ضمیمه  :2دستورالعمل طبقهبندی اقتصادی زهینهاه

دس ایي طثمِتٌذی ّضیٌِّا تِ ّطت فصل :جثشاى خذهات واسوٌاى ،استفادُ اص واال ٍ خذهات ،تْشُ(سوَد ،،یاساًوِّوا،
ووهّای تالعَض ،هضایای اجتواعی ،سایش ّضیٌِّا ٍ هصشف سشهایِّای ثاتت (استْالن ،تمسین هیضَد.
فصل اول  -جبران خذمت كاركنان
دس ایي فصل ّضیٌِّای حمَق ٍ دستوضد ٍ فَقالعادُّا ٍ هضایای ضغل واسوٌاى دسج هیگشدد.
فصل دوم  -استفاده از كاالها وخذمات
دس ایي فصل ّضیٌِّای استفادُ اص واال ٍ خذهات ضاهل ّضیٌِّای هاهَسیت داخلی ٍ خاسجی ،حك الضحوِ
اًجام خذهات لشاسدادی ،حول ًٍمل ٍاستثاطاتً ،گْذاسی ٍتعویش داسائیّای ثاتتً ،گْذاسی ٍ تعویش ٍسائل
اداسی ،چاج ٍ خشیذ ًطشیات ٍ هطثَعات ،تصَیش تشداسی ٍتثلیغات ،تطشیفاتّ ،ضیٌِّای لضائی ،ثثتی ٍ
حمَلیّ ،ضیٌِّای تاًىی ،آب ٍ تشق ٍ سَخت ،هَاد ٍ لَاصم هصشف ضذًیّ ،ضیٌِ ّای هطالعاتی ٍ تحمیماتی
ٍ حك عضَیتّا دس ایي فصل دسج هیگشدد.
توجه :اعتثاسات "خذهات لشاسدادی اضخاظ" دس تخص حك الضحوِ اًجام خذهات لشاسدادی دسج
ضذُ ٍ تواهی پشداختی ّای هشتَط تِ واسوٌاى لشاسدادی اعن اص حمَق،اضافِ واس ٍ( ....تِ استثٌای
ووهّای سفاّی ،سا ضاهل هیضَد.
فصل سوم  -بهره (سود)
دس ایي فصل ّضیٌِّای هشتَط تِ سَد ٍ واسهضد ٍامّا ،تسْیالت تاًىی ٍ اٍساق تْاداس (سَد ٍ واسهضد ٍامّای
داخلی ،سَد ٍ واسهضد ٍامّای خاسجی ،سَد اٍساق هطاسوت ،سَد اسٌاد خضاًِ اسالهی ٍ  ،...دسج هیگشدد.
فصل چهارم  -يارانه
دس ایي فصل ّضیٌِّای هشتَط تِ ووه صیاى ضشوتّای دٍلتی ٍ هؤسسات اًتفاعی ٍاتستِ تِ دٍلت،
پشداخت هاتِالتفاٍت لیوت واالّا ٍ خذهات (یاساًِ واالّای اساسی ،یاساًِ حاهل ّای اًشطی ،یاساًِ داسٍ ٍ
ضیشخطه ،یاساًِ وَد ضیویایی ،تزس ٍ سوَم ،یاساًِ واغز ،یاساًِ هسىي ٍ  ،،...پشداختّای اًتمالی غیش
سشهایِای تِ ضشوتّای دٍلتی ٍ هؤسسات اًتفاعی ٍاتستِ تِ دٍلت دسج هیگشدد.

