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بررسی وضعیت درآمدهای اختصاصی در نظام حقوقی اقتصادی ایران

درآمدهای دولت به دو دسته کلی تحت عناوین درآمدهای عمومی و درآمدهای اختصاصی تقسیم

میشوند. درآمدهای عمومی به درآمدهایی اطالق میشود که مصرف آن جنبه عمومی داشته و محدود به

تأمین مالی هزینه خاصی نباشد. در مقابل درآمد اختصاصی به درآمدی اطالق میگردد که برای تأمین مالی

هزینه خاص اختصاص یافته و برای همان منظور نیز هزینه شود. ماده (??) قانون محاسبات عمومی صراحت

در این دارد که برای شناسایی درآمدی بهعنوان درآمد اختصاصی، بررسی دو ویژگی الزم است اینکه

قانونگذار به آن عنوان درآمد اختصاصی اطالق کرده باشد و همچنین محل مصرف این درآمد در قانون

مشخص باشد.در مقام اجرا درآمدهای اختصاصی در خزانه تحت نام دستگاه تولید کننده درآمد ثبت شده و

برای انجام وظایف مشخص بدان تحویل میشوند. یعنی مهمترین تفاوت این نوع از درآمد با سایر انواع

درآمدهای دولت این است که خزانه حق ندارد این درآمدها را در کنار سایر درآمدها طبقه بندی کرده و

تخصیص دهد. همچنین محل مصرف درآمد اختصاصی در مجوز قانونی مربوط تعیین میشود، لذا مصرف

آن جنبه عمومی ندارد و اساساً به دلیل محدودیت مصرف، این قبیل از درآمدها اختصاصی لقب گرفتهاند.

شناسایی قطعی درآمدها از لحاظ عمومی و اختصاصی موکول به پیش بینی آنها تحت عناوین درآمد

عمومی و اختصاصی در بودجه کل کشور است.
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A Study of the Status of Special Income in the Legal
System of Iran
Government revenues are divided into two general categories under the headings of public
revenues and private revenues. Public revenue refers to revenue that is public in nature and
is not limited to financing a specific expense. Dedicated revenue, on the other hand, refers
to revenue that is allocated to finance a specific expense and is spent for the same purpose.
Article (14) of the General Accounting Law explicitly states that in order to identify
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income as special income, it is necessary to examine two characteristics that the legislator
has referred to as special income and also the place of consumption of this income is
specified in the law.
In the executive branch, special revenues are registered in the treasury under the name of
the revenue generating device and are delivered to it for specific tasks. That is, the most
important difference between this type of revenue and other types of government revenue is
that  the treasury has no right  to  classify and allocate  these revenues alongside other
revenues. Also, the place of consumption of special income is determined in the relevant
legal license, so its consumption is not public and, mainly due to consumption restrictions,
such revenues are called private income. Definitive identification of public and private
revenues is subject to their forecast under the headings of public and private revenues in
the national budget.
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