دستگاه های اجرایی

تا تَجِ تِ اتالؽ ترشٌاهِ تَزجِ سال  1331طی ًاهِ شواضُ  101132هَضخ  1331/1/1تَسط ضییس جوَْض هحتطم ،
تواهی زستگاُ ّای اجطایی هَظفٌس تط اساس هفاز ترشٌاهِ ٍ ضػایت هَاضز هٌسضج زض پیَستْای آى(زستَضالؼولْای ضویوِ)
ًسثت تِ تْیِ تَزجِ پیشٌْازی ذَز تط اساس تطًاهِ ظهاًثٌسی الیحِ ٍ پس اظ تاییس تطًاهِ ساالًِ زستگاُ اجطایی تَسط
اهَض ترشی حساکثط تا تاضید  1331/1/11اقسام ًوایٌس.
الظم تِ شکط است تِ هٌظَض اذص سیستوی اطالػات هَضز ًیاظ ،ساهاًِ جاهغ تَزجِ آهازُ تْطُ تطزاضی هی تاشس ٍ تط ایي
اساس زستگاُ ّای اجطایی پس اظ ضاُ اًساظی ساهاًِ هصکَض هَظفٌس اطالػات هٌسضج زض فطهْای پیَستْای ترشٌاهِ ضا تط
اساس ًکات هٌسضج زض ٍضٍزی ساهاًِ هصکَض ٍ ضاٌّوای کاضتطی آى (هتؼاقثا اػالم هی شَز)تکویل ٍ اضسال ًوایٌس.
هْن :آزضس الکتطًٍیکی ساهاًِ جاهغ تَزجِ ػثاضتست اظ  ٍ budget.mporg.irاظ هطٍضگط کطٍم( )chromeاستفازُ
شَز
زستگاُ ّایی کِ ًسثت تِ اضائِ اطالػات کاضتطاى هَضز ًیاظ ساهاًِ اقسام ًکطزُ اًس هَظفٌس تط اساس ضاٌّوای هٌسضج زض
ٍضٍزی ساهاًِ ٍ لیٌک اضائِ شسُ ًسثت تِ تؼطیف کاضتطاى ذَز تِ شطح ظیط اقسام ًوایٌس:
-1زستگاُ ّای اجطایی کِ زاضای حساقل یکی اظ اًَاع تَزجِ ػوَهی(ّعیٌِ ای،سطهایِ ای ٍ اذتصاصی) زض جسٍل شواضُ 1
ٍ ّوچٌیي زستگاُ ّایی کِ زض پیَست شواضُ()2قاًَى تَزجِ سال  1331زاضای هٌاتغ(زضآهسٍ،اگصاضی زاضایی هالی ٍ سطهایِ
ای) ّستٌس تایس حسة هَضز ًسثت تِ تؼطیف کاضتط تطای سوتْای کاضشٌاس ّعیٌِ ای،کاضشٌاس سطهایِ ای،هسیط ّعیٌِ
ای،هسیط سطهایِ ای ٍ ضییس زستگاُ اجطایی اقسام ًوایٌس(.فطهْای زضآهسی تِ کاضتاتل کاضتطاى ّعیٌِ ای هٌتقل هی شَز)
-2شطکتْای زٍلتی هٌسضج زض پیَست شواضُ()3قاًَى تَزجِ(تَزجِ شطکتی) تایس تطای سوتْای کاضشٌاس تَزجِ،هسیط
هالی/شیحساب ٍ هسیط ػاهل کاضتط تؼطیف ًوایٌس.شطکتْایی کِ فاقس تَز ػوَهی زض جسٍل  1قاًَى تَزجِ ّستٌس ٍلی سَز
سْام ٍ هالیات تِ زٍلت هی پطزاظًس تایس ػالٍُ تط سوتْای هصکَض سوت کاضشٌاس ّعیٌِ ای،هسیط ّعیٌِ ای ٍ ضییس
زستگاُ اجطایی زض تٌس ()1فَق الصکط ضا ّن تؼییي ًوایٌس.
-3اطالػات پطسٌلی اضائِ شسُ پس اظ تطضسی زض ساظهاى تِ فاصلِ ظهاًی حساقل چْاض ساػت پس اظ تؼطیف کاضتط تَسط
زستگاُ  ،فؼال ذَاّس شس.
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