فصل پنجم  -كمك هاي بالعوض
دس ایي فصل ،دس صَست ٍجَد هجَصّای لاًًَی هشتَطِ تشای دستگاُ اجشایی ٍ تا سعایت هادُ  76لاًَى
تشًاهِ پٌجن ٍ هادُ  67لاًَى هحاسثات عوَهی وطَسّ ،ضیٌِّای هشتَط تِ ووه تالعَض تِ دٍلتّای
خاسجی ،ووه تالعَض تِ ساصهاى ّای تیي الوللی ،ووه تالعَض تِ سایش سطَح دٍلتی ،ووه تالعَض
تِ تخص غیشدٍلتی دسج هیگشدد.
فصل ششم  -رفاه اجتماعي
دس ایي فصل ّضیٌِّای هشتَط تِ هَاسد صیش دسج هیگشدد.
حق بيمه :تاصًطستگی سْن دٍلت (هشتَط تِ هطوَلیي صٌذٍقّای تاصًطستگی تِ استثٌای هطوَلیي
لاًَى تاهیي اجتواعی ،،حكتیوِ سْن واسفشهایی هطوَلیي لاًَى تاهیي اجتواعی (تاصًطستگی پشسٌل
هطوَل لاًَى تاهیياجتواعی ، ،تیوِ خذهات دسهاًی تاصًطستگاى (سْن دستگاُ اجشائی هطاتك جضء
( ،2تٌذ (د ،هادُ  83لاًَى تشًاهِ پٌجسالِ پٌجن تَسعِ جوَْسی اسالهی ایشاى ،،تیوِ خذهات دسهاًی
ضاغالى (سْن دستگاُ اجشایی... ٍ ،
كمكهاي رفاهي كارمنذان دولت :ووه ّضیٌِ غزا ،ووه ّضیٌِ ایابٍرّاب ،ووه ّضیٌِ
هْذوَدن ،ووه ّضیٌِ دسهاى ( داسٍ ،پضضىی ،دًذاًپضضىی ،صَستحساب تیواسستاى ٍ  ،،...پاداش
پایاى خذهت ،ووه ّضیٌِ ایام تیىاسیّ ،ضیٌِ حول جٌاصُ،وفي ٍ دفي ٍ هشاسن تشحین تشای واسوٌاى
فَت ضذُ ،ووه ّضیٌِ اصدٍاج ٍ ...
كمكهاي رفاهي گروههاي خاص :دس صَستی وِ دستگاُ اجشائی تش حسة لَاًیي ٍ همشسات هیتَاًذ
تِ افشادی غیش اص پشسٌل خَد ووهّای صیش سا پشداخت ًوایذ ،دس ایي لسوت دسج هی گشدد.
ووه تِ خاًَادُ ّای ایثاسگشاى ٍ خاًَادُ هعظن ضْذا ،هستوشی الطاس آسیة پزیش ،ووه تِ هعلَلیي
جسوی ٍ رٌّی ،ووهّای هَسدی تِ الطاس آسیة پزیش ٍ هعلَلیي ،ووه تِ هشاوض غیش دٍلتی ٍ
خاًَادُّا تشای ًگْذاسی ٍ تَاًثخطی هعلَلیي ٍ سالوٌذاى ٍ تیواساى سٍاًی هضهي ،ووه تِ سسیذگی ٍ
ساهاًذّی آسیة دیذگاى اجتواعی ،ووه تِ پیطگیشی اص آسیةّای اجتواعی ٍ هعلَلیت ّا ٍ ...
كمكهاي رفاهي دانش آموزان و دانشجويان :یاساًِ دفتشچِ ،تغزیِ سایگاى ،ایاب ٍ رّاب ٍ
اهَسسفاّی داًص آهَصاى هٌاطك هحشٍم ٍ داًص آهَصاى استثٌایی ،ووه تِ صٌذٍقّای سفاُ
داًطجَیاى ،ووه ّضیٌِ تغزیِ داًطجَیاى ،ووه ّضیٌِ ایاب ٍ رّاب داًطجَیاى ،ووه ّضیٌِ
تحصیلیّ ،ضیٌِّای هشتَط تِ ضشوت دس سویٌاسّا ،تشگضاسی اسدٍّا ٍگشدشّای علوی ٍ ...

