بسمه تعالی

نگاهی به اهم تبصره های قانون بودجه سال ( 1399مرتبط با آموزش عالی)
با تاکید بر تبصره های هزینه ای

-1جزء  2بند الف تبصره  ،7لزوم افتتاح کلیه حساب های ریالی (درآمدی ،هزینه ای) از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک
مرکزی و تسری حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی برای نگهداری هرگونه حساب در بانکی غیر از بانک مرکزی.
-2بند ب تبصره  -9امکان صرف وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام های شهریه دانشجویی تا سال  1398برای
پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت های رفاهی دانشجویی (افزایش سقف اعتبار این بند از  800به  1500میلیارد ریال در
قانون بودجه سال )1399
-3بند ج تبصره -9پرداخت مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور
نسبت به اعتبارات مندرج در قانون بودجه  1399در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان.
-4جزء  1بنده هـ تبصره  -9ممنوعیت کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی دستگاه های اجرایی.
-5جزء 2بند هـ تبصره  -9تکلیف کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص هزینه
کرد حداقل  10درصد از اعتبارات برنامه پژوهش های کاربردی از طریق پایان نامه های تحصیالت تکمیلی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی
و پارک های علم و فناوری.
-6بند ز تبصره  -9اختصاص  1درصد از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته (به استثنای فصل  1و  )6به دستگاه های اجرایی به
امور پژوهش و توسعه فناوری (تکلیف بند «ب» ماده ( )6۴قانون برنامه ششم توسعه)
-7بند ح تبصره  -9تکلیف شرکتها ،بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مبنی بر واریز حداقل  ۴0درصد از هزینه امور
پژوهشی خود به حسابی خاص نزد خزانه داری کل کشور ،به منظور حل مسائل و مشکالت خود از طریق توافقنامه با دانشگاه ها،
موسسات آموزش عالی و پژوهشی ،اعم از دولتی وغیر دولتی و جهاد دانشگاهی.
-8بند ل تبصره  ،9مستثنی شدن درآمد اختصاصی دانشگاه ها ،موسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه های
علوم ،تحقیقات و فناوری و  ...از شمول اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور.
-9بند  3تبصره  ،12پرداخت پاداش پایان خدمت ،حداکثر معادل  7برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده  76قانون خدمات
کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال.
-10بند هـ تبصره  ،12تلقی هزینه اجتناب ناپذیر برای پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس و  ...و لزوم پرداخت
ماهانه آن.
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-11جزء 1بند ز تبصره  -12عدم مجوز دریافت سود از حساب های بانکی به میزان اعتبار دریافتی از بودجه کل کشور و عدم
مجوز پرداخت سود توسط بانک های دولتی و غیر دولتی به حساب دستگاه های اجرایی به استثنای دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و
( ...براساس الیحه  1399امکان دریافت سود از سپرده به صورت کامل حذف شده بود که در این بند تعدیل شده است)
-12جزء 2بند ز تبصره  ،12احتساب سود دریافتی ناشی از سپرده های دارای مجوز بعنوان درآمد اختصاصی دستگاه ،که دریافت به
صورت صد در صد و پرداخت مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
-13ردیف  28جدول بند الف تبصره  ،14اختصاص بخشی از مصارف هدفمندی یارانه ها به تغذیه و امور رفاهی دانشجویان
-14بند الف و ج تبصره  ،20تاکید بر اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده  5قانون
مدیریت خدمات کشوری و تبیین برخی از تکالیف مرتبط
-15بند ب تبصره  ،20هزینه کرد مازاد درآمد اختصاصی دستگاه های اجرایی در سقف پیش بینی شده در قانون بودجه  ،1399با
تایید و ابالغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط همان دستگاه
-16بند هـ تبصره  ،20تکلیف دستگاه های اجرایی مشمول ،درخصوص شناسایی کامل درآمدها ،هزینه ها ،دارایی ها و بدهی های
براساس استانداردهای نظام حسابداری عمومی.
-17بند ب تبصره  ،21موقوف االجرا شدن تمام اختیارات داستگاه های اجرایی ،موضوع ماده  29قانون برنامه ششم توسعه که
اعتبارات هزینه ای خود را از محل قانون بودجه سال  1399دریافت می کنند ،در خصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال
.1399
-18جزء  1بند د تبصره  -21لزوم ارایه برنامه عملیاتی مربوط به استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخص های بهره وری در ستاد
و واحدهای تابعه کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده  5قانون خدمات کشوری تا پایان خرداد ماه سال  1399به سازمان برنامه و
بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و لزوم پیش بینی اعتبارات مورد نیاز با عنوان "ارتقای بهره وری"در موافقتنامه های متبادله با
سازمان برنامه و بودجه کشور.
دفتر برنامه ،بودجه ،تشکیالت و تحول اداری
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