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شرایط در حال تغییر دنیاي کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه هاي درسي و محتواي 
کتاب هاي درسي را در ادامه تغییرات پایه هاي قبلي براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه 
درسي ملي جمهوري اسالمي ایران در نظام جدید آموزشي بازطراحي و تألیف کنیم. مهم ترین تغییر در کتاب ها، آموزش و ارزشیابي مبتني 
بر شایستگي است. شایستگي، توانایي انجام کار واقعي به طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایي شامل دانش، مهارت و نگرش 

مي شود. در رشته تحصیلي ـ حرفه اي شما، چهار دسته شایستگي در نظر گرفته شده است:

1   شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي حسابداری خرید و فروش
2   شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف بهینه

3   شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
4  شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر

بر این اساس دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشارکت متخصصان برنامه ریزي درسي 
و  اصلي  نموده اند که مرجع  تدوین  را  برنامه درسي رشته هاي شاخه فني و حرفه اي  اسناد  فني  و حرفه اي و خبرگان دنیاي کار مجموعه 

راهنماي تألیف کتاب هاي درسي هر رشته است. 
این کتاب دومین کتاب کارگاهي است که ویژه رشته حسابداری تألیف شده است و شما در طول دو سال تحصیلي پیش رو چهار کتاب کارگاهي 
و با شایستگي هاي متفاوت را آموزش خواهید دید. کسب شایستگي هاي این کتاب براي موفقیت در شغل و حرفه براي آینده بسیار ضروري است. 

هنرجویان عزیز سعي نمایید؛ تمام شایستگي هاي آموزش داده شده دراین کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابي  به اثبات رسانید.
کتاب درسي حسابداری خرید و فروش شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي یك یا چند واحد یادگیري است و هر واحد یادگیري از 
چند مرحله کاري تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیري هر پودمان مي توانید شایستگي هاي مربوط به آن را کسب نمایید. 

هنرآموز محترم شما براي هر پودمان یك نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نماید و نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي باشد.
همچنین عالوه بر کتاب درسي امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشي که براي شما طراحي و تألیف شده است، وجود دارد. یکي از این 
اجزاي بسته آموزشي کتاب همراه هنرجو مي باشد که براي انجام فعالیت هاي موجود در کتاب درسي باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را 
مي توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابي نیز همراه داشته باشید. سایر اجزاي بسته آموزشي دیگري نیز براي شما در نظر گرفته شده است که 

با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشاني www.tvoccd.oerp.ir مي توانید از عناوین آن مطلع شوید.
فعالیت هاي یادگیري در ارتباط با شایستگي هاي غیرفني از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه اي، حفاظت از محیط زیست و شایستگي هاي 
یادگیري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگي هاي فني طراحي و در کتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است. 
شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگي ها را در کنار شایستگي هاي فني آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت هاي 

یادگیري به کار گیرید.
رعایت نکات ایمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام کار است لذا توصیه هاي هنرآموز محترمتان در خصوص رعایت مواردي که در کتاب 

آمده است، در انجام کارها جدي بگیرید.
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام هاي مؤثري در جهت سربلندي و استقالل کشور و پیشرفت 

اجتماعي و اقتصادي و تربیت مؤثر و شایسته جوانان برومند میهن اسالمي برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش

سخني با هنرجویان عزیز



سخني با هنرآموزان گرامی

در راستاي تحقق  اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران و نیازهاي متغیر 
دنیاي کار و مشاغل، برنامه درسي رشته حسابداری طراحي و براساس آن محتواي آموزشي نیز تألیف گردید. کتاب حاضر از 
مجموعه کتاب هاي کارگاهي مي باشد که براي سال دهم تدوین و تألیف گردیده است این کتاب داراي 5 پودمان است که 
هر پودمان از یك یا چند واحد یادگیري تشکیل شده است. همچنین ارزشیابي مبتني بر شایستگي از ویژگي هاي این کتاب 
مي باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابي آورده شده است. هنرآموزان گرامي مي بایست براي هر پودمان یك نمره در 
سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت کنند.  نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي باشد و نمره هر پودمان از دو بخش 
تشکیل مي گردد که شامل ارزشیابي پایاني در هر پودمان و ارزشیابي مستمر براي هریك از پودمان ها است. از ویژگي هاي 
دیگر این کتاب طراحي فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته در ارتباط با شایستگي هاي فني و غیرفني از جمله مدیریت منابع، 
اخالق حرفه اي و بحث هاي زیست محیطي است. این کتاب جزئي از بسته آموزشي تدارك دیده شده براي هنرجویان است که 
الزم است از سایر اجزای بستۀ آموزشي مانند کتاب همراه هنرجو و نرم افزار و فیلم آموزشي در فرایند یادگیري استفاده شود. 

کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیري، ارزشیابي و انجام کار واقعي مورد استفاده قرار مي گیرد.
کتاب شامل پودمان هاي ذیل است:

پودمان اول: حسابداری خرید کاال
پودمان دوم: حسابداری فروش کاال

پودمان سوم: حسابداری تنظیم کارت حساب کاال
پودمان چهارم: حسابداری تعدیالت خرید کاال
پودمان پنجم: حسابداری تعدیالت فروش کاال

امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامي اهداف پیش بیني شده براي این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



حسابداری خرید کاال

1

و  به کار شده اید و شرکت شما مقداری کاال خریداری کرده  بازرگانی مشغول  به عنوان حسابدار یک شرکت  فرض کنید شما 
تحویل انبار شرکت داده است. برای ثبت این رویداد چه مدارک و مستنداتی نیاز خواهید داشت؟ هنگام ثبت خرید کاال به کدام 
مورد از آنها باید توجه کرد؟ آیا بدون وجود اسناد مثبته می توان ثبتی انجام داد؟ و یا برای ثبت می توان به رسید انباردار اکتفا 
نمود؟ چه مدارکی تحقق خرید یک کاال را نشان می دهد؟ یکی از اسناد و مدارکی که حسابداران برای ثبت رویدادهای مالی 
در دفاتر به آن نیاز دارند اسنادی هستند که صحت وقوع رویدادهای مالی را به صورتی قابل اتکا اثبات کند. در حسابداری به 
این اسناد و مدارک، اسناد و مدارک مثبته گفته می شود که مبنای ثبت رویدادهای مالی است، پس برای ثبت هر رویداد مالی 
در دفاتر باید اسناد و مدارک مربوط به آن در دست باشد. نکتۀ مهم این است که این اسناد باید روشن، واضح و معتبر باشند تا 
حسابداران و سایر اشخاص بتوانند به آنها اتکا کنند. از این رو چنین اسنادی به انضمام سایر اسناد و مدارک حسابداری برای 
مراجعات و رسیدگی های آتی در محل مناسبی بایگانی و نگهداری می شوند. معموالً این اسناد و مدارک شکل ثابت و معّینی 
ندارد و بسته به نیاز طراحی می شوند. برگ درخواست خرید، فرم استعالم بها، فاکتور فروش، رسید انبار و نظیر آنها نمونه هایی 
از اسناد و مدارک مثبته خرید کاال هستند. در این پودمان، با مستندات الزم برای خرید کاال، روش های ثبت خرید کاال و صدور 

سند حسابداری خرید آشنا خواهید شد.

پودمان 1

حسابداری خرید کاال

شمال
گیالن

طالقانی

گیالن

.....



2

مقدمه   

   آیا می دانید منظور از اسناد و مدارک مثبته در حسابداری چیست؟
   آیا مستندات خرید کاال باید شکل ثابت و مشخصی داشته باشند؟ این مستندات باید چه خصوصیاتی 

باشند؟ داشته 
   آیا می دانید برای خرید کاال چه تدابیر و اقداماتی الزم است؟

   برای ثبت خرید کاال در دفاتر چه مدارکی الزم است؟

… َوَأْشِهُدْوْا إَِذا تَبَاَیْعُتْم وَ اَل ُیَضآرَّ َكاتٌِب َوالَ َشِهیٌد َوإِن تَْفَعلُوْا َفإِنَُّه ُفُسوٌق بُِكْم َواتَُّقوْا الّلَه َوُیَعلُِّمُكُم الّلُه 
َعلِیٌم. َوالّلُه بُِكلِّ َشْیءٍ 

و چون خريد و فروش كنيد گواه)شاهد( گيريد و به نويسنده و گواه نبايد زيان رسد و اگر چنين كنيد آن نافرمانى شماست. و از 
خدا پروا كنيد، و خدا شما را مى آموزد، و خدا به هر چيزى داناست.                           

                                                                                                                                »قسمتی از آیۀ 282 سورۀ بقره«

استاندارد   عملکرد   

توانایی صدور سند حسابداری خرید کاال بر طبق استاندارد حسابداری شمارۀ 8 )موجودی مواد و کاال( و 
مثبته. مدارک  و  اسناد  براساس  معامالت  آیین نامه 

 شایستگی هایی که در این پودمان کسب می کنید: 

1  کنترل محاسبات اسناد و مدارک مثبته خرید و مطابقت این اسناد با یکدیگر
2  محاسبۀ بهای تمام شده کاالی خریداری شده براساس استاندارد حسابداری شماره 8
3  صدور سند حسابداری خرید کاال در هر یک از سیستم های نگهداری موجودی کاال

٤  صدور سند حسابداری سایر حساب های دریافتنی )مالیات بر ارزش افزوده(
5  صدور سند حسابداری بیمه موجودی ها



حسابداری خرید کاال

3

فعالیت

شرکت های بازرگانی   

شرکت ها از لحاظ نوع فعالیت به سه دستۀ خدماتی، بازرگانی و تولیدی تقسیم می شوند. بحث عمدۀ این کتاب 
در ارتباط با شرکت های بازرگانی است. هر شرکتی که به خرید و فروش کاال بپردازد در شمار شرکت های 
بازرگانی قرار می گیرد. فعالیت اصلی این شرکت ها خرید انواع مواد خام، فراورده ها و یا کاالهای ساخته شده 
از تولیدکننده و یا عمده فروش، و عرضۀ آن به خریدار است. این گونه شرکت ها در شکل و محتوای کاالهایی 
که خریداری و به فروش می رسانند )به غیر از بسته بندی و نظایر آن( تغییری ایجاد نمی کنند، بلکه کاالها را 
خریداری، حمل و انبار نموده و به مشتریان تحویل می دهند. می توان گفت شرکت های بازرگانی واسطه انتقال 
و عرضۀ کاال از تولیدکننده به مصرف کننده هستند، چون زمانی که کاال را از دیگران خریداری می کنند، نقش 

خریدار و زمانی که آن را به سایرین می فروشند، نقش فروشنده را دارند.

با توجه به توضیحات فوق؛
تعریف »  کاال « عبارت است از ................................................................................................................................

تفکیک خرید بر حسب هدف  

1  آیا شرکت های بازرگانی هر خریدی را به قصد فروش انجام می دهند؟ توضیح دهید.
2  خرید یک دستگاه دوربین مداربسته برای نصب در انبار کاالی یک شرکت بازرگانی که فعالیت اصلی 

آن خرید و فروش دوربین های مداربسته می باشد، کاال محسوب می شود؟ چرا؟ بحث کنید.

شرکت ها اجناس را به قصد فروش یا استفاده در بخش های داخلی تهیه می نمایند.اگر اجناس با هدف 
فروش، خریداری شوند.به عنوان » خرید کاال« /    » موجودی کاال« شناسایی و ثبت می شوند، در غیر این صورت به 

»حساب های مربوط )ملزومات، اثاثه و ...(« منظور می گردند.
در نتیجه:

خرید کاال عبارت است از کلیۀ فعالیت های مربوط به تهیه و تحصیل کاال در ازای پرداخت یا تعهد پرداخت 
بهای آن.

چرخۀ عملیات شرکت های بازرگانی   

به نظر شما مهم ترین منبع کسب درآمد و مهم ترین عامل ایجاد هزینه در شرکت های بازرگانی چیست؟

فعالیت

فعالیت
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مستندات خرید کاال     

خرید کاال و خدمات از عمده ترین فعالیت های شرکت بازرگانی محسوب می شود و همواره یکی از مسائل مهم 
در این شرکت تأمین و تدارک کاال و خدمات است. در بسیاری از شرکت ها عملیات خرید توسط دایره خرید 
)دایره تدارکات( انجام می شود. این دایره در هر سازمانی نقش مهم و محوری جهت تهیه کاال و خدمات دارد.

برای ثبت خرید کاال باید اسناد و مدارک مثبتۀ آن در اختیار باشد. در صورتحساب ها، رسیدها و فاکتورها 
که به عنوان اسناد و مدارک مثبته خرید رد و بدل می شوند، باید اطالعات کاملی در مورد کاال ارائه شود تا 

حسابداران بتوانند به این مدارک استناد و نسبت به ثبت خرید اقدام کنند.

 از چند نمونه مستندات خرید کاال کپی گرفته و به کالس بیاورید و به کمک هم کالسی ها و هنرآموز 
اجزای آنها را بررسی و با هم مطابقت دهید. عنوان مستنداتی را که تهیه کرده اید، فهرست نمایید.

............................................................................................................................................................................... 1
...............................................................................................................................................................................  2
...............................................................................................................................................................................  3
...............................................................................................................................................................................  ٤

شرکت های بازرگانی در هر دوره 
به  و  کرده  خریداری  کاالهایی 
وجوه  از  و  می فروشند  مشتریان 
نقد تحصیل شده برای تکرار این 
طول  می کنند.  استفاده  چرخه 
عمر این چرخه در این شرکت ها 
است.  سال  یک  از  کمتر  معموالً 
تصویر1ـ1 نمودار چرخۀ عملیاتی 
را در شرکت های بازرگانی نشان 

می دهد.

ـ   1ـ نمودار چرخۀ عملیاتی در شرکت های بازرگانی  تصویر1 

موجودی نقد

حساب ها و 
اسناد پرداختنی

حساب ها و 
اسناد دریافتنی

 فروش کاال موجودی کاال

ریافت
 د

یه
نس

ش 
رو

خرید نسیه ف

پرداخت

ش نقدیخرید نقدی
 فرو

با توجه به توضیحات گفته شده و نمودار فوق:
تعریف »چرخه عملیاتی« عبارت است از: ...........................................................................................................

فعالیت

فعالیت
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در شرکت های بازرگانی کوچک نظیر مغازه ها و فروشگاه ها صاحب شرکت با تهیه یادداشتی اجناس مورد نیاز 
را فهرست و نسبت به خرید آنها اقدام می کند. اما در شرکت های بازرگانی متوسط و بزرگ، دایرۀ تدارکات 
مسئول انجام خرید است. در این شرکت ها نیاز به اجناس معموالً از کارت حساب کاال )کاردکس( استخراج 
می شود. کارت حساب کاال تعداد موجودی هر کاال را نشان می دهد و در آن تعداد حداقل و حداکثر مجاز 
موجودی کاال ثبت می شود و هرگاه تعداد موجودی به حد تعیین شده برسد، نسبت به خرید آن اقدام می شود. 

در ارتباط با کارت حساب کاال، در پودمان سوم مفصل بحث خواهد شد.
1  برگ )فرم( درخواست خرید

نخستین اقدام برای شروع فرایند خرید کاال تنظیم »  برگ )فرم( درخواست خرید« است. واحد تدارکات 
پس از وصول برگ درخواست خرید از انبار که به امضای مجاز مسئولین رسیده باشد، نسبت به خرید اقدام 
می کند. در برگ درخواست خرید، فهرست و مشخصات کاالهای مورد نیاز درج شده است و می توان گفت 
مهم ترین مستند و مدرک خرید است. برگ درخواست خرید را می توان به شکل های متفاوت و بسته به نیاز 

واحدهای اقتصادی تهیه کرد. تصویر 2ـ1 نمونه ای از برگ درخواست خرید را نشان می دهد:

                                                       شرکت لوازم خانگی ماهشهر                                 شماره 5701
                                                         برگ درخواست خرید کاال                                   تاریخ: 95/5/5

توضیحاتقیمت کلقیمت واحدتعدادکد کاالشرح کاالردیف

انباردار:                                                 مسئول حسابداری:                        مسئول بخش اداری و مالی:
تاریخ و امضا                                          تاریخ و امضا                                  تاریخ و امضا

ـ   1ـ نمونه برگ درخواست خرید کاال  تصویر2
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تصویر3ـ1 نمونه ای از نمودار فرایند خرید کاال را در شرکت های بازرگانی نشان می دهد. فرایند خرید کاال 
ممکن است بسته به نوع و فعالیت شرکت ها با هم تفاوت داشته باشد.

تصویر 3ـ 1 ـ نمودار فرایند خرید کاال

فعالیت

فعالیت

خیربله

درخواست کاال

درخواست خرید آیا انبار موجودی دارد؟ حوالۀ انبار

 استعالم بها

خرید کاال

رسید انبار

 صدور سند حسابداری             

به کمک دوستان و هم کالسی های خود و با مراجعه به چند شرکت بازرگانی، فرایند خرید کاالی آنها را 
ترسیم کنید.

2  فرم استعالم بها

شرکت »   بندر  «  ، آقای بهادری را به عنوان مأمور استعالم بها انتخاب کرده است. به نظر شما آقای بهادری 
چه خصوصیاتی باید داشته باشد تا همواره مدیریت شرکت به او اعتماد داشته باشد؟
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                                                                  فرم استعالم بها                                     تاریخ:95/10/17                                 
شرکت/ فروشگاه:……                                                                                           شماره 15167

مالحظاتقیمت کلقیمت واحدواحدتعدادشرح کاالردیف

1
2
3
4

جمع کل به حروف …………… ریال با ارزش افزوده و یا بدون ارزش افزوده است.
1  اعتبار قیمت پیشنهادی تا تاریخ ……..............................……… می باشد.
2  زمان تحویل کاال…….......................................……..… روز کاری است.
3  اقالم فوق دارای گارانتی است / نیست )مدت گارانتی …................… ماه است(.
٤  مکان تحویل کاال …….................................................…...…… است.
5  استعالم بهای فوق تا تاریخ ……...............................……… تحویل گردد.
6  آدرس: تهران ـ خیابان …… ـ شرکت…… ـ تلفن:                          کدپستی:

رعایت  با  را  مذکور  اقالم  می شوم  متعهد   …………… فروشگاه   / شرکت  نماینده   …………… اینجانب 
شرایط، مشخصات و قیمت های اعالم شده طی پیش فاکتور شماره …………… تا تاریخ …………… تحویل 

نمایم. شرکت…… 
                                                                                                       نام و نام خانوادگی و امضا

اینجانب …………… کارشناس خرید/ کارپرداز شرکت…… در تاریخ ……… قیمت های پیشنهادی را به 
شرح فوق از شرکت / فروشگاه اخذ نمودم.

                                                                                                 نام و نام  خانوادگی و امضا

مهر و امضای مدیر خرید

تصویر ٤ـ1ـ نمونه فرم استعالم بها
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فعالیت

فرم استعالم بها: فرمی  است که در آن مشخصات و مقدار کاالی مورد تقاضای شرکت درج شده و قیمت، 
شرط فروش و تاریخ تحویل کاال از فروشندۀ آن استعالم می شود.

فرض کنید فروشگاه »  شهرکرد« در نظر دارد قیمت اقالم زیر را از کارخانه تولیدی »سبزوار« استعالم 
نماید:

)میز مطالعه 10 عدد ـ میز نهارخوری 10 عدد ـ میز رایانه 8 عدد ـ صندلی مطالعه 10 عدد ـ صندلی 
رایانه 8 عدد ـ میز تلفن 5 عدد(

فرم استعالم بها فروشگاه »  شهرکرد« را تنظیم کنید )قسمت های مربوط به آن تنظیم شود(.

رازداری، فضیلتی اخالقی است که در موفقیت و پیروزی و نیک بختی انسان ها نقش بسزایی دارد. برای 
رسیدن به این فضیلت در محیط کسب وکار، همواره باید در حفظ و نگهداری اطالعات مالی کوشا باشیم. 
برای مثال در اختیار قراردادن اطالعاتی مربوط به قیمت کاالها و خدمات شرکت ها به سایر شرکت های 
رقیب، باعث بی اعتمادی خلق خدا و دور شدن از ارزش های اخالقی و موفقیت و حتی سقوط فرد می شود.

مأمور خرید بهای شرکت »  سراب«، اطالعات مربوط به قیمت  کاالها و خدمات شرکت  را در اختیار سایر 
شرکت های رقیب قرار می دهد، به نظر شما پیامد این کار برای مأمور استعالم بها و شرکت چیست؟ 

بحث کنید.

فعالیت
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3 پیش فاکتور

                      به نام خدا
                       پیش فاکتور

شماره سریال:

تاریخ:

مشخصات فروشنده

نام شخص حقیقی / حقوقی:                                         شماره اقتصادی:                                 شماره ثبت/ شماره ملی:
نشانی کامل: استان:             شهرستان:                          کدپستی 10 رقمی:                                                       شهر:

نشانی:                                                                   شماره تلفن/ فکس:

مشخصات خریدار

نام شخص حقیقی / حقوقی:                                         شماره اقتصادی:                                  شماره ثبت/ شماره ملی:
نشانی کامل: استان:              شهرستان:                          کدپستی 10 رقمی:                              شهر:

نشانی:                                                                   شماره تلفن/ فکس:

مشخصات کاال یا خدمات مورد معامله

واحدتعداد /مقدارشرح کاالکد کاالردیف
مبلغ واحد 

)ریال(
مبلغ کل  

)ریال(
مبلغ 
تخفیف

مبلغ کل پس از 
تخفیف )ریال(

جمع مالیات و 
عوارض )ریال(

جمع مبلغ کل 
به عالوه جمع مالیات 

و عوارض )ریال(

1

2

3

                    جمع کل

مبلغ قابل پرداخت به عدد و حروف:

شرایط و نحوۀ پرداخت:

زمان تحویل:

اعتبار پیش فاکتور: 20 روز از زمان صدور

کشور سازنده: ایران

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

سایر توضیحات: )شرایط فنی به پیوست(

مهر و امضای تأیید کننده:مهر و امضای فروشنده:

ـ   1ـ نمونه پیش فاکتور تصویر 5   
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یا برگ مخصوصی حاوی  در فرم  اسناد مثبته ای است که معموالً  از جمله  فاکتور فروش  فاکتور فروش: 
مشخصات خریدار و فروشنده، کاالی مورد معامله و... برای ثبت خرید کاال استفاده می شود. این سند توسط 

تأمین کننده )فروشنده( کاال و خدمات صادر می شود و در اختیار خریدار قرار می گیرد.

در پیش فاکتور، چه اطالعات مهمی را  در ارتباط با کاال باید همواره مورد توجه قرار داد؟

٤ فاکتور فروش)صورت حساب فروش(
در راستای اجرای مادۀ 169 قانون مالیات های مستقیم و مادۀ 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صورت حساب 

فروش کاال به صورت زیر صادر می شود.

فعالیت

ـ  1ـ نمونه فاکتور فروش کاال تصویر6  

پیش فاکتور: پیش فاکتور سند یا صورت حسابی است که فروشنده کاال یا خدمات به عنوان پیشنهاد فروش 
یا تعیین ارزش کاال یا خدمات و شرایط فروش با تعیین  مدت اعتبار پیش فاکتور به درخواست خریدار و به نام 

وی صادر می نماید.

ـ   1ـ فاکتور فروش تصویر 6   
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1 چند نمونه فاکتور )حداقل یک فاکتور رسمی  تکمیل شده( تهیه کنید و مواردی را که باید در یک 
فاکتور درج شود، فهرست کنید.

 12

3٤

56

78

2 تفاوت پیش فاکتور با فاکتور چیست؟ بحث کنید.

5  رسید انبار

  فرم رسید انبار

مؤسسه / شرکت: …………

شماره:

تاریخ:

صفحه:

مالحظاتواحدتعداد / مقدارکد کاالنام و مشخصات کاالردیف

1

2

3

4

5

نام و امضای تحویل دهنده:                                              نام و امضای تحویل گیرنده:

ـ    1ـ نمونه فرم رسید انبار تصویر  7

فعالیت
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فعالیت

فرم رسید انبار:
فرمی است که توسط واحد انبار تنظیم می شود و بیانگر ورود و تحویل اجناس به انبار می باشد.

در رسید انبار چه مواردی الزم است درج شود؟

 12

3٤

56

به نظر شما آیا برای ثبت مالیات بر ارزش افزوده، می توان فقط به فاکتور خرید اکتفا کرد؟ در این باره 
بحث کنید. 

یکی از مسائل مهم در اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده گرفتن مجوز از سازمان امور مالیاتی است، یکی از 
این مجوزها ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشد. برای اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده، 
نام و پرونده  افزوده( ثبت  ارزش  بر  مالیات  مالیاتی )دایره  امور  باید در سازمان  اشخاص حقیقی و حقوقی 
مالیاتی تشکیل دهند. در غیر این صورت دریافت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده غیرقانونی است و نباید در 
صورتحساب ها ملحوظ شود. خریداران کاال و خدمات می توانند با مراجعه به نشانی www.evat.ir در صفحه 
اصلی سامانه با انتخاب گزینه »بررسی ثبت نام مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده« و پس از آن با وارد نمودن 

مشخصات مؤدی )تصویر 8  ـ1(، از ثبت نام مؤدیان در سامانه کسب اطالع نمایند.

مؤدی: اشخاصی که مالیات به دولت می پردازند، مؤدی نامیده می شوند. 
مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده، مؤدی شخصی است که به عرضه کاال و ارائه خدمت و واردات و 

صادرات آنها مبادرت می نماید. 

فعالیت
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تصویر 8  ـ1ـ بررسی ثبت نام مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده

عرضه: واگذاری کاال یا ارائه خدمت به غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی.
مالیات بر ارزش افزوده: مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره 

معین.
به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده، مالیات غیرمستقیمی است که مصرف کننده )خریدار( آن را به 
همراه بهای خرید اجناس و خدمات می پردازد و دریافت کننده )فروشنده( موظف است مقدار مالیات 

دریافتی را به دولت پرداخت کند. 
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کلیۀ رویدادهای ثبت شده در دفاتر شرکت باید مبتنی بر اسناد و مدارک مثبته باشد.

با توجه به مطالب گفته شده، اکنون مستندات خرید کاال را به ترتیب فهرست کنید.

 12

3٤

56

عالوه بر موارد فوق در چرخۀ خرید چه موارد دیگری می تواند وجود داشته باشد؟

آیین نامۀ معامالت   

آیین نامۀ معامالت به منظور مشخص   شدن نظام کلی نحوۀ خرید کاال یا دریافت خدمات از ارائه کنندگان آنها 
در داخل و خارج از کشور و همچنین فروش کاال و خدمات در شرکت ها تنظیم می شود. تمامی معامالت در 
شرکت اعم از خرید و فروش کاال و خدمات و یا دارایی ها باید براساس مراحل تعیین شده و نیز رعایت دستورات 
مندرج در این آیین نامه انجام پذیرد و باید برحسب مورد به تشخیص مقامات مسئول و تصمیم گیرنده برسد. 
بازار و اهداف سازمان در فواصل زمانی معینی اصالح و به روز  با تغییر شرایط  آیین نامه معامالت متناسب 

می شود تا همواره کیفیت مطلوب آن حفظ گردد.

یکی از زمینه های کسب روزی حالل، شناخت دستورالعمل های دین و مسائل مربوط به خرید و فروش 
( در بیان راهکار مناسب برای کسب روزی حالل می فرمایند: کسی که می  خواهد  است، امام صادق)
تجارت کند، باید شناختی در دینش داشته باشد تا حالل را از حرام بازشناسد. و کسی که شناخت 

دینی ندارد و به احکام تجارت ناآشناست ولی تجارت می کند، خود را در شبهات افکنده است.

طبقه بندي خرید براساس مبلغ   

طبقه بندي خرید با توجه به نرخ تورم و شرایط بازار و با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره شرکت 
تعیین می شود. خرید کاال یا خدمات داخلي از عرضه کنندگان داخلی از نظر مبلغ به سه طبقۀ معامالت 

و معامالت عمده تقسیم مي شود. جزئی، معامالت متوسط 

فعالیت
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فعالیت

فعالیت

چند نمونه آیین نامه معامالتی تهیه کنید، سپس با توجه به یک نمونه از آنها،  جدول زیر را کامل کنید.

تصویب کنندهمستندات مورد نیازمبلغ )ریال(طبقه بندي معاملهردیف
1
2
3

طبقه بندي خرید براساس قلمرو جغرافیایی   

1  خرید کاال از عرضه کنندگان داخلی )خرید داخلی(
2  خرید کاال از عرضه کنندگان خارجی )خرید خارجی(

به نظر شما خرید داخلی انجام دهیم یا خارجی؟ چرا؟ ریسک کدام بیشتر است؟

1 خرید داخلی 
از عرضه کنندگان مطمئن و قابل اعتماد تهیه کند. و عواملی  نیاز را  باید بتواند اقالم مورد  مدیریت خرید 
مانند کیفیت محصول، قیمت، فناوری، تحویل به موقع و مانند آنها را مورد توجه قرار دهد. زمانی که کاال و 
یا خدمات با ویژگی های مورد نظر در داخل کشور وجود داشته باشد، دایرۀ تدارکات، آنها را از عرضه کنندگان 

داخلی خریداری می کند.

برای خرید کاال باید چه عواملی را مد نظر قرار داد؟

2  1 قیمت مناسب کاال                          

        3  ٤

       5 6

فعالیت
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2  خرید خارجی
در برخی موارد شرکت ها برای پاسخ گویی به نیاز مشتریان و تأمین نیاز مصرف کنندگان، اقدام به خرید کاال از 
کشورهای دیگر می نمایند که اصطالحاً خرید خارجی نامیده می شود. خریدهای خارجی نسبت به خریدهای 
داخلی، فرایند کاماًل متفاوت و پیچیده تری دارند و در نتیجه ریسک خریدهای خارجی بیش از خریدهای 

داخلی می باشد. اقدام براي انجام خریدهای خارجي بر عهدۀ دایره امور بازرگاني است.
با عملیات خرید خارجی و حسابداری آن در مقاطع تحصیلی باالتر آشنا خواهید شد.

روش های خرید کاال   

روش های متنوعی برای خرید کاالها در شرکت های بازرگانی به کار می رود که از جمله می توان به خرید نقد، 
خرید نسیه )اعتباری(، خرید از طریق پیش پرداخت  ها و خرید اقساطی اشاره کرد.

1 خرید نقد: هرگاه بهای کاالی مورد معامله همزمان با تحویل کاال به صورت نقد به فروشنده پرداخت شود، 
خرید نقد انجام شده است.

2 خرید نسیه )اعتباری(: اگر پس از دریافت کاال، خریدار تعهد نماید که بهای کاالی مورد معامله را در 
زمان معینی )مدت مورد توافق طرفین( به فروشنده پرداخت نماید، خرید نسیه انجام شده است.

3 خرید از محل پیش پرداخت ها: ممکن است قبل از اینکه کاال خریداری و تحویل شرکت شود، کل 
بهای خرید و یا قسمتی از بهای آن پرداخت شود. در این حالت، خرید کاال از محل پیش پرداخت صورت 

است. گرفته 
٤ خرید اقساطی: معامله ای است که در آن خریدار پس از دریافت کاال تعهد می نماید در سررسیدهای 
مشخصی بهای کاال را به صورت اقساط به فروشنده پرداخت نماید. ممکن است در خریدهای اقساطی بخشی 

از مبلغ همزمان با خرید کاال پرداخت و مابقی به صورت اقساط پرداخت گردد.

1  فرایند خرید کاال و مدارک الزم جهت خرید )از زمان درخواست خرید تا حسابداری آن( را به طور 
کامل بیان کنید.

2  با کمک هم کالسی های خود از چند مورد اسناد مثبته شامل فاکتورهای خرید، رسید کاال به انبار 
و... کپی گرفته و در کالس بررسی نمایید که در هر یک از آنها چه مواردی درج شده است؟ آیا شکل 

آنها یکسان است؟
3  مشخص نمایید آیا هر یک از موارد زیر می توانند مبنایی برای ثبت حسابداری خرید کاال قرار گیرند؟

فرم استعالم بها ـ برگ درخواست خریدـ حوالۀ انبار ـ فاکتور فروش ـ رسید انبار 
٤  فروشگاه » ایران« مقداری کاال به فروشگاه » بانه« می فروشد، مهم ترین اسناد مثبته برای ثبت این 

رویداد در فروشگاه »  بانه« چیست؟

فعالیت
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کار عملی 1  

قسمت هایی را که در فاکتور زیر با عالمت سؤال )ستون های 4، 6 و  7  ( مشخص شده اند، محاسبه کنید.
شهر

آذربایجان غربیپیران

معلم
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کار عملی ٢  

» رسید انبار« فاکتور صفحۀ قبل را تنظیم کنید و از هم کالسی خود بخواهید آن را با فاکتور خرید مطابقت دهد.

کار عملی 3   

شرکت »  البرز« که به خريد و فروش رايانه و لوازم جانبی آن اشتغال دارد، برخی از کاال های خود را در تاریخ 95/4/6 از 
شرکت »مشهد« و در تاریخ 95/4/8 از بازرگانی »سرخس« خریداری کرده است. این شرکت مبلغ صورت حساب 
شرکت »مشهد« را نقداً پرداخت ولی از صورت حساب بازرگانی »سرخس« فقط 20% آن را پرداخت کرده است 

و برای مابقی بدهی بازرگانی »سرخس« چک یک ماهه صادر شد.

95/٤/6: خرید از شرکت »مشهد« :
  10 عدد رایانه به قیمت هر واحد 15،000،000 ریال.

   5 دستگاه چاپگر جمعاً به مبلغ 7،100،000 ریال. 
   8 عدد صفحه کلید جمعاً به مبلغ 3،600،000 ریال.

95/٤/8: خرید از بازرگانی »سرخس«  :
  20 دستگاه نمایشگر 21 اینچ به نرخ هر یک 5،000،000 ریال.

   یک کارتن ماوس حاوی 20 عدد جمعاً به ارزش 3،000،000 ریال

مطلوب است: 
قابل  مبلغ  که  »  البرز«  به طوری  شرکت  برای   4/8 و   4/6 تاریخ های  به  جداگانه  رسمی  خرید  فاکتور  تهیۀ 
پرداخت در آن لحاظ شده باشد )اطالعات مربوط به خریدار و فروشنده در داخل فاکتور به دلخواه تنظیم 

شود(. افزوده صرف نظر  ارزش  بر  مالیات  محاسبات  شود  از 
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 ارزشیابی     

شاخص های مورد ارزشیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و ...(2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح   شده در کالس و استدالل آن٤

ارائۀ نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف شرکت های بازرگانی و تعریف کاال6

تعریف روش های خرید7

تفکیک خرید برحسب هدف8

طراحی فرایند خرید کاال 9

تهیۀ فاکتور و کنترل محاسبات آن و همچنین محاسبه مبلغ قابل پرداخت 10
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بهای تمام شده کاالی خریداری شده  

بهای تمام شده کاالی خریداری شده شامل قیمت خرید خالص، حمل، بیمه و نظیرآن است.
تصویر 9ـ1 اجزای بهای تمام شده کاالی خریداری شده را با توجه به مطالب گفته شده نشان می دهد:

فعالیت

بدهی ها
بهای تمام  شده کاالی 

خریداری شده
هزینۀ بیمۀ حمل

هزینۀ حمل کاالی 
خریداری شده

سایر مخارج 
ضروری

قیمت خرید خالص

ـ   1   ـ اجزای بهای تمام شده کاالی خریداری شده تصویر9

فعالیت

نرخ خرید کاال 

عبارت است از نرخی که در بازار رقابتی برای تحصیل هر واحد کاال پرداخت می شود.

1  قیمت خرید 4 جلد کتاب حسابداری خرید  و   فروش، جمعاً 250،000 ریال می باشد، قیمت خرید 
هر جلد کتاب چند ریال است؟

قیمت هر جلد کتاب:  ……………………..............………………………………
فروشنده  به  ریال  مبلغ 320،000  کاال(  عدد  ده  کارتن حاوی  )هر  کاال  کارتن   8 برای خرید    2

کنید. محاسبه  را  کاال  عدد  هر  و  کاال  کارتن  هر  نرخ  است،  پرداخت شده 
قیمت هر کارتن کاال: …………………….............………………………………
قیمت هر عدد کاال:  ………………………................……………………………

هزینۀ حمل و سایر هزینه های مرتبط با خرید کاال 

به نظر شما واحدهای تجاری برای خرید کاال غیر از قیمت خرید آن، ممکن است متحمل چه هزینه های 
دیگری شوند؟ نمونه ای از این هزینه ها را نام ببرید.

……...........................................................................................………   1
………...........................................................................................……   2
……...........................................................................................………   3
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سایر هزینه های مرتبط با خرید کاال ممکن است شامل هزینه بارگیری کاال و بیمه حمل باشد. 

نمونه ای از فاکتور هزینه های مرتبط با خرید کاال را تهیه کنید و در کالس با هنرآموز خود اجزای آن 
را بررسی نمایید.

فعالیت

ـ  1ـ نمونه بارنامه تصویر 10

متداول ترین هزینه ای که خریدار در ارتباط با خرید کاال متحمل می شود، هزینه حمل کاال به داخل شرکت 
است. هزینه ای را که خریدار بابت حمل کاال پرداخت می نماید، هزینه حمل کاالی خریداری شده می نامند 
بارنامه )صورتحساب حمل کاال(  نقل کاال  و  اصلی حمل  از مدارک  است. یکی  به عهدۀ خریدار  و معموالً 
می باشد که توسط شرکت های حمل و نقل صادر می شود. تصویر 10ـ1 نمونه ای از بارنامه را نشان می دهد.
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در برخی موارد قسمتی از بهای کاال با توافق طرفین کسر می گردد که به مبلغ کسر شده، تخفیف 
گفته می شود. مبلغ کاال پس از کسر تخفیف، مالک محاسبات در بهای تمام شده کاالی خریداری 

شده خواهد بود.

شرکت »آروین« در تاریخ 94/5/8 معادل 50 واحد کاال جمعاً به ارزش 5،000،000 ریال به صورت نقد 
خریداری نمود، مخارج مرتبط با این خرید شامل موارد زیر بوده است :

ـ هزینۀ حمل و بارگیری 800،000 ریال
ـ هزینۀ بیمۀ حمل 200،000 ریال

ـ سایر مخارج مرتبط 400،000 ریال  
بهای تمام شده 50 واحد کاالی خریداری شده برابر است با:

   بهای تمام   شده کاالی خریداری شده 6،400،000    =200،000+400،000+ 5،000،000+800،000  
در ضمن بهای تمام شده هر واحد کاال به صورت زیر محاسبه می شود:

6  ،  400،000 ÷ 50 = 128،000  

با کمک دوستان و مراجعه به چند شرکت یا فروشگاه، مواردی را که به بهای تمام شده کاالی خریداری شده 
منظور می نمایند، فهرست کنید.

شرکت/فروشگاه…شرکت/ فروشگاه…شرکت/فروشگاه…ردیف
قیمت خرید کاال1
2
3
4

 فروشگاه »سیستان« بعضی از کاالهای خریداری شدۀ خود را برای فروش در بسته بندی های خاصی 
قرار می دهد و برای همین منظور متحمل هزینه های بسته بندی می شود. با در نظر گرفتن دو حالت 

زیر، آیا هزینه های بسته بندی به بهای تمام شدۀ کاال منظور می شوند؟ بحث کنید.
الف( اگر کاالها بدون بسته بندی هم قابل فروش باشند.

ب( اگر کاالها بدون بسته بندی قابل فروش نباشند.

مثال

فعالیت

فعالیت

نکته
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1  اگر طبق توافق، فروشنده هزینۀ حمل کاالی خریداری شده را پرداخت نماید، آیا در دفاتر خریدار 
بابت آن ثبتی انجام می شود؟

2 به استاندارد شماره 8 )موجودی کاال( رجوع کرده و مواردی را که نمی توان به بهای تمام شده 
بنویسید؟ کرد،  منظور  موجودی ها 

کار عملی 4   

شرکت » ورامین« به خرید و فروش لوازم خانگی اشتغال دارد، این شرکت در فروردین ماه سال جاری کاالهایی 
را به شرح زیر خریداری نموده است:

آنها  از  به بهای هر دستگاه 5،000،000 ریال که هزینۀ حمل هر یک  لباسشویی  1/٤: خرید 5 دستگاه 
تعلق می گیرد. تخفیف  ریال  این خرید 50،000  به  است.  بوده  ریال   200،000

1/8: خرید 10 دستگاه کولرگازی به بهای هر یک 8،000،000 ریال که کل هزینۀ حمل و بارگیری آن 
2،000،000 ریال و هزینۀ بیمۀ آن تا مقصد 1،000،000 ریال می باشد.

1/11: خرید 12 دستگاه جاروبرقی جمعاً به مبلغ 4،200،000 ریال.
1/15: خرید 15 دستگاه چرخ گوشت به بهای هر یک 320،000 ریال و خرید 20 دستگاه آبمیوه گیری به 
بهای هر یک 200،000 ریال. کل هزینه حمل پرداختی بابت این تعداد خرید 1،750،000 ریال است که 

به نسبت تعداد خرید بین اقالم خریداری شده تقسیم می شود.
1/22: خرید 8 دستگاه ترازوی آشپزخانه با دریافت 60،000 ریال تخفیف )معادل 5% بهای خرید( و پرداخت 

260،000 ریال بابت هزینه حمل خرید.
مطلوب است: 

محاسبۀ بهای تمام شده کل و محاسبه بهای تمام شده هر واحد کاالی خریداری شده در هر یک از تاریخ های 
فوق

فعالیت
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 ارزشیابی     

شاخص های مورد ارزشیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و ...(2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن٤

ارائۀ نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف هزینۀ حمل کاالی خریداری شده6

تعریف نرخ خرید7

شناخت اصل بهای تمام شده کاالی خریداری شده8

شناخت اجزای بهای تمام شده کاالی خریداری شده9

محاسبۀ بهای تمام شده کاالی خریداری شده 10
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موجودی کاال   

آیا همۀ اموالی که در شرکت وجود دارند از قبیل تجهیزات، اثاثه، موجودی کاال، ملزومات و نظایر آنها، 
کاال محسوب می شوند؟ چه دارایی هایی را باید به حساب موجودی کاال )خرید کاال( منظور نمود؟

موجودی کاال همان اجناس خریداری شده هستند که در جریان عادی عملیات واحد تجاری به قصد فروش 
نگهداری می شوند. شرکت های بازرگانی اقالم موجودی کاال را خریداری و بدون تغییر شکل)یا تا حد انجام 
تغییراتی مانند بسته بندی( به فروش می رسانند. طبقه بندی موجودی ها اساساً به نوع فعالیت شرکت بستگی 
دارد. ممکن است یک دارایی در شرکتی به عنوان موجودی کاال شناسایی شود، درحالی که همان دارایی در 
شرکتی دیگر، عنوان دیگری از دارایی ها داشته باشد. برای مثال در فروشگاه لوازم خانگی، یخچال موجودی 
از  دیگری  عنوان  و  نمی شود  کاال محسوب  موجودی  یخچال  رستوران،  در یک  آنکه  تلقی شده، حال  کاال 

دارایی ها را دارد.  

جدول زیر را مانند نمونه، کامل کنید. 

دارایی های دیگرموجودی کاالواحد تجاریردیف
رایانه، میز و صندلی و …گچ، سیمان، آجر، سفال و …مصالح فروشی1
2
3
4
5

 
   

اهمیت موجودی کاال  

بنابراین نحوۀ  از واحدهاي  تجاري  را تشکیل  مي دهد،  موجودي  کاال بخش  عمده ای  از دارایي هاي بسیاری 
از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. ارزیابی مناسب آن،  شناسایی و 

فعالیت

فعالیت
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1 چند نمونه از شرکت های بازرگانی را نام ببرید. آیا شرکت های بازرگانی صرفاً به خرید و فروش کاال 
اشتغال دارند؟ بحث کنید.

2  آیا هر خریدی باید به حساب موجودی کاال منظور شود؟ در این باره بحث کنید.
3  چه تفاوت هایی بین شرکت های بازرگانی و شرکت های تولیدی وجود دارد؟

٤  با کمک هم کالسی های خود جدول زیر را کامل کنید.
 