كمكهاي رفاهي بازنشستگان :حكعائلِهٌذی ،اٍالد ٍ عیذی تاصًطستگاى ٍهَظفیي،
تیوِخذهاتدسهاًی تاصًطستگاى ٍ هَظفیي (ساصهاى تیوِ خذهات دسهاًی ،،پشداخت تیوِ دسهاى ٍ
هىول تاصًطستگاى ،پشداخت تیوِ عوش ٍ حَادث تاصًطستگاى ،ووه ّضیٌِ اصدٍاج فشصًذاى
تاصًطستگاى ٍ ....
فصل هفتم  -ساير هسينهها
دس ایي فصل ّضیٌِّای هشتَط تِ هالیات ،اجاسُ ٍ وشایِ ،سایش ّضیٌِ ّای هتفشلِ دسج هیگشدد.
فصل هشتم  -مصرف سرمايه هاي ثابت (استهالک)
دس ایي فصل ّضیٌِّای هشتَط تِ هصشف سشهایِ ّای ثاتت هلوَس ٍ غیش هلوَس ٍ براساس
استانذاردهاي حسابذاري بخش عمومي مصوب وزارت امور اقتصادي ٍ داسایی دسج هیگشدد.
الصم تِ روش است هجوَع فصَل یه تا ّفت ،تشاتش تا اعتثاسات پشداختی ٍ اتالغی سال ّای هٌذسج دس
ایي فشم ٍ فصل ّطتن (استْالنً ،یض تذٍى لحاظ دس هجوَع اعتثاس ٍ تِ عٌَاى تخطی اص اعتثاس هٌذسج
دس فصَل  7تا  6هیتاضذ.

شمارٌ 
بىذيَسيىٍ 
طبمٍ 
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شــــــــــــــرح 

جبرانخذماتواروىان 
حمًقيدستمسد
حمَق ثاتت /هثٌا واسوٌاى سسوی ٍ پیواًی
حمَق ٍ دستوضد واسگشاى هطوَل لاًَى واس
حمَق ٍ دستوضد هاهَسیي ٍ سشتاصاى ٍظیفِ ضاغل دس دستگاُّای اجشایی
حك التذسیس
حك التحمیك
سایش

01211

فًقالعادٌَايمسايايشغل


ػیذی
فَق الؼادُ هٌاعك ووتش تَسؼِیافتِ ٍ تذی آب ٍ َّا
فَقالؼادُ ایثاسگشی
فَقالؼادُ ًطاىّای دٍلتی
فَق الؼادُ سختی واس دس هحیظّای غیش هتؼاسف
ووه ّضیٌِ ػائلِهٌذی ٍ اٍالد
فَق الؼادُ ضغل
فَق الؼادُ ضغل تشای هطاغل تخصصی
فَق الؼادُ واسایی ٍ ػولىشد
فَق الؼادُ اضتغال خاسج اص وطَس
اضافِ واس ٍ وطیه
فَقالؼادُ ٍیظُ
پاداش یه هاِّ هَضَع هادُ ( )00لاًَى تشًاهِ پٌجن تَسؼِ
تفاٍت تغثیك
فَق الؼادُ هخصَظ
حك جزب
حك هسىي
فَق الؼادُ هحشٍهیت اص تسْیالت صًذگی
فَق الؼادُ هحل خذهت
حك سشپشستی
ّوغشاصی
فَق الؼادُ جزب هٌاعك هحشٍم
فَق الؼادُ ًَتت واسی
حك هحشٍهیت اص هغة
سایش

