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تفریغ تبصره ()20

تبصره ()20
در صورت پرداخت و تسویهحساب قبوض جریمههای رانندگی توسط مالکان خوودرو توا
پایان آذرماه  ،1395جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال  1394بخشیده می شود.

بخشش جرایم دیرکرد ناشوی از عودم پرداخوت توا پایوان سوال  1394در دوره زموانی
مشخصشده در حکم این تبصره در خصوص افراد مشمول اعمال شده است.

مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف  150123جودول شوماره ()5
این قانون واریز میشود و از محل ردیف  *530000-153جودول شوماره ( )9ایون قوانون بوه

عملکرد مربوط به مبالغ جرایم رانندگی ،جریمه دیرکرد متعلقه و میزان وصوولی آن بوه
شرح جدول شماره ( )1میباشد:
جدول شماره ()1

مصرف میرسد.

(مبالغ به هزار ریال)
تا پایان سال 1394

اصل مبلغ

جریمه دیركرد متعلقه

جرایم رانندگي

ناشي از عدم پرداخت

* 13،612،307،056

13،612،307،056

جمع

مبلغ بخشودگي

مبلغ وصولي

مبلغ واریزي

بابت جرایم رانندگي

به حساب ردیف

جریمه دیركرد

موضوع این تبصره

درآمدي 150123

مراجعين

13،605،452،530 ** 13،606،669،431 ** 13،605،452،530 27،224،614،112

* این مبلغ برابر اصل جرایمی است که قابلیت تعلق دیرکرد ناشی از عدم پرداخت را داشتهاند.
** تفاوت مبالغ مزبور ،ناشی از اشتباه واریزی مراجعان و خطای کاربر بانک یا کاربر راهور در ثبت اطالعات در رایانه میباشد.

عملکرد مالی ردیف درآمدی  150123با عنوان «درآمد حاصل از جورایم راننودگی» بوه
شرح جدول شماره ( )2میباشد:
جدول شماره ()2
شماره

(مبالغ به هزار ریال)
عنوان

پيشبيني

وصولي طبق

وصولي طبق
تفریغ

ليست خزانه
طبقهبندي
13،606،669،431
 150123درآمد حاصل از جرایم معوق رانندگی 15،000،000،000
* عدم تحقق کامل وصولی ،ناشی از عدم مراجعه تعدادی از مشموالن حکم این تبصره جهت پرداخت جرایم معوقه بوده است.
13،605،452،530

درصد
تحقق
* 91

در جوودول شووماره ( )9قووانون بودجووه سووال  1395کوول کشووور ذیوول ردیووف متفرقووه
* در جدول شماره ( )9قانون بودجه سال  1395کل کشور ،ردیف متفرقه  530000-152تحت عنوان «نیروی انتظامی
جمهوری اسالمی ایران  -جبران خدمات کارکنان ،هزینههای نگهداشت عملیاتی ،خرید تجهیزات تخصصی ،نصب دوربین،
احداثات و بهکارگیری فناوریهای نوین» به عنوان ردیف اعتباری موضوع این تبصره پیشبینی شده است.

152و 530000تحت عنووان «نیوروی انتظوامی جمهووری اسوالمی ایوران  -جبوران خودمات
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کارکنان ،هزینههای نگهداشت عملیاتی ،خرید تجهیزات تخصصی ،نصب دوربوین ،احوداثات و

نگهداشت خودروها و خرید ملزومات و تجهیزات فاوا بوده که در راسوتای مفواد ایون تبصوره و

بهکارگیری فناوریهای نوین» مبلغ چهارده هوزار و سیصود میلیوارد ()14.300.000.000.000

موافقتنامه متبادله انجام گرفته است.

ریال اعتبار هزینهای پیشبینی گردیده که به استناد جزء ( )2بند (ل) ماده ( )224قانون برناموه
پنجساله پنجم توسعه جمهووری اسوالمی ایوران مبلوغ یوکهوزار و چهارصود و سوی میلیوارد
( )1.430.000.000.000ریال از اعتبار ردیف مذکور کاهش یافته است .بر اساس موافقوتناموه
متبادله بین نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و سازمان برنامه و بودجوه کشوور از محول
ردیف یادشده مبلغ دوازده هزار و هشتصد و هفتواد میلیوارد ( )12.870.000.000.000ریوال در
اختیار نیروی انتظامی قرار گرفته که به سرجمع برنامههای اعتبارات هزینهای اضافه شده است.
از محل وجوه واریزی موضوع این تبصوره و بور اسواس ابالهیوه موور 1395/12/30
سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ یازده هزار و چهارصد و هفتاد و سه میلیارد و پانصد میلیون
( )11.473.500.000.000ریال به نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران تخصیص یافتوه کوه
توسط دستگاه اجرایی مذکور از خزانه دریافت شده است .عدم اختصاص اعتبوار ردیوف متفرقوه
 530000-152معادل وصولی ردیف درآمدی  ،150123ناشی از کمبود منابع مالی بوده است.
با عنایت به اینکه اعتبارات موصوف به سورجمع اعتبوار برناموههوای نیوروی انتظوامی
جمهوری اسالمی ایران اضافه شده ،لذا امکان ارائه عملکرد مالی آن به صورت مسوتقل میسور
نمیباشد .عمده مصادیق مصرف اعتبار مذکور شامل هزینههای پرسنلی و هزینههای سوخت و
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