپرده در اختيار ذي حسابان مربوطه قرار دهد

واريز شده به حساب تمرکز  نمايندگي خزانه در استان مكلف است در پايان هر سال مالي خالصه حساب وجوه -تبصره

 .ستان را تهيه وبه خزانه ارسال وتاييد يه دريافت نمايدا وجوه سپرده ي خزانه ونيز وجوه دريافتي بابت رد سپرده هاي

درصد مبلغ سپرده هاي رد شده در  10 تا مبلغي استان در خزانه نمايندگي استانها در سپرده وجوه رد براي -18  ماده

 مراکز استانها وهمچنين شرکتهاي دولتي که مرکز آنها د سال قبل از هر يک از دستگاههاي اجرايي ذي ربط در

حساب همان دستگاه قرار مي دهد. تنخواه مذکور به حسابي که از طرف نمايندگي خزانه  راستانها باشد دراختيار ذي

اسالمي ايران ودر  استان در بانک ملي ايران شعبه ي محل در صورت داشتن نمايندگي از بانک مرکزي جمهوري در

نمايندگي داشته باشد افتتاح مي گردد واريز  انک مذکورغير اين صورت در يكي از شعب ساير بانكهاي دولتي که از ب

 .مي شود

آيين نامه را در اختيار ذي حسابان  ( اين12نمايندگي خزانه در استان مي تواند در موارد الزم تسهيالت مقرر در ماده )

 .تبصره ذيل ماده مذکور مي باشند ذي ربط قرار دهد و ذي حسابان مربوط مكلف به رعايت

واحدهاي ثبت اسناد وامالك تا  گردان مذکور در مورد دستگاههاي تابعه ي قوي قضاييه در استانها واز جمله تنخواه »

 (الحاقي«)افزايش خواهد بود. درصد به تشخيص نمايندگي خزانه در استان مربوط قابل 20



ي اجرايي محلي با امضاي ودستگاهها ربط ذي دولتي موسسات مورد در ماده اين موضوع حسابهاي از استفاده –تبصره 

مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف او ودر مورد شرکتهاي  مشترك ذي حساب يا مقام مجاز از طرف او وباالترين

 مقاماتي که در اساسنامه ي مربوط مجاز شناخته شده اند و ذي حساب شرکت يا مقام مجاز دولتي، با امضاي مشترك

 .از طرف او به عمل خواهد آمد

تابع نظام بودجه ي استاني نمي  در مورد ادارات تابعه ي وزارتخانه ها وموسسات دولتي در شهرستانها که -19ماده 

( در صورت ضرورت، خزانه عالوه بر حسابهاي 14ماده ) «2»باشند يه طور کلي ودر مورد دستگاههاي موضوع تبصره 

اي افتتاح خواهد نمود وذي حساب مربوط حسب مورد در  شهرستانها حساب جداگانه ( در هر يک از18موضوع ماده )

به حسابهاي مذکور  در مرکز استان وجه الزم براي رد وجوه سپرده از محل تنخواه گردان رد سپرده در اختيار مرکز ويا

 .واريز خواهند نمود

ب ورييس اداره ي حسا استفاده از حسابهاي موضوع اين ماده با امضاي مشترك مقام مجاز از طرف ذي -1تبصره 

 .مربوط ويا مقام مجاز از طرف او به عمل خواهد آمد

سپرده ي واحدهاي تابعه ي خود  شرکتهاي دولتي که مرکز اصلي آنها در مرکز مي باشد مي توانند براي رد -2تبصره 

با امضاي مشترك که در اين صورت استفاده از حساب مربوط  در شهرستانها به ترتيب مقرر در اين ماده اقدام نمايند

 .مربوط مجاز شناخته شده اند ومقام مجاز از طرف ذي حساب شرکت خواهد بود مقاماتي که در اساسنامه ي

محاسبات عمومي کشور به عهده ي  قانون( 41) ماده موضوع وجه ورد يع تود ي نحوه در وهماهنگي نظارت -20  ماده

 :که موارد زير نيز رعايت گردد ايدذي حساب بوده و به نحوي سپرده هاي مذکور را رد نم

( 14( ويا)6موضوع ماده ) اطمينان حاصل شود که وجه سپرده ي مورد نظر قبال حسب مورد به حساب يا حسابهاي -1

 .اين آيين ناه واريز شده باشد

 .رقم پرداختي بابت رد سپرده در هر مورد از رقم توديعي تجاوز ننمايد -2

 .قوانين ومقررات مربوطه باشدرد وجوه مذکور با رعايت  -3

 .وجوه سپرده ي مورد نظر قبال رد نشده باشد -4



 محاسبات قانون( 41)  ماده نحوه ي عمل در مورد وجوه وثيقه يا وجه الضمان ويا نظاير آن مذکور در -21ماده 

 .بود خواهد نامه آيين اين مفاد تابع نيز کشور عمومي

وظايف نمايندگيهاي مذکور را  شكيالت نمايندگي خزانه در استان خزانه راساتا تصويب وتشكيل سازمان وت -22ماده 

 .امور اقتصادي ودارايي استانها محول خواهد شد به عهده خواهد داشت وعند االقضا، وظايفي به ادارات کل

خاص متناسب با وضعيت  نامه آيين اين در شده بيني پيش روشهاي خزانه تشخيص به که مواردي در -23  ماده

محاسبات عمومي کشور طرق مقتضي ديگري  ( قانون41برخي از دستگاهها نباشد براساس قسمت آخر تبصره ماده )

اين آيين نامه را فراهم نمايد به صورت موردي به موجب دستور  که موجبات تسريع وتسهيل در رد سپرده هاي موضوع

  .(خواهد شد) الحاقيهزينه وخزانه دار کل کشور ابالغ  العمل مربوط توسط معاون

 وزير امور اقتصادي ودارايي

 