 21111
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21211

 21311

استفادٌازواالَايخذمات 
مامًريتداخلیيخارجی
ّضیٌِ سفش
فَق الؼادُ سٍصاًِ
وشایِ ٍسائل ًملیِ
تْای تلیظ هسافشت
ّضیٌِ گزسًاهِ
ػَاسض خشٍج اص وطَس
سایش
حكالسحمٍاوجامخذماتلراردادي
خذهات لشاسدادی اضخاظ
حمَق ٍ هضایای ًیشٍّای ضشوتی
اجشای تشًاهِ ّای آهَصضی ،هزّثی ،فشٌّگی ٍ ٌّشی
ضشوت دس جلسات
تؼلین فٌَى
حك الضحوِ پضضىی
سایش
حمليومليارتباطات
حول واال ٍ اثاثِ دٍلتی
تیوِ واال
حمَق ٍػَاسض گوشوی ٍ سَد تاصسگاًی
حول ًٍمل ًاهِ ّا ٍ اهاًات پستی
حك اضتشان صٌذٍق ّای پستی دس داخل ٍ خاسج اص وطَس
تلفي ٍ فاوس
اجاسُ خغَط هخاتشاتی
استثاعات هاَّاسُ ای ٍایٌتشًت
سایش

21411

 21511

 21611

 21711

 21811

 21911

 20111

 20011

 20211

 20311

 20411

وگُذارييتعميردارائیَايثابت
ساختواى ٍ هستحذثات
هاضیي آالت ٍ تجْیضات (اػن اص ساوي ٍ هتحشن)
ٍسائظ ًملیِ
سایش داسائیْای ثاتت
وگُذارييتعميريسائلاداري
هیضٍ صٌذلی ٍ هثلواى
لَاصم اداسی
لَاصم صَتی ٍتصَیشی
لَاصم سشهایص ٍ گشهایص
سایاًِ
سایش
چاپيخريذوشرياتيمطبًعات
چاج ًطشیات ٍهغثَػات
چاج دفاتش ٍ اٍساق اداسی
چاج آگْی ّای اداسی
خشیذ ًطشیات ٍ هغثَػات
حشیذ دفاتش ٍاٍساق اداسی
سایش
تصًيربردارييتبليغات
ػىاسی
فیلوثشداسی
ّضیٌِ خذهات تثلیغاتی(خغاعیً ،ماضی ٍ )...
آگْی ّای تثلیغاتی
سایش
تشريفات
ّضیٌِ پزیشائی
جطي ٍ چشاغاًی
سایش
َسيىٍَايلضائی،ثبتی،يحمًلی
حك الَوالِ
حك الوطاٍسُ
ّضیٌِ ّای ثثتی
ّضیٌِ ّای لضائی
سایش
َسيىٍَايباوىی
خشیذ دستِ چه ٍ سفتِ
ّضیٌِ اًتمال ٍجَُ
ًگْذاسی اسٌاد ٍاضیاء لیوتی دس تاًىْا
سایش
آبيبرقيسًخت
آب (آضاهیذًی ٍتصفیِ ًطذُ)
سَختْای لسیلی ( ًفت سفیذ ،تٌضیي ،گاصٍئیل ،گاصً ،فت وَسُ)
تشق
سایش
مًاديلًازممصرفشذوی
هصالح ساختواًی ( گچ ،آجش ،سیواى،آّه)......،
اتضاس ٍ یشاق( ولیذ،لفل،دستگیشُ).........،
لَاصم سشٍیسْای تْذاضتی(ضیشآب،سیفَى).....،
هَاد ضَیٌذُ(صاتَى،هایغ دستطَیی ،هایغ ظشف ضَیی ،پَدسّای ضَیٌذُ)........،
لَاصم یذوی ( هشتَط تِ ٍسائظ ًملیِ ٍ هاضیي آالت ٍ تجْیضات)
واغز  ،همَاٍ لَاصم التحشیش
هَادغزائی
داسٍ ٍ لَاصم هصشفی پضضىی  ،دًذاًپضضىی ٍ آصهایطگاّْا
لَاصم خَاب ٍ پَضان
سایش
َسيىٍَايمطالعاتیيتحميماتی
حك التالیف
حك التشجوِ
خشیذ وتابً ،طشیاتً ،شم افضاسّای سایاًِ ای ،فیلن ّای ٍیذیَئیٍ ،سایش لَاصم ٍ اتضاس هطاتِ
ّضیٌِ تشگضاسی سویٌاسّا ٍ جلسات سخٌشاًی ٍ واسگاّْای آهَصضی
سایش
حكعضًيت
حك ػضَیت ساصهاًْا ٍ هؤسسات تیي الوللی
پشداختْائی وِ تِ هَجة لشاسدادّا ٍ یا تؼْذات دٍلت یا دستگاّْا تِ هؤسسات خاسجی اًجام هیگیشد
سایش