موجودی کاالواحد تجاریردیف
پیراهن، شلوار و…فروشگاه های پوشاک1

فروشگاه های لوازم خانگی2

سوپر مارکت ها3

داروخانه ها4

کتاب فروشی ها5

    

حسابداری  ولی  می شود.  انجام  تدارکات  واحد  یا  و  بازرگانی  واحد  توسط  کاال  خرید  مراحل  کلیه 
خرید توسط مسئول حسابداری خرید با استناد به مدارک مثبته خرید مانند برگ درخواست خرید، 

انجام می شود. فروشنده و سایر مدارک مرتبط  فاکتور  و  انبار  رسیدهای 

سیستم های نگهداری موجودی کاال  

فعالیت

سیستم های نگهداری موجودی کاال 

 سیستم دائمی سیستم ادواری

نکته

برای دستیابی به اطالعات مورد نیاز به منظور تعیین مقادیر 
است.  نیاز  دقیق  به یک سیستم حسابداری  کاال  ارزش  و 
مالی  صورت های  در  انعکاس  برای  موجودی ها  ثبت  برای 
دو سیستم وجود دارد که هرکدام به تفکیک مورد بررسی 

قرار می گیرد:

سیستم ادواری
در این سیستم، مقدار موجودي ها فقط در پایان هر دوره از طریق شمارش فیزیکی مشخص می گردد و ارزش 
ریالی آنها با استفاده از یکی از روش های ارزشیابی موجودی ها، تعیین مي شود. در این روش اطالع از مبلغ 
انبار در طول دورۀ مالی به راحتی امکان پذیر نیست. در صورت نیاز به اطالعات  و مقدار کاالي موجود در 
مقداری و ریالی موجودی ها، نیاز به شمارش فیزیکی آنها و ارزش گذاری وجود خواهد داشت که مستلزم 
صرف وقت و هزینه و احتماالً توقف عملیات خواهد بود. در این سیستم برای محاسبۀ بهای تمام شده 
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کاالی خریداری شده، ابتدا باید خرید خالص)کل خرید منهای تخفیفات نقدی خرید و برگشت از 
خرید و تخفیفات( را محاسبه کرد و سپس هزینه حمل کاالی خریداری شده و سایر هزینه های 

مرتبط را به آن اضافه نمود تا بهای تمام شده کاالی خریداری شده به دست آید.
تخفیفات نقدی خرید و برگشت از خرید و تخفیفات در پودمان چهارم به تعامل گذاشته می شود.

با توجه به مطالب گفته شده، رابطه های زیر را کامل کنید.فعالیت
الف(                            )…………… + ……………( - خرید کاال= خرید خالص 

ب( سایر هزینه های مرتبط + هزینۀ حمل کاالی خریداری شده + خرید خالص = ……………

با توجه به توضیحات فوق، حساب هایی که در سیستم ادواری برای ثبت معامالت مربوط به خرید و بهای 
از: عبارت اند  نگهداری می شوند،  تمام شده کاالی خریداری شده 

  حساب خرید کاال
  حساب هزینۀ حمل کاالی خریداری شده

  حساب برگشت از خرید و تخفیفات
  حساب تخفیفات نقدی خرید

کاربرد سیستم ادواری
به طور نسبی کم ارزش  و  زیاد  اقالم کاال  تنوع  در شرکت هایی مناسب است که  این سیستم صرفاً  کاربرد 
امکان  که  آنها  نظایر  و  داروخانه ها  رستوران ها،  خرده فروشی ها،  نظیر  صنایع  بعضی  در  همچنین  هستند، 

است. مناسب  ندارد،  وجود  موجودی ها  تفصیلی  مدارک  نگهداری 
خرید کاال در سیستم ادواری

در سیستم ادواری، کاالهایی که طی دورۀ مالی برای فروش خریداری می شود، در حسابی به نام »خرید کاال« 
اثاثه و مانند آنها که برای استفاده در عملیات واحد  ثبت می شود. خرید اقالم دیگر دارایی مانند ملزومات، 
تجاری خریداری می شوند در حساب دارایی مربوطه منظور می شوند، زیرا حساب خرید کاال فقط اختصاص 

به خرید کاالهایی دارد که شرکت قصد فروش آنها را دارد. 
هزینۀ حمل کاالی خریداری شده )حمل به داخل( در سیستم ادواری

هزینۀ حمل در سیستم ادواری به حساب »  هزینۀ حمل کاالی خریداری شده« منظور می شود. هزینۀ حمل 
کاالی خریداری شده را می توان مستقیماً به حساب خرید هم منظور نمود، ولی روش متداول، ثبت در حسابی 
برای کنترل و  این روش اطالعات مفیدی  » هزینۀ حمل کاالی خریداری شده« است.  جداگانه تحت عنوان 
بررسی خریدها و هزینه های حمل جهت تصمیم گیری در اختیار مدیران قرار می دهد. همان طور که گفته 

شد برای تعیین بهای تمام شده کاالی خریداری شده، ماندۀ این حساب به ماندۀ خرید کاال اضافه می شود.

1 آیا می توان هزینۀ حمل کاالی خریداری شده را مستقیماً به حساب خرید منظور نمود؟ چرا؟
2 هزینه حمل کاال را خریدار پرداخت می کند یا فروشنده؟ بحث کنید.

فعالیت
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صدور سند حسابداری خرید کاال در سیستم ادواری   

خرید کاال

افزایش

بدهکار

در سیستم ادواری، هنگام خرید کاال، حساب خرید کاال بدهکار می شود 
و در پایان دوره مانده حساب خرید کاال همواره بدهکار خواهد بود.

هنگام خرید کاال معموالً یکی از حاالت زیر اتفاق می افتد:
الف( خریدار، وجه کاالی خریداری شده را به صورت نقد پرداخت کند )خرید نقد(.

ب( خریدار، پرداخت وجه کاالی خریداری شده را در موعد معینی تعهد کند )خرید نسیه(.
ج( خریدار، قسمتی از مبلغ را پرداخت و مابقی آن را تعهد کند و یا برای آن اسناد تجاری صادر نماید.

د( خریدار، قبل از تحویل کاال کل بهای خرید و یا قسمتی از بهای آن را پرداخت نماید.

  سند حسابداری خرید کاال در چهار حالت )الف، ب ، ج و د( و پرداخت هزینه حمل به صورت زیر تنظیم 
می شود:

الف( سند حسابداری خرید کاال به صورت نقد

شماره سند:                                                             شرکت …                                    شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                         سند حسابداری                                 تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××خرید کاال

××                               موجودی نقد

××××جمع:

شرح سند: بابت خرید کاال به صورت نقد از کارخانه/ شرکت ……

تنظیم کننده:                                                   تأیید کننده:                                   تصویب کننده:

فروشگاه »کرمان« در 95/8/7 کاالیی را به ارزش 400،000 ریال به صورت نقد خریداری نمود.  فعالیت
مطلوب است: 

صدور سند حسابداری خرید کاال با فرض استفاده از سیستم ادواری.
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شماره سند:                                                  فروشگاه کرمان                                   شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 8/7/ 95                                    سند حسابداری                                  تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

.................................400،000

400،000                                موجودی نقد

400،000400،000جمع: چهارصد هزار ریال

شرح سند: بابت خرید نقدی کاال

تنظیم کننده:                                                    تأیید کننده:                                              تصویب کننده:

ب( سند حسابداری خرید کاال به صورت نسیه

شماره سند:                                                      شرکت ...                                         شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                  سند حسابداری                                     تعداد ضمائم:

بستانکار) ریال(بدهکار) ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××خرید کاال

××              حساب های پرداختنی تجاری

××××جمع:
شرح سند: بابت خرید کاال به صورت نسیه از کارخانه/ شرکت ...

تنظیم کننده:                              تأیید کننده:                                     تصویب کننده:
 

  پرداختی های تجاری و غیرتجاری
حساب های پرداختنی تجاری )بستانکاران تجاری( بیانگر بدهی های واحد تجاری بوده که در اثر خرید نسیه مواد، کاال و 
خدمات به وجود آمده و برای آنها چک و سفته صادر نشده است. نمونه دیگر از بدهی ها، اسناد پرداختنی تجاری می باشد و 
زمانی ایجاد می شود که واحد تجاری در ازای خرید نسیه مواد، کاال و خدمات، چک مدت دار و یا سفته صادر کرده باشد.

بنابراین اصطالح تجاری برای عملیات اصلی واحد تجاری به کار می رود. عملیات اصلی در یک شرکت بازرگانی خرید و  فروش 
کاال است حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری در اثر خرید نسیه کاال ایجاد می شود. برای خرید سایر دارایی ها مانند ملزومات، 
»سایرحساب های  عنوان  از  استفاده  می شود،  محسوب  غیرتجاری  عملیات  این  چون   ... و  ساختمان  ماشین آالت،  اثاثه، 
پرداختنی« برای ثبت این گونه عملیات مناسب تر است. بنابراین برای تفکیک معامالت اصلی و مرتبط از معامالت فرعی و 

غیرمرتبط، به ترتیب عناوین »حساب های پرداختنی« و »سایر حساب های پرداختنی« به کار برده می شود.
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فرض کنید که فروشگاه »کرمان« کاال را به صورت نسیه خریداری نموده است. در این حالت سند 
نمایید. را صادر  حسابداری آن 

شماره سند:                                                 فروشگاه کرمان                                شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 95/8/7                                    سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

400،000خرید کاال

                 حساب های پرداختنی

جمع:

شرح سند: بابت خرید کاال به صورت نسیه 

تنظیم کننده:                                              تأیید کننده:                               تصویب کننده:

ج( سند حسابداری در حالتی که قسمتی از مبلغ معامله نقداً پرداخت می شود و برای بقیه اسناد 
تجاری )سفته و چک مدت دار( صادر شود.

شماره سند:                                                         شرکت …                                 شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                      سند حسابداری                            تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××خرید کاال
××                                  موجودی نقد

××                                  اسناد پرداختنی
××××جمع:

شرح سند: بابت خرید کاال از کارخانه / شرکت …
تنظیم کننده:                                              تأیید کننده:                                تصویب کننده:

شرکت »سمنان« در تاریخ 95/11/2 کاالیی را به مبلغ 1،000،000 ریال خریداری نمود و 200،000 
ریال آن را نقداً پرداخت و برای مابقی سفته یک ماهه صادر کرده است. 

مطلوب است: صدور سند حسابداری رویداد فوق. )سیستم ادواری(

فعالیت

فعالیت
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شماره سند:                                                    شرکت …                                          شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                سند حسابداری                                       تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار) ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

خرید کاال
                  

                  اسناد پرداختنی

جمع:

شرح سند:

تنظیم کننده:                                              تأیید کننده:                                   تصویب کننده:

 د ـ 1(سند حسابداری در حالتی که خریدار بخشی از مبلغ خرید را قبل از دریافت کاال پرداخت 
می کند.

شماره سند:                                                    شرکت …                                          شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                سند حسابداری                                         تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار) ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××پیش پرداخت خرید کاال

××                            موجودی نقد

××××جمع:

شرح سند: پیش پرداخت بابت خرید کاال از کارخانه/ شرکت …

تنظیم کننده:                                              تأیید کننده:                                   تصویب کننده:

شرکت »   زابل« از سیستم ادواری استفاده می نماید و در 95/6/1 برای کاالیی که قیمت خرید 1،000،000 
از فروشنده تحویل گرفته  این کاال 95/6/20  نمود،  ریال می باشد، مبلغ 350،000 ریال پیش پرداخت 

می شود.
مطلوب است: صدور سند حسابداری پیش پرداخت خرید کاال در تاریخ 95/6/1

فعالیت



32

شماره سند:                                                       شرکت زابل                                     شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 95/6/1                                              سند حسابداری                             تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
پیش پرداخت خرید کاال

جمع:
شرح سند: 

تنظیم کننده:                                              تأیید کننده:                                   تصویب کننده:

 د ـ 2( سند حسابداری دریافت کاال از محل پیش پرداخت ها:
به میزان مبلغ پرداخت شده قبلی، بستانکار  از فروشنده، حساب پیش پرداخت خرید،  هنگام تحویل کاال 

می گردد.

شماره سند:                                                        شرکت …                                     شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                   سند حسابداری                                  تعداد ضمائم:

بستانکار) ریال(بدهکار) ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
××خرید کاال

××                  موجودی نقد
××                  پیش پرداخت خرید کاال

××××جمع:
شرح سند: بابت دریافت کاال از محل پیش پرداخت ها

تنظیم کننده:                                              تأیید کننده:                                   تصویب کننده:

شرکت »  زابل« کاال را در تاریخ 95/6/20 تحویل گرفت و مابقی مبلغ آن را در همین تاریخ پرداخت 
نمود.

مطلوب است: صدور سند حسابداری تحویل کاال در تاریخ 95/6/20.

فعالیت
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شماره سند:                                                         شرکت زابل                                       شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 95/6/20                                          سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

1،000،000خرید کاال

جمع:

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                          تأیید کننده:                                          تصویب کننده:

سند حسابداری پرداخت هزینه حمل کاالی خریداری شده   

در سیستم ادواری، این هزینه در حساب جداگانه ای تحت عنوان »هزینه حمل کاالی خریداری شده« ثبت 
می شود.

شماره سند:                                                  شرکت …                                                  شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                 سند حسابداری                                         تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××هزینه حمل کاالی خریداری شده

××                       موجودی نقد

××××جمع:

شرح سند: بابت پرداخت هزینه حمل کاالی خریداری شده به شرکت حمل و نقل/ آقای ……

تنظیم کننده:                                         تأیید کننده:                                           تصویب کننده:

خریداری شده  کاالی  حمل  هزینه  بابت  ریال   200،000 مبلغ   95/6/28 تاریخ  در  »  زابل«  شرکت 
نمود. پرداخت 

مطلوب است: صدور سند حسابداری پرداخت هزینه حمل کاالی خریداری شده.

فعالیت
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شماره سند:                                                      شرکت زابل                                         شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 95/6/28                                       سند حسابداری                                  تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

200،000هزینه حمل کاالی خریداری شده

جمع:

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                            تأیید کننده:                                     تصویب کننده:

همان طور که قباًل اشاره شد هدف از خرید می تواند استفاده یا مصرف در بخش های داخلی شرکت 
باشد، که در این صورت سند حسابداری آن به صورت زیر خواهد بود:

سند حسابداری خرید در حالتی که خرید به قصد استفاده داخلی صورت می گیرد:

شماره سند:                                                         شرکت …                                        شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                    سند حسابداری                                      تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××دارایی )اثاثه، ملزومات و …(

××                        موجودی نقد/ سایر حساب های پرداختنی

××××جمع:

شرح سند: بابت خرید دارایی )اثاثه، ملزومات و…( 

تنظیم کننده:                                            تأیید کننده:                                      تصویب کننده:

در شرکت »سعدی« 5 عدد کاال جمعاً به ارزش 18،000،000 ریال خریداری شد، یک عدد از این 
کاالها جهت استفاده )مصرف داخلی( در اختیار واحد بایگانی شرکت قرار گرفت، به نظر شما حساب 

خرید کاال به چه مبلغی بدهکار می گردد؟

یادآوری

فعالیت
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کار عملی ٥   

در بازرگانی »خرمشهر« رویداد های زیر در مهر ماه سال جاری رخ داده است:
   در تاریخ 7/3 معادل 20 صندوق چای به ارزش هر صندوق 408،000 ریال به صورت نقد خریداری شد.
   در تاریخ 7/5 معادل 10 دستگاه بخاری به بهای هر دستگاه 147،000 ریال به صورت نسیه و 5 دستگاه 
جارو برقی به بهای هر دستگاه 115،000 ریال به صورت نقد خریداری شد، الزم به ذکر است در همین تاریخ 

دو دستگاه از این بخاری ها برای استفاده واحدهای حسابداری و فروش اختصاص داده شده است.
   در تاریخ 7/9 ،10 کارتن مواد شوینده به بهای هر کارتن 96،000 ریال خریداری شد، برای نصف مبلغ 

این خرید چک روز صادر و برای مابقی سفته ای سه ماهه صادر گردید.
   در تاریخ 7/12 برای خرید کاالیی که قیمت تمام شده آن 5،000،000 ریال است، معادل 2،000،000 

ریال پیش پرداخت انجام شد.

مطلوب است:
صدور سند حسابداری رویدادهای فوق، با فرض استفاده از سیستم ادواری. )در سند حسابداری ستون مبلغ 

جزء نیز تکمیل شود(

شماره سند:                                                     شرکت …                                         شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                سند حسابداری                                     تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

     

جمع:

شرح سند: 

تنظیم کننده:                              تأیید کننده:                            تصویب کننده:



شماره سند:                                                          شرکت …                                    شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                     سند حسابداری                                     تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:
شرح سند: 

تنظیم کننده:                                         تأیید کننده:                                 تصویب کننده:

شماره سند:                                                          شرکت …                                          شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                     سند حسابداری                                    تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:
شرح سند: 

تنظیم کننده:                                          تأیید کننده:                                تصویب کننده:

شماره سند:                                                             شرکت …                                  شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                        سند حسابداری                                  تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

     
جمع:

شرح سند: 
تنظیم کننده:                                          تأیید کننده:                                تصویب کننده:
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سیستم دائمی

چگونه می توان ارزش کاالی موجود در انبار را در هر زمان اعالم کرد؟ بحث کنید.

سیستم دائمی  سابقه ای مستمر و لحظه به لحظه از تغییرات )افزایش یا کاهش( در موجودی کاال را نگهداری 
می کند. در سیستم دائمي عالوه بر استفاده از حساب هاي دفترکل و یا معین، مدارک دیگری )کارت حساب 
کاال( جداگانه براي هریک از انواع موجودي ها نگهداری می شود و ارزش مقداری و ریالی موجودی کاال در هر 
مقطع زمانی از دفاتر قابل استخراج است. از این رو می توان کنترل مطلوب تری بر موجودی کاالی انبار داشت، 
در صورت استفاده از سیستم دائمی، شمارش عینی موجودی کاال )انبارگردانی( تنها به منظور اثبات صحت 
میزان موجودی ها، از طریق مقایسه آنها با مدارک حسابداری ضروری است. در صورت وجود هر گونه اختالف، 
موضوع باید پیگیری گردد و از طریق اصالح مدارک سیستم دائمی )کارت ها و دفاتر معین( اختالف رفع شود 

تا این مدارک با شمارش عینی اقالم مطابقت کند. 

در هر یک از فروشگاه ها و شرکت های زیر مشخص کنید که آیا رویدادهای خرید باید به حساب خرید 
کاال )موجودی کاال( منظور شود یا دارایی مربوطه؟ توضیح دهید.

رویدادفروشگاه / شرکتردیف

به چه حسابی منظور 
شود؟

دارایی 
مربوطه

خرید کاال 
)موجودی کاال(

خرید یک دستگاه رایانهفروشگاه  پوشاک1

خرید مقادیری سیمانمصالح فروشی2
خرید یک دستگاه وانت نیسانشرکت پخش دارو3
خرید هشت دستگاه بلندگوفروشگاه لوازم صوتی و تصویری4
خرید نرم افزار حسابداریشرکت تولیدی ظروف پالستیکی5

کاربرد سیستم دائمی
در گذشته، سیستم دائمی عمدتاً در مورد کاالهای گران قیمت کاربرد داشت اما امروزه اکثر واحدهای تجاری به 
لطف وجود نرم افزارهای حسابداری، به این سیستم روی آورده اند، این نرم افزارها به حسابداران کمک می کند 
تا بدون اشتباه و با هزینه ای کمتر از سیستم های دستی به پردازش مبادالت بزرگ موجودی کاال بپردازند. 
در واقع این سیستم، کنترل داخلی را ارتقا و کارایی را نیز افزایش می دهد زیرا همیشه اطالعات مربوط به 
مقدار و مبلغ خرید و بهای تمام شده مواد و کاال در اختیار بوده و مدیران بهتر می توانند تصمیم گیری نمایند.

فعالیت

فعالیت
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فعالیت
با کمک هم کالسی های خود به چند شرکت و فروشگاه محل زندگی خود مراجعه کنید و از سیستم 

آنها در ثبت موجودی کاال و ویژگی های آن جویا شوید و نتیجه را در کالس بحث کنید.

موجودی کاال در سیستم دائمی
در سیستم دائمی کلیه خرید ها مستقیماً به حساب »  موجودی کاال« منظور می شود و حسابی به نام خرید 
کاال نگهداری نمی شود. در این سیستم هزینه حمل به جای اینکه به حساب هزینه حمل کاالی خریداری شده 
منظور شود، به حساب موجودی کاال منظور می شود. همچنین سایر مخارج از جمله مخارج بارگیری کاال، 

بیمه حمل و… در حساب موجودی کاال ثبت می شوند.

1  چه تفاوت هایی بین سیستم  دائمی  و ادواری وجود دارد؟ بحث کنید.
2  سیستم دائمی  و ادواری برای چه شرکت هایی مناسب است؟ 

3  در کدام یک از سیستم های نگهداری موجودی کاال، نیاز به شمارش کاال در پایان دوره وجود دارد؟
٤  به عنوان یک حسابدار نحوه برخورد با رویداد زیر را در هر یک از سیستم های ادواری و دائمی  بررسی 

کنید.
 

موجودی خرید کاالسیستم نگهداریشرح
کاال

هزینه 
حمل

بهای تمام شده کاالی 
خریداری شده

خرید کاال به مبلغ 500،000 
ریال و پرداخت 40،000 ریال 

بابت هزینه حمل 

ادواری

دائمی

بهای تمام شده کاالی خریداری شده رویداد فوق را در سیستم دائمی  و ادواری با هم مقایسه کنید.

صدور سند حسابداری خرید کاال در سیستم دائمی   

فعالیت

موجودی کاال

افزایش
 بدهکار

در این سیستم در زمان خرید کاال، حساب موجودی کاال بدهکار می شود. 
هزینه حمل کاالی خریداری شده، تخفیفات نقدی خرید و برگشت از خرید 
و تخفیفات در یک حساب جداگانه نگهداری نمی شوند )برعکس سیستم 
ادواری(، بلکه هنگام تحقق به حساب موجودی کاال منظور می شوند. مانده 

موجودی کاال در پایان دوره همواره بدهکار خواهد بود. 
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الف( سند حسابداری خرید کاال به صورت نقد

شماره سند:         شرکت ...       شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:       سند حسابداری       تعداد ضمائم:

بستانکار) ریال(بدهکار) ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
××موجودی کاال

××                                   موجودی نقد 
××××جمع:

شرح سند: بابت خرید کاال به صورت نقد از کارخانه/ شرکت ......
تنظیم کننده:                                          تأیید کننده:                                       تصویب کننده:

شرکت »  همدان« در دهم تیر ماه سال جاری 8 عدد کاال به ارزش هر یک 85،000 ریال به صورت 
نقد خریداری نمود.

مطلوب است: 
صدور سند حسابداری خرید کاال، با فرض استفاده از سیستم دائمی.

شماره سند:     شرکت همدان       شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:     سند حسابداری       تعداد ضمائم:

بستانکار) ریال(بدهکار) ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند: 

تأیید کننده:       تصویب کننده: تنظیم کننده: 

ب( سند حسابداری خرید کاال به صورت نسیه

سند  حالت  این  در  باشد.  کرده  خریداری  نسیه  به صورت  را  کاالها  »همدان«  شرکت  کنید  فرض 
نمایید. صادر  حسابداری 

فعالیت

فعالیت
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شماره صفحه دفتر روزنامه: شرکت همدان  شماره سند: 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار) ریال(بدهکار) ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:
شرح سند: 

تصویب کننده: تأیید کننده:  تنظیم کننده: 
 

از دریافت کاال پرداخت  از مبلغ خرید را قبل    ج ـ 1( سند حسابداری درحالتی که خریدار بخشی 
می کند.

شماره صفحه دفتر روزنامه: شرکت ...  شماره سند: 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××پیش پرداخت خرید کاال

××                                    موجودی نقد

××××جمع:

شرح سند: پیش پرداخت بابت خرید کاال از کارخانه/ شرکت ...

تنظیم کننده:                                         تأیید کننده:                                  تصویب کننده:
                

 
  ج  ـ 2( سند حسابداری دریافت کاال از محل پیش پرداخت ها:

شرکت» بابل« در تاریخ 95/7/5 کاالیی به ارزش 5،000،000 ریال به صورت نقد خریداری نمود، اگر 
مبلغ 2،000،000 ریال از مبلغ خرید قباًل پرداخت شده باشد.

 مطلوب است : صدور سند حسابداری رویداد فوق، با فرض استفاده از سیستم دائمی.

فعالیت
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شماره صفحه دفتر روزنامه: شرکت ...  شماره سند: 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:
شرح سند: 

تصویب کننده: تأیید کننده:  تنظیم کننده: 

صدور سند حسابداری پرداخت هزینه حمل کاالی خریداری شده در سیستم دائمی 

هزینه حمل کاالی خریداری شده در سیستم ادواری به حساب ........................................... منظور و در 
سیستم دائمی به حساب .................................... منظور می شود.

شماره صفحه دفتر روزنامه: شرکت ...  شماره سند: 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار) ریال(بدهکار) ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××موجودی کاال

××                                     موجودی نقد 

××××جمع:

شرح سند: بابت پرداخت هزینه حمل کاالی خریداری شده 

تصویب کننده: تنظیم کننده:  تأیید کننده: 

شرکت »بابل« ، درتاریخ 95/7/6 مبلغ 120،000 ریال بابت هزینه حمل کاالی خریداری شده پرداخت 
نمود. 

مطلوب است : صدور سند حسابداری پرداخت هزینه حمل کاالی خریداری شده. )سیستم دائمی(

فعالیت

فعالیت
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شماره سند:           شرکت بابل      شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:        سند حسابداری      تعداد ضمائم:

بستانکار) ریال(بدهکار) ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:
شرح سند: 

تصویب کننده: تأیید کننده:  تنظیم کننده: 

برای سند حسابداری زیر رویداد مالی مناسبی بنویسید. 
.....................................................................................................................................................................................

شماره سند:    شرکت چالوس                شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   سند حسابداری                تعداد ضمائم:

بستانکار) ریال(بدهکار) ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

600،000موجودی کاال
500،000                                    موجودی نقد

100،000                                    پیش پرداخت خرید کاال
600،000600،000جمع: ششصد هزار ریال

شرح سند: 
تصویب کننده: تأیید کننده:  تنظیم کننده: 

فعالیت
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جدول زیر را کامل نمایید.

سیستم نگهداری موجودی کاالشرحردیف
ادواریکاالی خریداری شده به حساب »خرید کاال« منظور شده است.1
هزینه حمل کاال به حساب »هزینه حمل کاالی خریداری شده« منظور 2

شده است.
کاالی خریداری شده به حساب »موجودی کاال« منظور شده است.3
هزینه حمل کاال به حساب »موجودی کاال«  منظور شده است.4

کار عملی6    
 

اسناد حسابداری رویدادهای مربوط به کار عملی5 )بازرگانی خرمشهر( را در نظر بگیرید.
ـ درتاریخ 7/3، 20 صندوق چای به ارزش هرصندوق 408،000 ریال به صورت نقد خریداری شد.

ـ در تاریخ 7/5، 10 دستگاه بخاری به بهای هردستگاه 147،000 ریال به صورت نسیه و 5 دستگاه جاروبرقی 
به بهای هر دستگاه 115،000ریال به صورت نقد خریداری شد. الزم به ذکر است، در همین تاریخ دو دستگاه 

از این بخاری ها برای استفاده واحدهای حسابداری و فروش اختصاص داده شده است.
ـ در تاریخ 7/9، 10 کارتن مواد شوینده به بهای هر کارتن 96،000 ریال خریداری شد. برای نصف مبلغ این 

خرید چک روز صادر وبرای مابقی سفته ای سه ماهه صادر گردید.
ـ  در تاریخ 7/12 برای خرید کاالیی که قیمت تمام شدۀ آن 5،000،000 ریال است، معادل 2،000،000ریال 

پیش پرداخت انجام شد.
مطلوب است : صدور سند حسابداری رویدادهای فوق با فرض استفاده از سیستم دائمی )در سند حسابداری 

ستون مبلغ جزء نیز تکمیل شود( و مقایسه کنید با کار عملی 5 که با سیستم ادواری حل نموده اید.

فعالیت

شماره صفحه دفتر روزنامه: شرکت ...  شماره سند: 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار) ریال(بدهکار) ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:
شرح سند: 

تصویب کننده: تأیید کننده:  تنظیم کننده: 



شماره صفحه دفتر روزنامه: شرکت ...  شماره سند: 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار) ریال(بدهکار) ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:
شرح سند: 

تصویب کننده: تأیید کننده:  تنظیم کننده: 

شماره صفحه دفتر روزنامه: شرکت ...  شماره سند: 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار) ریال(بدهکار) ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

         

جمع:
شرح سند: 

تصویب کننده: تأیید کننده:  تنظیم کننده: 

شماره صفحه دفتر روزنامه: شرکت ...  شماره سند: 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

         
جمع:

شرح سند: 
تصویب کننده: تأیید کننده:  تنظیم کننده: 
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توجه

عملیات حسابداری خرید کاال در دو روش ادواری و دائمی به صورت مقایسه ای )بدون اعمال مالیات 
بر ارزش افزوده(

ف
ردی

سیستم دائمیسیستم ادواری

بستانکاربدهکارشرحبستانکاربدهکارشرح

1
خرید کاال

     موجودی نقد/ حساب های پرداختنی
بابت خرید کاال

××
××

موجودی کاال  
    موجودی نقد/ حساب های پرداختنی 

بابت خرید کاال

××
××

2
هزینه حمل کاالی خریداری شده   

     موجودی نقد/ حساب های پرداختنی
پرداخت بابت هزینه حمل

××
××

موجودی کاال   
    موجودی نقد/ حساب های پرداختنی

پرداخت بابت هزینه حمل 

××
××

کار عملی7   

خریدهای فروشگاه »الهیجان« در خرداد ماه 95 به قرار زیر بوده است:

     کاالها مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده نمی باشند.

3/5: فاکتور شماره 28 خرید کاال از شرکت » ساری« را به مبلغ 740،000 ریال نشان می دهد. پرداخت این 
مبلغ از طریق چک شماره 4006 )به تاریخ روز( صورت گرفته است.

3/6: فاکتور شماره 716 خرید ملزومات از فروشگاه » زنجان« را به مبلغ 90،000 ریال نشان می دهد. وجهی 
بابت این خرید پرداخت نشده است.

3/8: فاکتور شماره 256 خرید کاال از شرکت » قشم« را به مبلغ 1،000،000 ریال نشان می دهد. در ازای 
این خرید سفته ای سه ماهه صادر شده است.

3/12: صورت حساب شماره 50 دریافتی از شرکت حمل و نقل »کاال« پرداخت هزینه حمل کاالهای خریداری 
شده به مبلغ 85،000 ریال نشان می دهد. آقای محمدی تنخواه دار این شرکت وجه آن را پرداخت نموده 

است )تنخواه گردان به روش ثابت(
3/18: فاکتور شماره 5314 خرید اثاثه از کارخانه »امیدیه« را به مبلغ 240،000 ریال نشان می دهد. معادل 

40،000 ریال آن از صندوق شرکت پرداخت شده است و مابقی 45 روز دیگر پرداخت می شود.
3/22: فاکتور شماره 647 خرید کاال از بازرگانی »شهریار« را به مبلغ 900،000 ریال نشان می دهد. یک 
سوم این مبلغ از طریق چک شماره 4007 )به تاریخ روز( پرداخت شده و مابقی قرار است در تاریخ 3/30 

پرداخت شود.
3/26: صورت حساب شماره 51 دریافتی از شرکت حمل و نقل »کاال« پرداخت هزینه حمل کاالهای خریداری 
)آقای  تنخواه گردان  طریق  از  صورت حساب  این  پرداخت  می دهد.  نشان  را  ریال   30،000 مبلغ  به  شده 

محمدی( صورت گرفته است.
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3/28: ملزومات خریداری شده 3/6 به دلیل عدم استفاده به همان مبلغ خرید به صورت نقد فروخته شد و 
وجه آن به حساب صندوق شرکت واریز شد.

3/30: صدور چک شماره 4008 )به تاریخ روز( بابت تسویه مانده بدهی تاریخ 3/22.
3/31: ارائه اسناد هزینه توسط تنخواه گردان )آقای محمدی( و تأیید آن و همچنین صدور چک شماره  4009 

در وجه آقای محمدی بابت تأمین هزینه های انجام شده.
مطلوب است:

1  تنظیم سند حسابداری به دو روش ادواری و دائمی و ثبت اسناد حسابداری در دفتر روزنامه
2  محاسبه تاریخ سررسید سفته ای که در تاریخ 3/8 صادر شده است.
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 ارزشیابی     

شاخص های مورد ارزشیابی ردیف
نظرهنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و ... (2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن٤

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف خرید کاال در سیستم ادواری6

تعریف موجودی کاال در سیستم دائمی7

صدور سند حسابداری خرید کاال در سیستم ادواری با شیوه دستی و رایانه ای8

صدور  سند   حسابداری خرید   کاال در سیستم دائمی  با شیوه دستی و رایانه ای9

صدور سند حسابداری هزینۀ حمل به داخل در سیستم ادواری و دائمی با شیوه 10
دستی و رایانه ای 
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سایر حساب های دریافتنی )مالیات و عوارض بر ارزش افزوده خرید(   
در چند سال اخیر، مالیات بر ارزش افزوده، به انواع مالیات هایی که در نظام مالیاتی کشور دریافت می شود 
اضافه شده است. برای درک بهتر مفهوم این نوع مالیات، بهتر است ابتدا بدانیم ارزش افزوده به چه معناست؟ 
و  کاالها  ارزش  با  شده  عرضه  خدمات  و  کاالها  ارزش  بین  تفاوت  از  است  عبارت  افزوده  ارزش 

خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین. 
همانطور که قباًل گفته شد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات غیرمستقیمی است که مصرف کننده )خریدار( 
آن را به همراه بهای خرید اجناس و خدمات می پردازد و دریافت کننده )فروشنده( موظف است مقدار مالیات 

دریافتی را به دولت پرداخت کند. 
از آنجا که فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته است ولی مصرف کننده نهایی محسوب 
افزوده های  ارزش  بر  مالیات  کل  از  را  خود  پرداختی  افزوده  ارزش  مالیات های  کل  دارد  او حق  نمی شود، 

دریافتی کسر کرده و مابه التفاوت را به دولت بپردازد.

مالیات و عوارض خرید: مالیات و عوارض متعلق به خرید کاالها و خدمات مشمول مالیات و عوارض 
برای فعالیت های اقتصادی مؤدی در یک دوره معین.

عوارض: مبالغی که به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده به همراه مالیات برای شهرداری ها و دهیاری ها 
وضع می  شود. 

اعتبار مالیاتی: مالیات و عوارضی که مؤدی بابت خرید کاال یا خدمت پرداخت می نماید.
معافیت مالیاتی: عدم تعلق مالیات و عوارض بر کاالها و خدمات به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده.

بنابراین به جز کاالها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده، کلیه کاالها و خدمات، مشمول اخذ 
افزوده خواهند بود. مالیات و عوارض ارزش 

با مراجعه به قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مورد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض مؤدیان بحث کنید.

در تصویر 11ـ1 نحوه محاسبه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در فاکتور فروش نشان داده شده است:

فعالیت
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تصویر 11ـ1ـ نحوه محاسبه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در فاکتور فروش

1  با کمک دوستان و هم کالسی های خود از فاکتور ها و صورت حساب های خرید چند فروشگاه یا 
شرکت محل زندگی خود کپی بگیرد و به کالس بیاورید و نحوه محاسبه مالیات و عوارض آن را بررسی 

و نتیجه را به هنرآموز خود گزارش دهید.
 )http://www .vat.ir :2  با کمک هم کالسی های خود و بــا مراجعه بـه سایت )نظام مالیات بر ارزش افزوده
بررسی کنید که آیا مالیات بر ارزش افزوده به همه کاالها و خدمات تعلق می گیرد؟ چند نمونه از کاالها و خدماتی 

که از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، فهرست کنید.

 1 2 3

 ٤ 5 6

 7 8 9

شمیران
تهران

نرخ مالیات بر ارزش افزوده، هرساله از سوی دولت مشخص می شود، برای مثال این نرخ در سال 1395 تذکر
معادل 9% تعیین شده که شامل 6% مالیات و 3% عوارض می باشد. )نرخ مالیات بر ارزش افزوده هر 

ساله توسط دولت تبیین می شود(.

فعالیت

برای مصارف  نیاز خود  با  متناسب  را  و خدمات  کاال  است که  نهایی: شخصی حقیقی  مصرف کننده 
نکند. استفاده  برای عرضه کاالها و خدمات دیگران  از آن  و  شخصی خریداری کند 
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ممکن است بعضی شرکت ها، حساب های مالیات و عوارض را تفکیک نموده و تحت عناوین جداگانه 
در حساب ها منظور نمایند و محاسبات آن به قرار زیر خواهد بود:

نرخ مالیات ارزش افزوده × مبلغ خرید )پس از کسر تخفیفات مندرج در صورت حساب( = مبلغ مالیات بر ارزش افزوده
نرخ عوارض ارزش افزوده × مبلغ خرید )پس از کسر تخفیفات مندرج در صورت حساب( = مبلغ عوارض بر   ارزش افزوده

براساس نرخ قانونی عوارض و مالیات بر ارزش افزوده طی سال های 1390 تا سال جاری، جدول زیر 
را کامل نمایید:

ف
مبلغ خرید سالردی

)ریال(
درصد مالیات بر ارزش 

افزوده
درصد عوارض ارزش 

افزوده
مبلغ پرداختی 

)ریال(

…………؟…………؟…………؟11390388،000

420،000…………؟…………؟ …………؟21391

…………؟…………؟…………؟31392340،000

…………؟…………؟…………؟41393500،000

…………؟…………؟…………؟51394420،000

708،500…………؟ …………؟ …………؟61395
…………؟…………؟…………؟1،000،000سال جاری7

یادآوری

فعالیت
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کار عملی 8   
فاکتور زیر را در نظر بگیرید:

مطلوب است: با اعمال نرخ 9% مالیات بر ارزش افزوده، قسمت هایی را که با عالمت سؤال مشخص شده اند، 
محاسبه نمایید.

سند حسابداری خرید کاال در سیستم ادواری حالتی که کاال مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده است:

حساب های  سایر  سرفصل  تحت  افزوده  ارزش  بر  مالیات  و  عوارض  مبلغ  کاال،  خرید  زمان  »  در 
دریافتنی ثبت )بدهکار( می شود، چون مبالغی که بابت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در زمان 

می شود«. محسوب  شرکت  مطالبات  جزء  می شود،  پرداخت  خرید 

توجه

گنبد

اهر

گرگان

آذربایجان شرقی
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شماره سند:                                                           شرکت ......                                      شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                       سند حسابداری                                    تعداد ضمائم:

بستانکار) ریال(بدهکار) ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××خرید کاال

××سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

××                                         موجودی نقد

××××جمع:

شرح سند: بابت خرید کاال به صورت نقد از کارخانه/ شرکت ……

تنظیم کننده:                                                   تأیید کننده:                                   تصویب کننده:

فروشگاه»   مازندران« در 95/9/8 کاالیی به ارزش 4،000،000ریال )بدون احتساب مالیات بر ارزش 
افزوده( به صورت نقد خریداری نمود. این کاال مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده می باشد. 

مطلوب است:
صدور سند حسابداری خرید با فرض استفاده از سیستم ادواری 

شماره سند:                                                    فروشگاه مازندران                                 شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 95/9/8                                        سند حسابداری                                    تعداد ضمائم:

بستانکار) ریال(بدهکار) ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

4،000،000خرید کاال

360،000سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

4،360،000                                         موجودی نقد

4،360،0004،360،000جمع: چهار میلیون و سیصد و شصت هزار ریال
شرح سند: بابت خرید کاال به صورت نقد از کارخانه / شرکت……

تنظیم کننده:                                                  تأیید کننده:                                   تصویب کننده:

مالیات بر ارزش افزوده 360،000 = 9% × 4،000،000       

مثال
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فعالیت

 سند حسابداری خرید کاال در سیستم دائمی حالتی که کاال مشمول عوارض ومالیات بر ارزش افزوده است:

شماره صفحه دفتر روزنامه: شرکت ...  شماره سند: 
تعداد ضمائم:  سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار) ریال(بدهکار) ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××موجودی کاال

××سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

××                                        موجودی نقد

××××جمع:

شرح سند: بابت خرید کاال به صورت نقد از شرکت/کارخانه...

تصویب کننده: تأیید کننده:  تنظیم کننده: 

ریال  شامل 900،000  ارزش 10،900،000ریال  به  کاالیی  تاریخ 95/8/10  در  بازرگانی»مشهد«، 
نمود. به صورت نسیه خریداری  افزوده  ارزش  بر  مالیات 

مطلوب است: صدور سند حسابداری خرید کاال، با فرض استفاده از سیستم دائمی.

شماره صفحه دفتر روزنامه: بازرگانی مشهد  شماره سند: 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار) ریال(بدهکار) ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند: 

تصویب کننده: تأیید کننده:  تنظیم کننده: 
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فعالیت

فعالیت

برای فروشگاه الف واقع در تهران، هزینه حمل کاالی خریداری شده از اصفهان تا تهران بدون مالیات 
بر ارزش افزوده مبلغ 2،000،000 ریال و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده 2،180،000 ریال است:

الف( آیا این مالیات باید پرداخت شود؟ بحث کنید. 
ب( پس از پاسخگویی به بند الف، سند حسابداری این رویداد را در هر دو حالت زیر در دفاتر خریدار 

صادر نمایید. )پرداخت به صورت نقدی انجام می شود(

با مراجعه به قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید، مشمول بودن یا معاف بودن موارد زیر را بررسی نمایید:

معافمشمولنوع حملردیف

بین المللیبرون شهریدرون شهریبین المللیبرون شهریدرون شهری

حمل و نقل بار به صورت 1
جاده ای 

حمل و نقل بار به صورت 2
ریلی

حمل و نقل بار به صورت 3
دریایی

حمل و نقل بار به صورت 4
هوایی

حمل و نقل مسافر 5
به صورت جاده ای 

حمل و نقل مسافر 6
به صورت ریلی

حمل و نقل مسافر 7
به صورت دریایی

حمل و نقل مسافر 8
به صورت هوایی
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ب( 1ـ سند حسابداری خرید کاال در سیستم ادواری:

شماره صفحه دفتر روزنامه: شماره سند:     فروشگاه ....... 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند: 

تصویب کننده: تأیید کننده:  تنظیم کننده: 

ب( 2ـ سند حسابداری خرید کاال در سیستم دائمی:

شماره صفحه دفتر روزنامه: شماره سند:     فروشگاه ....... 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند: 

تصویب کننده: تأیید کننده:  تنظیم کننده: 
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کارعملی9  
فاکتور فروش زیر را با اعمال نرخ 9% مالیات برارزش افزوده، کامل نموده و سند حسابداری آن را در دفاتر 

خریدار به روش دائمی صادر نمایید. 

اصفهان

اصفهان
آقای ایرانی
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کار عملی10  

صندوق  مانده  دی ماه  اول  )در  است  بوده  زیر  قرار  به  جاری  سال  ماه  دی  در  » کرج«  شرکت  خریدهای 
5،200،000 ریال، مانده وجوه نزد تنخواه 2،500،000 ریال و مانده بانک 7،300،000 ریال می باشد(.

1  مبالغ خرید قبل از احتساب مالیات برارزش افزوده می باشد و برای محاسبه مبلغ مالیات برارزش 
افزوده، نرخ %9 را اعمال کنید.

2  چک های صادره به تاریخ روز تحویل شده اند.

10/2: برای کاالهایی که در تاریخ 10/29 تحویل می شود، مبلغ 1،000،000 ریال پرداخت شد.
10/5: خرید نسیه کاال به مبلغ 600،000 ریال از شرکت »اردبیل«.

از تجارتخانه  ازای صدور چک شماره 516،  ریال در  به مبلغ 300،000  نقد  به صورت  10/8: خرید کاال 
»نهاوند«.

فروشگاه  از  ریال   400،000 مبلغ  به  حسابداری  عملیات  انجام  برای  رایانه  دستگاه  یک  خرید   :10/12
سخت افزاری » جیرفت«، معادل 20% مبلغ فاکتور از طریق چک شماره 517 پرداخت و مابقی طی 30 روز 

می شود. پرداخت  آینده 
10/15: خرید کاال به ارزش 80،000 ریال از عمده فروشی »کرمانشاه« و پرداخت وجه آن از صندوق شرکت. 
10/18: خرید نسیه کاال به مبلغ 620،000 ریال از بازرگانی »خراسان« )این کاال از پرداخت عوارض و مالیات 

بر ارزش افزوده معاف می باشد(.
10/21: خرید کاال به مبلغ 1،300،000 ریال از شرکت »ماهشهر« در ازای صدور سفته سه ماهه معادل 

1،000،000 ریال و پرداخت مابقی مبلغ فاکتور از محل صندوق.
10/25: نصف بدهی خرید مورخ 10/5 از طریق صدور چک شماره 518 پرداخت شد.

10/28: دریافت صورتحساب حمل کاالهای خریداری شده تاریخ های 10/5، 10/8، 10/15 و 10/21 از 
تنخواه گردان شرکت )آقای امیری( جمعاً به مبلغ 200،000 ریال که در همین تاریخ صورتحساب ها تأیید و 
چکی به تاریخ روز معادل مخارج انجام شده جهت ترمیم تنخواه گردان در وجه آقای امیری صادر شد )تنخواه 

گردان به روش متغیر(.
10/29: دریافت کاالهایی به ارزش 2،800،000 ریال. الزم به ذکر است که در تاریخ 10/2 مبلغ 1،000،000 

ریال برای آن پیش پرداخت شده بود و مابقی نیز به صورت نقد از طریق چک شماره 519 پرداخت شد.
مطلوب است: 

تنظیم سند حسابداری رویدادهای فوق و ثبت اسناد حسابداری در دفتر روزنامه با فرض:
الف( استفاده از سیستم ادواری

ب( استفاده از سیستم دائمی

توجه
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  ارزشیابی

شاخص های مورد ارزشیابی ردیف
نظر هنرآموزخود ارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و ...(2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف مالیات بر ارزش افزوده6

تعریف عوارض بر ارزش افزوده7

صدور سند حسابداری خرید کاالی مشمول مالیات برارزش افزوده در8
 سیستم ادواری

صدورسندحسابداری خرید کاالی مشمول مالیات برارزش افزوده در سیستم دائمی 9
به شیوه دستی و رایانه ای

صدور سند حسابداری هزینۀ حمل به داخل به شیوه دستی و رایانه ای10
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انواع بیمه    

به نظر شما چرا بعضی شرکت ها موجودی های خود را در برابر خطرات احتمالی، بیمه می کنند؟ آیا 
هیچ لزومی دارد که موجودی ها بیمه شوند و شرکت از این بابت متحمل هزینه بیمه شود؟ 

تعریف بیمه: بیمه به مفهوم اطمینان از امکان انتقال خسارت وارده از حوادث احتمالی و ناخواسته به فرد 
یا سازمان دیگری می باشد.

