جمهوری ا سالمی اریان

شماره ………………:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

اترخی ….………….:

درخواست وجه ................... ....

معاو نت نظارت مالی و خزاهن داری کل کشور

ویپ ست ……………:

 اعتبارات هزینه ای (سایر )



 تملک دارایی های سرمایه ای

تملک دارایی های مالی



درآمد اختصاصی



شرکتها



سپرده



استرداد



سایر موارد

اداره کل خزانه خواهشمند است مبلغ ........../........../........./........./........../........ :ریال از محل اعتبارات سال  ..........به شماره حساب ...............................................نزد بانک ........................
.شعبه  ......................کد .......................واریز نمایند.

((ارقام به ریال ))

عنوان دستگاه اجرایی:

اضافه یا اشتباه واریزی به حساب :

از محل اعتبارمصوب سال : 31......

ردیف دستگاه اجرایی :

و از محل پیکره:

دریافتی تا این درخواست:

از محل ردیف بودجه :

مورخ .................…..یا پیکره ها به شرح پیوست.

تخصیص  .........ماهه :

شماره طرح ده رقمی :

نوع استردادطبق ماده () 94ق م ع:

پرداختی خزانه با احتساب این درخواست:

نوع طرح :

 انتفاعی

 غیر انتفاعی

از محل وصولی حساب شرکت به شماره :
از محل ردیف درآمد :

عنوان طرح:

و شماره حساب:

از محل ردیفهای متفرقه:

نوع درخواست   :نقدی

 ابالغ

 پابه پایی

 تنخواه گردان سپرده  سایر  ماده 31

از محل بستانکاری حساب  4بشرح پیوست (فایل )

.

مبلغ مورد درخواست تامین و به شماره

مبلغ درخواستی دستگاه اجرایی :

در تاریخ

بابت سود سهام :

/

/

ثبت شد.

شماره و تاریخ تاییدیه تخصیص:
مانده بانک طبق دفاتر ذیحسابی:

شرح و توضیحات ذیحسابی :

بابت مالیات :
بابت اشتباه واریزی :

کارشناس خزانه :

مبلغ قابل پرداخت ( توسط خزانه تکمیل شود)

رئیس اداره :
شرح و توضیحات خزانه :

ریال
اقدام کننده:

رئیس اداره پرداخت خزانه:

*رییس دستگاه یا مقام مجاز  /ذیحساب و مدیر کل امور مالی

شماره چک :

مدیر کل خزانه :

تاریخ چک :
*دستگاههای مشمول ماده  11قانون برنامه پنجم توسعه ( موسسات دولتی  ،آموزشی و پژوهشی)

* درخواست ها در دو نسخه

 تنخواه گردان حسابداری

 ماده   31اسناد خزانه اسالمی