 31111

َسيىٍَايامًاليدارايی

سَد ٍ واسهضد ٍاهْا ،تسْیالت تاًىی ٍ اٍساق تْاداس
سَد ٍ واسهضد ٍاهْای داخلی
سَد ٍ واسهضد ٍاهْای خاسجی
سَد اٍساق هطاسوت
سَد اسٌاد خضاًِ اسالهی
سایش

 41111

ياراوٍ

 41011

ومهزيانشروتُايديلتیيمؤسساتاوتفاعیيابستٍبٍديلت
ووه صیاى ضشوتْای دٍلتی



 41211


ووه صیاى هؤسسات اًتفاػی ٍاتستِ تِ دٍلت
پرداختمابٍالتفايتليمتواالَايخذمات
یاساًِ واال ّای اساسی



یاساًِ حاهل ّای اًشطی



یاساًِ داسٍ ٍ ضیشخطه



یاساًِ وَد ضیویایی ،تزس ٍ سوَم



یاساًِ واغز



یاساًِ هسىي



سایش

 41311

َاياوتمالیغيرسرمايٍاي


پرداخت

پشداخت ّای اًتمالی تِ ضشوتْای دٍلتی
پشداخت ّای اًتمالی تِ هؤسسات اًتفاػی ٍاتستِ تِ دٍلت

 51111

ومهَايبالعًض


 51011

ومهبالعًضبٍديلتَايخارجی


سشهایِ ای
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 51311



غیش سشهایِ ای
ومهبالعًضبٍسازمانَايبيهالمللی


سشهایِ ای
غیش سشهایِ ای
ومهبالعًضبٍسايرسطًحديلتی
سشهایِ ای
غیش سشهایِ ای

 51411

ومهبالعًضبٍبخشغيرديلتی
ووه تِ هَسسات غیشدٍلتی
سشاًِّای داًصآهَصاى
سایش

 61111

رفاٌاجتماعی

 61011

بيمٍيبازوشستگی
تاصًطستگی سْن دٍلت (واسفشها)
حك تیوِ سْن واسفشهایی هطوَلیي لاًَى تاهیي اجتواػی
تیوِ خذهات دسهاًی ضاغالى (سْن دستگاُ اجشایی)


 61211

 61311

 61411

سایش
ومهَايرفاَیوارمىذانديلت
 
ووه ّضیٌِ غزا
ووه ّضیٌِ ایاب ٍ رّاب
ووه ّضیٌِ هْذ وَدن
ووه ّضیٌِ دسهاى ( داسٍ ،پضضىی  ،دًذاًپضضىی ،صَستحساب تیواسستاى ٍ )...
پاداش پایاى خذهت
ووه ّضیٌِ ایام تیىاسی
ّضیٌِ واسوٌاى فَت ضذُ ضاهل حول جٌاصُ،وفي ٍ دفي ٍ هشاسن تشحین
ووه ّضیٌِ اصدٍاج
سایش
ومىُايرفاَیگريٌَايخاص