دریک تقسیم بندی کلی، بیمه به دو دسته بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی)اختیاری( تقسیم بندی 
می شود.

فعالیت

انواع بیمه نامه های مرتبط با موجودی کاال عبارت اند از: بیمه آتش سوزی و صاعقه ـ بیمه سرقت ـ بیمه سیل 
ـ بیمه نابابی و ... . در ادامه به تعریف دو بیمه آتش سوزی و سرقت پرداخته می شود:

بیمه آتش سوزی: رشته ای از بیمه است که بیمه گر طی آن در قبال دریافت حق بیمه، جبران خسارت های 
وارد شده بر دارایی های بیمه گذار را در اثر آتش سوزی، صاعقه و انفجار تعهد می نماید. بیمه آتش سوزی ممکن 
است خطرات اضافی همچون سیل، زلزله، طوفان، تگرگ، سرقت، ترکیدگی لوله های آب، ضایعات ناشی از 

برف و باران و موارد دیگری را نیز تحت پوشش قرار دهد.
را  بیمه گذار وارد می شود،  به   اثر سرقت   بیمه نامه ، خطر سرقت و خساراتی  که  در  نوع   این  بیمه سرقت:  
تعهد می نماید. معموالً بیمه سرقت با سایر بیمه نامه ها ترکیب می شود که از رایج ترین آنها ترکیب با بیمه 

است.  آتش سوزی 

ارزش کاالهای موجود در انبار شرکت»یزد« معادل 65،000،000 ریال است، این موجودی ها در 
مقابل خطرات آتش سوزی و خطرات اضافی)سیل وزلزله( بیمه شده و برای این منظور مبلغ 520،000 

ریال به شرکت بیمه پرداخت شد. نرخ بیمه چند درصد بوده است؟                     

فعالیت

انواع بیمه

بیمه های
بازرگانی

بیمه های 
اجتماعی

بیمه آتش سوزی

بیمه حمل و نقل
)باربری(

بیمه مهندسی

بیمه مسئولیت

بیمه اتومبیل ـ  1ـ نمودار انواع بیمه تصویر12
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صدور سند حسابداری بیمه موجودی کاال   

پیش پرداخت هزینه ها، دارایی است یا هزینه؟ چرا؟

در مواردی ممکن است شرکت قبل از دریافت کاال و خدمات ویا وقوع هزینه، نسبت به پرداخت وجه آن اقدام 
نماید. مبلغ پرداخت شده در حساب پیش پرداخت مربوطه منظور و به عنوان دارایی شناسایی می گردد. در 

نتیجه مبلغی که بابت حق بیمه در ابتدا پرداخت می شود، تحت عنوان پیش پرداخت بیمه ثبت می شود.

شماره صفحه دفتر روزنامه: شرکت ...  شماره سند: 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××پیش پرداخت بیمه 

××سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

××                                  موجودی نقد 

××××جمع:

شرح سند: بابت خرید بیمه نامه......

تصویب کننده: تنظیم کننده:  تأیید کننده: 

فعالیت
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کار عملی11

شرکت بازرگانی »خراسان« در اول فروردین 95 کاالی موجود در انبار خود را در مقابل خطرات آتش سوزی 
مالیات  ریال   540،000 6،540،000  ریال)شامل  معادل  بیمه نامه  مطابق  پرداختی  بیمه  حق  کرد.  بیمه 

بر ارزش افزوده( است و در تاریخ مذکور وجه بیمه پرداخت شد.

مطلوب است:
 تنظیم سند حسابداری این رویداد،

شماره صفحه دفتر روزنامه: شماره سند:     شرکت خراسان 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار) ریال(بدهکار) ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

                                                     
جمع:

شرح سند: 
تصویب کننده: تأیید کننده:  تنظیم کننده: 

کار عملی 12 

فروشگاه »شیراز« به کار خرید و فروش اثاثه اداری اشتغال دارد. در ابتدای شهریور سال جاری مانده حساب های 
پرداختنی تجاری در دفتر کل شماره 300 معادل 3،800،000 ریال و مانده حساب فروشندگان در دفتر 

معین فروشگاه به شرح زیر است: 

مانده بدهیکد حسابفروشنده

3001750،000شرکت الف

30021،100،000کارخانه ب

3003400،000بازرگانی ج

30041،550،000شرکت د
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عملیات خرید کاال در فروشگاه »شیراز« در این ماه به صورت زیر بوده است:

مبلغ مالیات شرایط خریدتاریخ خریدشماره فاکتورفروشنده
ارزش افزوده

مبلغ عوارض 
ارزش افزوده

مبلغ قابل 
پرداخت

36،00018،000654،000نقدی2546/23شرکت الف

21،60010،800392،400نسیه36486/5کارخانه ب

90،00045،0001،635،000یک سوم نقد و مابقی نسیه321466/14بازرگانی ج

54،00027،000981،000نسیه6486/9شرکت د

47،10023،550855،650نسیه78416/11تولیدی هـ

فروشگاه »شیراز«  در طول این ماه پرداخت های زیر را به فروشندگان مذکور انجام داده است:

نحوه پرداختمبلغ پرداخت شدهتاریخ پرداختفروشنده

صندوق6/30300،000شرکت الف

صدور چک شماره 556 )به تاریخ روز(6/29950،000کارخانه ب

صدور چک شماره 558 )به تاریخ روز(6/311،350،000بازرگانی ج

صدور چک شماره 557 ) به تاریخ 20 روز آینده(6/292،531،000شرکت د

صندوق6/25500،000تولیدی هـ

مطلوب است:
1  صدور سند حسابداری به دو روش ادواری و دائمی و تنظیم دفتر معین. 

2  تهیه تراز آزمایشی دفتر معین حساب های پرداختنی به تاریخ 6/31 .

کار عملی13  
بازرگانی »مهاباد« به خرید و فروش لوازم خانگی اشتغال دارد. اسناد و مدارک مثبته زیر برای هفته دوم خرداد 

95 در ارتباط با دو مورد خرید و بیمه موجودی کاال در اختیار شما قرار می گیرد:
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سمیرم

مهاباد

صنایع خانگی  گرگان

مهاباد
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مهاباد

مهاباد
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مهاباد

.....
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مطلوب است: 
1  صدور سند حسابداری رویدادهای فوق با فرض:

الف( استفاده از سیستم ادواری                 ب( استفاده از سیستم دائمی
2  محاسبه نرخ بیمه موجودی ها.

3   محاسبه بهای تمام شده کاالهای خریداری شده تاریخ 3/12 و 3/14 در هر دو سیستم ادواری و دائمی.

برای  بیمه ها  و سایر  است  تمام شده  بهای  افزایش  عامل  بیمه حمل  اشاره شده،  بیمه های  انواع  از 
می شود. محسوب  هزینه  شرکت ها، 

امانت داری(در  رازداری،  )درستکاری،  غیرفنی  شایستگی های  بنیادین  اصول  به  دستیابی  برای 
حسابداری، حسابداران باید در هر موقعیتی صادق باشند و کم کاری نکنند تا از خدشه دار شدن حرفه 
و شئون خود جلوگیری کرده و نسبت به آنها و اعمالشان اعتماد کامل به  وجود آید. برای حفظ و 

انجام دهند. نهایت دقت  با  را  تمام مسئولیت های حرفه ای  باید  اعتماد درجامعه  گسترش 

توجه

بازرگانی مهاباد

.....

بازرگانی مهاباد

سمیرم بابت
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ارزشیابی   
     

شاخص های مورد ارزشیابی ردیف
نظرهنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و ... (2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف عوارض و مالیات بر ارزش افزوده6

تعریف بیمه و انواع آن )آتش سوزی،سرقت(7

محاسبه نرخ بیمه8

صدور سند حسابداری خرید کاال به شیوه دستی و رایانه ای9

صدور سند حسابداری بیمه موجودی ها 10
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تفکر کنید

طبق تعالیم قرآنی همه انسان ها در مقابل خداوند نسبت به اعمالی که انجام می دهند،مسئولیت 

پاسخگویی و یا حسابدهی دارند،یک کمک حسابدار خرید کاال چگونه می  تواند این مسئولیت را 

به جا آورد؟

بحث کنید

به نظر شما کمک حسابدار خرید کاال چه مسئولیت هایی در برابر خدا، خویشتن، جامعه و محیط 

زیست دارد؟
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شرح کار

1 تطبیق مستندات خرید کاال )استعالم خرید، امضاهاي مجاز، پیش فاکتورها( با آیین نامه معامالت
3  کنترل صحت و کفایت مستندات خرید کاال 2  کنترل محاسبات مستندات خرید کاال                              

4  تطبیق درخواست خرید کاال، فاکتور خرید، رسید انبار
5 کنترل مستندات و محاسبات مالیات و عوارض بر ارزش افزورده )شامل گواهي ثبت نام در ارزش افزوده ،کد 

اقتصادي، مدت گواهي(
6 کنترل هزینه هاي انجام شده جهت خرید کاال و شناسایي هزینه هاي مرتبط و صدور سند حسابداري آن

8 صدور سند حسابداري خرید کاال 7 محاسبه بهاي تمام شده کاالهاي خریداري شده              
9 کنترل مستندات بیمه موجودي ها شامل محاسبات، مستندات بیمه، ارزش کاال

استاندارد عملکرد

توانایي صدور سند حسابداري خرید کاال بر طبق استانداردهاي آیین نامه معامالت بر اساس مدارک و اسناد مثبته

شاخص ها

1  کنترل مستندات خرید کاال   2  محاسبه بهاي تمام شده خرید کاال   3  ثبت سند حسابداري   4  صدور سند بیمه موجودي ها

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات

شرایط: میز و صندلي ـ اتاق کار ـ رایانه ـ ملزومات اداري ـ ماشین حساب ـ نرم افزار ـ آیین نامه معامالت ـ استاندارد حسابداري  ـ  
ـ 10مورد اسناد مورد نیاز طي مدت حداکثر60 دقیقه قانون مالیات بر ارزش افزوده 

ابزار و تجهیزات: میز و صندلي ـ اتاق کار ـ رایانه ـ ملزومات اداري ـ ماشین حساب ـ نرم افزار انبارـ آیین نامه معامالت ـ استاندارد 
حسابداري ـ قانون مالیات بر ارزش افزوده

معیار شایستگی

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
1کنترل مستندات خرید کاال1
2محاسبه بهاي تمام شده خرید کاال2
2ثبت سند حسابداري خرید کاال3
2صدور سند بیمه موجودی ها4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: دقت
غیر فني : محاسبه و ریاضی ، مستندسازي ، درست کاري 

2 

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می  باشد.

ارزشیابی شایستگی صدور سند حسابداری خرید کاال
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شرکت های بازرگانی در طول دوره مالی کاالهایی را که خریداری کرده اند، به همان شکل اولیه و به صورت عمده یا خرده فروشی 
با درصدی سود در اختیار مصرف کننده قرار می دهند و از این بابت وجهی دریافت می کنند. این مبلغ تحت عنوان فروش، منبع 
اصلی درآمد تلقی می شود. از آنجا که هدف تمام شرکت های بازرگانی کسب سود است، برای رسیدن به این امر مهم توجه به نیازها 
و خواسته های مشتریان، حفظ ارتباط با آنان و تحویل به موقع کاال با همان کیفیت مورد نظر همواره ضروری است. بنابراین یکی 
از مسئولیت های مهم مدیریت، برنامه ریزی و اعمال کنترل صحیح نسبت به موجودی  کاالها و اتخاذ شیوه ای مناسب برای فروش 
محصوالت است. در این پودمان با مدارک و مستندات الزم برای فروش کاال، فرایند فروش، روش های فروش و همچنین صدور سند 

حسابداری فروش کاال آشنا خواهید شد.

پودمان 2

حسابداری فروش کاال



72

مقدمه   

   آیا می دانید برای فروش کاال چه اقدامات و مستنداتی مورد نیاز است؟
   به نظر شما فروش به چه روش هایی صورت می پذیرد؟

استاندارد   عملکرد   

توانایی صدور سند حسابداری فروش کاال بر اساس مستندات و مدارک مثبته و آیین نامه معامالت

 شایستگی هایی که در این پودمان کسب می کنید: 

1 تهیه و کنترل مستندات فروش
2 صدور سند حسابداری فروش کاال

3 صدور سند حسابداری سایر حساب های پرداختنی )مالیات بر ارزش افزوده(

ِفيَن، الَِّذيَن إَِذا اكْتَاُلوا َعلَى النَّاِس َيْستَْوُفوَن، َوإَِذا َكاُلوُهْم َأْو َوَزُنوُهْم ُيْخِسُروَن، َألَ َيظُنُّ ُأولَئَِك  َويٌْل لِلُْمطَفِّ
َأنَُّهْم َمبُْعوثُوَن، لَِيْوٍم َعِظيٍم، َيْوَم َيُقوُم النَّاُس لَِربِّ الَْعالَِميَن.

وای بر کم فروشان، آنان که چون ]از مردم کاالیی را با[ پیمانه و وزن می ستانند، پُر و کامل می ستانند و چون ]چیزی را[ به مردم 
با پیمانه و وزن می دهند کم می گذارند. آیا اینان یقین ندارند که حتماً برانگیخته می شوند برای روزی بزرگ، روزی که مردم در 

پیشگاه پروردگارشان ]برای محاسبه شدن[ به پا می ایستند.
  »  مطففين /6ـ1 «
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فروش کاال   

جدول را تکمیل نمایید:

رویداد در واحد تجاری
فروش کاال محسوب می شود؟

خیربله
فروش دارو در داروخانه ها

فروش میز و صندلی فروشگاه های خواروبار
فروش کتاب در کتاب فروشی ها

فروش قفسه های چیدمان کاال در فروشگاه ها
فروش ساختمان انبار شرکت مواد غذایی

فروش یخچال در فروشگاه های لوازم خانگی
فروش یک دستگاه رایانه در یک فروشگاه رایانه که جهت انجام عملیات 

حسابداری و خدمات به مشتریان نگهداری می شد.

انجام می شود، فروش کاال  به مشتری )خریدار(  از جانب فروشنده  برای تحویل کاال  اقداماتی که  مجموعۀ 
نام دارد. همان طور که قباًل گفته شد، شرکت های بازرگانی کاالها را خریداری نموده و با فروش آن کاالها، 
درآمد به دست می آورند. دارایی هایی که در شرکت به قصد استفاده نگهداری می شوند، اگر به دالیلی )از 
جمله معاوضه، عدم احتیاج، از رده خارج شدن دارایی و... ( فروخته شوند، به حساب همان دارایی منظور 
بنابراین در شرکت های بازرگانی حساب فروش کاال صرفًا برای کاالهایی مورد استفاده  می شوند. 

قرار می گیرد که به قصد فروش خریداری شده باشند، نه مصرف و یا استفاده در شرکت.
دو حالت کلی برای فروش کاال و محصوالت وجود دارد:

1  فروش داخلی: به معنی تحویل و فروش کاال به مشتریان در داخل کشور است.
2  فروش خارجی )صادراتی(: به معنی خروج کاال از قلمرو گمرکی کشور می باشد.

روش های فروش کاال   

واحدهای تجاری در جریان چرخۀ عملیاتی خود روش های مختلفی را برای فروش کاال به کار می گیرند، این 
روش ها ممکن است به صورت نقد، نسیه )اعتباری(، از طریق پیش دریافت، اقساطی و یا امانی انجام شود. 
فروش صرفاً به یکی از این روش ها محدود نمی شود و احتمال دارد به صورت ترکیبی از نقد و نسیه و یا نقد 

و اقساط انجام شود. در ادامه به تشریح روش های فروش پرداخته می شود.
1  فروش نقد: هم زمان با تحویل کاال، وجه آن از مشتری دریافت می شود.

2  فروش نسیه: هنگام تحویل کاال، مشتری تعهد می کند که وجه آن را در زمان معینی )با توافق طرفین( 
پرداخت کند.

فعالیت
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3  فروش از طریق پیش دریافت: اگر طبق قرارداد و قبل از تحویل کاال به مشتریان، مبلغی از آنان دریافت 
شود، به این مبلغ دریافت شده، پیش دریافت فروش می گویند که ممکن است معادل بخشی از بهای کاال و 

یا کل بهای آن باشد.
4  فروش اقساطی: در فروش اقساطی مبلغ فروش کاال به صورت اقساط دریافت می شود. ممکن است در 

زمان فروش کاال، بخشی از مبلغ به صورت نقد دریافت شود و باقی ماندۀ مبلغ، قسط بندی شود.
5  فروش امانی: در این حالت، مالک کاال )آمر(، کاال را برای فروش به شخص دیگری )حق العمل کار( ارسال 
می کند و حق العمل کار، کاالی دریافتی را به نیابت از طرف آمر به فروش می رساند و درصدی از مبلغ فروش 

را به عنوان کارمزد دریافت می کند.
در این کتاب عملیات حسابداری فروش نقد، نسیه و پیش دریافت فروش مطرح می شود.

فعالیت

قیمت فروش کاال )قیمت های مصّوب فروش(   

قیمت فروش کاال بر اساس مصّوبات کمیتۀ فروش و با تأیید و تصویب هیئت مدیره تعیین می گردد که  در  این  راستا 
باید از ضوابط و دستورالعمل های دولتی )سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان( نیز پیروی کرد.  

دریافت سفارش

نوع فروش
نسیه

آیا مشتری اعتبار دارد؟
ندارد

دارد

توقف عملیات

نقد

دریافت نقدی یا چک

تنظیم صورت حساب فروش

صدور سند حسابداری

صدور حواله انبار

خروج کاال از انبار

ارسال و حمل کاال تصویر1ـ2ـ نمودار فرایند فروش کاال

برای  حالت  کدام  شد،  مطرح  باال  در  که  فروش  روش های  از 
مشتری ممکن است جذاب تر باشد؟ از دیدگاه فروشنده کدام 
روش فروش، مطمئن تر است و ریسک کمتری دارد؟ بحث کنید.

تصویر1ـ2 نمودار فرایند فروش کاال به صورت 
نقد و نسیه را نشان می دهد.
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فعالیت

فعالیت

فرض کنید قیمت خرده فروشی کاالهای شرکت شما از طریق فرمول زیر مشخص می گردد:
)درصد سود × بهای تمام شده خرید( + بهای تمام شده خرید = قیمت فروش

با توجه به فرمول فوق جدول زیر را کامل کنید.

قیمت فروشدرصد سودبهای تمام شده خریدردیف

.....................؟150،000%20
25100،000%.....................؟2
69،000....؟360،000

اعتبارسنجی مشتریان   

دالیل اهمیت اعتبارسنجی مشتریان برای شرکت ها چیست؟ بحث کنید.

معموالً شرکت ها برای آنکه بتوانند برنامه ریزی کافی و مناسبی در خصوص وصول مطالبات خود داشته باشند، 
فروش های اعتباری را با تأیید امور اداری )واحد اعتبارات( انجام می دهند. به این ترتیب که واحد مذکور برای 
هر یک از مشتریان سقف اعتبار تعریف می کند تا مشتری نتواند بیش از سقف تعیین شده، خرید داشته باشد. 
تعیین سقف اعتبار از طریق اعتبارسنجی مشتریان صورت می گیرد. اعتبارسنجی مشتریان، اطالعات مورد 

نیاز در خصوص سابقه، توان مالی و نحوه پرداخت تعهد آنها را فراهم می کند. 

قرارداد فروش کاال   

برگه ای است که مشخصات طرفین قرارداد، محل اجرا، نحوۀ پرداخت، مدت قرارداد و... در آن درج می شود. 
در واقع این قرارداد وظایف و تعهدات هر یک از طرفین قرارداد را مشخص می کند.

با کمک هم کالسی ها و دوستان خود نمونه ای از قرارداد فروش کاال را تهیه کرده و اجزای آن را بررسی 
نمایید، موارد مهمی  را که در یک قرارداد باید به آنها اشاره شود، فهرست کنید.

 1 2 3

 4 5 6

 7 8 9

 10 11 12

فعالیت
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مستندات فروش کاال   

چند نمونه از مستندات فروش کاال را فهرست کنید.

2  1  فاکتور فروش

 3 4

1  فرم سفارش فروش کاال )درخواست فروش(:

برگ سفارش فروش کاال
کاالهای مشروحۀ ذیل به صورت تلفنی/ کتبی/ نمابر/ حضوری توسط ............. برای ............. به نشانی ........................ 

سفارش داده شد.

مقادیرمشخصات کاالی سفارش داده شده

قابل تحویل در تصویب شدهواحدمقدارشرحردیف
غیر قابل تحویلهر نوبت

1
2
3
4

وضعیت بدهی و اعتبار 
مشتری

میزان بدهی:
.............

میزان کل اعتبار:
.............

میزان اعتبار قابل دریافت:
.............

نحوۀ پرداخت:
پیش دریافت                            چک و نقد                            اسنادی                            بدهی 

تنظیم کننده:                 سفارش دهنده:                   تصویب کننده:                 فاکتورنویس:

تصویر 2ـ2 نمونه فرم سفارش فروش کاال

از آنجایی که امکان تحویل کاال بالفاصله بعد از سفارش یا درخواست خرید کاال به دالیلی از جمله استقرار 
کاال در انبار و در دسترس نبودن آن و یا عدم موجودی کافی، وجود ندارد، معموالً درخواست مشتریان در 
هنگام سفارش کاال در این فرم درج می شود. وجود این فرم در شرکت ها الزامی نیست و بستگی به تشخیص 

مدیریت و سیاست کلی شرکت دارد.

فعالیت
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1  با کمک گرفتن از دوستان و آشنایان خود فرایند فروش کاال در یک شرکت را ترسیم نموده و با فعالیت
نمونه های جمع آوری شده توسط دوستان خود مقایسه نمایید. 

2  چنانچه در مورد فعالیت بند 1 به اعتبارسنجی برخورد نموده اید، روش آن را بیان نمایید.

شایستگی های غیر فنی
واحدهای تجاری از لحاظ اخالقی موظف اند که اسرار مربوط به سفارش های دریافتی یا قراردادهایی را 
که برای انجام معامالت تجاری با  یکدیگر منعقد می کنند، حفظ کنند. اطالعات مربوط به قراردادها، 
آنها  افشای  و  است  محرمانه  اطالعات  گرفت، جزء  که صورت خواهد  معامالتی  یا  تجاری  مذاکرات 

می تواند مشکالت زیادی برای طرفین ایجاد نماید.

کار عملی   1   

شرکت » چابهار« به خرید و فروش وسایل سخت افزاری اشتغال دارد. این شرکت سفارشات مشتریان را در فرم 
سفارش فروش ثبت می کند و پس از بررسی اعتبار آنان نسبت به صدور کاال اقدام می نماید. اطالعات زیر در 

ارتباط با دو مورد فروش به مشتریان این شرکت در تاریخ های دوم و پنجم خرداد سال 95 در دست است.

سفارش 123سفارش 122توضیحات
فروشگاه شیروانفروشگاه گرمسارسفارش دهنده )خریدار(

چاپگر رنگیرایانه لوحینام کاال
3/23/5تاریخ دریافت سفارش
3/33/6تاریخ تحویل توافقی

 G501 CP102 مدل

510تعداد
ندارد5،000،000مانده بدهی از فروش های قبلی

مطلوب است:
تهیۀ فرم سفارش فروش مشتری.
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 ارزشیابی     

شاخص های مورد ارزشیابی ردیف
نظرهنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و ... (2

شرکت فّعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن4

ارائۀ نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

شناخت روش های فروش کاال و آشنایی با فرایند فروش 6

تعریف فروش کاال و مستندات قبل از فروش7

توانایی تشخیص فروش دارایی از فروش کاال8

توانایی اعتبارسنجی مشتریان مبتنی بر  قیمت های مصّوب و قرارداد فروش کاال9

توانایی تکمیل فرم سفارش فروش10
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2  صورت حساب فروش )فاکتور فروش(:

نمونه 1

تصویر 3ـ2 نمونه شماره 1 فاکتور فروش

صورت حساب   ،1 نمونه  صورت حساب 
نیز  حاضر  حال  در  که  است  عادی  فروش 
می گیرد.  قرار  فروشندگان  مورد   استفاده 
کلیه  توسط  صورت حساب ها  این گونه 
ارائه دهندگان  و  کاالها  عرضه کنندگان 
کاالها  جزئی  یا  کلی  عرضه  به  که  خدمات 
می گردد.  صادر  دارند،  اشتغال  خدمات  و 
این  خود  نیاز  به  بسته  می توانند  مؤدیان 
صورت حساب ها را از نظر قطع در اندازه های 
گوناگون،  اشکال  در  قالب  نظر  از  و  مختلف 

به صورت رایانه ای و یا دستی صادر نمایند.

تصویر 4ـ2 نمونه شماره 2 فاکتور فروش

شماره سریال صورت حساب فروش کاال و خدمات
/   /تاریخ

مشخصات فروشنده

نام شخص حقیقی/حقوقی: .....................................................................    شماره اقتصادی:         شماره ثبت/شماره ملی:  
نشانی کامل: استان: .............................. شهرستان: .............................    کد پستی ده رقمی:                شهر :   .....................................................................................................
نشانی: ................................................................................................................................................................................                                شماره تلفن/نمابر: ....................................................................................

مشخصات خریدار

نام شخص حقیقی/حقوقی: .....................................................................    شماره اقتصادی:         شماره ثبت/شماره ملی:  
نشانی کامل: استان: .............................. شهرستان: .............................    کد پستی ده رقمی:                شهر :   .....................................................................................................
نشانی: ................................................................................................................................................................................                                شماره تلفن/نمابر: ....................................................................................

مشخصات کاال یا خدمات مورد مطالعه

1234567891011
مبلغ تخفیفمبلغ کل )ریال(مبلغ واحد )ریال(واحداندازه گیریتعداد/ مقدارشرح کاال با خدماتکد کاالردیف

مبلغ کل پس از 
تخفیف )ریال(

جمع مالیات و 
عوارض )ریال(

جمع مبلغ کل به عالوه جمع 
مالیات و عوارض )ریال(

]8 - 7[]4 * 6[نحوه مشخصه براساس ستون .....

جمع کل
شرایط و نحوه فروش: نقدی                        غیرنقدی 

توضیحات: .............................................................................................................................................
مهر و امضا خریدارمهر و امضا فروشنده

صورتحساب فروش کاال و خدمات
شماره سریال

  /   /تاریخ

ده
شن

نام شخص حقیقی/ حقوقی:  ..................................     شماره اقتصادی : ..............................      کد پستی )10 رقمی(:  ..............................فرو

نشانی:  ........................................................................     تلفن: ..................................................

مشخصات کاال یا خدمات مورد مطالعه

1234567
مبلغ کل )ریال(مبلغ واحد )ریال(واحد اندازه گیریتعداد/ مقدارشرح کاال با خدماتکد کاالردیف

1
2
3
4
5
6
7
8

جمع کل بهای کاال
)تخفیف(

جمع کل بهای کاال بعد از کسر تخفیف
مالیات
عوارض

جمع مبلغ قابل پرداخت )با مالیات و عوارض(
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صورت حساب نمونه 2، معموالً در فروشگاه های عرضه کاال و یا ارائه خدمات برای مصرف کننده نهایی صادر 
می گردد. در هنگام صدور این گونه صورت حساب ها اطالعات طرف معامله )خریدار( معموالً در صورت حساب 
ثبت نمی گردد. بنابراین مالیات و عوارض پرداختی طی این صورت حساب برای خریدار اعتبار مالیاتی تلقی 
مالیاتی  اعتبار  به عنوان  افزوده  ارزش  عوارض  و  مالیات  از  بخواهد  چنانچه خریدار  است  بدیهی  نمی گردد. 
استفاده نماید بایستی یا از فروشنده درخواست صدور صورت حساب شماره 1 را نماید یا اینکه از فروشنده 
بخواهد تا اطالعات کامل وی را به عنوان خریدار در صورت حساب نمونه شماره 2 قید نموده و آن را با مهر 

و امضا تأیید نماید.
در راستای اجرای ماده 169 قانون مالیات های مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صورت حساب 
فروش کاال برای کلیه عرضه کنندگان کاالها و ارائه دهندگان خدمات در سطح کشور در دو قالب به صورت 

زیر صادر می شود:

نمونه شماره 1: صورت حساب عمومی فروش کاال و خدمات
)pos( نمونه شماره 2: صورت حساب ویژه ماشین های فروش

شرکت های تجاري در هنگام فروش کاال، صورت حساب یا فاکتور فروش صادر می کنند. این صورت حساب 
همراه با ارسال کاال به خریدار تحویل می شود و بیانگر آن است که باید خریدار مبلغ درج شده در فاکتور را 
پرداخت نماید )صورت حساب ارائه شده مطابق با دستورالعمل اجرایی مادۀ 169 قانون مالیات های مستقیم 

و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد(.

مطابق تبصره ماده 3 قانون مالیات برارزش افزوده؛ قبوض آب، برق، گاز، مخابرات از آنجا که 
سند فروش کاال یا خدمات محسوب می شوند در حکم صورت حساب هستند.

درج نشدن و تکمیل نادرست اطالعات صورت حساب ها، ممکن است جرایم قانونی در پی داشته باشد.

فعالیت
1   نمونه ای دیگر از صورت حساب رسمی را تهیه نموده و دربارۀ تفاوت آن با صورت حساب تصویر 

)3ـ2( و همچنین کاربرد آن بحث کنید.
2   اسناد و مدارکی که تحّقق یک فروش نقدی را نشان می دهند، نام ببرید.

3   شرکت »  آستارا« سال مالی خود را با تعداد 100 واحد کاال آغاز نمود و در طول سال 850 واحد 
دیگر خریداری نمود. تا پایان سال 500 واحد را به صورت نقدی فروخته و 75 واحد نیز باقی مانده 

است. این شرکت چه تعداد از کاالها را به صورت نسیه فروخته است؟

تذکر
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فعالیت

فعالیت

3  مجوز خروج کاال از انبار )حواله انبار(:

                                                         حواله خروج از انبار                                 شماره:
نام طرف حساب: ..............................................                                                                 تاریخ:

توسط حسابدار تکمیل گرددتوسط انبار تکمیل گردد
مبلغنرختعداد واحدتعداد کارتننام کاالکد کاالردیف

1
2
3
4
5

جمعکاالی فوق صحیح و سالم و به طور کامل تحویل داده شد.

نام تحویل گیرنده:
امضاء

نام تحویل دهنده )انبار(:
امضاء

نام تأییدکننده:
امضاء

تصویر 4ـ2 نمونه حواله انبار

برای خروج کاال از شرکت، انباردار حواله انبار را )معموالً براساس فاکتور فروش( تنظیم کرده و پس از تأیید 
مقامات مجاز، مندرجات حواله را به مشتری تحویل می دهد. این حواله بیانگر خروج کاال از انبار است. 

بر روی مجوز خروج کاال  از مجوز خروج کاال چیست؟ چه کنترل هایی  استفاده  نظر شما دلیل  به 
پیشنهاد می دهید.

4  برگ تحویل کاال )بارنامه(:

به کمک دوستان و آشنایان خود یک نمونه بارنامه تهیه نموده و موارد مندرج در آن را با هم بررسی 
نمایید و مواردی را که باید در بارنامه درج شود، فهرست کنید.

 1 2 3

 4 5 6

 7 8 9
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5  برگ باسکول/توزین کاال:

تصویر 5ـ2 نمونه برگ باسکول توزین

با توجه به موارد گفته شده، مستندات فروش کاال را به صورت نمودار ترسیم نمایید.

تخفیفات فروش  

کاهش بخشی از مبلغ فروش کاال که از سوی فروشنده به خریدار اعطا می شود، تخفیف نام دارد.

دالیل استفاده از تخفیفات در فروش کاال چیست؟ چند مورد را فهرست نمایید.
1  افزایش میزان فروش 

................................................  2

................................................  3

مستندات فروش را مانند نمونۀ تکمیل شده، تفکیک نمایید.

مستندات بعد از فروشمستندات قبل از فروشمستنداتردیف

بارنامه1

حواله فروش2
درخواست فروش3
برگ باسکول4
صورت حساب فروش5

فعالیت

فعالیت

فعالیت

ب
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کار عملی 2  

در  آنان  اعتبار  از سنجش  پس  را  مشتریان  سفارش  »  چابهار«  1، شرکت  عملی  کار  ادامه  در  کنید  فرض 
تاریخ های توافق شده به فروشگاه »  گرمسار« و فروشگاه »   شیروان« تحویل می دهد:

سفارش 123سفارش 122توضیحات

فروشگاه شیروانفروشگاه گرمسارسفارش دهنده )خریدار(

چاپگر رنگیرایانه لوحینام کاال

3/23/5تاریخ دریافت سفارش

3/33/6تاریخ تحویل توافقی

 G501  CP102 مدل

510تعداد

215،000،00043،000،000قیمت کل )قبل از احتساب مالیات(

2،000،000900،000تخفیف

بر  مالیات  )با احتساب %9  قابل پرداخت  مبلغ 
افزوده( 232،170،00045،889،000ارزش 

نقد )چک(قسمتی نقد و مابقی تسویه در 30 روز دیگرنحوۀ پرداخت

150،000،00045،889،000مبلغ پرداختی

صفر82،170،000ماندۀ بدهی از این فروش

صفر5،000،000مانده بدهی از فروش های قبلی

حداکثر سقف اعتبار تعریف شده فروشگاه »گرمسار« 90،000،000 ریال است و فروشگاه »  شیروان« نیز بدهی 
قبلی ندارد و از مشتریان خوش حساب می باشد.

آیا شرکت »چابهار« مجاز به فروش کاال به این مشتریان می باشد؟ اعتبار آنان را بسنجید.

مطلوب است:
1  آیا شرکت »   چابهار« مجاز به فروش کاال به این مشتریان می باشد؟ اعتبار آنان را بسنجید.

2  تهیۀ فاکتور فروش برای فروشگاه »   گرمسار« و »   شیروان« پس از بررسی اعتبار آنان )موضوع بند 1( و با 

اعمال نرخ 9% مالیات برارزش افزوده.
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کار عملی3  

شرکت » تویسرکان« مقداری کاال به شرح زیر به صورت نقد به فروشگاه »  زرند« فروخت: 

شرکت تویسرکان                          »درخواست کاال از انبار«                                    شماره: 7328
                                                                                                                              تاریخ: 95/06/14

توضیحاتمقدار درخواستیواحدشرح کاالکد کاالردیف

10عددموتور برف پاک کن جلو1623

15عددجعبه فیوز زیر باطری2629

20عددپایه استارت3680

25عددقفل درب عقب راست4702

50عددوایر شمع کامل5715

12عددلوله اگزوز6739

درخواست کننده:                                                       تأییدکننده:

توزیع نسخ: 1ـ انبار                                                   2ـ درخواست کننده

لیست قیمت فروش

قیمت واحد )ریال(کاالردیف

730،000موتور برف پاک کن جلو1
23،000جعبه فیوز زیر باطری2
24،000پایه استارت3
28،000قفل درب عقب راست4
186،000وایر شمع کامل5
248،000لوله اگزوز6

مطلوب است:
1  تنظیم فاکتور فروش به صورت رسمی و با اعمال نرخ 9% مالیات بر  ارزش افزوده برای فروشگاه » زرند«.

2  تنظیم حواله فروش کاال.

3  از هم کالسی خود بخواهید، فاکتور فروش و حواله انبار را که تنظیم کرده اید با هم مطابقت دهد.
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کار عملی 4 

قسمت هایی را که در صورت حساب زیر با عالمت سؤال مشخص شده اند، محاسبه کنید.



86

 ارزشیابی     

شاخص های مورد ارزشیابی ردیف
نظرهنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و ... (2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف مستندات بعد از فروش کاال6

تعریف تخفیفات فروش7

توانایی تهیه و کنترل محاسبات تعدادی و ریالی فاکتور فروش8

توانایی تفکیک مستندات قبل و بعد از فروش کاال9

توانایی محاسبه عوارض و مالیات بر   ارزش افزوده10
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حسابداری فروش کاال   

در شرکت های بازرگانی برای ثبت معامالت مربوط به فروش کاال و محاسبۀ فروش خالص معموالً حساب های 
زیر نگهداری می شوند:

1  فروش کاال
2  برگشت از فروش و تخفیفات

3  تخفیفات نقدی فروش
به فروش می رسانند، حساب های هزینه و ذخیره  با تضمین و گارانتی  را  شرکت هایی که محصوالت خود 
گارانتی محصوالت را نیز نگهداری می کنند. در پودمان پنجم در مورد حساب های مرتبط با فروش )برگشت 

از فروش و تخفیفات و تخفیفات نقدی فروش( بیشتر بحث خواهد شد.

حساب فروش )درآمد فروش(   

واحدهای تجاری معادل قیمت کاالهایی را که در طول دوره به فروش می رسانند در حسابی تحت عنوان 
»  فروش کاال« یا »  درآمد فروش« ثبت می کنند و ماهیت این حساب بستانکار است.

فروش کاال

افزایش
بستانکار

فرایند شناسایی درآمد فروش کاال مطابق با »  اصل تحّقق درآمد« است، طبق این اصل، درآمد بدون توجه 
به زمان دریافت وجه نقد شناسایی می شود. 

مطابق اصل تحّقق درآمد، پیش دریافت از مشتریان، درآمد دوره محسوب نمی شود، این مبلغ در دوره 
دریافت به عنوان بدهی مبنی بر انتقال کاال یا ارائه خدمات در آینده گزارش می گردد. در دوره یا دوره هایی 
که کاال یا خدمات مربوطه تحویل یا ارائه شوند، مبلغ پیش دریافت به حساب درآمد )فروش( منظور می شود.

برای اغلب شرکت ها، زمان مناسب برای شناسایی درآمد، مقطع فروش )زمان تحویل کاال به مشتری( 
می باشد. به عنوان مثال در فروش نقدی، درآمد هم زمان با دریافت وجه نقد شناسایی می شود، یا در فروش 

نسیه بعد از تعهد خریدار مبنی بر پرداخت وجه نقد می توان نسبت به شناسایی درآمد اقدام کرد. 
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فعالیت

1  شرکت »   الف« در تاریخ 95/5/6 مبلغ 5،000،000 ریال بابت تحویل کاال به مشتری در  95/5/25، فعالیت
دریافت کرد. آیا می توان مبلغ دریافت شده تاریخ 5/6 را به عنوان فروش کاال ثبت نمود؟ چرا؟ توضیح دهید.

2  »پیش دریافت فروش« ماهیت ............... دارد و جزء .................. طبقه بندی می شود.
3  فروشگاه »ب« در تاریخ 95/5/10 کاالهایی به ارزش 4،200،000 ریال فروخت و وجه آن را در 

تاریخ 95/5/25 دریافت نمود. مقطع شناسایی درآمد فروش برای این فروشگاه چه تاریخی است؟

دریافتنی های  تجاری و غیرتجاری   

تفاوت »  دریافتنی های تجاری با دریافتنی های غیرتجاری« چیست؟ توضیح   دهید.

اصطالح تجاری برای آن گروه از حساب ها و اسناد دریافتنی به کار می رود که در نتیجۀ فروش کاال یا ارائۀ 
خدمات به صورت نسیه و مرتبط با فعالیت اصلی شرکت ایجاد شده باشد. در واقع این حساب ها )حساب های 
دریافتنی و اسناد دریافتنی( معرف مطالبات واحد تجاری از مشتریان است. بنابراین ماهیت هر دو حساب 

بدهکار می باشد.
اثر فروش  بازرگانی خرید و فروش کاال است. حساب های دریافتنی، تجاری در  عملیات اصلی یک شرکت 
نسیه کاال ایجاد می شود. فروش سایر دارایی ها مانند ملزومات، اثاثه، ماشین آالت، ساختمان و ... استفاده از 
عنوان »سایر حساب های دریافتنی« برای ثبت عملیات مناسب تر است. چون این عملیات غیرتجاری محسوب 
می شود بنابراین برای تفکیک معامالت اصلی از فرعی و غیرمرتبط بهتر است عناوین »حساب های دریافتنی« 

و »سایر حساب های دریافتنی« به کار برده شود. 

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری و غیرتجاری واحدهای اقتصادی زیر، ممکن است از چه معامالتی 
ناشی شوند؟ با ارائه مثالی برای هر مورد جدول زیر را کامل نمایید. 

دریافتنی های غیر تجاریدریافتنی های تجاریواحد اقتصادیردیف

اعطای وام به کارکنان فروشگاه.............................................فروشگاه های زنجیره ای1

.............................................فروش آهنشرکت بازرگانی آهن آالت2

3.......................................................................................................................................

4.......................................................................................................................................

فعالیت
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فعالیت

فعالیت
1  هنگام فروش کاال به صورت نسیه در مقابل تعهد شفاهی خریدار، حساب .............. بدهکار و اگر 

سفته دریافت شود، حساب .............بدهکار می شود.
2  »  اصل تحقق درآمد« را تشریح نمایید.

صدور سند حسابداری فروش کاال   

هنگام فروش کاال در هر دو سیستم ادواری و دائمی چه به صورت نقد و چه به صورت نسیه حساب فروش کاال، 
بستانکار می شود اگر فروش نقدی باشد، حساب های موجودی نقد بدهکار می شود و اگر نسیه باشد حساب های 
دریافتنی یا اسناد دریافتنی بدهکار می شود. در سیستم ادواری هنگام فروش کاال تنها یک سند معادل مبلغ 
فروش صادر می شود ولی در سیستم دائمی عالوه بر ثبت مبلغ فروش باید سند بهای تمام شده کاالی فروش 

رفته نیز صادر شود. در پودمان سوم، نحوۀ محاسبه بهای تمام شده کاالی فروش رفته بیان می شود.

همواره صداقت در معامالت را در ثبت رویدادها به کار ببریم و خداوند را ناظر به اعمال خویش بدانیم.

الف( صدور سند حسابداری فروش کاال در حالت نقدی

شمارۀ سند:                                          شرکت ...                                  شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                           سند حسابداری                        تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××موجودی نقد

××              درآمد فروش کاال

××××جمع:

شرح سند: بابت فروش نقدی کاال به شرکت/آقای....

تنظیم کننده:                                 تأیید کننده:                                    تصویب کننده:

شرکت »  الف« در تاریخ 95/8/12 کاالیی به ارزش 300،000 ریال به صورت نقد فروخت.
مطلوب است: 

صدور سند حسابداری این رویداد.
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شمارۀ سند:                                          شرکت ...                            شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                           سند حسابداری                  تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

300،000موجودی نقد

          

جمع:

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                 تأیید کننده:                                    تصویب کننده:

ب( صدور سند حسابداری فروش کاال در حالت نسیه )مبنی بر تعهد شفاهی خریدار(:

شمارۀ سند:                                    شرکت ...                                 شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                     سند حسابداری                       تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

* * حساب های دریافتنی

* *                        در آمد فروش کاال

* ** *جمع:

شرح سند: بابت فروش نسیه کاال به شرکت/آقای ... 

تنظیم کننده:                                        تأیید کننده:                                تصویب کننده:

شرکت »  الف« در تاریخ 95/10/8 کاالیی به ارزش 500،000 ریال به صورت نسیه فروخت.
مطلوب است:

صدور سند حسابداری این رویداد.

فعالیت



حسابداری فروش کاال

91

فعالیت

شمارۀ سند:                                    شرکت ...                                 شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                     سند حسابداری                       تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

حساب های دریافتنی

جمع:

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                        تأیید کننده:                                تصویب کننده:

در فعالیت فوق فرض کنید شرکت »  الف« بعد از یک هفته )در تاریخ 10/15( طلب خود را دریافت 
می نماید.

مطلوب است: 
صدور سند حسابداری دریافت طلب.

شمارۀ سند:                                 شرکت ...                                 شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                  سند حسابداری                       تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                          تأیید کننده:                                تصویب کننده:

فعالیت به بررسی تأثیر دریافت مطالبات از مشتریان بابت فروش های نسیه روی معادله حسابداری بپردازید.
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ج( صدور سند حسابداری فروش کاال به صورت نسیه و در ازای دریافت سفته:

شمارۀ سند:                                    شرکت ...                                 شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                     سند حسابداری                       تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

* * اسناد دریافتنی

* *درآمد فروش کاال

* ** *جمع:

شرح سند: بابت فروش نسیه کاال به شرکت/آقای ... 

تنظیم کننده:                                        تأیید کننده:                                تصویب کننده:

شرکت »الف« در تاریخ 95/6/4 ده عدد کاال را به مبلغ 300،000 ریال به فروش رساند و در ازای 
آن سفتۀ سه ماهه دریافت نمود.

