مواد  4و  5قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27
ماده  - 4دریافت هرگونه وجه ،کاال و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانهها،
مؤسسات و شرکتهای دولتیغیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود .همچنین اخذ هدایا و
کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معامالت اعم از داخلی وخارجی توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای
دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ،مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام یا
تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع میباشد.
به کتابخانههای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،پژوهشی ،فرهنگستانها ،بنیاد ایرانشناسی ،سازمان اسناد ملی
ایران ،سازمان میراث فرهنگیکشور ،کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسالمی اجازه داده میشود به
صاحبان کتابخانه ،اشیاء هنری و موزهای که مجموعه کتابها و اشیاءملکی خود و یا بخشی از آنها را به مؤسسات
مذکور در فوق اهداء میکنند با تأیید هیأت امناء مربوطه یا باالترین مقام دستگاه ذیربط مبالغی به عنوانهدیه متقابل
بپردازند.
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آییننامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده  - 5متن زیر به عنوان ماده ( 71مکرر) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  1366/6/1الحاق میگردد:
ماده  71مکرر  -پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتی ،شرکتهای دولتی موضوع ماده ( )2این
قانون ،به دستگاههای اجرائی بهعنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات
قانونی مربوط تعیین شده یا میشود و مبالغی که به دانشگاههایدولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی،
مؤسسات آموزش عالی ،فرهنگستانها و بنیاد ایرانشناسی ،طرحهای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی وحوزههای علمیه و
آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرکهای
علمی و صنعتیفناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژههای بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت میگردد ،ممنوع
است.
هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی با رعایت ماده ( )4این قانون
اهداء میشود باید تنها بهحساب بانکی مجاز که توسط خزانهداری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا
میشود واریز گردد .مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهایاهداء کننده ،برابر آییننامهای خواهد بود که توسط
وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد .هدایایی که به طور غیرنقدیبه وزارتخانهها و
مؤسسات دولتی اهداء میگردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی اینگونه موارد را باید طبق
اصولحسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند .هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره)
هدایای خاص تلقی میشود وچنانچه اهداءکننده هدف خود را اعالم نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با بهزیستی و
کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید.