ووه تِ خاًَادُّای ایثاسگشاى ٍ خاًَادُ هؼظن ضْذا
هستوشی الطاس آسیة پزیش
ووه تِ هؼلَلیي جسوی ٍ رٌّی
ووه ّای هَسدی تِ الطاس آسیة پزیش ٍ هؼلَلیي
ووه تِ هشاوض غیش دٍلتی ٍ خاًَادُ ّا تشای ًگْذاسی ٍ تَاًثخطی هؼلَلیي ٍ سالوٌذاى ٍ تیواساى سٍاًی هضهي
ووه تِ سسیذگی ٍ ساهاًذّی آسیة دیذگاى اجتواػی
ووه تِ پیطگیشی اص آسیة ّای اجتواػی ٍ هؼلَلیت ّا
سایش
ومىُايرفاَیداوشآمًزانيداوشجًيان
یاساًِ دفتشچِ ،تغزیِ سایگاى ،ایاب ٍ رّاب ٍ اهَسسفاّی داًص آهَصاى هٌاعك هحشٍم ٍ داًص آهَصاى استثٌائی
ووه تِ صٌذٍقّای سفاُ داًطجَیاى
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ووه ّضیٌِ تغزیِ داًطجَیاى
ووه ّضیٌِ ایاب ٍ رّاب داًطجَیاى
ووه ّضیٌِ تحصیلی
ّضیٌِ ّای هشتَط تِ ضشوت دس سویٌاسّا ،تشگضاسی اسدٍّا ٍگشدضْای ػلوی
سایش
ومهَايرفاَیبازوشستگان
 
حمَق تاصًطستگاى ٍ هَظفیي
حك ػائلِ هٌذی ،اٍالد ٍ ػیذی تاصًطستگاى ٍ هَظفیي
تیوِ خذهات دسهاًی تاصًطستگاى ٍ هَظفیي
پشداخت تیوِ دسهاى ٍ هىول تاصًطستگاى
پشداخت تیوِ ػوش ٍ حَادث تاصًطستگاى
ووه ّضیٌِ اصدٍاج فشصًذاى تاصًطستگاى
سایش

سايرَسيىٍَا 
ماليات
هالیات ّای سشهایِ ای
هالیات ّای غیش سشهایِ ای
اجارٌيورايٍ
اجاسُ صهیي ٍ اساضی
اجاسُ ساختواى ٍسایش هستحذثات
اجاسُ هاضیي آالت ٍ تجْیضات
وشایِ لَاصم ٍ اتضاس هختلف
سایش
سايرَسيىٍَايمتفرلٍ
دیَى ٍ تؼْذات هشتَط تِ تیوِ ٍ تاصًطستگی
پشداختْای اًتمالی تِ هؤسسات غیش اًتفاػی ػشضِ وٌٌذُ خذهات تِ خاًَاس
ػَاسض اجثاسی (هاًٌذ ػَاسض ضْشداسی)
جشایوی وِ تَسظ یه ٍاحذ دٍلتی تشای سغَح دیگش ٍضغ هی ضَد
جشاین ٍ ػَاسض دادگاُّا
پشداختْای هش تَط تِ جثشاى صذهات یا لغوات ًاضی اص سَاًح عثیؼی
پشداخت تِ واسوٌاى غیش ضاغل (حمَق آهادُ تِ خذهتّا ،حمَق ایام تؼلیك واسوٌاًی وِ تِ اتْام جشم اص واس تش وٌاس ضذُ
ٍ سپس اص اتْام هٌتسثِ تشائت حاصل وشدُ اًذ )
تاص خشیذ خذهت
پشداختّای جثشاًی دس خصَظ صذهات ضخصی یا هلىی ٍاسد آهذُ ٍاحذّای دٍلتی
پشداختّای اًتمالی سشهایِای تشای تاهیي توام یا تخطی اص ّضیٌِ تولهداسائیّای سشهایِای
اػتثاساتی وِ تِ استثٌای ضمَق ٍام ،هطاسوت ٍ افضایص سشهایِ تشای سشهایِ گزاسی تِ صَست ووكه تكِ هكَ’سسكات
ػوَهی یا اجشای عشحّای سشهایِ گزاسی اػغا هیطَد (هاًٌذووه تِ ضْشداسی ّا)
سایش

مصرفسرمايٍَايثابت(استُالن)
مصرفسرمايٍَايثابتملمًس
مصرفسرمايٍَايثابتغيرملمًس