مطلوب است:
صدور و تکمیل سند حسابداری این رویداد.

شمارۀ سند:                                 شرکت ...                                 شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                  سند حسابداری                       تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                          تأیید کننده:                                تصویب کننده:

فعالیت
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فعالیت

د( صدور سند حسابداری زمانی که بابت تحویل و فروش محصوالت در آینده، مبلغی پیش  دریافت 
می شود:

 
شماره سند:                                          شرکت ...                            شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:

تاریخ سند:                                           سند حسابداری                  تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××موجودی نقد

××                 پیش دریافت فروش کاال

××××جمع:

شرح سند: بابت پیش دریافت از شرکت / آقای....

تنظیم کننده:                                 تأیید کننده:                                   تصویب کننده:

شرکت »  الف« در تاریخ 95/5/16 مبلغ 850،000 ریال از آقای »  ب« بابت فروش کاال پیش دریافت 
نمود. قیمت فروش این کاال 4،000،000 ریال است که در تاریخ 95/5/30 تحویل آقای »  ب« شد و 

وجه آن نیز در همین تاریخ دریافت شد. 
مطلوب است: 

صدور و تکمیل سند حسابداری پیش دریافت فروش و تحویل کاال.

شمارۀ سند:                                          شرکت الف                       شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                           سند حسابداری                  تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

850،000موجودی نقد

جمع:

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                 تأیید کننده:                                   تصویب کننده:
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هنگام تحویل کاال به مشتری، پیش دریافت فروش به میزان مبلغ دریافت شده قبلی، بدهکار می گردد.

شمارۀ سند:                                          شرکت الف                           شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:95/5/30                            سند حسابداری                   تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

3،150،000موجودی نقد

850،000

4،000،000درآمد فروش کاال

4،000،0004،000،000جمع: چهارمیلیون ریال

شرح سند: بابت فروش کاالیی که قباًل مبلغ 850،000 ریال آن پیش دریافت شده بود 

تنظیم کننده:                                 تأیید کننده:                                   تصویب کننده:

کار عملی 5  

فروشگاه »  اصفهان« در دهم آبان ماه سال جاری کاالیی به ارزش 800،000 ریال به شرکت »  قم« فروخت.

مطلوب است: 
صدور سند حسابداری این رویداد با فرض اینکه شرکت »  قم«  ؛

1  وجه معامله را بالفاصله و نقداً از طریق چک پرداخت نماید.
2  وجه معامله را بیست روز دیگر از طریق چک پرداخت نماید.
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1  جدول زیر مربوط به فعالیت های خرید و فروش کاال و دارایی می باشد. با استفاده از اطالعات 
سایر ستون ها، جدول زیر را کامل کنید. )بدون در نظر گرفتن ثبت عوارض و مالیات برارزش افزوده(.

ف
سیستم نگهداری شرح رویدادردی

موجودی کاال
ثبت حسابداری

بستانکاربدهکار

................................................دائمیخرید نقدی کاال1

........................اسناد دریافتنیادواریفروش در ازای دریافت سفته2

اسناد پرداختنیخرید کاال.............................................................................3
فروش کاالحساب های دریافتنیادواری.....................................................4

........................موجودی کاال........................خرید کاال در ازای صدور سفته5

................................................ادواریدریافت سفارش فروش کاال از فروشگاه الف 6

دریافت قسمتی از مبلغ فروش بابت سفارش 7
................................................ادواریفوق )ردیف 6(

تکمیل فرم سفارش )درخواست( خرید کاال 8
................................................دائمیو ارسال آن

دریافت کاالی سفارش شده موضوع ردیف 9
................................................دائمی8 و پرداخت وجه آن از صندوق 

10
الف  فروشگاه  شده  سفارش  کاالی  ارسال 
به  چک  به صورت  مبلغ  مابقی  دریافت  و 

سررسید 20 روز دیگر
................................................ادواری

................................................دائمیخرید اثاثه در قبال صدور سفته11

به 12 احتیاج  بر  مازاد  ملزومات  نقدی  فروش 
................................................ادواریهمان قیمت خرید

................................................دائمیاستعالم بها از شرکت تولیدی ب13

................................................دائمیدریافت پیش فاکتور از شرکت تولیدی ب14

کاال  فروش  و  خرید  مبلغ  ثبت  بر  دائمی  را  و  ادواری  تأثیر سیستم های  فعالیت1،  به  توجه  با    2
نمایید. بررسی  و…  اثاثه  و  ملزومات  مانند  دیگر  و  دارایی های 

فعالیت
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سایر حساب های پرداختنی )عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فروش(  

شرکت »الف« در سال جاری کاالیی به ارزش 5،000،000 ریال فروخته است. مبلغ عوارض و مالیات 
بر   ارزش افزوده فروش و مبلغ قابل دریافت از مشتری بابت این فروش چند ریال است؟

مبلغ قابل دریافت از مشتریعوارض ارزش افزودهمالیات بر ارزش افزودهمبلغ فروش

خالص  فروش  مبلغ  به  نسبت  را  افزوده  ارزش  بر  مالیات  و  عوارض  موظف اند  فروشندگان  قانون،  براساس 
را تحت سرفصل  مبالغ  این  تجاری در زمان خرید کاال،  واحدهای  نمایند.  از خریداران دریافت  و  محاسبه 
سایر حساب های دریافتنی ثبت )بدهکار( می کنند و در زمان فروش کاال، مبالغ دریافت شده بابت عوارض 

و  مالیات بر ارزش افزوده فروش، تحت سرفصل سایر حساب های پرداختنی ثبت )بستانکار( می شود.

صدور سند حسابداری فروش کاال در حالت نقدی و در صورتی که کاال مشمول عوارض و مالیات 
بر   ارزش افزوده باشد:

فعالیت

مثال

شمارۀ سند:                                          شرکت ...                            شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                           سند حسابداری                  تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××موجودی نقد

××                 درآمد فروش کاال

ـ مالیات بر ارزش افزوده ××                            سایر حساب های پرداختنی 

××××جمع:

شرح سند: بابت فروش نقدی کاال به شرکت/آقای ...

تنظیم کننده:                                 تأیید کننده:                                   تصویب کننده:

فروشگاه »گرگان« در 95/3/17 کاالیی به ارزش 300،000 ریال )بدون احتساب مالیات برارزش 
افزوده( به صورت نقد فروخت. این کاال مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

مطلوب است: 
صدور سند حسابداری این رویداد.
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شمارۀ سند:                                             فروشگاه گرگان                               شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 95/3/17                             سند حسابداری                            تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

327،000موجودی نقد

300،000       درآمد فروش کاال 

ـ مالیات بر ارزش افزوده 27،000         سایر حساب های پرداختنی 

327،000327،000جمع: سیصد و بیست و هفت هزار ریال

شرح سند: بابت فروش نقدی کاال

تنظیم کننده:                                 تأیید کننده:                                   تصویب کننده:

شرکت » تهران« در پنجم تیرماه سال جاری کاالیی به ارزش 4،600،000 ریال )بدون احتساب مالیات 
بر ارزش افزوده( به صورت نسیه فروخت. این کاال مشمول عوارض و مالیات برارزش افزوده می باشد.

مطلوب است:
صدور سند حسابداری این رویداد

شمارۀ سند:                                          شرکت ...                            شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: ..............                             سند حسابداری                  تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع: 

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                 تأیید کننده:                                   تصویب کننده:

فعالیت
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صدور سند حسابداری  بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته در سیستم دائمی   

در این سیستم هنگام فروش کاال دو ثبت الزم است: ثبت اول بر اساس قیمت فروش کاال و ثبت دوم بر اساس 
بهای تمام شده کاالی فروش رفته انجام می شود. در سیستم دائمی، بهای تمام  شدۀ کاال، پس از هر بار 
فروش، محاسبه و در ستون صادره کارت حساب کاال ثبت می شود و مبلغ آن به بدهکار حساب بهای تمام شدۀ 

کاالی فروش رفته و بستانکار موجودی کاال منظور می شود. 
برای  مالی  دورۀ  یک  در  مرتبط  و  شده  متحمل  هزینه های  تمامی  رفته:  فروش  کاالی  تمام شده  بهای 

دارد. نام  رفته  فروش  کاالی  تمام شده  بهای  رفته،  فروش  کاالهای  تحصیل 

عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تأثیری در ثبت بهای تمام شده کاالهای فروش رفته ندارد.

در سیستم دائمی، هنگام فروش کاال، موجودی کاال )افزایش   ، کاهش ( یافته و بهای تمام شدۀ 
کاالی فروش رفته )افزایش   ، کاهش ( می یابد.

بنابراین اگر سیستم دائمی باشد، سند حسابداری به صورت زیر ثبت می شود:

شمارۀ سند:                                                           شرکت ...                            شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                       سند حسابداری                       تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
××  موجودی نقد/ حساب های دریافتنی

××                                     درآمد فروش کاال
××  بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته

××                                     موجودی کاال
××××جمع:

شرح سند: بابت فروش کاال به شرکت / آقای…
تنظیم کننده:                                 تأیید کننده:                                         تصویب کننده:

مبلغ  به  بود  ریال   250،000 آن  تمام شدۀ  بهای  که  کاالیی   95/10/5 تاریخ  در  »گنبد«  بازرگانی 
فروخت. نقد  به صورت  ریال   280،000

مطلوب است:
صدور سند حسابداری این رویداد در سیستم دائمی و با فرض اینکه، 

الف( کاال از عوارض و مالیات بر ارزش افزوده معاف باشد.
ب( کاال مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده باشد.

نکته

فعالیت

فعالیت
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الف(

شمارۀ سند:                                                     بازرگانی گنبد                               شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                    سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
موجودی نقد

درآمد فروش کاال
بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته

موجودی کاال
جمع:

شرح سند:

تنظیم کننده:                                        تأیید کننده:                                     تصویب کننده:

ب(

شمارۀ سند:                                                 بازرگانی گنبد                                   شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                               سند حسابداری                                 تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند:

تنظیم کننده:                                        تأیید کننده:                                     تصویب کننده:
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بازرگانی »ایران  « هنگام فروش کاال، بهای تمام شدۀ آن را ثبت نمی کند، چون سیستم نگهداری موجودی فعالیت
کاال در این فروشگاه، )ادواری ، دائمی ( می باشد.

جدول زیر را مانند نمونه تکمیل کنید.

سیستم رویداد
نگهداری

حسابی که حسابی که بدهکار می شود؟
بستانکار می شود؟

موجودی 
نقد

حساب های 
دریافتنی

اسناد 
دریافتنی

بهای تمام شده 
کاالی 

فروش رفته

فروش 
کاال

موجودی 
کاال

فروش  کاال      در    قبال 
دریافت سفته

ــــادواری

دائمی

قبال  در  ال  کا فروش 
تعهد شفاهی خریدار

ادواری

دائمی

فروش نقدی کاال
ادواری

دائمی

به صورتی  کاال  فروش 
و  نقد  قسمتی  که 

مابقی نسیه باشد.

ادواری

دائمی

..............................................

فعالیت
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فعالیت

هزینۀ حمل کاالی فروش رفته   

اگر براساس توافق، فروشنده، هزینۀ حمل کاالی فروش رفته را پرداخت نماید، این هزینه به عنوان هزینه های 
فروشنده تلقی می شود و تحت عنوان »  هزینۀ حمل کاالی فروش رفته« ثبت می شود. دقت کنیم که هزینۀ 
این هزینه در  حمل کاالی فروش رفته ارتباطی با بهای تمام شده کاالی فروش رفته ندارد. چون 
سود   و زیان به عنوان هزینه های توزیع و فروش گزارش می شود ولی هزینۀ حمل کاالی خریداری شده از 
آنجا  که در بهای تمام شده کاالی خریداری شده دخالت داده می شود روی بهای تمام شدۀ کاالی فروش 

رفته تأثیر می گذارد.

اطالعات زیر در ارتباط با یک نوع کاال در اختیار می باشد:
ـ قیمت خرید 324،000 ریال ـ هزینۀ حمل کاالی فروش رفته 30،000 ریال ـ هزینۀ حمل کاالی 

خریداری شده 50،000 ریال. 
بهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده چند ریال است؟

آیا »هزینۀ حمل کاالی فروش رفته« مشمول مالیات برارزش افزوده است؟ بحث کنید.

مالیات  اعمال  )بدون  مقایسه ای  دائمی  به صورت  و  ادواری  روش  دو  در  فروش  حسابداری  عملیات  جدول 
بر     ارزش افزوده(

رویداد
سیستم دائمیسیستم ادواری

بستانکاربدهکارشرحبستانکاربدهکارشرح

موجودی نقد/ حساب های دریافتنی  بابت فروش کاال
                          فروش کاال        

××
××

موجودی نقد/ حساب های دریافتنی
             فروش کاال

××
××

بابت بهای تمام شده 
بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفتهثبتی انجام نمی گیردکاالی فروش رفته

                        موجودی کاال
××

××

کار عملی 6 

رویدادهای زیر مربوط به شرکت بازرگانی »خوزستان« که از سیستم ادواری استفاده می نماید در دست است 
)نیمه اول مهرماه سال جاری و مبادالت نقدی از طریق چک صورت می گیرد(

7/1ـ خرید 50 واحد کاال به مبلغ هر کدام 640،000 ریال به صورت نقد

فعالیت
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7/2ـ فروش 10 واحد کاال به مبلغ هر کدام 790،000 ریال به صورت نقد
7/3ـ عقد قرارداد برای فروش و تحویل 16 واحد کاال در تاریخ 7/15 طبق قرارداد مبلغ 4،500،000 

ریال پیش دریافت شد.
7/5ـ فروش 8 واحد کاال به مبلغ هر کدام 810،000 ریال به صورت نسیه 

7/7ـ فروش 7 واحد کاال به مبلغ هر کدام  815،000 ریال در ازای دریافت سفته سه ماهه
7/10ـ خرید 18 واحد کاال به مبلغ هر کدام 670،000 ریال به صورت نسیه

7/12ـ فروش 15 واحد کاال به مبلغ هر کدام  800،000 ریال که مبلغ 5،000،000 ریال از این معامله 
نقداً دریافت شد و مابقی دو هفته دیگر وصول می شود.

7/13ـ عقد قرارداد برای فروش و تحویل 12 واحد کاال در تاریخ 7/30 طبق قرارداد مبلغ 3،000،000 
ریال پیش دریافت شد.

7/14ـ دریافت طلب مربوط به فروش تاریخ 7/5
7/15ـ فروش 16 واحد کاال به مبلغ هر کدام 815،000 ریال مربوط به قرارداد فروش تاریخ 7/3 

و دریافت مابقی وجه آن

مطلوب است: 
صدور سند حسابداری رویدادهای فوق )مشمول مالیات بر  ارزش افزوده نمی باشد(

کار عملی 7  

از  قبل  )مبالغ  است:  بهمن ماه سال 1395 در دست  اول  برای هفتۀ  »  همدان«  فروشگاه  از  زیر  رویدادهای 
احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد(

11/1ـ فروش نسیه کاال به مبلغ 4،300،000 ریال به شرکت »  قزوین«. بهای تمام شدۀ این کاال 3،500،000 
ریال است.

فقره سفته یک ماهه  دریافت یک  و  امیری  آقای  به  ریال  مبلغ 5،000،000  به  کاال  فروش  11/3ـ 
 4،000،000 کاال  این  تمام شدۀ  بهای  شد.  دریافت  نقداً  مبلغ  مابقی  ریال،   2،000،000 مبلغ  به 

ریال است.
11/5ـ فروش کاال به مبلغ 3،000،000 ریال به بازرگانی » ایالم« و دریافت چک نقدی. بهای تمام شدۀ این 

کاال 2،500،000 ریال است.
11/7ـ در ازای بخشی از بدهی قبلی شرکت »  قزوین« مورخ 11/1، چک یک ماهه به ارزش 2،000،000 

ریال دریافت و مابقی طلب به صورت نقد از این شرکت دریافت شد.

مطلوب است: 
صدور سند حسابداری رویدادهای فوق با اعمال نرخ 9% مالیات بر  ارزش افزوده، با فرض:

الف( استفاده از سیستم ادواری
ب( استفاده از سیستم دائمی 
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کار عملی 8 

در تجارت خانه »  اردکان« ماندۀ حساب های دریافتنی تجاری در ابتدای سال 1395 معادل 3،700،000 ریال 
است. اسناد و مدارک جمع فروش های نقدی 12،000،000 ریال و جمع فروش های نسیه را 10،500،000  ریال 
نشان می دهد و مبلغ وصولی از بدهکاران )مشتریان( 6،250،000 ریال می باشد. این شرکت در پایان سال 
95 چند ریال بابت طلب خود )بدون در نظر گرفتن عوارض و مالیات بر ارزش افزوده( از مشتریان گزارش 

می کند؟

کار عملی 9 

جمع کل فروش های )نقد و نسیه( فروشگاه »خراسان« مبلغ 25،000،000 ریال است. این فروشگاه اسناد کافی 
برای تفکیک فروش های نقدی و نسیه نگهداری نمی کند ولی اسناد و مدارک دیگر نشان می دهد که تا پایان دوره 
مشتریان جمعاً مبلغ 8،800،000 ریال بابت بدهی خود )بدون در نظر گرفتن عوارض و مالیات بر ارزش افزوده( 
به حساب بانکی فروشگاه واریز نموده اند. این فروشگاه در اول سال مالی هیچ طلبی از مشتریان )حساب های 

دریافتنی تجاری( نداشته است ولی در پایان سال مالی ماندۀ حساب های دریافتنی 1،400،000 ریال است.
مطلوب است: 

محاسبه مبلغ فروش های نقدی و نسیه.

کار عملی 10 

در دهم فروردین سال 95 در شرکت »چالوس« کاالیی به ارزش 12،500،000 ریال به فروش رسید. مبلغ 
عوارض و مالیات بر ارزش افزوده 1،125،000 ریال می باشد. حسابدار کم تجربه شرکت بابت این فروش ثبت 
زیر را در دفاتر انجام داده است. اگر مبلغ عوارض و مالیات بر ارزش      افزوده به درستی محاسبه شده باشند، به 

حسابدار مذکور کمک کنید تا ثبت صحیح آن را صادر نماید.

شمارۀ سند:                                                 شرکت چالوس                                        شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 95/1/10                                سند حسابداری                                          تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

12،500،000حساب های دریافتنی

1،125،000سایر حساب های دریافتنیـ  مالیات بر ارزش افزوده

13،625،000                                         فروش کاال 

جمع:

شرح سند: بابت فروش کاال به صورت نسیه

تنظیم کننده:                                       تأیید کننده:                                      تصویب کننده:
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کار عملی11 
  

فرض کنید شما برای استخدام به شرکت بازرگانی »  فرشته« مراجعه نموده اید، این شرکت برای اینکه تخصص 
و  آزمایشی  تراز  شامل  آزمون  اطالعات  می آورد.  عمل  به  شما  از  را  زیر  آزمون  بسنجد  را  شما  توانایی  و 
آزمایشی  تراز  را صادر و در آخر  این رویدادها  باید سند حسابداری  رویدادهای یک ماهه می باشد که شما 

چهار ستونی شرکت را تنظیم نمایید.
تراز آزمایشی این شرکت در پایان آذر ماه 95 به شرح زیر است:

شرکت بازرگانی فرشته
تراز آزمایشی

                                                       95/9/30                                     ارقام به ریال

نام حساب
مانده حساب

بستانکاربدهکار
486،000موجودی نقد )1(

1،263،000حساب های دریافتنی تجاری
698،400سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

3،900،000موجودی کاال
230،000ملزومات اداری

6،410،000اثاثه و تجهیزات
8،000،000ساختمان

1،245،000حساب های پرداختنی تجاری
725،400سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

660،000پیش دریافت فروش کاال
؟سرمایه 

8،060،000فروش کاال
؟خرید کاال

1،628،000هزینۀ حقوق
910،000هزینۀ حمل کاالی خریداری شده
؟30،375،400جمع

)1( شامل 250،000 ریال مانده صندوق و 236،000 ریال ماندۀ بانکی.
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فعالیت های دی ماه این شرکت به قرار زیر بوده است:
برای ثبت مبالغ، رابطۀ زیر را در نظر بگیرد. نرخ مالیات بر ارزش افزوده 9% در نظر گرفته شود: })نرخ عوارض 

و مالیات × مبلغ فروش یا خرید( + مبلغ فروش یا خرید = کل مبلغ فاکتور یا مبلغ قابل پرداخت{
10/1ـ فروش نسیه 300 واحد کاال به بهای هر واحد 5،000 ریال به فروشگاه »همدان«.

10/3ـ خرید نسیه 880 واحد کاال به بهای هر واحد 5،000 ریال از تولیدی »  قزوین« 
10/6ـ فروش 500 واحد به بهای هر واحد 15،000 ریال به فروشگاه » جهرم«. در ضمن مبلغ 660،000 
ریال از این فروشگاه ماه قبل دریافت شده بود و برای مابقی مبلغ فاکتور، چک شمارۀ 2163 به تاریخ روز 

دریافت و به حساب بانکی شرکت واریز شد. 
10/11ـ فروش 200 واحد کاال به شرکت »  فارس« که 40% کل مبلغ فاکتور  )مبلغ قابل پرداخت( معادل 
872،000 ریال نقداً دریافت و واریز صندوق شد و برای بقیه چک شمارۀ 7452 به تاریخ 10/30 دریافت 

شد. 
10/14ـ خرید نقدی 340 واحد کاال از فروشگاه »   تهران  « و پرداخت وجه آن از طریق چک شمارۀ 7453. بهای 
هر واحد کاال 5،102 ریال بود که فروشنده 2% نرخ هر واحد را تخفیف داد و نهایتاً برای هر واحد 5،000 ریال 

پرداخت شد.
10/16ـ پرداخت هزینۀ حمل کاالی خریداری شده مورخ 10/14 به شرکت حمل و نقل »سمنان« از طریق چک 

شمارۀ 5145. کل مبلغ صورت حساب حمل مبلغ 100،000 ریال می باشد. 
10/18ـ فروش 200 واحد کاال به بهای هر واحد 16،000 ریال به شرکت » تبریز« و دریافت چک معادل 

کل مبلغ فاکتور به سررسید سه ماه بعد. 
10/21ـ پرداخت 30% بدهی تولیدی »قزوین«، موضوع خرید مورخ 10/3 از طریق صدور چک شمارۀ 5146. 
10/24ـ خرید اثاثه برای فروشگاه به مبلغ 2،000،000 ریال و صدور سفته یک ماهه. این دارایی معاف از 

پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
10/27ـ برای بیمۀ یک ساله موجودی ها مبلغ 2،289،000 ریال )شامل 189،000 ریال مالیات بر ارزش 

افزوده( از طریق چک شمارۀ 5147 به تاریخ روز پرداخت شد.
10/28ـ پرداخت هزینۀ حقوق کارکنان به مبلغ 1،600،000 ریال از طریق صدور چک شمارۀ 5148 به تاریخ روز.

10/29ـ واگذاری چک دریافتی شرکت »  فارس« موضوع مورخ 10/11 به بانک جهت وصول.
10/30ـ دریافت اعالمیۀ بستانکار از بانک بابت وصول طلب شرکت »  فارس«. 

از طرف فروشگاه »  همدان« به حساب  بر واریز 700،000 ریال  10/30ـ دریافت اعالمیۀ بستانکار مبنی 
بانکی شرکت بابت قسمتی از طلب مورخ 10/1.

مطلوب است:
1  سیستم نگهداری موجودی کاال ادواری است یا دائمی؟ چرا؟

2  صدور سند حسابداری رویدادهای فوق.
3  ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه و دفتر کل.

4  تنظیم تراز آزمایشی دوستونی برای شرکت بازرگانی » فرشته« به تاریخ 95/10/30.
5  آیا توازن ستون بدهکار و بستانکار تراز آزمایشی به معنی ثبت صحیح و کامل رویدادها بوده است؟ توضیح دهید.
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کار عملی 12 

شرکت » قم« به خرید و فروش پوشاک به صورت عمده اشتغال دارد، و از سیستم دائمی استفاده می کند. 
اطالعات مربوط به بدهکاران، فروش کاال و دریافت های نقدی این شرکت در بهمن ماه 95 به شرح زیر است 

)تمام دریافت های نقدی مستقیماً به حساب بانکی شرکت واریز شده است(.
تراز آزمایشی دفتر معین حساب های دریافتنی شرکت در اول بهمن به قرار زیر است:

شرکت قم
تراز آزمایشی دفتر معین حساب های دریافتنی

                                                                         95/11/1                                                 )ارقام به ریال(

شماره 
نام حسابحساب

مانده حسابگردش حساب

بستانکاربدهکاربستانکاربدهکار

23،700،00011،200،00012،500،0000فروشگاه بوکان13101
16،200،0008،788،0007،412،0000آقای احمدی13102
11،460،0001،960،0009،500،0000شرکت بابل13103
30،254،00013،434،00016،820،0000فروشگاه همدان13104
10،900،0007،500،0003،400،0000فروشگاه آمل13105

92،514،00042،882،00049،632،0000جمع

لیست فروش شرکت در طی بهمن ماه به قرار زیر بوده است:

نام شخص حقیقی تاریخ
یا حقوقی مشتری

بهای تمام شده
مبلغ فاکتور با احتسابمبلغ فروش )خرید(

شرایط پرداخت مالیات)6%( و عوارض)%3(

سفته یک ماهه12،200،00015،600،00017،004،000فروشگاه مشهد11/3
چک تاریخ 2،850،0003،900،0004،251،00011/25آقای احمدی11/4
نقدی7،100،0008،600،0009،374،000شرکت لرستان11/9
نسیه14،160،00017،450،00019،020،500فروشگاه آمل11/15
نسیه3،240،0005،300،0005،777،000فروشگاه بوکان11/19
نصف نقد و مابقی چک تاریخ 3،600،0004،100،0004،469،00012/10شرکت بابل11/25
نسیه1،900،0002،780،0003،030،200شرکت بروجرد11/29
نقدی4،300،0005،230،0005،700،700فروشگاه شاهرود11/30
ـ49،350،00062،960،00068،626،400جمع11/30
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دریافت های نقدی شرکت در طی بهمن ماه:

مبلغنام شخص حقیقی یا حقوقی مشتریتاریخ

15،000،000فروشگاه همدان11/1

4،000،000 ) پیش دریافت(فروشگاه شاهرود11/2

7،412،000آقای احمدی11/3

8،000،000شرکت بابل11/8

3،400،000فروشگاه آمل11/11

4،251،000آقای احمدی11/25

18،277،000فروشگاه بوکان11/28

60،340،000جمع11/30

مطلوب است:
1  صدور سند حسابداری فروش کاال و وصول مطالبات.

2  ثبت اسناد حسابداری در دفتر روزنامه
3  تهیه تراز آزمایشی دفتر معین حساب های دریافتنی به تاریخ 11/30.

پیشنهاد می گردد به غیر از موارد خرده فروشی که خریدار مصرف کنندۀ نهایی است، تمامی فروش ها 
به صورت نسیه )حساب های دریافتنی( ثبت شود و سپس ثبت دریافت وجه یا اسناد دریافتنی آن 
صورت پذیرد، این امر موجب نگهداری سوابق حسابداری مشتری شده و امکان تجزیه و تحلیل حساب 

مشتریان را فراهم می کند.
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 ارزشیابی     

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و ... (2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف حساب فروش و حساب های پرداختی)عوارض و مالیات بر ارزش افزوده(6

تفکیک حساب های دریافتنی از اسناد دریافتنی7

تفکیک دریافتنی های تجاری از غیرتجاری8

 صدور سند حسابداری فروش به صورت دستی و رایانه ای9

  صدور سند حسابداری مالیات ارزش افزوده به صورت دستی و رایانه ای10
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تحقیق کنید 

به نظر شما و با توجه به مهارت های کسب شده در این پودمان چه اصول اخالقی الزم است در راستای 

امر فروش )شامل بستن قرارداد، صدور صورت حساب و...( مورد توجه قرار گیرد؟ 

بحث کنید 

به نظر شما کمک حسابدار فروش کاال چه مسئولیت هایی در برابر خدا، خویشتن، جامعه و محیط زیست 

دارد؟
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شرح کار

2 کنترل لیست قیمت هاي مصوب با اعالم قیمت به مشتري 1 کنترل درخواست مشتري با موجودي کاال                           
4  تطبیق فروش و آیین نامه معامالت و دستورالعمل هاي داخلي 3  کنترل بررسي نحوه فروش به مشتري و اعتبارسنجي ایشان    

5 تطبیق فاکتور فروش با حواله انبار، درخواست فروش، بارنامه و برگه تحویل کاال
8 صدور سند مالیات بر ارزش افزوده 7 صدور سند حسابداري فروش               6 بررسي اسناد و مدارک دریافت وجه فروش         

9 بررسي محاسبات فاکتور فروش )قیمت هاي کاال و جمع فاکتور و مالیات ارزش افزوده( کنترل و بررسي فروش هایي که کاال ارسال شده 
ولي هنوز مزایا و مخاطرات آن منتقل نشده است.

استاندارد عملکرد

توانایي صدور سند حسابداري فروش کاال بر اساس مستندات و مدارک مثبته طبق قانون مالیات هاي مستقیم، آیین نامه معامالت و دستورالعمل هاي 
داخلي صدور سند حسابداري خرید کاال بر طبق استانداردهاي آیین نامه معامالت بر اساس مدارک و اسناد مثبته 

شاخص ها

2  صدور مجوز خروج کاال    1  کنترل مستندات فروش )قبل از فروش(                                     
4  صدور سند حسابداري فروش 3  تکمیل و کنترل مستندات فروش کاال )بعد از فروش(                      

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات

شرایط:  اتاق ـ میز و صندلي ـ رایانه ـ نرم افزار حسابداري فروش ـ ماشین حساب ـ قانون مالیات هاي مستقیم ـ آیین نامه معامالت ـ فاکتور 
فروش ـ لیست مصوب قیمت هاي فروش ـ در اختیار داشتن موجودي هاي محصول ـ لیست منتخب اعتباري مشتریان و مصوبات مربوط به 
آنها ـ استانداردهاي حسابداري ـ اسناد مورد نیاز 8 فقره فروش کاال به روش هاي گوناگون و در زمان هاي متفاوت طي مدت حداکثر 40 دقیقه
ابزار و تجهیزات: میز و صندلي اداري ـ سیستم رایانه ـ ماشین حساب ـ نرم افزار حسابداري فروش ـ نرم افزار Excel ـ برگ حواله انبارـ 

آیین نامه معامالت ـ قانون مالیات هاي مستقیم ـ قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ استانداردهاي حسابداري

معیار شایستگی

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
1کنترل مستندات فروش )قبل از فروش(1
2صدور مجوز خروج کاال2
2تکمیل و کنترل مستندات فروش کاال )بعد از فروش(3
2صدور سند حسابداري فروش4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: دقت، رازداری، امانت  داری
غیر فني : *1 محاسبه و ریاضی ، مدیریت زمان ، *2 درستکاري ، مسئولیت پذیري، تصمیم گیري 

2 

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی صدور سند فروش



و  اولیه، کاالهای ساخته شده  انواع موجودی ها شامل مواد  انبار وجود دارد که  نام واحد  به  اغلب شرکت ها قسمت مهمی  در 
نیمه ساخته )در شرکت های تولیدی(، کاالهای خریداری شدۀ آماده برای فروش )در شرکت های بازرگانی( و همچنین ملزومات 
و قطعات یدکی در آن نگهداری می شود. کنترل و ثبت ورود و خروج موجودی ها بر اساس مجوزهای صادره و انتخاب یک روش 
انبار و حسابداری، همواره  قیمت گذاری و اطالع از میزان موجودی ها در هر زمان به منظور ایجاد ارتباط مناسب بین سیستم 
با  اهمیت بوده و یکی از نیازهای مهم مدیران می باشد تا بر اساس آن، برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند. در این پودمان با فرم های 
مورد نیاز در انبار، کارت حساب کاال، روش های قیمت گذاری شامل اولین صادره از اولین وارده، اولین صادره از آخرین وارده، 

میانگین، شناسایی ویژه و همچنین روش های برآورد موجودی کاال آشنا خواهید شد.

پودمان 3

حسابداری تنظیم کارت حساب کاال
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مقدمه   

   آیا می دانید کاردکس )کارت حساب( کاال چیست و چه کاربردی دارد؟
   چه مستنداتی برای ثبت ورود و خروج کاال الزم است؟
   آیا می دانید هدف از روش های قیمت گذاری چیست؟

   کاالهای خارج شده از انبار به منظور فروش چگونه قیمت گذاری می شوند؟

ُسوَل َوتَُخوُنوا َأَمانَاتُِكْم َوَأنُْتْم تَْعلَُمونَ « »  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا لَ تَُخوُنوا اللََّه َوالرَّ

ای کسانی که ایمان آورده اید خدا و رسول را، خیانت نکنید و مبادا درامانت های خود خیانت کنید، با اینکه می دانید.
                  »  انفال/ 27«                

استاندارد   عملکرد   

اساس  بر  رفته  فروش  کاالی  شدۀ  تمام  بهای  محاسبۀ  و  مثبته  اسناد  اساس  بر  کارت حساب      کاال  تنظیم 
استانداردهای     حسابداری.

 شایستگی هایی که در این پودمان کسب می کنید: 

1  کنترل مستندات ورود و خروج کاال
2  ثبت مقادیر وارده و صادره در کارت حساب کاال

3 محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته با استفاده از روش های قیمت گذاری و مطابق با استانداردهای 
حسابداری
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کارت  حساب کاال  

شرکت »  الف« به خرید و فروش 10 قلم کاال اشتغال دارد، به نظر شما این شرکت باید چند کارت حساب 
کاال نگهداری کند؟ بحث کنید.

به کارتی که در آن تمامی اطالعات دربارۀ گردش و وضعیت موجودی کاال در انبار، برای هر نوع کاال به طور 
جداگانه، به منظور اطالع از مقدار کّمی و ارزش ریالی کاالهای وارده، صادره و موجودی و همچنین محل 
نگهداری آنها ثبت می شود، »کارت حساب کاال یا کاردکس کاال« گفته می شود. تصویر 1ـ3 نمونه ای از 

کارت حساب کاال را نشان می دهد.

تمامی عملیات ورود و خروج یک کاال در کارت حساب همان کاال ثبت می شود.

با توجه به تعریف فوق، به نظر شما »کارت حساب کاال« باید حاوی چه اطالعاتی باشد؟

شرکت...
..................................  شماره قفسه:..................................نام کاال: 
..................................  روش ارزیابی:.................................. کد کاال:

..................................نقطه تجدید سفارش:  ..................................                                                                     واحد شمارش:
..................................  میزان سفارش:..................................نوع یا مدل کاال:

تاریخ

شرح

موجودیصادرهوارده

شماره ماهروز
بهای مقداررسید

شمارهبهای کلواحد
حواله

بهای مقدار
واحد

بهای
بهای کلبهای واحدمقدار

کلجزءجزءکل

تصویر 1ـ3ـ نمونه فرم کارت حساب کاال

فعالیت

فعالیت

نکته
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تاریخ )روز و ماه(: در این قسمت تاریخ ورود و خروج کاال بر حسب روز و ماه درج می شود.
ستون شرح: نوع رویداد شامل خرید، فروش، برگشت از خرید، برگشت از فروش و... در این ستون 
درج می شود. درصورتی که کاال از قبل موجودی داشته باشد در این ستون قبل از موارد ذکر شده 

عنوان موجودی ابتدای دوره درج می شود.
ستون وارده)خرید(کارت حساب کاال: در ستون وارده )خرید( کارت حساب کاال، مبالغ خرید کاال 
و هزینه حمل کاالی خریداری شده و برگشت از خرید ثبت می شود. در این ستون با کسر نمودن 
مجموع برگشت از خرید، از مجموع خریدها )و هزینه حمل کاالی خریداری شده در صورت وجود( 

می توان بهای تمام شده کاالی خریداری شده را به دست آورد.
روش های  از  یکی  اساس  بر  که  واحد  هر  شدۀ  تمام  بهای  فروش،  تعداد  صادره)فروش(:  ستون 
قیمت گذاری در هر بار فروش تعیین می شود و همچنین بهای تمام شدۀ کل کاالی فروش رفته در 
این ستون درج می شود. در صورتی که برگشت از فروش وجود داشته باشد، در این ستون به صورت 

می شود. درج  منفی 
موجودی)باقیمانده(: در این ستون تعداد کاالی باقیمانده و بهای تمام شدۀ آن درج می شود. در هر 

رویداد، تعداد و مبلغ موجودی باقیمانده به صورت زیر تعیین می شود:
        تعداد فروش رفته ـ موجودی های آماده برای فروش )تعداد موجودی ها قبل از فروش(= تعداد موجودی باقیمانده

با کمک دوستان و آشنایان خود، چند نمونه کارت حساب کاال از شرکت های مختلف تهیه نموده و 
اجزای آن را با هم بررسی نمایید.

خریدها و فروش های شرکت » تبریز« در ماه جاری به شرح زیر بوده است. با توجه به مطالب گفته 
شده در ارتباط با کارت حساب کاال، قسمت هایی را که با عالمت سؤال مشخص شده، برای این شرکت 

محاسبه کنید.

تعداد موجودیتعداد فروشتعداد خریدشرحتاریخ
25------------------------موجودی ابتدای دوره8/1
......؟------------100خرید8/5
30......؟------------فروش8/8
......؟------------115خرید8/12
33......؟------------فروش8/16
......؟9------------فروش8/21
92------------......؟خرید8/27
......؟18------------فروش8/30

فعالیت

فعالیت

 بهای تمام شدۀ موجودی پایان
دوره )بهای کل موجودی باقیمانده(

بهای تمام شدۀ کاالی آماده برای
ـ فروش )بهای کل موجودی ها قبل از فروش( =  بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته
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با مشاهده فرم کارت حساب کاال، مزایای استفاده از آن را فهرست کنید.

2  تشخیص اقالم مفقودی راکد1  دسترسی سریع به میزان موجودی کاال

  3 4

 5 6

 7 8

مستندات الزم برای تهیه کارت حساب کاال  

1  رسید انبار

1  پس از ورود کاالها به انبار چه فرمی تهیه می گردد؟
آن  تهیه  مبنای  و  تنظیم  واحدی  توسط چه  کاال  مستندات خرید  از  یکی  به عنوان  انبار  رسید    2

؟ چیست

این فرم، توسط انباردار در زمان تحویل کاال به انبار تنظیم شده و بیانگر مقدار و مشخصات کاالی وارده به 
انبار می باشد. 

تصویر 2ـ3 نمونه ای از رسید انبار را نشان می دهد.

فعالیت

فعالیت

تصویر2ـ3ـ نمونه رسید انبار
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با توجه به موارد گفته شده در ارتباط با بهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده، جدول زیر را کامل کنید.

بهای تمام شدۀ خریدبرگشت از خریدهزینۀ حمل خریدقیمت خریدردیف

........................؟180،00020،0005،000

143،000.......................؟2120،00032،000

512،000-80،000..................؟3

2،00074،000....................؟468،000

فعالیت

بهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده  

بهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده شامل تمام مخارجی است که برای رساندن کاال به وضعیتی که آمادۀ 
فروش گردد، صرف می شود. این مخارج شامل قیمت خرید و تمامی هزینه های مرتبط با آن است. الزم به 
یادآوری است که تخفیفات تجاری از قیمت خرید کسر می شود، زیرا موجودی کاال باید به بهای تمام شده 

ثبت گردد.
ستون وارده)خرید( کارت حساب کاال: در ستون وارده )خرید( کارت حساب کاال مبالغ خرید کاال و هزینۀ 
حمل کاالی خریداری شده و برگشت از خرید ثبت می شود، در این ستون با کسر نمودن مجموع برگشت از 
خرید، از مجموع خریدها )هزینۀ حمل کاالی خریداری شده در صورت وجود( می توان بهای تمام شدۀ کاالی 

خریداری شده را به دست آورد.

معادل 25 عدد کاال به قیمت هر یک 12،000 ریال خریداری و مبلغ 50،000 ریال بابت هزینۀ 
حمل آن پرداخت شد. در ستون وارده کارت حساب کاال، بهای تمام شدۀ هر واحد چند ریال ثبت 

می شود؟
.....................................................................................................................................................................................

فعالیت
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کار عملی 1   

شرکت بازرگانی »گیالن« در فروردین سال مالی جاری اطالعات مربوط به خرید نوعی رنگ ساختمان را به 
قرار زیر اعالم کرده است. مشخصات کاال )نام کاال: رنگ آبی متالیک، واحد شمارش: قوطی، کد کاال: 005، 
شماره قفسه: 52، روش ارزیابی: میانگین و نقطۀ تجدید سفارش: 10 قوطی(. تعداد موجودی این نوع کاال در 

ابتدای دوره 25 قوطی و بهای تمام شدۀ هر واحد آن 610 ریال است.

شماره رسید تاریخ
تعداد انبار

قیمت 
خریدهر 

واحد به ریال

کل هزینۀ حمل 
پرداختی تا محل 

شرکت به ریال

کل هزینۀ بیمۀ بین 
راهی پرداختی تا 
محل شرکت به 

ریال

قیمت فروش هر واحد 
به ریال

1/620150600750100680

1/1020245600540135685

1/122031006051،400130682

1/16204706101،050770692

1/2020530612480300695

1/2820650615850550695

مطلوب است:

1   محاسبۀ بهای تمام شدۀ هر واحد کاال در هر بار خرید
2   تنظیم ستون »   وارده  « کارت حساب کاال

3   محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالهای خریداری شده در پایان فروردین ماه



118

فعالیت

حل :

شرکت/فروشگاه...
..................................شماره قفسه:..................................نام کاال: 
..................................روش ارزیابی:..................................کد کاال:

..................................نقطه تجدید سفارش:..................................واحد شمارش:
..................................میزان سفارش:..................................نوع یا مدل کاال:

تاریخ

شرح

موجودیصادرهوارده

شماره ماهروز
بهای مقداررسید

شمارهبهای کلواحد
حواله

بهای مقدار
واحد

بهای
بهای کلبهای واحدمقدار

کلجزءجزءکل

2 حواله انبار

1  مبنای تهیۀ حواله فروش چیست و توسط چه واحدی صادر می شود؟
2  حواله فروش با رسید انبار چه تفاوتی دارد؟ در مورد کاربرد هر یک بحث کنید. 
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این فرم بعد از دریافت »درخواست کاال از انبار« و تحویل کاال به متقاضی یا خریدار، توسط انباردار صادر 
می شودکه به منزلۀ تأیید نهایی خروج کاال از انبار می باشد. حواله انبار فقط از نظر مقداری و یا تعدادی، 
ثبت  و  شده  مشخص  آن  ریالی  ارزش  حسابداری،  سیستم  در  و  می شود  تکمیل  انباردار  توسط 
حواله  انبار خارج شود،  از  داخلی  برای مصرف  درخواست شده  کاالی  اگر  که  است  به ذکر  می گردد. الزم 
مصرفی صادر گردیده و درصورتی که برای فروش از انبار خارج شود، حواله فروش صادر خواهد شد. تصویر 

4ـ3 نمونه ای از فرم حواله انبار را نشان می دهد.

تصویر 4ـ3ـ نمونه فرم حواله انبار

فرض کنید شما به عنوان انباردار در شرکتی مشغول به کار هستید و در دهم فروردین ماه سال جاری 
از طرف فروشگاه » سردشت« برگ درخواست یک نوع کاال به مدل »  الف/2« را دریافت کرده اید. طی 
این درخواست 100 واحد کاال از انبار جهت تحویل به فروشگاه » سردشت « خارج شود. نرخ فروش هر 
واحد آن 600 ریال و شماره حواله قبلی 1623 می باشد. شما پس از وصول برگ درخواست کاال چه 

اقداماتی انجام خواهید داد؟ یک نمونه حواله انبار برای این درخواست تنظیم نمایید.

فعالیت
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با توجه به مطالب گفته شده در این پودمان، »  رسید انبار« برای رویداد ........................... تهیه و »  حواله 
انبار« برای .......................... تهیه می شود.

در برخی شرکت ها ممکن است به جای رسید انبار، عناوین دیگری همچون قبض انبار یا اعالمیۀرسید 
کاال استفاده شود و به جای حواله انبار ممکن است عناوین دیگری همچون اعالمیۀ صدور کاال، 

حواله خروج کاال از انبار، حواله فروش و یا رسید تحویل کاال به مشتری، استفاده شود.

بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و موجودی ها  

از آنجا که خرید کاالها در طی دوره با قیمت های مختلف صورت می گیرد، ممکن است کاالهای مشابه با 
قیمت های متفاوت خریداری شوند. از این رو مبالغ ریالی قابل گزارش برای موجودی کاال و بهای تمام شدۀ 
کاالی فروش رفته در پایان دورۀ مالی، مشروط به پاسخ گویی به این سؤال است که » از بهای تمام شدۀ 
موجودی کاالی ابتدای دوره و خریدهای طی دوره، کدام باید به بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته 

و کدام به موجودی کاالی پایان دوره اختصاص یابد؟«
تصویر 5  ـ3  نحوۀ تخصیص بهای تمام شده به موجودی پایان دوره و کاالی فروش رفته را نشان می دهد.

فعالیت

موجودی کاالی 
پایان دوره

 بهای تمام شدۀ کاالی 
آماده برای فروش

 اِعمال روش های 
قیمت گذاری

تخصیص بهای تمام شده بهای تمام شده ای که باید تخصیص داده شود

موجودی کاالی 
ابتدای دوره

  بهای تمام شدۀ
 کاالی خریداری شده

بهای تمام شدۀ 
کاالی فروش رفته

تصویر 5  ـ3ـ نحوۀ تخصیص بهای تمام شده

نکته
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   ستون موجودی کارت حساب کاال: با توجه به اینکه پس از هر بار وارده به انبار یا صادره از انبار، تأثیر این 
تغییر در ستون موجودی اعمال گردیده است، بنابراین در ردیف آخر ستون موجودی همواره به طور مستقیم 

می توان تعداد و بهای تمام شدۀ موجودی پایان دوره را مشاهده کرد.

اکنون با توجه به مطالب گفته شده، هر یک از موارد زیر )ستون شرح(، از کدام ستون کارت حساب کاال 
قابل استخراج است؟

ستون موجودیستون صادرهستون واردهشرح

بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته

بهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده

بهای تمام شدۀ موجودی پایان دوره

موجودی کاالی ابتدای دوره 500،000 ریال، موجودی کاالی پایان دوره 800،000 ریال و بهای 
تمام شدۀ کاالی خریداری شده 1،600،000 ریال است. موارد زیر را تعیین نمایید. 

بهای تمام شدۀ کاالی آماده برای فروش: ..........................................................................................................

بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته: .....................................................................................................................

با توجه به اینکه  ستون صادره)فروش( کارت حساب کاال: در ستون صادره )فروش( کارت حساب کاال، 
بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و موارد برگشت از فروش در تاریخ های مختلف به صورت جداگانه ثبت 
گردیده اند، می توان با کسر نمودن مجموع برگشت از فروش، از مجموع فروش، تعداد و بهای تمام شدۀ کاالی 

فروش رفته را از این ستون نتیجه گرفت.

فعالیت

فعالیت

بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته 
تمامی هزینه های متحمل شده و مرتبط در یک دورۀ مالی برای تحصیل کاالهای فروش رفته، بهای 

تمام شدۀ کاالی فروش رفته نام دارد. 
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1  نحوه ثبت و تأثیر مبالغ ریالی هریک از رویدادهای زیر در کاردکس کاال به چه صورتی است؟

رویداد
ستونستون صادرهستون وارده

 موجودی

اضافه 
می شود

کسر 
اضافه بی تأثیرمی شود

می شود
کسر 
بی تأثیرکاهشافزایشبی تأثیرمی شود

-------خرید

برگشت از فروش

------هزینۀ حمل کاالی فروش رفته

برگشت از خرید

مالیات بر ارزش افزوده

هزینۀ حمل کاالی خریداری شده

فروش

2  هزینه حمل کاالی خریداری شده چه تأثیری بر بهای تمام شده هر واحد کاال دارد؟ بحث کنید.

فعالیت
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ارزشیابی        

شاخص های مورد ارزشیابی ردیف
نظرهنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزش شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و ... (2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن4

ارائۀ نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف کارت حساب کاال6

تعریف رسید انبار و حواله انبار7

تفکیک مستندات کارت حساب کاال8

محاسبۀ بهای تمام شدۀ هر واحد موجودی 9

توانایی ثبت اقالم وارده)تعدادی و ریالی( در کارت حساب کاال10
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روش های قیمت گذاری  

روش های قیمت گذاری، مبتنی بر اصل بهای تمام شده است و باید توجه داشت که هر یک از این روش ها، 
مختص محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و موجودی کاالی پایان دوره می باشد. با توجه به 
اینکه موجودی کاال بخش مهمی از دارایی های جاری اغلب واحدهای تجاری را تشکیل می دهد، انتخاب یک 

روش مناسب جهت ارزیابی موجودی کاال از اهمیت خاصی برخوردار است. 
تصویر 7ـ3 روش هــای قیمت گـذاری را در سیستم ادواری و دائمـی نشان

 می دهد:

فعالیت

روش های قیمت گذاری

الف( روش های 
قیمت گذاری عینی

روش اولین صادره از 
اولین وارده

روش اولین صادره از 
آخرین وارده

روش میانگین موزون 
)متحرک(

روش شناسایی ویژه

ب( روش های
 قیمت گذاری برآوردی

روش سود ناخالص

روش خرده فروشی

تصویر 7ـ3ـ روش های قیمت گذاری  
)محاسبۀ بهای تمام شده(

به  مجاز  موجودی های خود،  ارزیابی  برای  ما، شرکت ها  کشور  در  شما  نظر  به  عزیز،  1 هنرجویان 
استفاده از کدام روش هستند؟ و استفاده از کدام روش مجاز نیست؟ )برای پاسخ این سؤال از استاندارد 

شماره 8 کمک بگیرید و نتیجه را به هنرآموز خود گزارش کنید(.
2  با کمک هم کالسی های خود به سایت کدال )http://www.codal.ir( مراجعه کنید و صورت های 
ارزیابی  روش  از  توضیحی  یادداشت های  قسمت  در  و  کنید  بررسی  دلخواه  به  را  مالی چند شرکت 
موجودی کاال جویا شوید. نام شرکت هایی که صورت های مالی آنها را بررسی کردید و روش ارزیابی 

آنها را فهرست کنید.

روش )روش های( ارزیابینام شرکتردیف
1

2
3

4

5
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قبل از توضیح هر یک از روش های قیمت گذاری، الزم به ذکر است که روش های قیمت گذاری عینی مستلزم 
شمارش فیزیکی موجودی کاالی انبار است، که به آن انبارگردانی گفته می شود.

روش های قیمت گذاری عینی  

)First In First Out( FIFO 1 روش اولین صادره از اولین وارده ـ
 FIFO در این روش کاال به همان ترتیبی که وارد انبار شده، از انبار خارج می شود. به عبارت دیگر در روش
فرض بر این است که کاالهایی که زودتر خریداری شده اند، زودتر هم فروخته می شوند وکاالهایی که دیرتر 
خریداری شده اند، دیرتر فروخته می شوند و یا در موجودی کاالی پایان دوره باقی می مانند. بنابراین می توان 
نتیجه گرفت که در این روش، مبنای محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته به ترتیب قیمت 
موجودی کاالی ابتدای دوره و خریدهای اولیه)خریدهای قدیمی( می باشد و مبنای محاسبۀ بهای 
تمام شدۀ موجودی کاالی پایان دوره، قیمت آخرین خریدها می باشد. در شرکت هایی که کاالهای آنها 
حاوی تاریخ انقضای در معرض فاسد شدن، از مد افتادن و یا از رده خارج شدن قرار دارند، استفاده از روش 

FIFO مناسب می باشد. تصویر 8  ـ3 به درک این مطلب کمک می کند.

انبار کاال  

ورود کاال به انبار )خرید( موجودی کاالی ابتدای دوره خروج کاال از انبار )فروش(

  تصویر8  ـ3ـ جریان بهای تمام شدۀ در روش اولین صادره از اولین وارده

FiFo 
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حال اگر روش اولین صادره از اولین وارده را به خوبی متوجه شده باشید، با حذف واژه نادرست جمله 
زیر را کامل کنید:

» در روش اولین صادره از اولین وارده فرض می شود کاالیی که ) زودتر/ دیرتر( خریداری شده، )زودتر/ 
دیرتر( به فروش می رسد و موجودی پایان دوره از )اولین/ آخرین( خریدها تشکیل شده است.«

در شرکت پخش مواد غذایی »  میناب« اطالعات زیر در ارتباط با نوعی نوشابه برای اردیبهشت 95 در 
اختیار است، خرید و فروش این ماه شرکت کاًل به صورت نقدی انجام شده است.

طرف مقابلقیمت فروش واحدبهای تمام شدۀ واحدواحدتوضیحاتشرحردیف

--300100-موجودی اولیه1

تولیدی ایران-450110رسید انبار شماره 116خرید 22/5

آقای احمدی180-500حواله انبار شماره 52فروش 32/12

شرکت رفسنجان-200115رسید انبارشماره 117خرید 42/17

فروشگاه ایالم200-180حواله انبارشماره 53فروش 52/28

موجودی نوشابه ها در پایان ماه )95/2/31( معادل 270 واحد شمارش شده است. 

بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و موجودی کاالی پایان دوره به روش FIFO در سیستم ادواری و دائمی 
به صورت زیر محاسبه می شود:

روش های اولین صادره از اولین وارده در سیستم ادواری:

به نظر شما بهای تمام شدۀ موجودی کاالی پایان دوره )واحدهای فروش نرفته( و کاالی فروش رفته 
چند ریال است؟

بهای کل ـ ریالبهای واحد ـ ریالمقدارشرح

30010030،000موجودی کاالی ابتدای دوره

45011049،500خرید  2/5

20011523،000خرید 2/17

950102،500کاالی آماده برای فروش

).......؟.......()270(موجودی کاالی پایان دوره

........؟........680کاالی فروش رفته )180+ 500(

فعالیت

مثال

فعالیت



حسابداری تنظیم کارت حساب کاال

127

تعداد 270 واحد کاال در پایان دوره باقی مانده است. همان طور که گفته شد در روش اولین صادره از اولین وارده 
مبنای محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی پایان دوره، قیمت آخرین خریدها است. بنابراین تعداد 270 واحد به 

ترتیب زیر قیمت گذاری می شود:

200 واحد از خرید تاریخ 2/17 )آخرین خرید( به نرخ هر واحد 115 ریال:  23،000 = 115 × 200
و 70 واحد بقیه از خرید تاریخ 2/5 به نرخ هر واحد 110 ریال:                     7،700 = 110 ×70

بهای تمام شدۀ موجودی در پایان دوره                                                 30،700    

در روش اولین صادره از اولین وارده، بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته بر مبنای قیمت موجودی 
ابتدای دوره و خریدهای اولیه محاسبه می شود. با این حساب 680 واحد کاالی فروش رفته به چه 

می شود؟ قیمت گذاری  ترتیبی 
300 واحد از موجودی ابتدای دوره به نرخ هر واحد 100 ریال :              30،000 = 100×300
380 واحد بقیه از خرید تاریخ 2/5 به نرخ هر واحد 110 ریال:                   ............................................... 
بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته                                                  ...............................................                                       

کار عملی ٢  

اطالعات زیر در ارتباط با خرید و فروش کاالی »  الف/15« در فروشگاه »یاسوج« برای شهریورماه سال جاری 
در اختیار است:

بهای تمام شدۀ واحدواحد شمارشتعدادشرحتاریخ

120کارتن80موجودی ابتدای دوره6/1

100کارتن190خرید ـ رسید 6/720

ـکارتن200فروش ـ حوالۀ 6/1415

125کارتن230خرید ـ رسید 6/1921

ـکارتن210فروش ـ حوالۀ 6/2616

130کارتن85خرید ـ رسید 6/3022

مطلوب است: محاسبه بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و موجودی پایان دوره به روش اولین صادره از 
اولین وارده در سیستم ادواری.

فعالیت
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مثال

  )Last In First Out( LIFO 2 روش اولین صادره از آخرین وارده ـ 

روش اولین صادره از آخرین وارده بر عکس روش اولین صادره از اولین وارده است، اکنون با حذف واژۀ 
نادرست جمله زیر را کامل کنید:

از آخرین وارده فرض می شود که کاالیی که )زودتر/ دیرتر( خریداری شده،  اولین صادره  »  در روش 
از )اولین/ آخرین( خریدها تشکیل شده است«. )زودتر/ دیرتر( به فروش می رسد و موجودی پایان دوره 

در این روش بر عکس روش FIFO، فرض بر این است که کاالها از محل آخرین خریدهایی که وارد انبار شده، 
خارج می شود و باقیمانده )موجودی پایان دوره( مربوط به قدیمی ترین خریدها )اولین خریدها( و موجودی 
ابتدای دوره می باشد. پس می توان نتیجه گرفت در این روش مبنای محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالهای 
فروش رفته، قیمت آخرین خریدها و مبنای محاسبۀ بهای تمام شدۀ موجودی کاالی پایان دوره، 
می تواند قیمت خریدهای اول دوره و یا موجودی ابتدای دوره باشد. تصویر9ـ3 به درک این مطلب 

کمک می کند.

فعالیت

تصویر 9ـ3ـ جریان بهای تمام شدۀ در روش اولین صادره از آخرین وارده

انبار کاال  

ورود کاال به انبار )خرید( موجودی کاالی ابتدای دوره خروج کاال از انبار )فروش(

اکنون مثال قبل )شرکت پخش مواد غذایی میناب( را با روش LIFO حل می کنیم: 
واحد  هر  نرخ  به  دوره  ابتدای  موجودی  واحد   300 محل  از  کاًل  دوره  پایان  موجودی  واحد   270
100ریال قیمت گذاری می شود. در نتیجه بهای تمام شدۀ 270 واحد موجودی پایان دوره در این 

از: است  عبارت  روش 
بهای تمام شدۀ موجودی پایان دوره    27،000 = 100 × 270

روش اولین صادره از آخرین وارده در سیستم ادواری:
در روش اولین صادره از آخرین وارده، بهای تمام شدۀ موجودی کاالی پایان دوره از محل موجودی کاالی 

ابتدای دوره و خریدهای اولیه قیمت گذاری می شود.
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در روش اولین صادره از آخرین وارده، بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته بر مبنای قیمت آخرین خریدها 
محاسبه می شود. با این حساب 680 واحد کاالی فروش رفته در مثال قبل به چه ترتیبی قیمت گذاری 

می شود؟

23،000 = 115 × 200200 واحد از خرید 2/17 )آخرین خرید( به نرخ هر واحد 115 ریال:

........................................450 واحد از خرید 2/5 به نرخ هر واحد 110 ریال:

.................................................................................................................................................

........................................بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته

کار عملی 3  
با توجه به اطالعات فروشگاه یاسوج )کار عملی شماره 2(، بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و موجودی پایان 

دوره را به روش اولین صادره از آخرین وارده، در سیستم ادواری محاسبه نمایید.

فعالیت

بهای تمام شدۀ واحدواحد شمارشتعدادشرحتاریخ

120کارتن80موجودی ابتدای دوره6/1

100کارتن190خرید ـ رسید 6/720

ـکارتن200فروش ـ حوالۀ 6/1415

125کارتن230خرید ـ رسید 6/1921

ـکارتن210فروش ـ حوالۀ 6/2616

130کارتن85خرید ـ رسید 6/3022

3 روش میانگین 
در روش میانگین، گردش بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و بهای تمام شدۀ موجودی پایان دوره بر مبنای 
ترکیبی از قیمت های خرید قدیمی و جدید می باشد و کاربرد آن به روش نگهداری موجودی ها نیز بستگی 
دارد، اگر واحد تجاری از سیستم ادواری استفاده نماید، برای ارزیابی موجودی ها روش میانگین موزون 
ساالنه، شش ماهه و ... را به کار می گیرد، زیرا در سیستم ادواری شمارش فیزیکی کاال در پایان دوره انجام 
می شود و میانگین موزون قیمت یک واحد را تنها در پایان دوره می توان تعیین نمود. در سیستم ادواری در 
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پایان دوره میانگین موزون از تقسیم بهای تمام شدۀ کاالهای آماده برای فروش)موجودی کاالی ابتدای دوره   + 
بهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده طی دوره( بر تعداد کاالی آماده برای فروش به دست می آید:

                                                بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش
 _________________________ = میانگین موزون قیمت یک واحد  

                                                   تعداد کاالی آماده برای فروش
  تعداد موجودی کاالی پایان دوره × میانگین موزون قیمت یک واحد = بهای تمام شدۀ موجودی کاالی پایان دوره
    تعداد کاالهای فروخته شده × میانگین موزون قیمت یک واحد = بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته

مجدداً مثال شرکت پخش مواد غذایی »میناب« را به روش میانگین موزون حل می نماییم:

روش میانگین موزون
پایان دوره  در  تنها  واحد  قیمت یک  میانگین موزون  ادواری، محاسبۀ  همان طور که گفته شد در سیستم 

امکان پذیر است:

بهای کلبهای واحد ـ ریالمقدارشرح

30010030،000موجودی کاالی ابتدای دوره
45011049،500خرید  2/5
20011523،000خرید 2/17

950102،500کاالی آماده برای فروش
)29،131()270(موجودی کاالی پایان دوره

68073،369کاالی فروش رفته

____________________________بهای تمام شدۀ کاالی آماده برای فروش = میانگین موزون قیمت یک واحد 
تعداد کاالی آماده برای فروش

 = 102،500_______
950  = 107/895

 تعداد موجودی کاالی پایان دوره × میانگین موزون قیمت یک واحد= بهای تمام شدۀ موجودی کاالی پایان دوره
 29،131= 270 × 107/895
    تعداد کاالهای فروخته شده × میانگین موزون قیمت یک واحد= بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته
73،369 = 680 × 107/895
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1 روابط زیر را کامل نمایید.
الف( ................... = بهای تمام شدۀ )تعداد( کاالی فروش رفته ـ بهای تمام شدۀ )تعداد( کاالی آماده برای فروش

ب(  بهای تمام شدۀ )تعداد( کاالی آماده برای فروش = بهای )تعداد( کاالی خریداری شده + ...................
و  می نماید  استفاده  خود  کاالهای  قیمت گذاری  برای  موزون  میانگین  روش  از  »  نیشابور«  شرکت   2
اطالعات سایر  از  استفاده  با  قرار می دهد. شما  اختیار شما  با چند دوره در  ارتباط  را در  زیر  اطالعات 

ستون های جدول، قسمت های مجهول را پیدا کنید.

تعداد آماده ردیف
برای فروش

تعداد 
موجودی پایان 

دوره
تعداد 

فروش رفته
بهای تمام شدۀ 

کاالی آماده برای 
فروش

بهای تمام 
شدۀ

 یک واحد

بهای تمام شدۀ 
موجودی پایان 

دوره

بهای تمام شدۀ 
کاالی فروش

 رفته
..................؟..................؟......؟14،7001،0003،700564،000
2،400،000..................؟1،200..................؟......؟300......؟2
..................؟..................؟......؟5،9001،720،000....؟38،600
100،000300،000......؟..................؟......؟......؟43،200
..................؟300،000......؟..................؟1،5004،800......؟5
..................؟450،000250120،000......؟......؟......؟6

کار عملی 4  

با توجه به اطالعات فروشگاه یاسوج )کار عملی شماره 2(، بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و موجودی پایان 
دوره را به روش میانگین موزون، در سیستم ادواری محاسبه نمایید.

فعالیت

بهای تمام شدۀ واحدواحد شمارشتعدادشرحتاریخ
120کارتن80موجودی ابتدای دوره6/1
100کارتن190خرید ـ رسید 6/720
ـکارتن200فروش ـ حوالۀ 6/1415
125کارتن230خرید ـ رسید 6/1921
ـکارتن210فروش ـ حوالۀ 6/2616
130کارتن85خرید ـ رسید 6/3022

روش اولین صادره از اولین وارده در سیستم دائمی:
در سیستم دائمی ورود و خروج مقادیر موجودی ها به طور مستمر ثبت می شود و اطالعات و سوابق موجودی ها 
در این سیستم به هنگام است، برای این منظور فرم کارت حساب کاال در این سیستم مورد استفاده قرار 
می گیرد. حال به تنظیم کارت حساب کاال به روش اولین صادره از اولین وارده می پردازیم. همان طور که گفته 

شد در روش اولین صادره از اولین وارده گردش بهای تمام شده به ترتیب وقوع خریدها می باشد.       
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توضیح: ستون های بهای کل، از ضرب مقدار در بهای واحد به دست می آید.

)1(            300 × 100 = 30،000
)2(          )300 × 100( + )450 × 110( = 79،500             

شرکت پخش مواد غذایی میناب
15شماره قفسه:نوشابه  نام کاال : 

FIFOروش ارزیابی:21  کد کاال :

..................................نقطه تجدیدسفارش:بسته  واحد شمارش :

..................................میزان سفارش:.................................. نوع یا مدل کاال :       

تاریخ

شرح

موجودیصادرهوارده

شماره ماهروز
بهای مقداررسید

شمارهبهای کلواحد
حواله

بهای مقدار
واحد

بهای
بهای کلبهای واحدمقدار

کلجزء جزءکل

)1(30010030،000موجودی12

11645011049،500خرید52
300
450

100
11079،500)2(

52فروش122
      500300

200
100
110

30،000
22،000

52،00025011027،500

11720011523،000خرید172
250
200

110
11550،500

5318011019،800فروش282
70

200
110
11530،700

71،800بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته72،500بهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده
بهای تمام شدۀ 

30،700موجودی پایان دوره

با توجه به توضیحات گفته شده، مبالغ ستون صادره )فروش( در کارت حساب کاال بر مبنای بهای تمام 
شده )نه قیمت فروش( و با استفاده از روش های قیمت گذاری، محاسبه می شود.             

نکته
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فعالیت

با توجه به مطالب گفته شده، جریان بهای تمام شده کاالی فروش رفته و موجودی پایان دوره در هر یک از 
سیستم های دائمی و ادواری به شرح زیر است:

ریالسیستم ادواریریالسیستم دائمی

موجودی کاالی ابتدای دوره
اضافه می شود: بهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده

بهای تمام شدۀ کاالی آماده برای فروش
کسر می شود: بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته

موجودی کاالی پایان دوره

××
××    
××

)××(
××    

موجودی کاالی ابتدای دوره
اضافه می شود: بهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده

بهای تمام شدۀ کاالی آماده برای فروش
کسر می شود: موجودی کاالی پایان دوره

بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته

××
××
××

)××(
××     

به مثال شرکت »میناب« مراجعه کنید و با توجه به روش اولین صادره از اولین وارده جاهای خالی را 
نمایید: تکمیل 

ریالسیستم ادواریریالسیستم دائمی

موجودی کاالی ابتدای دوره
اضافه می شود: بهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده

بهای تمام شدۀ کاالی آماده برای فروش
کسر می شود: بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته

موجودی کاالی پایان دوره

............

............
.............
)............(
.............

موجودی کاالی ابتدای دوره
اضافه می شود: بهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده

بهای تمام شدۀ کاالی آماده برای فروش
کسر می شود: موجودی کاالی پایان دوره

بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته

............

............

............
)............(
.............

با بررسی اجزای کارت حساب کاال در مثال فوق، آیا قیمت فروش هر واحد کاال در کارت حساب کاال فعالیت
درج می شود؟
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شماره صفحه دفتر روزنامه: شماره سند:                                 شرکت پخش مواد غذایی میناب 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 95/2/12 

بستانکار) ریال(بدهکار) ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

                                                     

جمع:

شرح سند: 

تصویب کننده: تأیید کننده:  تنظیم کننده: 

موجودی کاالی باقی مانده در انبار )فروش نرفته(، بخش مهمی از دارایی های جاری شرکت های بازرگانی 
را تشکیل داده و تحت عنوان موجودی کاال در پایان دوره در ترازنامه منعکس می شود. موجودی کاالی 

پایان هر دوره، موجودی کاالی ابتدای دوره بعد محسوب می شود.

سند حسابداری فروش و بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته تاریخ 2/12 را برای شرکت پخش »میناب« 
)با اعمال نرخ 9% مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری( صادر نمایید.

فعالیت

نکته
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کار عملی 5   
اطالعات فروشگاه »یاسوج« مجدداً ارائه می شود:

بهای تمام شدۀ واحدواحد شمارشتعدادشرحتاریخ
120کارتن80موجودی ابتدای دوره6/1
100کارتن190خرید ـ رسید 6/720
-کارتن200فروش ـ حواله 6/1415
125کارتن230خرید ـ رسید 6/1921
-کارتن210فروش ـ حواله 6/2616
130کارتن85خرید ـ رسید 6/3022

مطلوب است: تنظیم کارت حساب کاال جهت محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و موجودی پایان 
دوره به روش اولین صادره از اولین وارده. 

فروشگاه یاسوج

..................................شماره قفسه:..................................نام کاال: 
..................................روش ارزیابی:.................................. کد کاال:

..................................نقطه تجدیدسفارش:..................................واحد شمارش:
..................................میزان سفارش:..................................نوع یا مدل کاال:

تاریخ

شرح

موجودیصادرهوارده

ماهروز
شماره 
رسید

مقدار
بهای 
واحد

بهای کل
شماره 
حواله

بهای مقدار
واحد

 بهای
مقدار

بهای
 واحد

بهای کل
کلجزءجزءکل

بهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده
بهای تمام شدۀ کاالی فروش 

رفته

بهای تمام شدۀ 
موجودی پایان 

دوره
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همان طور که از بررسی و مقایسۀ هر دو سیستم ادواری و دائمی نتیجه گرفتید، روش اولین صادره 
از اولین وارده در هر دو سیستم دارای نتایج یکسانی برای بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و بهای 

تمام شدۀ موجودی پایان دوره می باشد. دلیل آن را با کمک هنرآموز خود بررسی نمایید.

حال هنرجویان عزیز، کارت حساب کاال را برای شرکت »میناب« به روش اولین صادره از آخرین وارده 
و با توجه به توضیحات هنرآموز، تکمیل نمایید.

فعالیت

فعالیت

طرف مقابلقیمت فروش واحدبهای تمام شدۀ واحدواحدتوضیحاتشرحردیف

ــ 300100ـموجودی اولیه1

تولیدی ایرانـ450110رسید انبار شماره 116خرید 22/5

آقای احمدی180ـ500حواله انبار شماره 52فروش 32/12

شرکت رفسنجانـ200115رسید انبار شماره 117خرید 42/17

فروشگاه ایالم200ـ180حواله انبار شماره 53فروش 52/28

موجودی نوشابه ها در پایان ماه )95/2/31( معادل 270 واحد شمارش شده است.
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روش اولین صادره از آخرین وارده در سیستم دائمی:

شرکت پخش مواد غذایی میناب

نام کاال:              نوشابه                                                                                                       شماره قفسه:              15

LIFO                :کد کاال:              21                                                                                                               روش ارزیابی

واحد شمارش:    بسته                                                                                                         نقطه تجدید سفارش:  ...................

نوع یا مدل کاال: ...................                                                                                              میزان سفارش:             ...................

تاریخ

شرح

موجودیصادرهوارده

ماهروز
شماره 
رسید

مقدار
بهای 
واحد

بهای کل
شماره 
حواله

بهای مقدار
واحد

بها
مقدار

بهای 
واحد

بهای کل
کلجزءجزءکل

300موجودی12

116450خرید52

52500فروش122

117200خرید172

53180فروش282

بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفتهبهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده
بهای تمام شدۀ 
پایان  موجودی 

دوره
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1  چه تفاوت هایی بین روش های قیمت گذاری اولین صادره از اولین وارده و اولین صادره از آخرین فعالیت
وارده در محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و موجودی پایان دوره وجود دارد؟

2  با توجه به مثال حل شده شرکت پخش مواد غذایی »  میناب« دو جدول زیر را تکمیل کنید.
     جدول 1:

اولین صادره از آخرین واردهاولین صادره از اولین واردهسیستم ادواری

بهای تمام شدۀ موجودی پایان دوره

بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته

   جدول 2:

اولین صادره از آخرین واردهاولین صادره از اولین واردهسیستم دائمی

بهای تمام شدۀ موجودی پایان دوره

بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته

   نتیجه خود را از مقایسه جدول های فوق بیان نمایید.

کار عملی 6    

)LIFO اطالعات فروشگاه »  یاسوج« در ارتباط با کاالی»  الف/15« مجدداً ارائه می شود: )روش

بهای تمام شدۀ واحدواحد شمارشتعدادشرحتاریخ

120کارتن80موجودی ابتدای دوره6/1

100کارتن190خرید ـ رسید 6/720

-کارتن200فروش ـ حواله 6/1415

125کارتن230خرید ـ رسید 6/1921

-کارتن210فروش ـ حواله 6/2616

130کارتن85خرید ـ رسید 6/3022
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مطلوب است:
 محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و موجودی پایان دوره با استفاده از سیستم دائمی به روش اولین 

صادره از آخرین وارده.

کار عملی  7

اطالعات زیر از شرکت »  مشهد« در ارتباط با ورود و خروج کاالی »ب/500« برای مرداد ماه 95 در دست 
می باشد:

شرحشماره رسید انبار/ حواله انبارتاریخ
صادره )فروش(وارده)خرید(

تعدادفیتعداد

710200موجودی-5/1

500220خرید5/7420

700--فروش5/11375

200210خرید5/15421

320210خرید5/18422

600--فروش5/22376

550200خرید5/26423

580--فروش5/31377

مطلوب است:
1 محاسبۀ تعداد کاالی فروش رفته و تعداد موجودی کاال در پایان دوره )95/5/31(.

2 محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و بهای تمام شدۀ موجودی پایان دوره به روش اولین صادره 
از اولین وارده تحت سیستم ادواری.

3 تنظیم کارت حساب کاال جهت محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و بهای تمام شدۀ موجودی 
پایان دوره به روش اولین صادره از اولین وارده در سیستم دائمی.
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روش میانگین متحرک در سیستم دائمی:
در صورت به کارگیری سیستم دائمی،  روش میانگین متحرک )سیار( یک واحد کاال قابل اِعمال می باشد. 
در سیستم دائمی پس از هر بار ورود )خرید، برگشت از فروش( ضرورت دارد میانگین متحرک بهای تمام 
شدۀ یک واحد کاال محاسبه و در کارت حساب کاال ثبت شود. این میانگین پس از هر بار ورود کاال، از طریق 
تقسیم بهای تمام شدۀ کاالی آماده برای فروش بر تعداد کاالی آماده برای فروش در آن زمان تعیین می شود. 
بهای تمام شدۀ کاالهای فروش رفته مادامی که کاالی جدیدی خریداری نشده باشد،  بر اساس نرخ میانگین 

متحرکی خواهد بود که از قبل محاسبه شده است. 

 ...................... .................. و روش میانگین متحرک در سیستم  1  روش میانگین موزون در سیستم 
دارد. کاربرد 

2  در روش میانگین ........................... پس از هر بار ورود نرخ جدیدی محاسبه می شود.
3  تفاوت بین روش میانگین موزون و میانگین متحرک در تعیین بهای تمام شدۀ یک واحد را بیان 

کنید.

اطالعات شرکت پخش مواد غذایی » میناب« مجدداً در اختیار گذاشته می شود.

بهای تمام شده واحدتوضیحاتشرحردیف
واحد

قیمت فروش 
طرف مقابلواحد

موجودی 1
ــ300100ـاولیه

تولیدی ایرانـ450110رسید شماره انبار 116خرید 22/5

آقای احمدی180ـ500حوالۀ  انبار شماره 52فروش 32/12

شرکت رفسنجانـ200115رسید انبار شماره 117خرید 42/17

فروشگاه ایالم200ـ180حوالۀ  انبار شماره 53فروش 52/28

موجودی نوشابه ها در پایان ماه )95/2/31( معادل 270 واحد )بسته( شمارش شده است.
مطلوب است:

تنظیم کارت حساب کاال به روش میانگین متحرک.

فعالیت

مثال
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                                                 شرکت پخش مواد غذایی میناب
نام کاال:              نوشابه                                                                               شماره قفسه:             15

کد کاال:              21                                                                                       روش ارزیابی:                میانگین متحرک
واحد شمارش:    بسته                                                                                 نقطه تجدید سفارش:  ...................
نوع یا مدل کاال: ...................                                                                          میزان سفارش:            ...................

تاریخ
شرح

موجودیصادرهوارده

شماره ماهروز
ی مقداررسید بها

واحد
بهای
 کل

شماره 
بهای مقدارحواله

واحد
بهایمقداربهای کل

واحد
بهای
 کل

30010030،000موجودی12

)2(79،500)3(106)1(11645011049،500750خرید52

5250010653،00025010626،500فروش122

49،500)4(11720011523،000450110خرید172

5318011019،80027011029،700فروش282

بهای تمام شدۀ کاالی
72،500 خریداری شده

بهای تمام شدۀ
72،800 کاالی فروش رفته

بهای تمام شدۀ
پایان  موجودی   

دوره
29،700

1      300 + 450 = 750
2      30،000 + 49،500 = 79،500
3 میانگین جدید     106 = 750 ÷ 79،500     
4                                                                       میانگین جدید   110 = 450 ÷ 49،500     

1  مدیر شرکت شما ادعا نموده است که بهای تمام شده موجودی پایان دوره در سه روش، فایفو، 
الیفو و میانگین با وجود تورم )افزایش قیمت ها(، برابر خواهد بود. آیا ادعای وی را می پذیرید؟ در غیر 

این صورت وی را توجیه کنید )با کمک هنرآموز(.
2  در شرایط تورمی بررسی ترازنامۀ شرکت »الف« نشان می دهد که قیمت موجودی کاالی گزارش 
شده تفاوت چندانی با قیمت بازار آن ندارد. روش ارزیابی شرکت »الف« چه بوده است؟ توضیح دهید.

فعالیت
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جداول زیر، نتایج به کارگیری روش های ارزیابی فایفو، الیفو، میانگین موزون و متحرک را در شرکت 
پخش مواد غذایی »  میناب« نشان می دهد. با در نظر گرفتن این جداول و با کمک هنرآموز در مورد 

هر یک از سؤاالت زیر بحث کنید:
جدول 1:

الیفومیانگین موزونفایفوسیستم ادواری

72،50072،50072،500بهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده

71،80073،36975،500بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته

30،70029،13127،000بهای تمام شدۀ موجودی کاالی پایان دوره

جدول 2:

الیفومیانگین متحرکفایفوسیستم دائمی

72،50072،50072،500بهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده

71،80072،80075،200بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته

30،70029،70027،300بهای تمام شدۀ موجودی کاالی پایان دوره

1  چرا بهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده در هر سه روش یکسان است؟
2  هدف از به کارگیری روش های ارزیابی موجودی کاال چیست؟

3  آیا بهای تمام شدۀ کاالی آماده برای فروش در روش های مختلف ارزیابی تغییر پیدا می کند؟
4  آیا با اطالعات فوق، می توان گفت مبلغ موجودی کاالی ابتدای دوره چند ریال است؟

5  آیا ممکن است بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و بهای تمام شدۀ موجودی پایان دوره در هر 
یک از روش های فایفو، الیفو و میانگین با هم برابر شوند؟

فعالیت
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کار عملی 8 

اطالعات فروشگاه »یاسوج« در ارتباط با کاالی»  الف/15« مجدداً ارائه می شود: 

بهای تمام شدۀ واحدواحد شمارشتعدادشرحتاریخ

120کارتن80موجودی ابتدای دوره6/1

100کارتن190خرید ـ رسید 6/720

ـکارتن200فروش ـ حواله 6/1415

125کارتن230خرید ـ رسید 6/1921

ـکارتن210فروش ـ حواله 6/2616

130کارتن85خرید ـ رسید 6/3022

مطلوب است:
 محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و موجودی پایان دوره به روش میانگین در سیستم دائمی.

کار عملی 9  

اطالعات زیر در مورد خرید و فروش یک نوع ماده اولیه تولیدی به نام »الف« از شرکت »   ارومیه« برای دی ماه 
این ماده حاوی 10 قوطی بوده و قیمت فروش هر قوطی 350 ریال  از  95 در اختیار می باشد. هر بسته 

می باشد.

بهای تمام شدۀ هر واحدواحد شمارشتعدادشرحشماره رسید/ حوالهتاریخ

موجودی ابتدای دوره---10/1
2،500بسته12
240قوطی16

2،550بسته10خرید10/6741
ـقوطی188فروش10/15568
2،600بسته20خرید10/20742

فروش10/24569
ـبسته15
ـقوطی5

2،750بسته8خرید10/30743
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مطلوب است:
1 محاسبۀ تعداد کاالی فروش رفته و تعداد موجودی کاال در پایان دوره.

2  محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و بهای تمام شدۀ موجودی پایان دوره به روش های اولین 
صادره از اولین وارده، اولین صادره از آخرین وارده و میانگین موزون با فرض استفاده از سیستم ادواری.

3 تنظیم کارت حساب کاال جهت محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و بهای تمام شدۀ موجودی 
پایان دوره به روش های اولین صادره از اولین وارده، اولین صادره از آخرین وارده و میانگین متحرک با فرض 

استفاده از سیستم دائمی.
4 صدور سند حسابداری رویدادهای فوق در هر یک از روش های ارزیابی گفته شده با اعمال %9 مالیات 

بر   ارزش افزوده. )تمام خریدها و فروش ها به صورت نسیه بوده است(.

کار عملی 10  

 »m2« شرکت »   کرمان« به خرید و فروش مواد اولیه تولیدی اشتغال دارد. اطالعات زیر در ارتباط با ماده اولیه نوع
برای آذر ماه سال جاری در اختیار است: )ماده اولیه »m2« و حمل کاال و صورت حساب های حمل کاال معاف از 

مالیات بر ارزش افزوده است(.
ابتدای دوره شامل 5 واحد به قیمت هر واحد 1،000 ریال و 3 واحد به قیمت هر واحد  9/1ـ موجودی 

1،200 ریال.
9/3ـ خرید 20 واحد طی رسید انبار شماره 121 به قیمت هر واحد 1،250 ریال و پرداخت 3،000 ریال 

بابت هزینۀ حمل کاالی خریداری شده.
9/8ـ فروش 18 واحد طی حواله انبار شماره 96 به قیمت هر واحد 1،800 ریال.

9/14ـ خرید 32 واحد طی رسید انبار شماره 122 به قیمت هر واحد 1،000 ریال و مطابق بارنامه دریافتی 
مبلغ 8،000 ریال بابت هزینه حمل کاالی خریداری شده پرداخت شد.

9/20ـ فروش 28 واحد طی حواله انبار شماره 97 به قیمت هر واحد 1،850 ریال.
9/21ـ طبق توافق با خریدار، هزینۀ حمل کاالی فروش اخیر )تاریخ 9/20( به عهدۀ فروشنده بوده و از این 

بابت مبلغ 7،000 ریال به شرکت حمل و نقل پرداخت شد.
9/28ـ خرید 12 واحد طی رسید انبار شماره 123 به مبلغ 16،800 ریال و پرداخت 100 ریال بابت هزینۀ 

حمل هر واحد کاالی خریداری شده.
با فرض اینکه تمام معامالت نقدی است مطلوب است:

1  محاسبۀ تعداد کاالی فروش رفته و تعداد موجودی کاال در پایان دوره.
2 محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و بهای تمام شدۀ موجودی پایان دوره به روش های اولین 

صادره از اولین وارده، اولین صادره از آخرین وارده و میانگین موزون با فرض استفاده از سیستم ادواری.
3  تنظیم کارت حساب کاال جهت محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و بهای تمام شدۀ موجودی 
پایان دوره به روش های اولین صادره از اولین وارده، اولین صادره از آخرین وارده و میانگین متحرک با فرض 

استفاده از سیستم دائمی.
4  صدور سند حسابداری خرید، هزینه حمل کاالی خریداری شده، فروش و بهای تمام شدۀ کاالی فروش 

رفته در هر یک از روش های ارزیابی.
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کار عملی 11  

فروشگاه نوشت افزار »جاجرود« اطالعات زیر را در ارتباط با گردش یک نوع ماشین حساب، طی سه ماه ابتدای 
سال 95 در اختیار می گذارد:

بهای خرید یک واحد تعداد ـ واحدشرحتاریخ
)ریال(

بهای فروش یک
 واحد )ریال(

10موجودی ابتدای دوره1/1
18

20،000
21،000

523،000فروش )حواله 24(1/7
1221،000خرید )رسید 127(1/24

در تاریخ 1/24 مبلغ 18،000 ریال بابت هزینه حمل کاالی خریداری شده پرداخت گردید.
724،500فروش )حواله 101(2/2
424،500فروش )حواله 145(2/25
1022،000خرید )رسید 207(3/10
425،000فروش )حواله 275(3/27
525،000فروش )حواله 293(3/30

مطلوب است:
تنظیم کارت حساب کاال برای محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و بهای تمام شدۀ موجودی پایان 

دوره به روش های اولین صادره از اولین وارده، اولین صادره از آخرین وارده و میانگین متحرک.

روش شناسایی ویژه  

این روش در حقیقت جریان های واقعی بهای تمام شدۀ را ردیابی می کند. در این روش دقیقاً مشخص می شود 
که کاالی خارج شده از انبار با چه قیمتی خریداری شده است و کاالهای پایان دوره موجود در انبار مربوط 
به کدام خریدها می باشد. چون در این روش بهای تمام شدۀ هر واحد در زمان تحصیل به تفکیک مشخص 
می شود، جریان بهای تمام شدۀ با جریان واقعی کاالها منطبق می باشد و زمانی که تعداد و تنوع اقالم 
موجودی کاال قابل توجه نیست، کاربرد دارد. این روش برای اقالم گران بها و قابل تفکیک از قبیل جواهرات، 
خودرو و... کاربرد بیشتری دارد. روش شناسایی ویژه در هر دو سیستم ادواری و دائمی موجودی ها مورد 
استفاده قرار می گیرد، اما بیشتر در سیستم دائمی موجودی ها که شناسایی تفکیک بهای تمام شده هر یک 

از اقالم خاص فروش رفته قابل تشخیص می باشد، کاربرد عملی دارد.
امروزه با نصب برچسب قیمت کاال و بارکد بر روی تک تک اقالم کاالی خریداری شده، به کمک رایانه و براساس 
تمام شدۀ موجودی های  بهای  و  فروخته شده  تمام شدۀ کاالهای  بهای  مربوط، می توان  افزار  نرم  سیستم 

باقیمانده را به راحتی تعیین نمود.
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»روش شناسایی ویژه بر جریان واقعی بهای تمام شدۀ مبتنی است نه جریان فرضی«نکته

با قیمت های مختلفی صورت گیرد، آیا کاربرد روش  1  در صورتی که خرید کاال به دفعات زیاد و 
دهید. توضیح  بود؟  خواهد  عملی  ویژه  شناسایی 

2  کاربرد روش شناسایی ویژه برای چه شرکت هایی مناسب است؟ چند نمونه نام ببرید.

مثال   

اطالعات زیر در ارتباط با خرید و فروش خودرو از نمایشگاه اتومبیل »بهبهان« برای مهرماه 95 در دست 
می باشد:

شماره رسید تاریخ
قیمت  تمام شدۀ یک واحدتعدادشرحانبار/ حواله انبار

)قیمت خرید + هزینه بیمه + هزینه حمل(

6205،000،000موجودی ابتدای دورهــ7/1

ـ3فروش )از محل موجودی ابتدای دوره(7/6102

8207،000،000خرید7/15131

فروش )2 واحد از محل موجودی ابتدای 7/18103
ـ5دوره و بقیه از محل خرید 7/15(

7208،500،000خرید7/23132

فروش )4 واحد از محل خرید 7/15 و 7/29104
ـ7بقیه از محل خرید 7/23(

مطلوب است:
1  محاسبۀ تعداد خودروهای فروش رفته و تعداد خودروهای باقی مانده در پایان مهرماه

2  محاسبۀ بهای تمام شدۀ خودروهای فروش رفته و خودروهای موجود )روش شناسایی ویژه(

فعالیت
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حسابداری تنظیم کارت حساب کاال

فروشگاه بهبهان
نام کاال:              خودرو                                                                      

کد کاال:              ...................                                                              روش ارزیابی:              شناسایی ویژه
واحد شمارش:    ...................                                                              نقطه تجدید سفارش:...................
نوع یا مدل کاال: ...................                                                              میزان سفارش:          ...................

تاریخ
شرح

موجودیصادرهوارده

ماهروز
شماره 
رسید

بهای کلبهای واحدمقدار
شماره 
حواله

مقدار
بهای واحد

بها
مقدار

بهای
واحد

بهای کل
کلجزءجزءکل

6205،0001،230،000موجودی17

1023205،000615،0003205،000615،000فروش67

1318207،0001،656،000خرید157
3
8

205،000

207،000
2،271،000

1035فروش187
2
3

205،000

207،000

410،000

621،000
1،031،000

1
5

205،000

207،000
1،240،000

1327208،5001،459،500خرید237
1
5
7

205،000

207،000

208،500

2،699،500

1047فروش297
4
3

207،000

208،500

828،000

625،500
1،453،500

1
1
4

205،000

207،000

208،500

1،246،000

3،099،500بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته3،115،500بهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده
بهای تمام شدۀ

 موجودی پایان دوره
1،246،000

راه حل )مبالغ بر حسب هزار ریال(



148

کار عملی 12  

شرکت »سبزوار« فعالیت خود را از اول خرداد ماه سال 1395 شروع نمود و اطالعات زیر را در مورد خرید و 
فروش نوعی کاال )غیر مشمول مالیات بر ارزش افزوده( در اختیار می گذارد. تمام خریدها و فروش های شرکت 

به صورت نقد صورت گرفته است.

فروش های طی ماهخریدهای طی ماه
بهای فروش هر واحدتعدادتاریخبهای تمام شده هر واحدتعدادتاریخ
95/3/41430،00095/3/101240،000
95/3/9531،00095/3/14840،500
95/3/12832،00095/3/241441،500
95/3/201032،500

سایر اطالعات
ـ از 12 واحد کاالی فروش رفته در تاریخ 3/10، تعداد 10 واحد آن از محل خرید 3/4 بوده و بقیه از محل 

خرید 3/9 فروش رفته.
ـ 8 واحد کاالی فروش رفته تاریخ 3/14 کاًل از محل خرید 3/12 بوده.

ـ از 14 واحد کاالی فروش رفته تاریخ 3/24، تعداد 3 واحد آن از محل خرید 3/4، تعداد 2 واحد از محل 
خرید 3/9 و باقی مانده از محل خرید 3/20 بوده.

مطلوب است:
1 محاسبه تعداد کاالی آماده برای فروش، تعداد کاالی خریداری شده، تعداد کاالی فروش رفته و تعداد 
موجودی پایان دوره )راهنمایی: از آنجایی که شرکت در اولین سال فعالیت می باشد، فاقد موجودی کاالی 

ابتدای دوره است(.
2 محاسبه بهای تمام شده کاالی فروش رفته و بهای تمام شده موجودی پایان دوره به روش شناسایی ویژه 

با فرض اینکه:
الف( سیستم دائمی باشد.                             ب( سیستم ادواری باشد.

3 صدور سند حسابداری رویدادهای فوق با توجه به مفروضات الف و ب بند2.

روش های برآوردی 
در هر یک از روش های بیان شده فرض بر این بود که شرکت ها می توانند موجودی های خود را شمارش کنند 
اما ممکن است به دالیلی) از جمله سیل، زلزله، آتش سوزی، صاعقه و...(  موجودی ها از بین رفته و یا شمارش 
آنها مستلزم صرف وقت و هزینه های هنگفتی باشد یا اینکه برای تهیۀ صورت های مالی میان دوره ای، شمارش 
موجودی ها مقرون به صرفه نباشد و مدیریت نیاز به برآورد موجودی کاال داشته باشد. در چنین شرایطی ضرورت 
دارد بدون شمارش فیزیکی، مبلغ موجودی پایان دوره و بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته برآورد گردد. برای 

این منظور یکی از روش های سود ناخالص )سود ناویژه( یا خرده فروشی مورد استفاده قرار می گیرد.
با روش های سود ناخالص و خرده فروشی در مقاطع تحصیلی باالتر بیشتر آشنا خواهید شد.
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حسابداری تنظیم کارت حساب کاال

ارزشیابی    
     

شاخص های مورد ارزشیابی ردیف
نظرهنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و... (2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن4

ارائۀ نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

روش های عینی قیمت گذاری چیست؟6

بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته چرا محاسبه می شود؟ 7

محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و بهای تمام شدۀ موجودی پایان 8
دوره در روش های عینی قیمت گذاری در سیستم ادواری

محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و بهای تمام شدۀ موجودی پایان 9
دوره به روش های عینی قیمت گذاری در سیستم دائمی.

محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و بهای تمام شدۀ موجودی پایان 10
دوره به روش شناسایی ویژه

توانایی مقایسه هر یک از روش های قیمت گذاری11
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تفکر کنید
مسئولیت پذیری و امانت داری، دو صفت مهم اخالقی و نشان دهندۀ دین، معرفت، تقوا و 
این  کاال،  کارت حساب  تنظیم  حسابدار  کمک  یک  شما  نظر  به  می باشد.  انسانی  هر  ایمان 
مورد  و  متعال  خداوند  خشنودی  موجب  همواره  تا  نماید  تقویت  درخود  چگونه  را  صفات 

اعتماد جامعه واقع شود؟

بحث کنید
خدا،  برابر  در  مسئولیت هایی  چه  کاال،  کارت حساب  تنظیم  حسابدار  کمک  شما  نظر  به 

خویشتن، جامعه و محیط زیست دارد؟
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حسابداری تنظیم کارت حساب کاال

شرح کار

1 محاسبۀ مبلغ کاالي وارد شده به انبار
2  ثبت تعداد و مبلغ کاالي وارده در کاردکس

3  محاسبۀ مبلغ کاالي صادر شده
4  ثبت تعداد و مبلغ کاالي صادره در کاردکس براساس یکي از روش هاي محاسبۀ موجودي کاال

5 محاسبۀ ماندۀ موجودي کاال

استاندارد عملکرد

تنظیم کاردکس کاال بر اساس مستندات و مدارک مثبته و برطبق استاندارد هاي حسابداري

شاخص ها

2  تنظیم ستون وارده کاردکس کاال 1  کنترل مستندات کاردکس خرید کاال                     
4  تعیین ماندۀ کاردکس کاال 3  تنظیم ستون صادره کاال                                    

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات

شرایط: اتاق کار ـ میز و صندلي ـ ملزومات اداري ـ ماشین حساب ـ نرم افزار ـ فرم کاردکس کاال ـ
تعداد فرم کاردکس مورد نیاز 1 فقره ـ طي مدت 30 دقیقه

ابزار و تجهیزات:  اتاق کار ـ میز و صندلي ـ رایانه ـ نرم افزار انبار ـ ملزومات ـ فرم کاردکس کاال ـ استاندارد حسابداري
 شماره  8

معیار شایستگی

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1کنترل مستندات کاردکس خرید کاال1

2تنظیم ستون وارده کاردکس کاال2

2تنظیم ستون صادره کاردکس کاال3

2تعیین مانده کاردکس کاال4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: دقت
غیر فني : محاسبه و ریاضی، جمع آوری و گردآوری اطالعات 

2 

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.

ارزشیابی  شایستگی  تنظیم کارت حساب  کاال
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معموالً شرکت های بازرگانی، عملیات سال مالی خود را به استثنای اولین سال فعالیت با موجودی کاالی ابتدای دوره آغاز کرده 
و در طی سال، کاالهای دیگری را خریداری و انبار می نمایند. از کاالهای ابتدای دوره و کاالهایی که طی دوره خریداری شده اند، 
)به سبب خرید و  باقی می ماند. ورود کاال  پایان دوره در شرکت  به عنوان موجودی کاالی  به فروش می رسد و مابقی  مقداری 
برگشت از فروش( و خروج کاال )به سبب فروش و برگشت از خرید(، باعث تغییر در بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و موجودی 
کاالی پایان دوره شده و نهایتًا سود آوری شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. در این پودمان، با مستندات الزم جهت خروج کاال 

)به  سبب برگشت( و صدور سند حسابداری برگشت از خرید و تخفیفات خرید آشنا خواهید شد.

 

پودمان 4

حسابداری تعدیالت خرید کاال
برگشت از خرید 

شماره:                                                                                                                             تاریخ: 

نام انبار:                                                                                                                           نام / شرکت تأمین کننده:

ردیف
شماره فرم 

تعداد واحد شرح کاالکد کاال درخواست کاال 
شماره فرم

توضیحات عدم انطباق 

امضای تحویل گیرنده:                                                                       تأیید انبار: 

توزیع نسخ:
١ ـ انبار              ٢ـ پشتیبانی                ٣ ـ مالی و اداری
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مقدمه   

   مجوز خروج کاال چیست و به چه منظور اخذ می شود؟ 
   تخفیفات خرید چیست و استفاده از آن چه مزایایی برای خریدار دارد؟

   آیا می دانید دالیل برگشت کاالهای خریداری شده چیست و کاالهای برگشتی به چه نحوی قیمت گذاری 
می شوند؟

َوَيا َقْوِم َأْوُفوا الِْمْكَياَل َوالِْميَزاَن بِالِْقْسِط َولَ تَبَْخُسوا النَّاَس َأْشَياءَُهْم َولَ تَْعثَْوا ِفی اْلَْرِض ُمْفِسِديَن.

و ای قوم من!، پيمانه و وزن را با عدالت وفا كنيد و بر اشيا )و اجناس( مردم عيب مگذاريد و از حق آنان نكاهيد و در زمين فساد 
مكنيد.

                                                                                                                                                                                                  »هود / 85«

استاندارد   عملکرد   

توانایی صدور سند حسابداری برگشت از خرید و تخفیفات خرید طبق اسناد مثبته.

 شایستگی هایی که در این پودمان کسب می کنید: 

١  تهیه و کنترل مستندات خروج کاال به دلیل برگشت آن
٢  صدور سند حسابداری برگشت از خرید 

٣  صدور سند حسابداری تخفیفات خرید
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برگشت از خرید و دالیل آن   
در فرایند خرید کاال ممکن است عواملی وجود داشته باشد که باعث می شود خریدار همه یا بخشی از کاالهای 

خریداری شده را به فروشنده برگشت دهد. 

دالیلی را که ممکن است باعث برگشت کاالی خریداری شوند،  فهرست کنید. 

دلیل برگشت از خریدردیف

عیب و نقص کاال قبل از دریافت آن1

آسیب دیدگی کاال به دلیل بارگیری و حمل و نقل نادرست توسط فروشنده2

3

4

5

اگر به دالیل گفته شده )در جدول فوق( کاال به فروشنده برگشت داده شود، برگشت از خرید انجام شده است.

 
برای برگشت کاالی خریداری شده، چه مستنداتی تهیه می شود؟

مجوز خروج کاال   

مجوز خروج کاال)حواله انبار( برای چه رویدادهایی ممکن است، صادر شود؟ چند مورد فهرست کنید.

رویدادردیف

فروش کاال1

برگشت کاالهای خریداری شده2

3

4

فعالیت

فعالیت

فعالیت
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فعالیت

مستندات برگشت از خرید  کاال   

کاالهای برگشتی پس از تأیید مقامات مجاز برگشت داده می شود. برای این منظور باید برگ درخواست 
جنس از انبار، حوالۀ انبار و فرم برگشت از خرید تنظیم شود. الزم است واحد حسابداری قبل از صدور 
سند حسابداری فرم برگشت از خرید را از لحاظ امضاهای مجاز کنترل و آن را با فرم حوالۀ انبار مطابقت دهد. 
همچنین فاکتوری از طرف فروشنده بابت کاالهای برگشتی به خریدار ارسال می شود. این فاکتور از جانب 
خریدار فاکتور برگشت از خرید و از جانب فروشنده فاکتور برگشت از فروش نام دارد. خریدار این فاکتور را 
هم به عنوان یکی دیگر از مستندات برگشت از خرید طبقه بندی می کند و در پودمان پنجم با این فاکتور 

آشنا می شوید.

کنترل مستندات برگشت از خرید     

١  مستندات برگشت از خرید کاال را فهرست کنید.     
٢  کنترل مستندات برگشت از خرید کاال به چه منظور انجام می شود؟     

                                                                 فرم برگشت از خرید                                          شماره:
کاالی مشروحه زیر طی رسید انبار شماره ..... تاریخ ............... دریافت شده است.               تاریخ:

طرف حسابعلت برگشت کاالمقدار برگشتیواحد کاالشماره کاالشرح کاال ردیف

مسئول بخش اداری و مالیمسئول واحد تدارکاتانباردار

تصویر ١ـ4ـ نمونه فرم برگشت از خرید کاال
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حساب برگشت از خرید و تخفیفات     

از  کاالهای برگشت شده به فروشندگان)برگشت 
حساب  بستانکار  به  ادواری،  سیستم  در  خرید( 
در سیستم  و  و تخفیفات«  از خرید  »  برگشت 
کاال«  »  موجودی  حساب  بستانکار  به  دائمی 

منظور می شود.

برگشت از خرید و تخفیفات

افزایش

بستانکار

صدور سند حسابداری برگشت از خرید در سیستم ادواری )کاالهای غیرمشمول مالیات بر ارزش افزوده(: 

شمارۀ سند:                                                              شرکت ...                                شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                     سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××موجودی نقد / حساب های پرداختنی

××               برگشت از خرید و تخفیفات

××××جمع:

شرح سند: بابت برگشت کاالی خریداری شده

تنظیم کننده:                                                تأیید کننده:                                تصویب کننده:

فروشگاه »  چالوس« در تاریخ 95/11/5 معادل 10 عدد کاال به قیمت هر عدد 56،000 ریال به صورت فعالیت
نسیه خریداری نمود. بعد از یک هفته، 3 عدد از این کاالها به علت معیوب بودن به فروشنده برگشت 

داده شد. اگر سیستم ثبت کاال، ادواری باشد:
مطلوب است: 

 صدور سند حسابداری برگشت از خرید کاال.
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بازرگانی »کاشان« در تاریخ 95/10/15 معادل 2000 متر مربع سرامیک به صورت نسیه خریداری فعالیت
نمود. قیمت هر متر مربع سرامیک در طول دوره ثابت بوده و معادل 140،000 ریال می باشد. در 
تاریخ 95/10/29 به علت شکستگی، معادل 300 مترمربع از این سرامیک ها به فروشنده برگشت داده 

است، اگر سیستم ثبت کاال، ادواری باشد.
مطلوب است:

صدور سند حسابداری خرید و برگشت کاالی خریداری شده )کاال مشمول عوارض و مالیات برارزش 
افزوده نمی باشد (.

شمارۀ سند:                                             فروشگاه                                            شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                         سند حسابداری                                      تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

حساب های پرداختنی

               

جمع:

شرح سند: بابت برگشت کاالی خریداری شده

تنظیم کننده:                                              تأیید کننده:                            تصویب کننده:

صدور سند حسابداری خرید:

شمارۀ سند:                                              بازرگانی کاشان                                شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                              سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                     تأیید کننده:                                     تصویب کننده:
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صدور سند حسابداری برگشت کاالی خریداری شده:

شمارۀ سند:                                         بازرگانی کاشان                                    شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                          سند حسابداری                                    تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار) ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                                  تأیید کننده:                                          تصویب کننده:

مشمول  کاالهای  برای  ادواری  سیستم  در  تخفیفات  و  خرید  از  برگشت  حسابداری  سند  صدور 
عوارض و مالیات بر ارزش افزوده:

شمارۀ سند:                                                  شرکت ...                                شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                             سند حسابداری                             تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××موجودی نقد / حساب های پرداختنی )١(

××      برگشت از خرید و تخفیفات )٢(

××      سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده )٣(

××××جمع:

شرح سند: بابت برگشت کاالی خریداری شده

تنظیم کننده:                                    تأیید کننده:                                                       تصویب کننده:
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١  مبلغ موجودی نقد / حساب های پرداختنی شامل مبلغ برگشت از خرید و تخفیفات )قیمت تمام 
شده کاالهای برگشتی( و مبلغ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده می باشد:

 
موجودی نقد/ حساب های

 =   پرداختنی
مبلغ برگشت از
خرید و تخفیفات  + ) مبلغ برگشت از

خرید و تخفیفات  × مجموع نرخ عوارض و 
مالیات بر ارزش افزوده  (

٢  معادل قیمت تمام شده کاالهای برگشتی به حساب برگشت از خرید و تخفیفات منظور می شود.
٣  مجموع نرخ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده × مبلغ برگشت از خرید و تخفیفات = مبلغ مالیات بر ارزش افزوده

صدور سند حسابداری خرید:

شمارۀ سند:                                                  شرکت  .......                                        شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                               سند حسابداری                                       تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار) ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                       تأیید کننده:                                                       تصویب کننده:

به صورت نسیه خریداری فعالیت تاریخ 95/10/15 معادل 2000 مترمربع سرامیک  بازرگانی »کاشان« در 
نمود. قیمت هر متر مربع سرامیک در طول دوره ثابت بوده و معادل 140،000 ریال می باشد. در 
تاریخ 95/10/29 به علت شکستگی، معادل 300 متر مربع از این سرامیک ها به فروشنده برگشت 

داده است، اگر سیستم ثبت کاال، ادواری باشد:
مطلوب است:

و  عوارض  کاال مشمول  اینکه  فرض  )با  کاال خریداری شده  برگشت  و  صدور سند حسابداری خرید 
مالیات بر ارزش افزوده باشد(.
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صدور سند حسابداری برگشت کاالی خریداری شده با ثبت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده:

شمارۀ سند:                                                  بازرگانی کاشان                             شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 95/١0/٢9                                 سند حسابداری                             تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

45،780،000حساب های پرداختنی

42،000،000      برگشت از خرید و تخفیفات

3،780،000      سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

45،780،00045،780،000جمع: چهل و پنج میلیون و هفتصد و هشتاد هزار ریال

شرح سند: بابت برگشت کاالی خریداری شده

تنظیم کننده:                                    تأیید کننده:                                                       تصویب کننده:

محاسبات:

مبلغ برگشت از خرید و تخفیفات )قیمت تمام شده کاالهای برگشتی(    000 ، 000 ، 42 = 000 ، 140 × 300
مبلغ مالیات ارزش افزوده مربوط به کاالهای برگشتی                000 ، 780 ، 3 = % 9 × 000 ، 000 ، 42

مبلغ حساب های پرداختنی                            000 ، 780 ، 45 = 000 ، 780 ، 3 + 000 ، 000 ، 42{
یا:                                                                         000 ، 780 ، 45 = 09 /1 × 000 ، 000 ، 42 

معادل 20 عدد کاال به بهای هر عدد 1000 ریال خریداری شد و بعد از مدتی 5 عدد از این کاال به فعالیت
فروشنده برگشت داده می شود. اگر در طول دوره کاالها با نرخ های متفاوتی خریداری شده باشند، مبلغی 
که از حساب موجودی ها کسر می شود چند ریال است؟ با چه نرخی با فروشنده تسویه حساب می شود؟ 

هم کالسی شما، احمد و حسین پاسخ های متفاوتی دارند:
احمد: باید مبلغ 5،000 ریال از حساب موجودی کاال کسر شود و با همین مبلغ تسویه کرد.

حسین: باید با توجه به نرخ انبار از حساب موجودی کسر و با مبلغ 5،000 ریال با فروشنده تسویه کرد.
به نظر شما پاسخ صحیح کدام است؟ به کمک هنرآموز جواب این سؤال را بررسی نمایید. 

برگشت از خرید در سیستم دائمی

نحوه ثبت و قیمت گذاری کاالی برگشتی در کارت حساب کاال و صدور سندحسابداری آن 
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از آنجا که برگشت از خرید باعث کاهش بهای تمام شده کاالی خریداری شده می شود در ستون وارده )خرید( 
کارت حساب کاال به صورت منفی درج می شود. نرخ این کاال معادل نرخ صدور)فروش( کاال در تاریخ برگشت 
می باشد، در واقع قیمت کاالی برگشتی همانند صدور )فروش( کاال از انبار مطابق روش های قیمت گذاری تعیین 
می شود. یعنی از نظر قیمت گذاری هیچ تفاوتی بین صدور کاال و برگشت کاال به فروشنده وجود ندارد. در این 
حالت ممکن است به دلیل اختالف بین مبلغ خرید کاال و مبلغی که از حساب موجودی ها کسر می شود، مغایرتی 
ایجاد شود که در این صورت، مبلغ اختالف به بدهکار یا بستانکار حسابی تحت عنوان »  مغایرت نرخ انبار«، 

منظور شده و در پایان دوره این حساب به بهای تمام شده کاالی فروش رفته منتقل می شود.

مثال
شرکت پخش مواد غذایی »      میناب   «  برای خرداد ماه سال 1395 اطالعات مربوط به خرید  و  فروش نوشابه 

در اختیار می گذارد:
3/1ـ موجودی پایان ماه گذشته شامل:

70 واحد به نرخ هر واحد 110 ریال و 200 واحد به نرخ هر واحد 115 ریال
3/6ـ خرید 400 واحد به نرخ هر واحد 120 ریال به صورت نقد، مطابق رسید انبار شماره 118
3/10ـ فروش 250 واحد به نرخ هر واحد210 ریال به صورت نقد مطابق حوالۀ انبار شمارۀ 54

3/16ـ برگشت 15 واحد از خرید 3/6 به فروشنده به دلیل عدم مطابقت با نمونه درخواست شده و 
فروشنده مبلغ خرید را در این تاریخ عودت داد.

3/17ـ خرید 200 واحد به نرخ هر واحد 118 ریال به صورت نقد، مطابق رسید انبار شمارۀ 119
3/26ـ فروش 330 واحد به نرخ 210 ریال به صورت نسیه مطابق حوالۀ انبار شمارۀ 55

مطلوب است:
 تنظیم کارت حساب کاال به روش اولین صادره از اولین وارده و صدور سند حسابداری برگشت از خرید 

در تاریخ 3/16 با در نظر گرفتن دو فرض زیر:
الف( کاال مشمول مالیات بر ارزش افزوده نباشد.

ب( کاال مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد.
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          حل:

شرکت پخش مواد غذایی میناب

نام کاال:                    نوشابه                                                                                  شماره قفسه: ١5
 FIFO :کد کاال:                    ٢١                                                                                        روش ارزیابی

واحد شمارش:          بسته                                                                                    نقطه تجدید سفارش: ………
نوع یا مدل کاال:        ……………………………                                         میزان سفارش: ……………

تاریخ

شرح

موجودیصادرهوارده

شماره ماهروز
بهای مقداررسید

شماره بهای کلواحد
حواله

بهای مقدار
واحد

بها
بهای مقدار

بهای کلواحد
کلجزءجزءکل

70موجودی13
200

110
11530،  700

11840012048،000خرید63
70

200
400

110
115
120

78،  700

5425070فروش103
180

110
115

7،700
20،70028،40020

400
115
12050،  300

برگشت از 163
5)725  ،1(115)15(خرید

400
115
12048،575

11920011823،600خرید173
5

40
200

115
120
118

72،175

553305فروش263
325

115
120

575
39،00039،57575

200
120
11832 ،  600

67،975بهای تمام شده کاالی فروش رفته69،875بهای تمام شده کاالی خریداری شده
بهای تمام شده 
موجودی پایان 

دوره
32،600
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الف( صدور سند حسابداری برگشت از خرید با فرض اینکه کاال مشمول مالیات بر ارزش افزوده 
نباشد.

تعداد 15 واحد برگشتی مربوط به خرید 3/6 می باشد که در آن تاریخ بهای تمام شده هر واحد 120 ریال 
است. در تاریخ 3/16 مطابق روش ارزیابی، بهای هر واحد 115 ریال قیمت گذاری می شود که باعث بروز 

اختالف در مبلغ واحدهای برگشت شده می شود:

    مبلغ دریافتی از فروشنده                                                                   1،800 = 120 × 15
    ارزش کاالی برگشت داده شده به فروشنده مطابق کارت حساب کاال                          1،725= 115× 15
    مبلغ اختالف                                                                               75 = 1،725 – 1،800            

با توجه به توضیحات گفته شده، سند حسابداری واحدهای برگشتی، به صورت زیر خواهد بود:

شماره سند:                                      شرکت پخش مواد غذایی میناب                   شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: ٣/١6 /95                                   سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

1،800موجودی نقد

1،725                          موجودی کاال

75                          مغایرت نرخ انبار

1،8001،800جمع: یک هزار و هشتصد ریال

شرح سند: بابت برگشت کاالی خریداری شده

تنظیم کننده:                                         تأیید کننده:                                         تصویب کننده:
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فعالیت

ب( صدور سند حسابداری برگشت از خرید فرض اینکه کاال مشمول 9% مالیات بر ارزش افزوده 
باشد:

شماره سند:                                             شرکت پخش مواد غذایی میناب                              شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 95/٣/١6                                              سند حسابداری                                        تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

962 ،1موجودی نقد 

725  ،1            موجودی کاال

75            مغایرت نرخ انبار

162           سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

962  ،9621 ،1جمع: یک هزار و نهصد و شصت و دو ریال

شرح سند: بابت برگشت کاالی خریداری شده

تنظیم کننده:                                               تأیید کننده:                                               تصویب کننده:

مبلغ مالیات بر ارزش افزوده کاالهای برگشتی                                         162 = 9% × 1800 = 120 × 15
مبلغ دریافتی از فروشنده                                962 ،1 = 1/09 × 1800 یا  1،962 = )9% × 1800( + 1800

همچنین می توان با موازنه بدهکار و بستانکار مبلغ 962 ،1 را به دست آورد.
در ضمن مغایرت ایجاد شده تأثیری در تعدیل مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ندارد.

در مثال شرکت پخش مواد غذایی » میناب« فرض کنید در تاریخ 3/16 مقدار 10 واحد به فروشنده 
برگشت داده شد. در این حالت سند حسابداری آن را با در نظر گرفتن دو فرض زیر صادر نمایید؛

الف( کاال مشمول مالیات ارزش افزوده نباشد.
ب( کاال مشمول 9% مالیات ارزش افزوده باشد.
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افزوده  ارزش  مالیات  مشمول  کاال  اینکه  فرض  با  خرید  از  برگشت  الف( صدور سند حسابداری 
نباشد:

شماره سند:                                          شرکت پخش مواد غذایی میناب                              شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                        سند حسابداری                                          تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع: 

شرح سند:

تنظیم کننده:                                               تأیید کننده:                                               تصویب کننده:

ب( صدور سند حسابداری برگشت از خرید با فرض اینکه کاال مشمول 9% مالیات ارزش افزوده 
باشد:

شماره سند:                                            شرکت پخش مواد غذایی میناب                              شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                          سند حسابداری                                          تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع: 

شرح سند:

تنظیم کننده:                                               تأیید کننده:                                               تصویب کننده:
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کار عملی 1

با در نظر گرفتن مثال مربوط به شرکت پخش مواد غذایی »  میناب«، مطلوب است: 
تنظیم کارت حساب کاال با فرض استفاده از روش میانگین متحرک و صدور سند حسابداری تاریخ های 3/6/ 

و 3/16 در دو حالت:
 الف( بدون اعمال مالیات بر ارزش افزوده 

ب( با اعمال مالیات بر ارزش افزوده

  کار عملی 2                 
شرکت »آبادان« اطالعات زیر را در مورد خرید و فروش نوعی گیربکس برای آبان ماه سال جاری در اختیار 

می گذارد:
8/١: موجودی گیربکس ها در ابتدای دوره 15 عدد به بهای هر عدد 5،800،000 ریال.

8/4: خرید نقدی  100 عدد گیربکس مطابق رسید انبار شماره 112 از شرکت »لرستان« به بهای هر عدد 
.  5،890،000

8/١0: فروش نسیه 55 عدد گیربکس مطابق حواله انبار شماره 86 به شرکت »بوشهر« به بهای هر عدد 
6،500،000 ریال.

مبلغ  به  »مشهد« جمعاً  تولیدی  از  انبار شماره 113  رسید  مطابق  گیربکس  عدد  نسیه 90  8/١4: خرید 
531،000،000 ریال.

8/١8: فروش نقدی 70 عدد گیربکس مطابق حواله انبار شماره 87 به بهای هر واحد 6،400،000 ریال به 
فروشگاه »ساری«.

8/٢0: برگشت 10 عدد گیربکس به دلیل عدم مطابقت با نمونه سفارش داده شده  به شرکت »لرستان« و 
منظور نمودن مبلغ آن به بدهکار این شرکت.

8/٢4: پرداخت بدهی به تولیدی »مشهد« از طریق چک.
8/٢5: درخواست خرید 12 عدد گیربکس مطابق استعالم دریافت شده از شرکت »تهران« قیمت هر عدد 

آن 6،000،000 ریال می باشد.
8/٢7: فروش نقدی 60 عدد گیربکس مطابق حواله انبار شماره 88  به بهای هر واحد 6،500،000 ریال 

به فروشگاه »سیستان«  .
مبلغ  به  جمعاً  »تهران«  شرکت  از   114 شماره  انبار  رسید  مطابق  گیربکس  عدد   12 نقدی  خرید   :8/٣0

72،000،000 ریال )درخواست خرید تاریخ 8/25(.
مطلوب است:

١ تنظیم کارت حساب کاال به روش اولین صادره از اولین وارده و روش میانگین متحرک )برای سهولت در 
محاسبات، مبالغ را برحسب 10،000 ریال در کارت حساب کاال وارد نمایید(. 

٢ صدور سند حسابداری رویدادهای فوق در هر یک از روش های ارزیابی مطرح شده )سند حسابداری را 
بدون اعمال مالیات بر ارزش افزوده صادر نمایید(.
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     تخفیفات رایج در خرید    

به نظر شما چرا شرکت ها و فروشگاه ها، به مشتریان خود تخفیف می دهند؟ بحث کنید. 

تخفیف به معنی کم کردن قسمتی از بهای کاال است که معموالً به درخواست خریدار و با توافق فروشنده صورت 
می گیرد. شرکت های بازرگانی برای افزایش حجم فروش و تسریع در وصول مطالبات خود به روش های گوناگونی 
به مشتریان خود تخفیف می دهند که انواع رایج آن به شرح زیر است. الزم به ذکر است که برای محاسبه بهای 

تمام شده کاالی خریداری شده، هر یک از این تخفیفات از بهای خرید کسر می شوند. 

 در دفاتر ثبت نمی شود.

 در دفاتر ثبت نمی شود.

 در سیستم ادواری در حسابی به نام »   تخفیفات نقدی خرید« ثبت می شود و در 
سیستم دائمی در حساب »موجودی کاال« ثبت می گردد.

 در سیستم ادواری در حسابی به نام »  برگشت از خرید و تخفیفات« ثبت می شود 
و در سیستم دائمی درحساب »موجودی کاال« ثبت می گردد.

١ـ تخفیف تجاری

٢ـ تخفیف توافقی )چانه زنی(

٣ ـ تخفیف نقدی

4ـ تخفیف نابابی )عیب و نقص(

فعالیت

١ تخفیف تجاری 
اعطاي تخفیف تجاري توسط فروشندگان با هدف جذب مشتري و کسب سهم بیشتر از بازار در رقابت با سایر 
رقباي حاضر در بازار، انجام می شود. چون این تخفیف قبل از قطعی شدن معامله اعطا می شود، در دفاتر خریدار 

و فروشنده ثبت نمی شود. در این موارد مبلغ خرید و فروش پس از کسر تخفیفات در دفاتر ثبت می شود.

تخفیف تجاری ممکن است به چه شیوه هایی اعمال شود؟

مثالشیوه های مختلف تخفیف تجاریردیف

هر 1 به  فروش  مبلغ  به جمع  توجه  با  تخفیف  دریافت 
مشتري در طول یک دوره )ماهانه، سه ماهه یا ساالنه(

برای مثال فروشگاه های بهاره یا پاییزه به مشتریانی که در مدت معینی  تخفیفات زمانی2
خرید نمایند، درصدی یا مبلغی را به عنوان تخفیف اعطا می کنند

تخفیف ویژه نمایشگاه ها 3

تهیه  از کاالهای خود  برای هر یک  را  بها(  )فهرست  لیست قیمت  و فروشگاه ها،  در عمل شرکت ها 
می نمایند، چنانچه خریدار شرایطی را که فروشنده در نظر دارد، رعایت نماید، درصدی از قیمت رسمی 

به عنوان تخفیف به وی اعطا می شود، به این تخفیف، تخفیف تجاری می گویند.

فعالیت
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 کار عملی 3 
فروشگاه لوازم اداری »تهران« 8 عدد میز کارمندی به شرح صورت حساب زیر خریداری نمود:

فعالیت

مطلوب است:
١  درصد تخفیفات اعطا شده را محاسبه کنید.

٢  آیا مبلغ تخفیفات ثبت می شود؟ بحث کنید.
٣  صدور سند حسابداری خرید در هر دو سیستم دائمی و ادواری

٢ تخفیف توافقی )چانه زنی(

فروشنده ای قیمت کاالیی را 100،000 ریال تعیین کرده است، شما به عنوان خریدار قصد مذاکره با 
او را دارید و نهایتاً موفق می شوید، قیمت کاال را به 95،000 ریال برسانید. کدام مبلغ را در دفاتر ثبت 

می کنید؟ مبلغ 100،000 ریال یا 95،000 ریال بحث کنید.

چالدران

تهران

این نوع فعالیت آیا  بازار به کارمندان خود می فروشد.  ١  شرکتی کاالهای خود را معادل 10% زیر قیمت 
تخفیف تجاری است؟ بحث کنید. 

٢  فروشگاه »نهالستان« اعالم کرده برای مشتریانی که باالی 500،000 ریال خرید داشته باشند، 
 %6 معادل  باشند،  داشته  خرید  ریال  باالی 1،000،000  که  مشتریانی  برای  و  تخفیف   %4 معادل 
تخفیف اعطا می شود. اگر قیمت کاالیی 745،000 ریال باشد، مبلغ تخفیف و مبلغ پرداختی بابت 

خرید این کاال چند ریال می شود؟ 

آذربایجان غربی
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در زمان معامله کاال، ممکن است خریدار و فروشنده روی قیمت کاال چانه زنی کنند، و نهایتاً به مبلغی 
کمتر از قیمت متعارف کاال توافق کنند. مبلغ تخفیف دریافتی در این معامله تخفیف توافقی یا چانه زنی 
نام دارد. برای مثال فرض کنید قیمت کاالیی که 100،000 ریال است بر اثر چانه زدن به 95،000 ریال 
می رسد، به این معنی که 5،000 ریال تخفیف اخذ شده و مبلغ 95،000 ریال پرداخت می شود. بنابراین 
مبلغی که به بدهکار حساب خرید کاال و یا موجودی کاال منظور  می شود، مبلغ 95،000 ریال می باشد. در 
واقع می توان گفت چون خالص پرداخت بابت خرید 95،000 ریال می باشد و نمی تواند به مبلغی بیش از 

مبلغ واقعی خرید )100،000 ریال( ثبت شود، لذا این تخفیفات در دفاتر طرفین ثبت نمی شود.

٣ تخفیف نقدی

به نظر شما تخفیف نقدی چه تفاوتی با تخفیف تجاری دارد؟ آیا این تخفیف یک مزیت برای خریدار 
محسوب می شود؟ بحث کنید.

تخفیفات نقدی خرید چه زمانی ایجاد می شود؟ در مواردی که امکان خرید نقدی وجود ندارد، خرید به صورت 
نسیه )اعتباری( انجام می شود. در این شرایط فروشندگان برای تسریع در وصول مطالبات خود به مشتریانی 
که مبلغ فاکتور فروش را قبل از موعد مقرر و طی مدتی معین از تاریخ فاکتور پرداخت کنند، تخفیفی می دهند 
که به آن »  تخفیف نقدی« می گویند. در واقع تخفیف نقدی یک امتیاز برای خریدار محسوب می شود، چون 
استفاده از آن باعث صرفه جویی نقدی می شود. برای مثال شرکتی کاالهای خود را به صورت نسیه 30 روزه 
می فروشد، یعنی حداکثر مهلت پرداخت از تاریخ صدور صورت حساب 30 روز می باشد، ولی برای وصول هر 
چه سریع تر مبالغ فروش های نسیه خود شرط می گذارد و به مشتریان اعالم می کند که اگر تا 10 روز دیگر 
بدهی خود را پرداخت نمایند، از تخفیفی معادل 3%  برخوردار می شوند. مشخص است اگر مشتری از تاریخ 
صدور صورت حساب تا 10 روز دیگر مبلغ بدهی خود را پرداخت کند، مشمول 3% تخفیف می شود. چنانچه 
مشتری ظرف این مدت بدهی خود را پرداخت نکند، مشمول این تخفیف نمی شود و کل مبلغ صورت حساب 
را باید پرداخت کند. درصورتی که خریدار از این تخفیف استفاده کند مقداری از وجه نقد خود را صرفه جویی 

کرده است. شرط فوق را به اختصار می توان به صورت زیر بیان نمود:

دوره استفاده از تخفیف به روز

درصد تخفیف

نسیه

حداکثر مهلت پرداخت
به روز )دوره اعتبار(

)ن/٣0ـ ٣/١0(

فعالیت

با توجه به مطالب گفته شده و توضیحات هنرآموز، منظور از دوره اعتبار و دوره تخفیف چیست؟فعالیت
دوره »  اعتبار« : ..............................................................................................................................................
دوره » تخفیف« : ...........................................................................................................................................
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١  با درنظر گرفتن تاریخ خرید و پرداخت بدهی مربوط به خرید، قسمت های خالی جدول زیر را کامل 
نمایید.

مبلغ تخفیف شامل تاریخ پرداختشرط خریدمبلغ خریدتاریخ خریدردیف
مبلغ قابل پرداختشده

..............................95/7/6ن/45ـ195/7/1500،0008/3

..............................95/8/17ن/30ـ 295/8/91،200،0007/2

...............95/8/2430،000ن/60 ـ ...؟/395/8/14750،00010

601،400...............95/9/1ن/45ـ ...؟/495/8/25620،0007

364،800...............95/9/21ن/35ـ 12/4..................595/9/10
 

٢  در تاریخ 95/10/11 کاالیی به ارزش 400،000 ریال با شرط )ن/30ـ 7/5( خریداری شد. برای 
دریافت 5% تخفیف حداکثر تا چه تاریخی فرصت است؟

– 12/2( خریداری شد.  با شرط )ن/30  ارزش 4،000،000 ریال  به  تاریخ 95/4/18 کاالیی  ٣  در 
آخرین مهلت پرداخت و آخرین روز دورۀ تخفیف را تعیین کرده و مبلغ تخفیف را محاسبه نمایید.

نحوۀ برخورد با تخفیفات نقدی خرید به دو روش است: 
١  روش خالص خرید:

 در این روش در زمان خرید، مبلغ تخفیفات نقدی از حساب موجودی کاال )در سیستم دائمی( و حساب خرید 
کاال )در سیستم ادواری( و حساب های پرداختنی کسر می شود تا به مبلغ خالص ثبت  شوند. 

٢  روش ناخالص خرید: 
در این روش خرید به صورت ناخالص )بدون کسر تخفیفات نقدی( مطابق مبلغ فاکتور ثبت می شود و مبلغ 

تخفیفات نقدی خرید در زمان تحقق )زمان پرداخت بدهی در دورۀ تخفیف( شناسایی می شود.
از لحاظ تئوری، روش خالص نسبت به روش ناخالص روشی مناسب تر است، چون مطابق با اصول پذیرفته شده 
حسابداری )اصل بهای تمام شده( می باشد. در این کتاب به منظور سهولت در ثبت تخفیفات نقدی خرید از 

روش ناخالص استفاده می شود.

فروشگاه »کرمانشاه« کاالیی را به مبلغ 800،000 ریال با شرایط )ن/45ـ 8/2( خریداری نمود. 
الف( در تاریخ خرید، حساب خرید کاال به چه مبلغی بدهکار می شود؟

ب( درصورت پرداخت مبلغ بدهی در دورۀ تخفیف، میزان صرفه جویی نقدی و خروجی وجه نقد چند 
ریال است؟

فعالیت

فعالیت
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در دفاتر خریدار، تخفیفات نقدی اخذ شده از فروشندگان در ازای پرداخت فاکتورهای خرید در دورۀ 
تخفیف، به دست می آید و در دفاتر خریدار در سیستم ادواری به بستانکار حساب »تخفیفات نقدی 
»موجودی کاال« منظور می شود. در سیستم  بستانکار حساب  به  خرید« و در سیستم ثبت دائمی 

ادواری، تخفیفات نقدی خرید به عنوان کاهندۀ حساب خرید، از این حساب کسر می شود.

تخفیفات نقدی خرید

افزایش
بستانکار

ادواری  سیستم  در  تخفیف(  دوره  در  بدهی  )پرداخت  خرید  نقدی  تخفیفات  حسابداری  سند 
)کاالهای غیرمشمول مالیات بر ارزش افزوده(: 

شماره سند:                                                      شرکت ...                                          شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                  سند حسابداری                                        تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××حساب های پرداختنی

××                    تخفیفات نقدی خرید*

××                    موجودی نقد

××××جمع:

شرح سند: بابت پرداخت بدهی در دوره تخفیف

تنظیم کننده:                                           تأیید کننده:                                           تصویب کننده:

* از حساب تخفیفات نقدی خرید تنها زمانی استفاده می شود که پرداخت بدهی در دوره تخفیف صورت 
گیرد. درصورتی که خریدار، بدهی خود را بعد از دوره تخفیف پرداخت نماید، مشمول این تخفیف نمی شود 
نقد، بستانکار  این حالت حساب های پرداختنی بدهکار و موجودی  نماید؛ در  باید پرداخت  را  و کل بدهی 

می شود.
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 فروشگاه »رودبار« درتاریخ 11/10/ 95 کاالیی به ارزش 12،000،000ریال با شرط )ن/45– 10/2( فعالیت
خریداری نمود. اگر کاال مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده نباشد و روش نگهداری موجودی 

کاال، ادواری باشد.
مطلوب است:  

صدور سند حسابداری خرید و پرداخت بدهی با فرض پرداخت بدهی  الف( در تاریخ 95/11/22  و 
ب( پرداخت بدهی در تاریخ 95/11/18 

سند حسابداری خرید کاال:

شمارۀ سند:                                          فروشگاه رودبار                                            شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                          سند حسابداری                                            تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                    تأیید کننده:                                             تصویب کننده:

 سند حسابداری پرداخت بدهی در تاریخ ١١/٢٢/95:

شمارۀ سند:                                            فروشگاه رودبار                                         شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                             سند حسابداری                                        تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                       تأیید کننده:                                          تصویب کننده:
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سند حسابداری پرداخت بدهی در تاریخ ١١/١8/95:

شمارۀ سند:                                          فروشگاه رودبار                                      شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                          سند حسابداری                                      تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                        تأیید کننده:                                     تصویب کننده:

 
صدور سند حسابداری تخفیفات نقدی خرید در سیستم دائمی )کاالهای غیرمشمول مالیات بر 

ارزش افزوده(:
در این سیستم مبلغ تخفیفات نقدی خرید در بستانکار حساب موجودی کاال ثبت می شود.

شماره سند:                                                    شرکت ...                                       شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                 سند حسابداری                                  تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××حساب های پرداختنی

××      موجودی کاال

××      موجودی نقد

××××جمع:

شرح سند: بابت پرداخت بدهی در دورۀ تخفیف

تنظیم کننده:                                    تأیید کننده:                                          تصویب کننده:
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فعالیت

نکته

فعالیت

کار عملی4  
در هفتم فروردین سال جاری، فروشگاه » گرگان« 20 عدد کاال )معاف از مالیات بر ارزش افزوده( را به ارزش 
هر یک 120،000 ریال با شرط)ن/30ـ 8/2( خریداری نمود. سند حسابداری خرید کاال و پرداخت بدهی را 

با فرض استفاده از سیستم دائمی در هر یک از حالت های زیر صادر نمایید.
١  پرداخت بدهی در 16 فروردین صورت گیرد.
٢  پرداخت بدهی در 12 فروردین صورت گیرد.

4  تخفیف نابابی )تخفیف به علت عیب و نقص کاال(

فروشگاه »  اراک« 8 دستگاه جاروبرقی به مبلغ هر یک 4،600،000 ریال خریداری نمود. یک دستگاه از 
این جاروبرقی ها دارای عیب جزئی بوده و فروشنده برای جلوگیری از برگشت آن مبلغ 200،000ریال 

تخفیف اعطا می کند. به نظر شما آیا این تخفیف در دفاتر ثبت می شود؟ بحث کنید.

در مواردی ممکن است کاالی خریداری شده معیوب بوده و خریدار برای اینکه کاالی معیوب را برگشت ندهد 
درخواست تخفیف از فروشنده نماید. به این گونه تخفیفات که برای عدم برگشت کاالهای معیوب دریافت می شود، 
تخفیفات نابابی خرید می گویند. مبلغ تخفیف نابابی همانند برگشت از خرید، در سیستم ادواری به بستانکار 

حساب »برگشت از خرید و تخفیفات« و در سیستم دائمی به بستانکار حساب » موجودی کاال« منظور می شود.

حساب برگشت از خرید و تخفیفات، معادل قیمت کاالهای برگشت شده به فروشندگان و تخفیفات 
اخذ شده از آنان برای عدم برگشت کاالهای معیوب ایجاد می شود. در سیستم ادواری برای رسیدن به 

بهای تمام شده خرید، حساب برگشت از خرید و تخفیفات از حساب خرید کاال کسر می شود.

با توجه به مطالب گفته شده، بهای تمام شده کاالی خریداری شده در سیستم ادواری، به صورت زیر 
محاسبه می شود: 

×× خرید ناخالص 
)××( کسر می شود: برگشت از خرید و تخفیفات 
)××(                   تخفیفات نقدی خرید 
×× خرید خالص 
×× اضافه می شود: هزینه حمل کاالی خریداری شده 
×× بهای تمام شده کاالی خریداری شده 
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با استفاده از اطالعات سایر ردیف ها، مابقی اقالم را برای هر واحد تجاری محاسبه نمایید.

بازرگانی دفروشگاه جشرکت بفروشگاه الفشرحردیف
625،0002،680،000997،000خرید ناخالص1
67،00010،000تخفیفات نقدی خرید2
32،00036،00012،000برگشت از خرید و تخفیفات3
579،0002،523،000945،000خرید خالص4
74،00082،000هزینه حمل کاالی خریداری شده5
2،643،0001،746،000945،000   بهای تمام شده کاالی خریداری شده6

١ تراز آزمایشی شرکت »نمونه« در اختیار شما قرار گرفته است، چگونه تشخیص می دهید که روش 
نگهداری موجودی کاال در شرکت ادواری یا دائمی است؟ بحث کنید.

از روش های نگهداری موجودی کاال  ٢ مشخص نمایید که هر یک از حساب های زیر در کدام یک 
استفاده می شوند؟ 

سیستم دائمیسیستم ادواریحسابردیف
فروش کاال1

موجودی کاال2
خرید کاال3
بهای تمام شده کاالی فروش رفته4
تخفیفات نقدی خرید5
برگشت از خرید و تخفیفات6

فعالیت

فعالیت

با توجه به مطالب گفته شده، جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید )از چپ به راست(
١  خرید خالص= .......................... - .......................... خرید ناخالص

٢  بهای تمام شده کاالی خریداری شده = هزینه حمل کاالی خریداری شده + .....................
٣  ......................... = برگشت از خرید و تخفیفات + تخفیفات نقدی خرید + خرید خالص

4  خرید خالص = .......................... - بهای تمام شده کاالی خریداری شده
5  .......................... = تخفیفات نقدی خرید - خرید خالص - خرید ناخالص

فعالیت
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فعالیت
١  اقالم کاهندۀ خرید را فهرست کنید.

٢ کاالیی پس از دریافت 4% تخفیف به قیمت 11،184،000 ریال خریداری شده است، قیمت اولیه 
کاال چند ریال بوده است؟

٣ فروشگاه »سنندج« تعدادی کاال از یک تولیدی خریداری نمود. این فروشگاه بعد از ده روز متوجه 
می شود که قیمت خرید کاال نسبت به قیمت متعارف آن در زمان معامله باال بوده و به همین خاطر 
قصد برگشت تمام کاالهای خریداری شده را دارد. فروشنده برای جلوگیری از استرداد کاالها، %10 
کل مبلغ خرید را به این فروشگاه تخفیف می دهد. آیا مبلغ تخفیف دریافت شده ثبت می شود و در 

چه حسابی؟ بحث کنید.
4 کدام یک از تخفیفات زیر در دفاتر خریدار ثبت می شود؟

در دفاتر ثبت نمی شوددر دفاترثبت می شودرویداد
دریافت تخفیف بـه علت خرید بـاالتر از حد 

مشخصی
کاالی  بودن  معیوب  بابت  تخفیف  دریافت 

خریداری شده
خرید  قیمت   %10 معادل  تخفیفی  دریافت 
از  خریدار  انصراف  جهت  فروشنده  طرف  از 

برگشت دادن کاال 
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مثال

اکنون با یک مثال به نحوه درج تخفیفات نقدی خرید و تخفیفات نابابی خرید در کارت حساب کاال 
پرداخته خواهد شد:

اطالعات زیر در ارتباط با خرید و فروش نوعی کاال )غیرمشمول مالیات بر ارزش افزوده( در فروشگاه 
»شیراز« که از سیستم دائمی استفاده می نماید، برای مرداد ماه سال جاری در اختیار است:

شماره رسید انبار/تاریخ
واحد تعدادشرححواله انبار

شمارش
بهای 
بهای کلواحد

2،000200،000عدد100موجودی ابتدای دوره-5/1

2،300460،000عدد200خرید نقدی5/4176

ــعدد10برگشت از خرید مربوط به تاریخ 5/62235/4

ــعدد150فروش نسیه5/8224

2،500275،000عدد110خرید نسیه )ن/30- 10/3(5/10177

ــعدد100فروش نقدی5/12225

تاریخ -5/19 خرید  به  مربوط  خرید  نقدی  تخفیفات 
؟ـــ5/10

2،600130،000عدد50خرید نسیه5/22178

تخفیف به علت عیب و نقص کاال )نابابی( مربوط -5/24
12،000ـــبه خرید تاریخ 5/22

ــعدد180فروش نقدی5/28226

مطلوب است: 
تنظیم کارت حساب کاال به دو روش الف( اولین صادره از اولین وارده ب( میانگین متحرک

پاسخ مثال: 
الف( روش اولین صادره از اولین وارده: 

5/19: تخفیفات نقدی مربوط به خرید 5/10   8250 = 3% × 275،000



حسابداری تعدیالت خرید کاال

179

فروشگاه شیراز

..................................شماره قفسه:.................................نام کاال: 
اولین صادره از اولین واردهروش ارزیابی:..................................کد کاال:

..................................نقطه تجدید سفارش:..................................واحد شمارش:
..................................میزان سفارش:..................................نوع یا مدل کاال:

تاریخ

شرح

موجودیصادرهوارده

شماره ماهروز
بهای مقداررسید

شماره بهای کلواحد
حواله

مقدار
بهای 
واحد

بها 
بهای مقدار

بهای کلواحد
کلجزءجزءکل

موجودی 15
1002،000200،000ابتدای دوره

1762002،300460،000100خرید نسیه45
200

2،000
2،300660،000

برگشت از 65
90)20،000(2،000)10(223خرید

200
2،000
2،300640،000

22415090فروش85
60

2،000
2،300

180،000
138،000318،0001402،300322،000

1771102،500275،000140خرید105
110

2،300
2،500597،000

2251002،300230،00040فروش125
110

2،300
2،500367،000

تخفیفات 195
40)8،250(نقدی خرید

110
2،300
2،425358،750

178502،600130،000خرید225
40
110
50

2،300
2،425
2،600

488،750

تخفیفات 245
)12،000(نابابی

40
110
50

2،300
2،425
2،360

476،750

226180فروش285
40
110
30

2،300
2،425
2،360

92،000
266،750
70،800

429،550202،36047،200

بهای تمام شده کاالی فروش 8٢4،750بهای تمام شده کاالی خریداری شده
977،550رفته

بهای تمام شده 
موجودی پایان 

دوره
47،٢00
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ب( میانگین متحرک: 

فروشگاه شیراز

..................................شماره قفسه:.................................نام کاال: 
میانگین متحرکروش ارزیابی:..................................کد کاال:

..................................نقطه تجدید سفارش:..................................واحد شمارش:
..................................میزان سفارش:..................................نوع یا مدل کاال:

تاریخ
شرح

موجودیصادرهوارده

شماره ماهروز
بهای مقداررسید

شماره بهای کلواحد
بهای کلبهای واحدمقداربهای کلبهای واحدمقدارحواله

موجودی ابتدای 15
1002،000200،000دوره

1762002،300460،0003002،200660،000خرید45

2902،200638.000)22،000(2،200)10(223برگشت از خرید65

200308.000 ،2241502،200330،0001402فروش85

1771102،500275،0002502،332583،000خرید105

2251002،332233،2001502،332349،800فروش125

تخفیفات نقدی 195
1502،277341،550)8،250(خرید

178502،600130،0002002،357/75471،550خرید225

2002،297/75459،550)12،000(تخفیفات نابابی245

2261802،297/75413،595202.297/7545،955فروش285

بهای تمام شده کاالی 8٢٢.750بهای تمام شده کاالی خریداری شده
بهای تمام شده 976،795فروش رفته

45،955موجودی پایان دوره

مقایسه ثبت های کاالهای غیرمشمول مالیات بر ارزش افزوده  

سیستم دائمیسیستم ادواریرویداد

موجودی نقد / حساب های پرداختنی **برگشت از خرید
           برگشت از خرید و تخفیفات     ××

موجودی نقد / حساب های پرداختنی ××
                          موجودی کاال       ××
                        مغایرت نرخ انبار*     ××

پرداخت بدهی در دوره تخفیف
حساب های پرداختنی ××

                    موجودی نقد              ××
                     تخفیفات نقدی خرید     ××

حساب های پرداختنی ××
                  موجودی نقد       ××
                  موجودی کاال       ××

حساب های پرداختنی ××پرداخت بدهی بعد از دوره تخفیف
               موجودی نقد ××

حساب های پرداختنی ××
                 موجودی نقد       ××

دریافت تخفیف به دلیل عدم برگشت کاال
 )تخفیف نابابی(

موجودی نقد / حساب های پرداختنی ××
             برگشت از خرید و تخفیفات   ××

موجودی نقد / حساب های پرداختنی ××
                             موجودی کاال     ××
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* همان طور که قباًل گفته شد در سیستم دائمی هنگام برگشت از خرید، مبلغ موجودی کاال از کارت حساب 
کاال استخراج می شود و با فروشنده با نرخ تاریخ خرید تسویه می گردد. چنانچه مبلغ تسویه با مبلغ موجودی 

کاال متفاوت باشد، اختالف حسب مورد در بدهکار یا بستانکار حساب مغایرت نرخ انبار ثبت می شود.

یکسانی  ماهیت  کاال  بودن  معیوب  علت  به  دریافتی  تخفیف  و  کاالی خریداری شده  دادن  برگشت 
دارند. هر دو باعث کاهش خرید از یک طرف و افزایش موجودی نقد و یا کاهش بدهی از طرف دیگر 

می شوند.

مقایسه ثبت های کاالهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده    

سیستم دائمیسیستم ادواریرویداد

برگشت از خرید
موجودی نقد / حساب های پرداختنی1       ××

    برگشت از خرید و تخفیفات2                                ××
    سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده3   ××

موجودی نقد / حساب های پرداختنی ××
       موجودی کاال                                                      ××
       مغایرت نرخ انبار                                                  ××
ـ   مالیات بر   ارزش  افزوده4         ××        سایر حساب های  دریافتنی  

پرداخت بدهی 
در دوره تخفیف

حساب های پرداختنی      ××
    موجودی نقد                                                     ××
    تخفیفات نقدی خرید                                         ××

    سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده5     ××

حساب های پرداختنی ××
       موجودی نقد                                                      ××
       موجودی کاال                                                      ××
       سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده        ××

پرداخت بدهی 
در دوره

 پس از تخفیف

حساب های پرداختنی ××
               موجودی نقد ××

حساب های پرداختنی   ××
                       موجودی نقد       ××

دریافت تخفیف به دلیل
 عدم برگشت کاال
 )تخفیف نابابی(

موجودی نقد / حساب های پرداختنی ××
      برگشت از خرید و تخفیفات                                ××
     سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده    ××

موجودی نقد / حساب های پرداختنی ××
        موجودی کاال                                                     ××
        سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده         ××
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١ مبلغ موجودی نقد / حساب های پرداختنی شامل مبلغ برگشت از خرید و تخفیفات )قیمت تمام شده 
کاالهای برگشتی( و مبلغ مالیات بر ارزش افزوده کاالی برگشتی می باشد:

 نرخ مالیات بر ارزش            مبلغ برگشت از                مبلغ برگشت از              موجودی نقد/
=                                +                               *                              

         افزوده                        خرید و تخفیفات               خرید و تخفیفات            حساب های پرداختی

٢  معادل قیمت تمام شده کاالهای برگشتی به حساب برگشت از خرید و تخفیفات منظور می شود.
٣  مبلغ مالیات بر ارزش افزوده مربوط به برگشت از خرید و تخفیفات به صورت زیر محاسبه می شود:

نرخ مالیات بر ارزش                  مبلغ برگشت از                    مبلغ مالیات بر ارزش افزوده مربوط به
=                                        *                              

            افزوده                      خرید و تخفیفات                   برگشت از خرید و تخفیفات

4  همان طور که گفته شد، مالیات بر ارزش افزوده براساس مبلغ خرید کاالهای برگشتی محاسبه و منظور 
می شود. بنابراین مغایرات نرخ انبار تأثیری روی این حساب ندارد.

5  برای کاالهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده، هنگام تسویه بدهی در دوره تخفیف، حساب مالیات بر 
ارزش افزوده نیز به میزان درصد تخفیفات نقدی تعدیل )بستانکار( می شود.

نرخ مالیات بر ارزش                  مبلغ تخفیفات                 مبلغ مالیات بر ارزش افزوده مربوط به
=                                *                                 

       افزوده                              نقدی خرید                            تخفیفات نقدی خرید

مثال جامع
 رویدادهای زیر در نیمه اّول خرداد ماه سال 1395 برای فروشگاه »   الف« در اختیار می باشد:

٣/٢: مقداری کاال که قیمت آن 520،000 ریال بود پس از توافق طرفین به مبلغ 500،000 ریال 
به صورت نسیه و با شرط )ن/30ـ10/2( خریداری شد.

٣/5: برگشت 40،000 ریال از کاالی خریداری شده تاریخ اخیر به فروشنده به دلیل معیوب بودن.
٣/8: دریافت 30،000 ریال تخفیف به علت معیوب بودن )تخفیف نابابی( یکی از کاالهای خریداری 

شده.
و  تاریخ 3/5  برگشتی  نظر گرفتن کاالی  با در  به کاالی خریداری شده  مربوط  بدهی  پرداخت   :٣/١0

دریافت تخفیف تاریخ 3/8.
٣/١4: خرید 800،000 ریال کاال و پرداخت وجه آن با کسر 3% تخفیف تجاری.

مطلوب است:
١  ثبت رویدادهای فوق در هر یک از سیستم های ادواری و دائمی و با فرض اینکه کاال مشمول مالیات 

بر ارزش افزوده نباشد.
٢  ثبت رویدادهای فوق در هریک از سیستم های ادواری و دائمی و با فرض اینکه کاال مشمول 9% مالیات 

بر ارزش افزوده باشد )مبالغ فوق قبل از  احتساب مالیات بر ارزش افزوده فرض شوند(.
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تاریخ
سیستم دائمیسیستم ادواری

بستانکاربدهکارشرحبستانکاربدهکارشرح

خرید کاال 3/2
                    حساب های پرداختنی        

500،000
500،000

موجودی کاال
                    حساب های پرداختنی        

500،000
500،000

حساب های پرداختنی 3/5
             برگشت از خرید و تخفیفات        

40،000
40،000

حساب های پرداختنی 
                              موجودی کاال        

40،000
40،000

حساب های پرداختنی 3/8
             برگشت از خرید و تخفیفات        

30،000
30،000

حساب های پرداختنی 
                              موجودی کاال        

30،000
30،000

3/10
حساب های پرداختنی 

                   موجودی نقد
                   تخفیفات نقدی خرید        

430،000
421،400
8،600

حساب های پرداختنی 
                   موجودی نقد

                   موجودی کاال        

430،000
421،400
8،600

خرید کاال 3/14
                    موجودی نقد        

776،000
776،000

موجودی کاال
                    موجودی نقد        

776،000
776،000

حل قسمت ١ مثال جامع

تاریخ ٣/5: در این تاریخ در سیستم دائمی فرض شده بین مبلغ خرید کاالی برگشتی و مبلغی که 
از حساب موجودی کاال مطابق کارت حساب کاال کسر می شود، اختالفی وجود ندارد بنابراین در اینجا 

نداریم. انبار  مغایرت نرخ 
تاریخ ٣/١0: مانده حساب های پرداختنی )بدهی( و خرید خالص )قبل از کسر تخفیفات نقدی خرید( 

برابر با:
500،000 - 40،000 - 30،000 = 430،000  
430،000 × 2% = 8،600 تخفیفات نقدی خرید  
421،400 = )%2-1(× 430،000  یا  421،400 = 8،600 - 430،000 مبلغ پرداختی 

تاریخ ٣/١4: مبلغ تخفیف و مبلغی که به حساب خرید کاال و موجودی نقد منظور می گردد، به صورت 
زیر محاسبه می شود:

800،000 × 2% = 24،000 مبلغ تخفیف تجاری 
776،000 = )%2 -1( × 800،000 یا 776،000 = 24،000 - 800،000 مبلغ خرید  
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تاریخ
سیستم دائمیسیستم ادواری

بستانکاربدهکارشرحبستانکاربدهکارشرح

3/2
خرید کاال

سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده 
                    حساب های پرداختنی        

500،000
45،000

545،000

موجودی کاال
سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده 

                    حساب های پرداختنی        

500،000
45،000545،000

3/5
حساب های پرداختنی 

  برگشت از خرید و تخفیفات 
  سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده 

43،600
40،000
3،600

حساب های پرداختنی 
  موجودی کاال  

  سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده 

43،600
40،000
3،600

3/8
حساب های پرداختنی 

  برگشت از خرید و تخفیفات 
  سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده       

32،700
30،000
2،700

حساب های پرداختنی 
  موجودی کاال      

  سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده  

32،700
30،000
2،700

3/10

حساب های پرداختنی 
  موجودی نقد

  تخفیفات نقدی خرید
  سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده        

468،700
459،326
8،600
774

حساب های پرداختنی 
  موجودی نقد

  موجودی کاال    
  سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده    

468،700
459،326
8،600
774

3/14
خرید کاال 

سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده
                    موجودی نقد        

776،000
69،840

845،840

موجودی کاال
سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

                    موجودی نقد        

776،000
69،840

845،840

حل قسمت ٢ مثال جامع

)1( 545،000 - 43،600 - 32،700 = 468،700 مانده حساب های پرداختنی
)2( خرید خالص قبل از کسر تخفیفات نقدی خرید  430،000 = 30،000 - 40،000 - 500،000
)3( 430،000× 2% = 8،600 تخفیفات نقدی خرید
)4( مالیات بر ارزش افزوده مربوط به تخفیفات نقدی خرید  774 = 9%×8،600
)5  ( 430،000 - 8،600 = 421،400 خرید خالص بعد از کسر تخفیفات نقدی خرید
)6( 421،400 + )421،400×9%( = 459،326

459،326 = 1/09 × 421،400 یا
   468،700 × 98% = 459،326

مبلغ پرداختی )موجودی نقد(

همچنین می توان مبلغ موجودی نقد را از طریق موازنه بدهکار با بستانکار به دست آورد:
468،700 - 8،600 - 774 = 459،326

محاسبات تاریخ ٣/١0:
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کار عملی 5  
اطالعات زیر در شهریور سال ١٣95 برای فروشگاه »مهاباد« در دست می باشد:
6/١: موجودی کاالی ابتدای دوره 4 واحد به بهای تمام شده هر یک 125،000 ریال.

6/٣: خرید نسیه 10 واحد کاال به مبلغ 120،000 ریال با شرط )ن/30ـ10/3(. همچنین مطابق بارنامه 
دریافتی، هزینه حمل کاالهای خریداری شده مبلغ 100،000 ریال می باشد.

6/8: برگشت تعداد 2 واحد از کاالی خریداری شده تاریخ اخیر به فروشنده به دلیل معیوب بودن.
6/١١: فروش 7 واحد کاال به مبلغ هر یک 160،000 ریال به صورت نقد.

6/١٢: پرداخت بدهی مربوط به کاالی خریداری شده تاریخ 6/3 با در نظر گرفتن کاالی برگشتی تاریخ 6/8.
6/٢0: خرید 10 واحد کاال به مبلغ هر یک 130،000 و پرداخت وجه آن پس از کسر 1% تخفیف تجاری.

6/٢١: دریافت بارنامه مربوط به حمل کاالهای خریداری شده تاریخ 6/20 به مبلغ 100،000 ریال.
6/٢5: فروش 12 واحد کاال به مبلغ هر یک 162،000 ریال به صورت نسیه.

مطلوب است:
بهای تمام شده  بهای تمام شده کاالی فروش رفته و  بهای تمام شده کاالی خریداری شده،  ١  محاسبه 

موجودی پایان دوره به روش اولین صادره از اولین وارده و میانگین موزون در سیستم ادواری.
تمام شده  بهای  و  رفته  فروش  کاالی  تمام شده  بهای  کاالی خریداری شده،  تمام شده  بهای  محاسبه   ٢

موجودی پایان دوره به روش اولین صادره از اولین وارده و میانگین متحرک در سیستم دائمی )تنظیم کارت 
حساب کاال(.

٣  صدور سند حسابداری رویدادهای فوق به روش گفته شده در هر یک از سیستم های ادواری و دائمی بدون 

اعمال مالیات بر ارزش افزوده.
4  صدور سند حسابداری رویدادهای فوق به روش های گفته شده در هر یک از سیستم های ادواری و دائمی 

با اعمال 9% مالیات بر ارزش افزوده )مبالغ فوق قبل از احتساب مالیات بر ارزش افزوده فرض شوند(.

کار عملی 6   

اطالعات روبه رو در94/12/30 از شرکت »خرم آباد« 
در اختیار می باشد:

مطلوب است:
١  خرید خالص

٢  محاسبه  بهای تمام  شده کاالی  خریداری شده

کار عملی 7  
فروشگاه »میبد« در تاریخ 95/3/5 معادل 20 عدد کاال )معاف از پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده( 
به ارزش هریک 300.000 ریال به صورت نقد خریداری و در حساب خرید کاال ثبت نمود. در تاریخ 3/12 به 

ریال
25،000،000خرید کاال طی دوره

هزینه حمل کاالی خریداری 
شده

2،800،000

هزینه حمل کاالی فروش 
رفته

850،000

300،000برگشت از خرید و تخفیفات
700،000تخفیفات نقدی خرید
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ارقام به ریال
120،000موجودی کاالی ابتدای دوره
98،000موجودی کاالی پایان دوره

10،000تخفیفات نقدی خرید
214،000بهای تمام شده کاالی فروش رفته
12،000هزینه حمل کاالی خریداری شده

8،000برگشت از خرید و تخفیفات

دلیل آسیب دیدگی قبل از تحویل، 3 عدد از این کاالها به فروشنده برگشت داده شد، وجه آن نیز از فروشنده 
دریافت شد. 

مطلوب است:  صدور سند حسابداری خرید و برگشت از خرید. 

کار عملی  8     
 

اطالعات زیر از دفاتر و مدارک بازرگانی
 »سیرجان« استخراج شده است:

مطلوب است: 
محاسبۀ خرید خالص و خرید ناخالص

برداشت

افزایش 
بدهکار

برداشت )مصرف( کاال توسط مالکین واحد تجاری
ممکن است یکی از دالیل خروج کاال از انبار، برداشت کاال توسط مالکین برای مصارف شخصی باشد. اگر کاالی 
برداشت شده، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نباشد، در این صورت معادل بهای تمام شده کاالی برداشت 
شده،  حساب برداشت بدهکار و حساب فروش کاال بستانکار می شود. ماهیت حساب برداشت، بدهکار می باشد.

در صورتی که کاال مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، هنگام برداشت کاال، همانند فروش باید مالیات بر 
ارزش افزوده آن منظور شود.

مطابق تبصره ١ ماده ٢ قانون مالیات برارزش افزوده:
کاالها و خدمات مشمول موضوع این قانون که توسط مؤدیان حقیقی خریداری، تحصیل یا تولید می  شود 
در صورتی که برای مصارف شخصی برداشته شود عرضه کاال به خود محسوب می شود و مشمول مالیات 
و عوارض خواهد شد در صورتی که عرضه کاال به خود برای استفاده شغلی باشد مشمول مالیات و عوارض 

نخواهد بود.

تذکر
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صدور سند حسابداری برداشت کاال در سیستم ادواری برای کاالی مشمول مالیات بر ارزش افزوده:

شمارۀ سند:                                                           شرکت ...                                   شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                       سند حسابداری                              تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
××برداشت

××      فروش کاال
××      سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

××××جمع:
شرح سند:

تنظیم کننده:                                    تأیید کننده:                                                       تصویب کننده:

صدور سند حسابداری برداشت کاال در سیستم دائمی برای کاالی مشمول مالیات بر ارزش افزوده:

شمارۀ سند:                                                           شرکت ...                                    شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                        سند حسابداری                              تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
××برداشت

××      فروش کاال
××      سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

××بهای تمام شده کاالی فروش رفته 
××                        موجودی کاال

××××جمع:
شرح سند:

تنظیم کننده:                                    تأیید کننده:                                                       تصویب کننده:

مبلغ برداشت شامل بهای تمام شده و مالیات بر ارزش افزوده است و فروش بر اساس بهای تمام شده ثبت 
می شود. در سیستم دائمی اگر مشخص شود که برداشت کاال از کدام خرید بوده است، ثبت اّول بر اساس 
قیمت خرید و ثبت دوم مطابق با کارت حساب کاال خواهد بود، در غیر این صورت مبلغ هر دو ثبت با توجه 

به رقم درج شده در کارت حساب کاال ثبت می شود.

برداشت شخصی در کارت حساب کاال در قسمت صادره درج و همانند فروش با آن برخورد می شود.
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مثال:
آن  خرید  قیمت  که  کاالیی   1395 سال  ماه  فروردین  پانزدهم  در  » رامسر«  فروشگاه  مالک  امینی،  آقای 
300،000  ،2 ریال بود برای مصارف شخصی برداشت نمود. در ضمن قیمت فروش این کاال 2،700،000 

ریال می باشد.

مطلوب است:
صدور سند حسابداری برداشت کاال با فرض اینکه:

الف( سیستم ادواری باشد و کاال مشمول مالیات بر ارزش افزوده نباشد.
ب( سیستم دائمی باشد و کاال مشمول مالیات بر ارزش افزوده نباشد )بهای تمام شده کاالی برداشت شده 

مطابق کارت حساب کاال 2،200،000 ریال می باشد(.
ج( سیستم ادواری باشد و کاال مشمول 9% مالیات بر ارزش افزوده باشد.

د( سیستم دائمی باشد و کاال مشمول 9% مالیات بر ارزش افزوده باشد )بهای تمام شده کاالی برداشت شده 
مطابق کارت حساب کاال 2،200،000 ریال می باشد(.

جواب:

بستانکاربدهکارشرحفرض

برداشت الف( سیستم ادواری
          فروش کاال

2،  300،000
2،  300،000

ب( سیستم دائمی 

برداشت 
ـــــــــــــــــــــــ          فروش کاال 

     بهای تمام شده کاالی فروش رفته 
موجودی کاال

2،  300،000

2، 200،000
2،  300،000

2، 200،000

ج( سیستم ادواری
برداشت 

          فروش کاال
          سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

2، 507،000
2،  300،000
207،000

د( سیستم دائمی

برداشت 
          فروش کاال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده 
 بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

موجودی کاال

2، 507،000

2، 200،000

2،  300،000
207،000

2، 200،000

مبلغ مالیات بر ارزش افزوده 207،000 = 9% × 300،000 ،2

در مورد تفاوت برداشت شخصی و شغلی بحث کنید. فعالیت
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کار عملی 9   

در پنجم دی ماه سال جاری، مالک فروشگاه لوازم خانگی »ایران« 2 عدد کاال را برای مصارف شخصی برداشت 
نمود. قیمت خرید هر واحد از این کاالها 10،000 ریال و قیمت فروش هر واحد آن 15،000 ریال است و 

مطابق کارت حساب کاال بهای تمام شده این 2 عدد کاال جمعاً 22،000 ریال محاسبه شده است.
مطلوب است:

صدور سند حسابداری برداشت کاال با فرض اینکه:
الف( کاال مشمول مالیات بر ارزش افزوده نباشد.

ب( کاال مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد )نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال جاری در نظر گرفته شود(.
ج( کاال مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد و قیمت خرید کاالها هم مشخص نباشد.

 کار عملی 10        
فروشگاه »محمدی« توسط آقای محمدی اداره می شود. این فروشگاه از سیستم ادواری برای ثبت عملیات 
خرید و فروش کاال استفاده می نماید و اطالعات زیر را برای خرداد ماه سال 1395 در اختیار شما می گذارد:

توجه: مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند.
ـ  15/5(. ٢ خرداد: خرید 9،000،000 ریال کاال از شرکت »سلماس« با شرط)ن/60  

٣ خرداد: مقداری کاال که قیمت خرید آن 200،000 ریال بود توسط آقای محمدی جهت مصارف شخصی 
برداشت شد.

4 خرداد: فروش 1،200،000 ریال کاال به شرکت »بندرعباس« به صورت نسیه.
5 خرداد: پرداخت نقدی 160،000ریال بابت هزینه حمل کاالی خریداری شده تاریخ 3/2.

9 خرداد: مقداری کاال که قیمت فروش آن 3،000،000 ریال اعالم شده بود، به صورت نقد و دریافت %2 
تخفیف تجاری از فروشگاه »تبریز« خریداری شد.

١0 خرداد: خرید کاال از شرکت »دزفول« با شرط)ن/60  ـ15/4(. قیمت خرید این کاال 3،815،000 ریال بود 
که نهایتاً با قیمت 3،400،000 ریال به اضافه مبلغ مالیات بر ارزش افزوده توافق شد.

١٢ خرداد: برگشت مقداری کاال به شرکت »سلماس« و منظور کردن 300،000 ریال به اضافه مالیات بر 
ارزش افزوده به بدهکار آن شرکت.

١٣ خرداد: دریافت 85% مبلغ طلب از شرکت »بندرعباس«.
١6 خرداد: پرداخت بدهی به شرکت »سلماس«.

٢0 خرداد: فروش 1،875،000 ریال کاال به فروشگاه »البرز« در ازای دریافت چک روز.
٢4 خرداد: معادل 90% مبلغ بدهی شرکت »دزفول« پرداخت شد.

٢5 خرداد: خرید کاال به مبلغ 4،600،000 ریال از تولیدی »فیروزکوه« با شرط )ن/45(. در ضمن این کاال 
از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

٢8 خرداد: آقای »محمدی« مقداری کاال که قیمت خرید آن 285،000 و قیمت فروش آن 320،000 ریال 
است، جهت اهدا به یکی از دوستان خود از فروشگاه برداشت نمود. 
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٣0 خرداد: به دلیل بارگیری نادرست کاالهای خریداری شده توسط کارگران تولیدی »فیروزکوه«، تعدادی 
کاال دارای عیب و نقص شده که پس از توافق، این تولیدی 10% کل مبلغ خرید را برای جلوگیری از برگشت 

کاال به فروشگاه »محمدی« اعطا نمود و در همین تاریخ نیز اعالمیه بستانکار آن دریافت شد.
مطلوب است: 

١  صدور سند حسابداری عملیات فوق با اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ سال جاری.
٢  محاسبه خرید خالص.

کار عملی  11    
رخدادهای مالی یک نوع کاال )تلویزیون( در فروشگاه »آمل« در سال مالی 1395 به شرح زیراست:

توجه: مبالغ خرید و فروش قبل از احتساب مالیات بر ارزش افزوده مي باشد.
7/١: موجودی کاالی ابتدای دوره 40 دستگاه به بهای هر یک 850،000 ریال .

7/7: خرید 30 دستگاه به بهای هر یک 865،000 ریال به صورت نسیه )قبض شماره 4000(
7/8: پرداخت 150،000ریال بابت حمل کل محموله خریداری شده تاریخ 7/7 به صورت نقدی.

7/١0: خرید 15 عدد صندلی برای استفاده در فروشگاه به بهاي هر عدد 24،000 ریال به صورت نسیه.
7/٢0: فروش 50 دستگاه به بهای هر یک 900،000 ریال با کسر 4% تخفیف تجاری به صورت نقد)حواله 

شماره 6001( و پرداخت 200،000 ریال بابت حمل دستگاه های فروش رفته.
7/٣0: خرید 20 دستگاه به بهای هر یک860،000 ریال به صورت نقد و پرداخت 120،000 ریال بابت 

حمل دستگاه ها. )قبض 4001(.
8/٢: فروش 25 دستگاه به بهای هریک 910،000  ریال به صورت نسیه. )حواله شماره 6002(.

مبلغ  فروشنده.  از  آن  دریافت وجه  و  معیوب بودن  علت  به  تاریخ 7/30  از خرید  برگشت 5 دستگاه   :8/5
می باشد. نیز  برگشتی  واحدهای  تعداد  حمل  هزینه  شامل  فروشنده  از  دریافتی 

8/7: برگشت 2 عدد از صندلی های خریداری شده تاریخ7/10 به دلیل معیوب بودن.
8/١0: دریافت مطالبات فروش تاریخ 8/2.

8/١٢: فروش 4 عدد از صندلی های فروشگاه به علت مازاد بودن به صورت نقد و به همان قیمت خرید )هر 
ریال(. صندلی24،000 

8/١5: خرید 35 دستگاه به بهای هرعدد 875،000 ریال با شرط )ن/45ـ12/3(. )قبض شماره 4002(.
8/٢٢: برداشت 1 دستگاه تلویزیون از فروشگاه توسط صاحب آن جهت مصارف شخصی )حواله شماره 6003(.

8/٢5: دریافت 6،300،000 ریال به صورت علی الحساب از مشتری قبل از تحویل کاال.
8/٢6: پرداخت بدهی مربوط به خرید تاریخ 8/15.

8/٢9: فروش 20 دستگاه به بهای هر یک 915،000 ریال به صورت نقد با در نظر گرفتن علی الحساب تاریخ 
8/25 )حواله شماره 6004(.
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مطلوب است: 
١  ثبت رویدادهای فوق در کارت حساب کاال فروشگاه »آمل« بر اساس روش های اولین صادره از اولین وارده 

و میانگین متحرک.
از  با نرخ سال جاری در هر یک  افزوده  با اعمال مالیات بر ارزش  ٢  صدور سند حسابداری عملیات فوق 

.1 بند  مطرح شده  ارزیابی  روش های 
٣  ثبت اسناد حسابداری در دفتر روزنامه.

کار عملی 12    

اطالعات زیر در ارتباط با خرید و فروش نوعی کاالی مشمول مالیات بر ارزش افزوده در فروشگاه »  بابل« که 
از سیستم دائمی استفاده می نماید، برای فروردین ماه سال جاری در اختیار است:

شماره رسید انبار/تاریخ
بهای تمام شده واحد شمارشتعدادشرححواله انبار

واحد

3،000عدد10موجودی ابتدای دوره-1/1

3،050عدد30خرید نقدی1/6212

عدد20فروش نسیه1/8316

3،080عدد40خرید نسیه1/11213

ـعدد10فروش نقدی1/14317

ـعدد3برگشت از خرید 1/173181/11

ـعدد35فروش نقدی1/21319

3،100عدد18خرید نسیه1/24214

ـعدد2برگشت از خرید 1/273201/24

مطلوب است: 
١  تنظیم کارت حساب کاال به دو روش الف( اولین صادره از اولین وارده ب( میانگین متحرک

٢  صدور سند حسابداری رویدادهای 1/11، 1/17، 1/24 و 1/27 در هر دو روش اولین صادره از اولین وارده 
و میانگین متحرک. )مالیات بر ارزش افزوده با نرخ سال جاری اعمال شود(

٣  بهای تمام شده موجودی پایان دوره و بهای تمام شده کاالی فروش رفته در کدام روش ارزیابی بیشتر 
است؟ بحث کنید.
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کار عملی 13    

اطالعات زیر در ارتباط با خرید و فروش نوعی کاال )غیرمشمول مالیات بر ارزش افزوده( در فروشگاه »خراسان« 
که از سیستم دائمی استفاده می نماید، برای آبان ماه سال جاری در اختیار است:

شماره رسید تاریخ
واحد شمارشتعدادشرحانبار/حواله انبار

بهای تمام 
شده هر 

واحد
بهای کل

25050،000عدد200موجودی ابتدای دوره-8/1

30090،000عدد300خرید نسیه )ن/30ـ 10/5(8/3117

تخفیف به علت عیب و نقص کاال)نابابی( -8/5
6،000ـــمربوط به خرید تاریخ 8/3

خرید -8/8 به  مربوط  خرید  نقدی  تخفیفات 
8/3 ؟ـــتاریخ 

ــعدد400فروش نسیه8/9185

320160،000عدد500خرید نسیه )ن/30- 10/5(8/11118

ــعدد200فروش نقدی8/14186

خرید -8/20 به  مربوط  خرید  نقدی  تخفیفات 
8/11 ؟ـــتاریخ 

35035،000عدد100خرید نسیه )ن/8/5-45(8/23119

ــعدد10 برگشت از خرید تاریخ 8/251878/23

خرید -8/27 به  مربوط  خرید  نقدی  تخفیفات 
8/23 ؟ـــتاریخ 

ــعدد450فروش نقدی8/30188

مطلوب است: 
١  تنظیم کارت حساب کاال به دو روش الف( اولین صادره از اولین وارده ب( میانگین متحرک

٢  صدور سند حسابداری رویدادهای فوق در هر دو روش اولین صادره از اولین وارده و میانگین متحرک
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 ارزشیابی     

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظرهنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط١

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و ... (٢

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درست کاری٣

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف حساب برگشت از خرید و مستندات آن6

تعریف تخفیفات و انواع آن7

توانایی تعیین قیمت کاالهای برگشتی با توجه به روش های قیمت گذاری8

صدور سند حسابداری برگشت از خرید و تخفیفات نقدی خرید به صورت 9
دستی و رایانه ای

صدور سند حسابداری برداشت کاال به صورت دستی و رایانه ای١0

بحث کنید 
به نظر شما کمک حسابدار تعدیالت خرید کاال در رابطه با خدا، خویشتن، جامعه و محیط زیست چه 

مسئولیت هایی دارد؟
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شرح کار

١  کنترل مستندات خروج کاال شامل درخواست مشتري، مجوز خروج کاال، حواله انبار
٢  تعیین روش قیمت گذاري )کنترل آن( روش هاي fifo.lifo ، میانگین و شناسایي ویژه و...

٣  محاسبه بهاي تمام شده کاالي فروش رفته براساس روش قیمت گذاري تعیین شده
4  صدور سند حسابداري بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

5  کنترل مستندات برگشت از خرید
6  کنترل مستندات تخفیفات خرید

7  صدور سند برگشت از خرید و تخفیفات

استاندارد عملکرد

توانایي صدور سندخروج کاال )بهاي تمام شده کاالي فروش رفته( طبق اسناد مثبته بر اساس استانداردهاي حسابداري و آیین نامه معامالت 

شاخص ها

2  کنترل محاسبات بهاي تمام شده کاالي فروش رفته  1  کنترل مستندات خروج کاال از انبار )حواله فروش(           
4  صدور سند حسابداري برگشت از خرید و تخفیفات 3 صدور سند حسابداري خروج کاال                               

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات

شرایط: میز و صندلي اداري ـ ملزومات اداري ـ رایانه ـ چاپگر ـ نرم افزارـ اتاق کارـ ماشین حساب ـ استانداردهاي حسابداري ـ آیین نامه 
معامالت 5 مورد اسناد موردنیاز طي حداکثر زمان 60 دقیقه

ابزار و تجهیزات: میز و صندلي اداري ـ ملزومات اداري ـ رایانه ـ نرم افزار انبارـ آیین نامه معامالت ـ اتاق کارـ ماشین حساب ـ استانداردهاي 
حسابداري

معیار شایستگی

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣ مرحله کارردیف
1کنترل مستندات خروج کاال از انبار )حواله فروش(1

2کنترل محاسبات بهای تمام شده کاالی فروش رفته2

2صدور سند حسابداری خروج کاال 3

2صدور حسابداری برگشت از خرید و تخفیفات 4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: دقت
غیر فني : محاسبه و ریاضی ،  استدالل، مستندسازی، مدیریت زمان 

2 

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ٢ می باشد.

ارزشیابی شایستگی صدور سند حسابداری برگشت از خرید کاال )تعدیالت خرید(



پودمان 5

حسابداری تعدیالت فروش کاال

با افزایش فروش مؤسسات در حوزه پخش و خرده فروشی همیشه عواملی وجود داشته که شرکت ها با آن مواجه بوده اند و باید 
برای آن برنامه ریزی کافی داشته باشند و همواره کاال را به بهترین کیفیت و در زمان مناسب تحویل مشتری دهند تا در چرخه 
تأمین ارزش خود دچار مشکل نشوند. برگشت از فروش و اعطای تخفیفات و... از جمله عواملی هستند که این مؤسسات در 
جهت تسهیل و تسریع خدمات بهتر و همچنین حفظ و گسترش حوزه فروش خود در بازار رقابتی به مشتریان ارائه می کنند. 
در این پودمان نیز با برگشت از فروش و دالیل آن، انواع تخفیفات فروش و صدور سند حسابداری این موارد آشنا خواهید شد.
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مقدمه   

   آیا می دانید برگشت از فروش و تخفیفات فروش چیست؟
   آیا می دانید دالیل برگشت کاالهای فروش رفته چیست؟

   مستندات برگشت از فروش کدام ها هستند؟

استاندارد   عملکرد   
 

توانایی صدور سند حسابداری برگشت از فروش و تخفیفات بر اساس مستندات و مدارک مثبته و آیین نامۀ 
معامالت.

 شایستگی هایی که در این پودمان کسب می کنید: 

1  تهیه و کنترل مستندات برگشت از فروش.
2  صدور سند حسابداری برگشت از فروش.
3  صدور سند حسابداری تخفیفات فروش.

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا لَ تَأُْكلُوا َأْمَوالَُكْم بَيْنَُكْم بِالْبَاِطِل إِلَّ َأْن تَُكوَن تَِجاَرًة َعْن تََراٍض ِمنُْكْم

اى مؤمنان اموال همديگر را به ناروا مخوريد، مگر آنكه دادوستدى به توافق خودتان باشد.
                                                                                                                                                       »نساء/ 29«
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برگشت از فروش و دالیل آن   

به نظر شما دالیل برگشت از فروش چیست؟ چند مورد را فهرست کنید.

دلیلردیف
عدم نیاز خریدار1
2
3
4

در مواردی ممکن است ترتیب قراردادها بین خریدار و فروشنده طوری باشد که حتی برگشت کاالهای سالم 
نیز مجاز باشد. اگر به دالیل گفته شده )در جدول فوق(، خریدار کاالها را به فروشنده برگشت دهد، این مبادله 

برگشت از فروش نامیده می شود.

مستندات برگشت از فروش و کنترل آن  

تهیه چه مستنداتی برای کاالی برگشت شده به انبار و ثبت در دفاتر الزم است؟

کاالی برگشتی توسط واحد کنترل کیفیت مورد بررسی قرار می گیرد. در صورتی که عیب کاال مورد تأیید 
باشد، گزارش کنترل کیفیت )QC( تنظیم و کاالی معیوب با کاالی سالم جایگزین و برای مشتری ارسال 
می شود و یا ممکن است مبلغ آن به مشتری عودت داده شود. برای کنترل کیفیت کاالی فروخته شده و ارائه 
اطالعات به مدیریت، بهتر است کلیه فروش های برگشت داده شده، در حسابی مجزا تحت عنوان برگشت از 

فروش و تخفیفات نگهداری شود.

کاالي برگشتي قابل اصالح براي اصالح ارسال می شود، ولی با کاالي برگشتي غیر قابل اصالح به عنوان 
ضایعاتی برخورد و رسید ضایعات صادر مي گردد.

معموالً پس از بررسی و تأیید کاالی برگشتی، مجوز برگشت از فروش توسط واحد فروش صادر می شود و کاال 
مجدداً وارد انبار می شود. انباردار نیز باید نسبت به تهیه رسید برگشت از فروش )رسید انبار( اقدام نماید سپس 

فاکتور برگشت از فروش توسط واحد فروش که مبنایی برای صدور سند حسابداری می باشد، تنظیم شود.

فعالیت

فعالیت



ـ  5  ـ نمونه فاکتور برگشت از فروش کاال198 تصویر 2

رسید برگشت به انبار
رسید برگشت از فروش

تحویل دهنده:                                                                                                                تاریخ:
تحویل گیرنده:                                                                                                                شماره:

توضیحاتقیمت کلقیمت واحدمقدار برگشتیواحد کاالشماره کاالشرح کاالردیف

مسئول انبار:
نام و امضا

تحویل دهنده:
نام و امضا

تأییدکننده:
نام و امضا

ـ  5  ـ نمونه رسید برگشت از فروش تصویر 1

مشخصات فروشنده

نام شخص حقیقی/ حقوقی:
نشانی کامل: استان:                  شهرستان:

نشانی:

شماره اقتصادی:

کد پستی 1٠ رقمی:

شماره ثبت/ شماره ملی:
شهر:

شماره تلفن/نمابر:

مشخصات خریدار

نام شخص حقیقی/ حقوقی:
نشانی کامل: استان:............. شهرستان:.............

نشانی:................................................................... 

شماره اقتصادی:
کد پستی 1٠ رقمی:

شماره ثبت/ شماره ملی:
شهر:....................................

شماره تلفن/نمابر:....................................

مشخصات کاال با خدمات مورد معامله

1234567891٠11

ف
ردی

تعداد/شرح کاال یا خدماتکد کاال
مقدار

واحد 
اندازه گیری

مبلغ 
واحد 
)ریال(

مبلغ 
کل 

)ریال(

مبلغ 
تخفیف

مبلغ کل 
پس از 
تخفیف 
)ریال(

جمع مالیات و 
عوارض )ریال(

جمع مبلغ کل بعالوه جمع 
مالیات و عوارض )ریال(

جمع کل 

شرایط و نحوه فروش:          نقدی                           غیرنقدی 
توضیحات : ......................................................................................................

مهر و امضای خریدارمهر و امضای فروشنده:

صور تحساب برگشت از فروش کاال
شماره سریال :

            تاریخ : ...../...../
فاکتور برگشت از فروش:

رسید برگشت از فروش:
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هنگام برگشت کاال به انبار، چه اقداماتی الزم است، صورت گیرد؟ فرایند آن را ترسیم کنید. فعالیت

به کمک دوستان و هم کالسی های خود با مراجعه به چند شرکت بازرگانی، فرایند برگشت از فروش آنها 
را ترسیم نمایید.

شایستگی غیرفنی: بیان عیب کاال
تاجر مسلمان باید عیب و نقصي را که در کاالي او موجود است آشکار کند و عیب کاالیش را پنهان 
ننماید. روزي پیامبر اکرم )ص( از کنار فروشنده اي که جو یا گندم مي فروخت گذشت و کاالي وي آن 
حضرت را به شگفت  انداخت، لذا توقف کرد و دست مبارکش را در آن فرو برد و در آن رطوبت و تري دید، 
فرمود: »این رطوبت چیست؟« آن مرد گفت رطوبت باران به آنها رسیده است. رسول اکرم )ص( فرمود: 

»چرا غلۀ مرطوب را باال قرار ندادي تا مردم آن را ببینند؟ هر کس خیانت نماید از پیروان من نیست«.

اگر شرکت ها و فروشگاه ها عیب و نقص محصول را از دید مشتریان پنهان نمایند و کاالی معیوب را به 
همان قیمت کاالی سالم بفروشند، چه پیامدهایی متوجه آنان می شود؟

فعالیت

فعالیت
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تهیۀ مستندات برگشت از فروش

کار عملی 1   

شرکت »سفید« در ششم اردیبهشت سال جاری کاالهایی را به شرح زیر به فروشگاه » صنوبر« در ازای دریافت 
دو فقره چک به ترتیب ارزش 30،000،000 ریال )به سررسید 10 روز بعد( و 50،000،000 ریال )به 

سررسید یک ماه بعد ( فروخت. مابقی ارزش معامله از طریق چک نقدی دریافت شد.

بهای فروش هر واحدبهای تمام شده هر واحدواحد شمارشتعدادنام کاالکد کاالردیف

3،330،0003،950،000تخت12تشک طبی11112

2،410،0002،900،000تخت10تشک فنری21115

925،0001،114،000تخت15تشک کودک31118

1،282،0001،550،000تخت8تشک نوجوان41119

815،000980،000تخت5تشک سفری51120

بوده و  اقالم فوق، چهارمین فروش شرکت در سال جاری )سال مالی جدید(  به توضیح است فروش  الزم 
فروشگاه   » صنوبر«   می باشد. خرید  دومین 

در تاریخ 12 اردیبهشت فروشگاه » صنوبر« کاالهای زیر را به شرکت »   سفید« برگشت داده است:

علت برگشتتعدادکد کاالردیف

پارگی روکش111122

شکستگی فنر211151

عدم مطابقت با رنگ مورد سفارش311183

مطلوب است:
الف( تنظیم فاکتور فروش و حواله انبار در تاریخ 6 اردیبهشت ـ تنظیم رسید برگشت کاال به انبار و فاکتور 
برگشت از فروش در تاریخ 12 اردیبهشت برای شرکت »سفید«. )فاکتور فروش و برگشت از فروش را به صورت 

رسمی و با اعمال نرخ سال جاری مالیات بر ارزش افزوده تنظیم نمایید(.
ب( تنظیم رسید انبار در تاریخ 6 اردیبهشت ـ تنظیم حواله برگشت کاال و فرم برگشت از خرید در تاریخ 12 

اردیبهشت برای فروشگاه » صنوبر«.

» فاکتور برگشت از فروش« شرکت »سفید« را با »فاکتور فروش مرجع« آن مقایسه نمایید. فعالیت
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 ارزشیابی     

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و ...(2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

مفهوم برگشت از فروش6

تعریف مستندات برگشت از فروش و دالیل برگشت 7

توانایی کنترل مستندات برگشت از فروش8

و 9 به صورت دستی  فروش  از  برگشت  سبب  به  انبار  رسید  توانایی صدور 
رایانه ای

و 1٠ به صورت دستی  برگشتی  فاکتور  و  فروش  صورت حساب  صدور  توانایی 
رایانه ای
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حساب برگشت از فروش و تخفیفات   

مبلغ برگشت از فروش در سیستم های ثبت ادواری و دائمی در بدهکار حسابی به نام »برگشت از فروش و 
تخفیفات« ثبت می شوند. 

برگشت از فروش و تخفیفات

افزایش
بدهکار

برگشت از فروش و تخفیفات از اقالم کاهنده فروش محسوب و از فروش ناخالص کسر می شود تا فروش 
خالص محاسبه گردد.

صدور سند حسابداری برگشت از فروش کاالهای غیرمشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در 
سیستم ادواری:

شماره صفحه دفتر روزنامه: شرکت.....  شماره سند: 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار )ریال(بدهکار) ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××برگشت از فروش و تخفیفات

××               موجودی نقد / حساب های دریافتنی

××××جمع:

شرح سند: بابت برگشت کاالی فروش رفته

تصویب کننده: تأیید کننده:  تنظیم کننده: 

در کار عملی »   شماره 1«، فرض کنید روش نگهداری موجودی کاال در شرکت » سفید«  ، ادواری و کاال 
مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده نباشد. در این حالت سند حسابداری فروش و برگشت از فروش 

را صادر نمایید. مبلغ برگشت از فروش را به بستانکار فروشگاه »صنوبر« منظور کنید.

فعالیت
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صدور سند حسابداری فروش:

شماره صفحه دفتر روزنامه: شرکت سفید  شماره سند: 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند: 

تصویب کننده: تأیید کننده:  تنظیم کننده: 

صدور سند حسابداری برگشت از فروش:

شماره صفحه دفتر روزنامه: شرکت سفید  شماره سند: 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار)ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند: 

تصویب کننده: تأیید کننده:  تنظیم کننده: 
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افزوده در  بر ارزش  از فروش کاالهای مشمول عوارض و مالیات  صدور سند حسابداری برگشت 
ادواری: سیستم 

الزم به ذکر است هنگام برگشت از فروش و تخفیفات، حساب های عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به میزان 
کاالی برگشتی تعدیل )بدهکار( می شوند.

شماره صفحه دفتر روزنامه: شرکت.....  شماره سند: 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××برگشت از فروش و تخفیفات)1(

××سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده)2(

××         موجودی نقد / حساب های دریافتنی)3( 

××××جمع:

شرح سند: بابت برگشت کاالی فروش رفته

تصویب کننده: تأیید کننده:  تنظیم کننده: 

1  معادل قیمت کاالهای برگشت شده، حساب برگشت از فروش و تخفیفات بدهکار می شود.
2  نرخ مالیات بر ارزش افزوده × مبلغ برگشت از فروش و تخفیفات = مبلغ مالیات بر ارزش افزوده

3  مبلغ موجودی نقد / حساب های دریافتنی را می توان به صورت زیر محاسبه نمود:

)مجموع نرخ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده  ×  مبلغ برگشت از فروش و تخفیفات( + مبلغ برگشت از فروش و تخفیفات = موجودی نقد/حساب های دریافتنی

فرض کنید روش نگهداری موجودی کاال در شرکت »سفید«  ، ادواری و کاال مشمول عوارض و مالیات 
بر ارزش افزوده باشد. در این حالت سند حسابداری برگشت از فروش را صادر نمایید. مبلغ برگشت از 

فروش را به  بستانکار فروشگاه »صنوبر« منظور کنید.

فعالیت
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شماره صفحه دفتر روزنامه: شرکت سفید  شماره سند: 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند: بابت برگشت کاالی فروش رفته

تصویب کننده: تأیید کننده:  تنظیم کننده: 

صدور سند حسابداری برگشت از فروش کاالهای غیر مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده 
در سیستم دائمی:

شماره صفحه دفتر روزنامه: شرکت......  شماره سند: 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××برگشت از فروش و تخفیفات

××           موجودی نقد / حساب های دریافتنی

××موجودی کاال

××         بهای تمام شده کاالی فروش رفته

××××جمع:

شرح سند: بابت برگشت کاالی فروش رفته

تصویب کننده: تأیید کننده:  تنظیم کننده: 
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افزوده در  بر ارزش  از فروش کاالهای مشمول عوارض و مالیات  صدور سند حسابداری برگشت 
دائمی: سیستم 

شماره صفحه دفتر روزنامه: شرکت.....  شماره سند: 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××برگشت از فروش و تخفیفات

××سایر حساب های پرداختنی ــ مالیات بر ارزش افزوده

××           موجودی نقد / حساب های دریافتنی

××موجودی کاال

××         بهای تمام شده کاالی فروش رفته

××××جمع:

شرح سند: بابت برگشت کاالی فروش رفته

تصویب کننده: تأیید کننده:  تنظیم کننده: 

در شرکت »سفید« فرض کنید روش نگهداری موجودی کاال، سیستم دائمی و کاالها مشمول عوارض و 
مالیات بر ارزش افزوده هستند. در این حالت صدور سند حسابداری و برگشت از فروش را صادر نمایید. 

مبلغ برگشت از فروش را به بستانکار فروشگاه »صنوبر« منظور کنید.

فعالیت
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صدور سند حسابداری فروش و بهای تمام شده کاالی فروش رفته:

شماره صفحه دفتر روزنامه: شرکت سفید  شماره سند: 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند: 

تصویب کننده: تأیید کننده:  تنظیم کننده: 
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صدور سند حسابداری برگشت از فروش:

شماره صفحه دفتر روزنامه: شرکت سفید  شماره سند: 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 

بستانکار) ریال(بدهکار) ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:
شرح سند: 

تصویب کننده: تأیید کننده:  تنظیم کننده: 

در شرکتی، به جای بدهکار کردن حساب »برگشت از فروش و تخفیفات« برای کاالهای برگشتی، حساب 
فروش بدهکار می شود:

1  به نظر شما استفاده از این شیوه ثبت کردن درست است یا یک ضعف محسوب می شود؟
2  مدیریت اعتقاد دارد، فروش خالص به درستی محاسبه می شود، آیا با وی موافق هستید؟

برگشت از فروش در سیستم دائمی   

نحوه ثبت و قیمت گذاری برگشت از فروش در کارت حساب کاال

به نظر شما کاالی برگشتی به انبار چه تأثیری روی بهای تمام شده موجودی ها و کاالی فروش رفته دارد؟

کاالهای برگشتی توسط خریدار در ستون صادره )فروش( کارت حساب کاال به صورت منفی درج می شوند. 
این کاالها با همان نرخی که از انبار صادر شده، دوباره به حساب موجودی ها برگشت داده می شود. در صورتی 
که در زمان صدور، کاال با چند نرخ صادر شده باشد، در زمان برگشت بر اساس آخرین نرخ های روز صدور از 
انبار در تمام روش های ارزیابی، قیمت گذاری می شود. برگشت از فروش باعث افزایش تعداد و بهای تمام شده 

موجودی ها و کاهش بهای تمام شده کاالی فروش رفته می شود.

فعالیت

فعالیت
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اگر کاالی برگشتی سالم باشد برای فروش بعدی در اولویت قرار می گیرد، اما اگر کاالی برگشتی معیوب و 
غیر قابل فروش باشد به عنوان ضایعات برخورد شده و از حساب ها خارج می شود.

1  از لحاظ قیمت گذاری در سیستم دائمی، رویداد »برگشت از فروش« همانند »برگشت از خرید« است. 
این جمله درست است یا نادرست؟ بحث کنید.

2  در کدام یک از سیستم های ادواری و دائمی، حساب موجودی کاال در طول دوره مالی گردش دارد؟ 
بحث کنید.

شرکت بازرگانی »هرمزگان« از سیستم دائمی و روش اولین صادره از اولین وارده برای ثبت و قیمت گذاری 
موجودی های خود استفاده می نماید. گردش یکی از اقالم موجودی های )جاروبرقی/ کد 42( این شرکت 

در آذرماه سال 1395 به شرح زیر است:

شماره رسید انبار / شرحتاریخ
بهای تمام شده تعداد ـ دستگاهحواله انبار

هر واحد
بهای فروش هر 

واحد

10300،000موجودی ابتدای دوره9/1

8815305،000خرید نقدی9/7

6414320،000فروش نسیه9/12

8912306،000خرید نسیه9/15

2برگشت از خرید 9/15 به دلیل نقص فنی9/18

6517322،000فروش نقدی9/20

3برگشت از فروش 9/12 به دلیل مازاد بودن9/22

665324،000فروش نقدی9/28

مطلوب است:
تنظیم کارت حساب کاال و صدور سند حسابداری برگشت از فروش در تاریخ 9/22:

الف( با فرض اینکه کاال غیر مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد.
ب( با فرض اینکه کاال مشمول 9% مالیات بر ارزش افزوده باشد.

فعالیت

مثال
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جواب:

شرکت بازرگانی هرمزگان
نام کاال:               جارو  برقی

روش ارزیابی:              اولین صادره از اولین وارده کد کاال:               42 
نقطه تجدید سفارش:   ........................................... واحد شمارش:     دستگاه 
میزان سفارش:             ........................................... نوع یا مدل کاال:  ............ 

تاریخ

شرح

موجودیصادرهوارده

ماهروز
شماره 
رسید

بهای کلبهای واحدمقدار
شماره 
حواله

مقدار
بهای واحد

بها
بهای کلبهای واحدمقدار

کلجزءجزءکل

10300،0003،000،000موجودی19

8815305،0004،575،000خرید79
10
15

300،000
305،000

7،575،000

6414فروش129
10
4

300،000
305،000

3،000،000
1،220،000

4،220،00011305،0003،355،000

8912306،0003،672،000خرید159
11
12

305،000
306،000

7،027،000

189
برگشت از 
خرید 9/15

)2(305،000)610،000(
9
12

305،000
306،000

6،417،000

6517فروش209
9
8

305،000
306،000

2،745،000
2،448،000

5،193،0004306،0001،224،000

229
برگشت از 
فروش 9/12

)3(305،000)915،000(
3
4

305،000
306،000

2،139،000

665فروش289
3
2

305،000
306،000

915،000
612،000

1،527،0002306،000612،000

10،025،000بهای تمام شده کاالی فروش رفته7،637،000بهای تمام شده کاالی خریداری شده
بهای تمام شده 

موجودی پایان دوره
612،000

از آنجایی که در سیستم دائمی هنگام فروش کاال، هم زمان دو ثبت )ثبت مبلغ فروش و ثبت بهای تمام شده 
کاالی فروش رفته( انجام می شود، هنگام برگشت کاال نیز الزم است حساب »برگشت از فروش و تخفیفات« 
به قیمت فروش کاالی برگشتی، بدهکار و حساب های دریافتنی یا موجودی نقد بستانکار شود و باید معادل 

بهای تمام شده این کاال، موجودی کاال بدهکار و بهای تمام شده کاالی فروش رفته، بستانکار شود.
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الف( صدور سند حسابداری برگشت از فروش با فرض اینکه کاال غیر مشمول مالیات بر ارزش افزوده 
باشد.

شماره صفحه دفتر روزنامه: شرکت بازرگانی هرمزگان  شماره سند: 
تعداد ضمائم: تاریخ سند: 95/2/22         سند حسابداری 

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

960،000  )1(برگشت از فروش و تخفیفات 

960،000               حساب های دریافتنی

915،000موجودی کاال

915،000              بهای تمام شده کاالی فروش رفته

1،875،0001،875،000جمع: یک میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال

شرح سند: بابت برگشت سه دستگاه جارو برقی

تصویب کننده: تأیید کننده:  تنظیم کننده: 
ثبت اول براساس قیمت فروش کاال برگشتی بوده و ثبت دوم از کارت حساب کاال استخراج شده است.

قیمت فروش کاالهای برگشتی 960،000 = 320،000 × 3   )1(

ب( صدور سند حسابداری برگشت از فروش با فرض اینکه کاال مشمول 9% مالیات بر ارزش افزوده 
باشد.

شماره صفحه دفتر روزنامه: شرکت بازرگانی هرمزگان  شماره سند: 
تعداد ضمائم: سند حسابداری  تاریخ سند: 95/9/22 

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

960،000برگشت از فروش و تخفیفات 

86،400  )1(سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده 

1،046،400          حساب های دریافتنی

915،000موجودی کاال

915،000              بهای تمام شده کاالی فروش رفته

2،573،4002،573،400جمع: دو میلیون و پانصد و هفتاد و سه هزار و چهارصد ریال

شرح سند: بابت برگشت سه دستگاه جارو برقی

تصویب کننده: تأیید کننده:  تنظیم کننده: 
مبلغ مالیات بر ارزش افزوده کاالی برگشتی 86،400 = 9% × 960،000   )1(
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کار عملی ٢   

با در نظر گرفتن مثال مربوط به شرکت بازرگانی »هرمزگان«؛

مطلوب است:
تنظیم کارت حساب کاال با فرض استفاده از روش میانگین متحرک و صدور سند حسابداری تاریخ های 9/12 

و 9/22 در دو حالت؛
الف( کاال غیر مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد.
ب( کاال مشمول 9% مالیات بر ارزش افزوده باشد.

کار عملی 3   

اطالعات زیر از شرکت بازرگانی » طبس« در ارتباط با موجودی کاالی »الف« )مشمول مالیات بر ارزش افزوده( 
در اردیبهشت ماه سال جاری در اختیار می باشد:

1 اردیبهشت ـ موجودی کاالی ابتدای دوره 410 واحد به نرخ هر واحد 300 ریال
5 اردیبهشت ـ خرید 500 واحد کاال به نرخ هر واحد 305 ریال به صورت نقد از شرکت »نوشهر«  .
1٠ اردیبهشت ـ فروش 700 واحد کاال به فروشگاه »  انزلی « به نرخ هر واحد 510 ریال به صورت نسیه

12 اردیبهشت ـ خرید 250 واحد به نرخ هر واحد 308 ریال با شرط )ن/60( از کارخانه »الر« و پرداخت 
3،000 ریال بابت هزینه حمل کاالی خریداری شده است. 

14 اردیبهشت ـ برگشت 12 واحد از خرید 5 اردیبهشت به شرکت »نوشهر« به دلیل آسیب دیدگی کاال و 
دریافت اعالمیه بستانکار بانکی مبنی بر واریز وجه کاالی برگشتی از طرف این شرکت.

16 اردیبهشت ـ فروش 110 واحد به شرکت »  قشم« به نرخ هر واحد 510 ریال به صورت نقد.
19 اردیبهشت ـ دریافت طلب مورخ 10 اردیبهشت از طریق چک نقدی.

2٠ اردیبهشت ـ خرید 180 واحد به نرخ 312 ریال از شرکت » دامغان« با شرط )ن/8/2-30(.
25 اردیبهشت ـ فروش 260 واحد به فروشگاه »هویزه« به نرخ هر واحد 510 ریال به صورت نقدی.

27 اردیبهشت ـ برگشت 295 واحد کاال از فروش 10 اردیبهشت به دلیل مازاد بودن و پرداخت مبلغ آن 
به شرکت »انزلی«.

28 اردیبهشت ـ پرداخت بدهی مربوط به خرید مورخ 20 اردیبهشت.
3٠ اردیبهشت ـ فروش 240 واحد کاال به نرخ هر واحد 315 ریال به عمده فروشی »   اندیمشک«. مبلغ  

مالیات بر ارزش افزوده به صورت نقد دریافت شد.

مطلوب است:
1 تنظیم کارت حساب کاال به روش های اولین صادره از اولین وارده و میانگین متحرک.

2  صدور سند حسابداری رویدادهای فوق با اعمال نرخ سال جاری مالیات بر ارزش افزوده.



حسابداری تعدیالت فروش کاال

213

کار عملی 4  
شرکت پخش مرکزی »زنجان« به خرید و فروش کفش اشتغال دارد. در تاریخ 95/12/19 تعداد 55 جفت 
کفش )مشمول 9% عوارض و مالیات بر ارزش افزوده( به شرح فاکتور زیر به فروشگاه »  رشت« فروخته است و 
در تاریخ 12/25 تعداد 5 جفت کفش راحتی و 12 جفت کفش چرم به دلیل عدم مطابقت رنگ ها با یکدیگر، 
از طرف فروشگاه »  رشت« برگشت داده شد و پس از بررسی و تأیید وارد انبار شرکت شدند. رسید انبار و فاکتور 

برگشتی را تنظیم کنید و سند حسابداری آن را تحت سیستم ادواری صادر نمایید.

رسید برگشت از فروش
تحویل دهنده:                                                                                                                تاریخ:

تحویل گیرنده:                                                                                                                شماره:

توضیحاتقیمت کلقیمت واحدمقدار برگشتیواحد کاالشماره کاالشرح کاالردیف

مسئول انبار:
نام و امضا

تحویل دهنده:
نام و امضا

تأییدکننده:
نام و امضا



214

تخفیفات فروش و انواع آن      

فعالیت

فعالیت

 در دفاتر ثبت نمی شود.

 در دفاتر ثبت نمی شود.

 در سیستم های ادواری و دائمی در حسابی به نام »تخفیفات نقدی 
فروش« ثبت می شود.

 در سیستم های ادواری و دائمی در حسابی به نام »برگشت از فروش 
و تخفیفات« ثبت می شود.

1ـ تخفیف تجاری

2ـ تخفیف توافقی )چانه زنی(

3 ـ تخفیف نقدی

4ـ تخفیف نابابی )عیب و نقص(

کدام یک از تخفیفات زیر در دفاتر خریدار و فروشنده ثبت می شود؟

نوع تخفیفردیف
در دفاتر فروشندهدر دفاتر خریدار

ثبت نمی شودثبت می شودثبت نمی شودثبت می شود
تخفیف تجاری1
تخفیف توافقی2
تخفیف نقدی3
تخفیف نابابی )عیب و نقص(4

مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده، آیا تخفیفات اعطایی به مشتریان، مأخذ مالیات بر ارزش افزوده است 
یا خیر؟ با کمک هنرآموز در این باره بحث کنید.

اعطای هرگونه تخفیف باید در چهارچوب آیین نامه ها و مصوبات واحد تجاری باشد.



حسابداری تعدیالت فروش کاال

215

فعالیت

فعالیت

1 تخفیف تجاری
ریالی کاالها، فروش های جزئی، عمده،  ارزش  تعداد کاال،  برحسب  را  این تخفیف  فروشندگان ممکن است 
فروش به کارکنان و همکاران شرکت و یا فروش در مکان ها و شعبه های مختلف به مشتریان خود اعطا کنند. 
زمانی که این تخفیف اعطا می شود، مبلغ آن قبل از رسیدن به قیمت صورتحساب کسر و مبلغ فروش پس از 

کسر تخفیف در دفاتر ثبت می شود. بنابراین هیچ ثبتی برای مبلغ تخفیف در دفاتر صورت نمی گیرد.

معادل %5  ریال،  تا سقف 2،000،000  خریدهای  برای  نوروز،  عید  مناسبت  به  »کهریزک«  فروشگاه 
کاالیی طبق  از  واحد  هر  قیمت  اگر  اعطا می کند.  تخفیف  معادل %8  مبلغ  این  باالی  برای  و  تخفیف 
فهرست قیمت ها 250،000 ریال باشد و 10 عدد از این کاال به فروش برسد، مبلغ تخفیف چند ریال و 

فروش به چه مبلغی ثبت می شود؟

2  تخفیف توافقی
این تخفیف نیز بر اثر توافق و چانه زدن طرفین مشخص و در دفاتر هیچ یک ثبت نمی شود.

3  تخفیف نقدی

1  به نظر شما اعطای تخفیفات نقدی برای فروشنده چه مزیت هایی دارد؟ بحث کنید.
2  تخفیفات نقدی فروش، چه زمانی در دفاتر فروشنده ثبت می شود؟

این نوع تخفیف از طرف فروشنده در مورد فروش های نسیه برای پرداخت زودتر از موعد مقرر به خریدار اعطا 
می شود. تخفیف نقدی در دفاتر خریدار و فروشنده ثبت می شود.

در  است.  ثبت  قابل  ناخالص  و  دو روش خالص  به  نقدی  تخفیف  با شرط  کاال  همانند خرید  کاال  فروش 
روش خالص هنگام فروش، مبلغ تخفیفات نقدی از حساب فروش و حساب های دریافتنی کسر می شود 
و این حساب ها به مبلغ خالص ثبت می شوند. درحالی که در روش ناخالص، هنگام فروش حساب فروش و 
حساب های دریافتنی معادل قیمت فاکتور و بدون کسر تخفیفات نقدی ثبت می شوند. از لحاظ تئوری روش 
خالص نسبت به روش ناخالص، روشی مطلوب تر است. در روش ناخالص که در کتاب حاضر مورد استفاده 
قرار گرفته، درصورتی که فروشنده طلب خود را در دوره تخفیف دریافت نماید، مبلغ تخفیف نقدی )در هر 
دو سیستم دائمی و ادواری( در دفاتر فروشنده به بدهکار حساب »تخفیفات نقدی فروش« منظور می شود.

تخفیفات نقدی فروش

افزایش
بدهکار

تا  ناخالص کسر می شود  از فروش  و  اقالم کاهنده فروش محسوب می شوند  از  نقدی فروش  تخفیفات 
گردد. محاسبه  خالص  فروش 
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فعالیت
با توجه به مطالب گفته شده، فروش خالص به صورت زیر محاسبه می شود:

ریال

××کل فروش)فروش ناخالص(

)××(کسر می شود: برگشت از فروش و تخفیفات

)××(          تخفیفات نقدی فروش

××فروش خالص

اکنون با توجه به رابطه گفته شده، اقالم مجهول را در هریک از سال های ذکر شده برای فروشگاه »ب« 
محاسبه نمایید.

1392139313941395اقالم

15،760،00028،100،00052،605،000فروش

247،000954،0002،230،000برگشت از فروش و تخفیفات

128،0001،025،0001،420،000تخفیفات نقدی فروش

32،623،00025،290،00048،805،000فروش خالص

صدور سند حسابداری تخفیفات نقدی فروش )دریافت طلب در دورۀ تخفیف( در صورتی که کاال 
مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده نباشد:

شماره سند:                                                      شرکت....                                   شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                  سند حسابداری                              تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××موجودی نقد

××تخفیفات نقدی فروش

××                                       حساب های دریافتنی

××××جمع:

شرح سند: بابت دریافت طلب در دوره تخفیف

تنظیم کننده:                              تأیید کننده:                            تصویب کننده:
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صدور سند حسابداری تخفیفات نقدی فروش )دریافت طلب در دوره تخفیف( در صورتی که کاال 
مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده باشد:

شماره سند:                                                           شرکت...                                    شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                       سند حسابداری                                 تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××موجودی نقد

××تخفیفات نقدی فروش

××سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

××                                   حساب های دریافتنی

××××جمع:

شرح سند: بابت دریافت طلب در دورۀ تخفیف

تنظیم کننده:                                             تأیید کننده:                                    تصویب کننده:

شرکت »ساوه« معادل 4،000،000 ریال کاال را در تاریخ 95/8/10 با شرط)ن/35- 8/2( به فروشگاه 
»مالیر« فروخت.نرخ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، 9% و روش نگهداری موجودی کاال، ادواری می باشد.

مطلوب است: صدور سند حسابداری فروش کاال در تاریخ 95/8/10 و دریافت طلب:
1  با فرض اینکه شرکت »ساوه« در تاریخ 95/8/17 طلب خود را دریافت نماید.
2  با فرض اینکه شرکت »ساوه« در تاریخ 95/8/20 طلب خود را دریافت نماید.

صدور سند حسابداری فروش در تاریخ 95/8/1٠:

شماره سند:                                                     شرکت ساوه                                       شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                    سند حسابداری                                  تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:
شرح سند: 

تنظیم کننده:                                            تأیید کننده:                                      تصویب کننده:
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صدور سند حسابداری بابت دریافت طلب در تاریخ 95/8/17 )در دوره تخفیف(:

شماره سند:                                                        شرکت ساوه                      شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 95/8/17                                       سند حسابداری                    تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
4،272،800موجودی نقد

80،000تخفیفات نقدی فروش
7،200سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

4،360،000                    حساب های دریافتنی
4،360،0004،360،000جمع: چهارمیلیون و سی صد و شصت هزار ریال

شرح سند: بابت دریافت طلب در دورۀ تخفیف
تنظیم کننده:                                              تأیید کننده:                                            تصویب کننده:

  محاسبات:

4،000،000 × 2% = 80،000 مبلغ تخفیفات نقدی فروش 
80،000 × 9% = 7،200 مبلغ مالیات مربوط به تخفیفات نقدی فروش 

                          4،000،000 – 80،000 = 3،920،000 مبلغ کل پس از کسر تخفیف  
 3،920،000 × 9% = 352،800 مبلغ مالیات  
                     3،920،000 + 352،800 = 4،272،800 کل مبلغ دریافتی  

صدور سند حسابداری بابت دریافت طلب در تاریخ 95/8/2٠ )پس از دورۀ تخفیف(:

شماره سند:                                                           شرکت ساوه                        شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                          سند حسابداری                      تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:
شرح سند: 

تنظیم کننده:                                            تأیید کننده:                                           تصویب کننده:
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فعالیت

نکته

4  تخفیف نابابی)تخفیف به علت عیب و نقص کاال(
درصورتی که عیب و نقص کاال جزئی باشد، ممکن است خریدار کاالها را نگهداری و در عوض به جای برگشت 
کاال، مبلغی تخفیف درخواست نماید و یا اینکه خود فروشنده برای پذیرفتن کاالی معیوب توسط خریدار، 
مبلغی را به عنوان تخفیف به وی اعطا کند، به این گونه تخفیفات که به علت عیب و نقص کاال اعطا می شود، 

تخفیفات نابابی فروش می گویند.
مبلغ تخفیف نابابی، در هر دو سیستم ادواری و دائمی، به بدهکار حساب برگشت از فروش و تخفیفات منظور 
می شود. در این حالت در سیستم دائمی، چون کاالیی از طرف خریدار برگشت داده نشده، حساب های 

موجودی کاال و بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته تعدیل نمی شوند. 

تخفیفات نقدی فروش و تخفیفات نابابی فروش در کارت حساب کاال ثبت نمی شوند. چون تأثیری در بهای تمام 
شده کاالی فروش رفته ندارند. اما تعداد برگشت از فروش در کارت حساب کاال )همانطور که در مثال شرکت 

بازرگانی »هرمزگان« گفته شد( ثبت می شود، چون باعث کاهش بهای تمام شده کاالی فروش رفته می شود.

در سیستم دائمی:
الف( هنگام برگشت از فروش، حساب »بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته«، کاهش می یابد     ، 

افزایش می یابد     ، تغییر نمی کند     .
ب( هنگام اعطای تخفیف به علت معیوب بودن کاال، حساب »بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته«، 

کاهش می یابد    ، افزایش می یابد    ، تغییر نمی کند    .

هریک از رویدادهای زیر در کدام یک از ستون های کارت حساب کاال درج می شود؟فعالیت

رویدادردیف
ستون صادرهستون وارده

هیچ کدام اضافه 
می شود

کسر 
می شود

اضافه 
می شود

کسر 
می شود

خرید کاال1
هزینۀ حمل کاالی خریداری شده2
فروش کاال3
برگشت از فروش 4
پیش پرداخت خرید کاال5
تخفیفات نقدی فروش6
هزینۀ حمل کاالی فروش رفته7
اعطای تخفیف به علت معیوب بودن کاال8
برگشت از خرید 9
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مقایسه ثبت های سیستم ادواری و دائمی )غیر مشمول مالیات بر ارزش افزوده(

سیستم دائمیسیستم ادواریرویداد

برگشت از فروش و تخفیفات ××برگشت از فروش
    موجودی نقد/ حساب های دریافتنی ××

برگشت از فروش و تخفیفات ××
    موجودی نقد/ حساب های دریافتنی ××

موجودی کاال   *  ××
     بهای تمام شده کاالی فروش رفته ××

دریافت طلب در دوره تخفیف **
موجودی نقد            ××
تخفیفات نقدی فروش ××

           حساب های دریافتنی ××

موجودی نقد            ××
تخفیفات نقدی فروش ××

           حساب های دریافتنی ××

موجودی نقد ××دریافت طلب بعد از دوره تخفیف
           حساب های دریافتنی ××

موجودی نقد ××
           حساب های دریافتنی ××

عدم  دلیل  به  تخفیف  اعطای 
برگشت کاال )تخفیف نابابی(

برگشت از فروش و تخفیفات ××
    موجودی نقد/ حساب های دریافتنی ××

برگشت از فروش و تخفیفات ××
    موجودی نقد/ حساب های دریافتنی ××

* همان طور که قباًل گفته شد در سیستم دائمی مبلغ موجودی کاال از کارت حساب کاال استخراج می شود.
** از حساب تخفیفات نقدی فروش تنها زمانی استفاده می شود که دریافت طلب در دوره تخفیف صورت 
گیرد. در صورتی که فروشنده طلب خود را بعد از دوره تخفیف دریافت نماید، موجودی نقد بدهکار و حساب های 

دریافتنی بستانکار می شود.

به علت معیوب بودن کاال ماهیت یکسانی دارند. هر  اعطای تخفیف  برگشت کاالی فروخته شده و 
دو باعث کاهش فروش از یک طرف و کاهش موجودی نقد و یا حساب های دریافتنی از طرف دیگر 

می شوند.
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مقایسه ثبت های سیستم ادواری و دائمی )مشمول مالیات بر ارزش افزوده(

سیستم دائمیسیستم ادواریرویداد

برگشت از فروش
برگشت از فروش و تخفیفات )1(                               ××
سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده )2(   ××

                          موجودی نقد/ حساب های دریافتنی )3( ××

برگشت از فروش و تخفیفات                                ××
سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده  ××

                             موجودی نقد/ حساب های دریافتنی ××
موجودی کاال     ××

            بهای تمام شده کاالی فروش رفته ××

دریافت طلب در دوره
 تخفیف **

موجودی نقد                                                    ××
تخفیفات نقدی فروش                                         ××
سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده )4(  ××

                                             حساب های دریافتنی  ××

موجودی نقد                                              ××
تخفیفات نقدی فروش                                   ××
ـ   مالیات بر ارزش افزوده  ×× سایرحساب های پرداختنی  

                                            حساب های دریافتنی ××

دریافت طلب
 در دوره پس از تخفیف

موجودی نقد    ××
           حساب های دریافتنی       ××

موجودی نقد ××
           حساب های دریافتنی ××

اعطای تخفیف به دلیل عدم
 برگشت کاال 
)تخفیف نابابی(

برگشت از فروش و تخفیفات                               ××
سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده  ××

                            موجودی نقد/ حساب های دریافتنی ××

برگشت از فروش و تخفیفات                           ××
سایرحساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده ××

                            موجودی نقد/حساب های دریافتنی ××

1  معادل قیمت فروش کاالهای برگشتی به حساب برگشت از فروش و تخفیفات منظور می شود.
2 مبلغ مالیات بر ارزش افزوده مربوط به برگشت از فروش و تخفیفات به صورت زیر محاسبه می شود:

نرخ مالیات بر ارزش افزوده × مبلغ برگشت از فروش و تخفیفات = مبلغ مالیات ارزش افزوده مربوط 
به برگشت از فروش و تخفیفات

3 مبلغ موجودی نقد / حساب های دریافتنی شامل مبلغ برگشت از فروش و تخفیفات )معادل قیمت 
فروش( و مبلغ مالیات بر ارزش افزوده کاالی برگشتی می باشد:

)نرخ مالیات بر ارزش افزوده × مبلغ برگشت از فروش و تخفیفات( + مبلغ برگشت از فروش و تخفیفات 
= موجودی نقد / حساب های دریافتنی

4 برای کاالهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده، هنگام تسویه بدهی در دوره تخفیف، حساب مالیات 
بر ارزش افزوده نیز به میزان درصد تخفیفات نقدی، تعدیل )بدهکار( می شود:

نرخ مالیات بر ارزش افزوده × مبلغ تخفیفات نقدی فروش = مبلغ مالیات بر ارزش افزوده مربوط به 
تخفیفات نقدی فروش
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مثال جامع: 
اطالعات زیر از شرکت »دلیجان« برای تیرماه 1395 در دست می باشد:

4/5: مقداری کاال که قیمت آن 430،000 ریال بود پس از توافق طرفین به مبلغ 400،000 ریال 
به صورت نسیه و با شرط )ن/30ـ12/2( فروخته شد. بهای تمام شده این کاال ها 300،000 ریال است.

4/8: برگشت مقداری کاال از فروش تاریخ 4/5 به دلیل معیوب بودن به ارزش 60،000 ریال. بهای تمام 
شده این کاال 50،000 ریال است.

4/12: دریافت طلب فروش تاریخ 4/5 با در نظر گرفتن کاالی برگشتی تاریخ 4/8.
4/15: فروش کاال به مبلغ 1،000،000 ریال و دریافت وجه آن با کسر 4% تخفیف تجاری. بهای تمام 

شده این کاالها 800،000 ریال می باشد.
4/18: اعطای 100،000 ریال تخفیف به علت معیوب بودن )تخفیف نابابی( مقداری از کاالی فروش 

رفته تاریخ 4/15 و عودت وجه آن به خریدار.

مطلوب است:
1 ثبت رویدادهای فوق در هریک از سیستم های ادواری و دائمی و با فرض اینکه کاال مشمول مالیات 

بر ارزش افزوده نباشد.
2  ثبت رویدادهای فوق در هریک از سیستم های ادواری و دائمی و با فرض اینکه کاال مشمول 9% مالیات 

بر ارزش افزوده باشد )مبالغ فوق قبل از احتساب مالیات بر ارزش افزوده فرض شوند(.
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تاریخ
سیستم دائمیسیستم ادواری

بستانکاربدهکارشرحبستانکاربدهکارشرح

4/5

حساب های دریافتنی 
                    فروش کاال        

400،000
400،000

حساب های دریافتنی
                    فروش کاال

بهای تمام شده کاالی فروش رفته
                             موجودی کاال        

400،000

300،000
400،000

300،000

4/8

برگشت از فروش و تخفیفات
                  حساب های دریافتنی               

60،000
60،000

برگشت از فروش و تخفیفات
                  حساب های دریافتنی               

موجودی کاال
      بهای تمام شده کاالی فروش رفته

60،000

50،000
60،000

50،000

4/12
موجودی نقد

تخفیفات نقدی فروش
             حساب های دریافتنی        

333،200
6،800

340،000

موجودی نقد
تخفیفات نقدی فروش

             حساب های دریافتنی        

333،200
6،800

340،000

4/15

موجودی نقد
                فروش کاال        

960،000
960،000

موجودی نقد
                    فروش کاال

بهای تمام شده کاالی فروش رفته
                             موجودی کاال        

960،000

800،000
960،000

800،000

برگشت از فروش و تخفیفات 4/18
                    موجودی نقد        

100،000
100،000

برگشت از فروش و تخفیفات
                    موجودی نقد        

100،000
100،000

تاریخ 4/12: در این تاریخ مانده حساب های دریافتنی )طلب( و فروش خالص قبل از کسر تخفیفات برابر است با:

400،000 - 60،000 = 340،000  
340،000 × 2 % = 6،800 تخفیفات نقدی فروش  
333،200 = )% 2 -1(× 340،000  یا  333،200 = 6،800 × 340،000 مبلغ دریافتی 

تاریخ 4/15: مبلغ تخفیف و مبلغی که به حساب فروش کاال و موجودی نقد منظور می گردد، به صورت زیر محاسبه 
می شود:

1،000،000 × 4 % = 40،000 مبلغ تخفیف تجاری 
960،000 = )% 4 -1( × 1،000،000 یا 960،000 = 40،000 - 1،000،000 مبلغ فروش  

حل قسمت 1 مثال جامع
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تاریخ
سیستم دائمیسیستم ادواری

بستانکاربدهکارشرحبستانکاربدهکارشرح

4/5

حساب های دریافتنی 
  فروش کاال

  سایر حساب های پرداختنیـ  مالیات بر ارزش افزوده 
        

436،000
400،000
36،000

حساب های دریافتنی
  فروش کاال

  سایر حساب های پرداختنیـ  مالیات بر ارزش افزوده 
بهای تمام شده کاالی فروش رفته

                             موجودی کاال        

436،000

300،000

400،000
36،000

300،000

4/8

برگشت از فروش و تخفیفات
 سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده 

                  حساب های دریافتنی               

60،000
5،400

65،400

برگشت از فروش و تخفیفات
سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده 

                  حساب های دریافتنی               
موجودی کاال

      بهای تمام شده کاالی فروش رفته

60،000

5،400
50،000

65،400

50،000

4/12

موجودی نقد
تخفیفات نقدی فروش

سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده 
             حساب های دریافتنی        

363،188
6،800
612

370،600

موجودی نقد
تخفیفات نقدی فروش

 سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده 
             حساب های دریافتنی        

363،188
6،800
612

370،600

4/15

موجودی نقد
  فروش کاال    

  سایر حساب های پرداختنیـ  مالیات بر ارزش افزوده     

1،046،400
960،000
86،400

موجودی نقد
  فروش کاال

  سایر حساب های پرداختنیـ  مالیات بر ارزش افزوده 
بهای تمام شده کاالی فروش رفته

                             موجودی کاال        

1،046،400

800،000

960،000
86،400

800،000

4/18
برگشت از فروش و تخفیفات 

سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده 
                    موجودی نقد        

100،000
9،000

109،000

برگشت از فروش و تخفیفات
سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده 

                    موجودی نقد        

100،000
9،000

109،000

محاسبات تاریخ 4/12:
)1( 436،000 - 65،400 = 370،600 مانده حساب های دریافتنی 
)2( 400،000 - 60،000 = 340،000 فروش خالص قبل از کسر تخفیفات نقدی فروش 
)3( 340،000 × 2% = 6،800 تخفیفات نقدی فروش 
)4( 6،800 × 9% = 612 مالیات بر ارزش افزوده مربوط به تخفیفات نقدی فروش 
)5( 340،000 - 6،800 = 333،200 فروش خالص بعد از کسر تخفیفات نقدی فروش 
)6( 333،200 + )333،200 × 9%( = 363،188 مبلغ دریافتی )موجودی نقد( 
363،188 = 1/09 × 333،200 یا  
363،188 = %98 × 370،600 یا  

همچنین می توان مبلغ موجودی نقد را از طریق موازنه بدهکار یا بستانکار به دست آورد:
370،600 - 612 - 6،800 = 363،188  

حل قسمت   2 مثال جامع
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کار عملی  5    

فروشگاه »کاشمر« از سیستم ادواری و روش اولین صادره از اولین وارده برای ثبت و قیمت گذاری موجودی های 
خود استفاده می کند. رویدادهای زیر برای بهمن ماه 1395 از این فروشگاه برای یک نوع کاال که از مالیات 

بر   ارزش افزوده معاف می باشد، در اختیار شما گذاشته می شود:
11/1: موجودی ابتدای دوره 15 واحد به بهای هریک 160،000 ریال.

11/3: فروش 12 واحد کاال به مبلغ هر واحد 210،000 ریال به صورت نسیه و با شرط )ن/45ـ8/3(.
11/5: خرید 20 عدد کاال به مبلغ هر کدام 165،000 ریال به صورت نقد.

11/6: دریافت بارنامه )صورت حساب حمل( کاالی خریداری شده تاریخ 11/5 به مبلغ 300،000 ریال
11/7: برگشت 2 عدد کاال از فروش تاریخ 11/3 به دلیل معیوب بودن.

11/1٠: دریافت طلب کاالی فروش رفته تاریخ 11/3 با در نظر گرفتن کاالی برگشتی تاریخ 11/7.
11/14: فروش 10 عدد کاال به مبلغ هرکدام 228،000 ریال که مبلغ 1،000،000 ریال آن به صورت سفته 

یک ماهه و مابقی نقداً دریافت شد.
11/15: پرداخت بدهی مربوط به هزینه حمل کاالی خریداری شده که در تاریخ 11/6 بارنامه آن دریافت شده 

بود.
11/21: فروش 8 عدد کاال به مبلغ هر کدام 228،200 ریال به صورت نسیه و با شرط )ن/30ـ7/3(. مطابق 
توافق صورت گرفته با خریدار، هزینه حمل آن بر عهده فروشنده بوده و برای همین منظور مبلغ 220،000 

ریال به شرکت حمل و نقل پرداخت شد.
11/23: خرید 20عدد کاال به مبلغ هر کدام 166،000 ریال به صورت نسیه و با شرط )ن/45ـ10/2(.

11/24: به دلیل آسیب دیدگی یکی از کاالی فروخته شده تاریخ 11/21، مبلغ 100،000 ریال به خریدار 
تخفیف اعطا و به بستانکار آن منظور شد )صدور اعالمیه بستانکار به خریدار(.

11/26: فروش 5 عدد کاال به مبلغ هرکدام 226،500 ریال و دریافت وجه آن پس از کسر 4% ریال تخفیف 
تجاری.

11/28: 2 عدد کاال از خرید 11/23 به دلیل شکستگی به فروشنده برگشت داده شد و مبلغ آن به بدهکار 
فروشنده منظور شد )صدور اعالمیه بدهکار به فروشنده(.

11/29: دریافت طلب مربوط به فروش 11/21 با در نظر گرفتن تخفیف اعطایی تاریخ 11/24.
11/3٠: پرداخت بدهی مربوط به خرید 11/23 با در نظر گرفتن کاالی برگشتی تاریخ 11/28.

مطلوب است:
1  صدور سند حسابداری رویدادهای فوق.

2  محاسبه بهای تمام شده کاالی خریداری شده.
3  محاسبه بهای تمام شده کاالی فروش رفته )برای این منظور تعداد واحدهای فروش رفته را منهای تعداد 
برگشت از فروش نموده تا تعداد فروش خالص به دست آید و سپس مطابق روش ارزیابی، بهای تمام شده آن 

را محاسبه نمایید(.
4  تعداد موجودی کاالی پایان دوره و بهای تمام شده آن را محاسبه نمایید.
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کار عملی  7

اطالعات زیر از بازرگانی »  ماکو« )فروشنده( و فروشگاه »میانه« )خریدار( برای نیمه اول اردیبهشت ماه سال 
جاری در اختیار است: )سیستم مورد استفاده در هر دو شرکت ادواری می باشد(.

مبلغ  نقدی(. خریدار  )دریافت چک  نقد  به صورت  ریال  واحد 65،000  هر  قرار  از  کاال  واحد  فروش 8   :2/1
نمود.  تعهد  کاالها  بین راهی  بیمۀ  بابت  ریال  و 50،000  حمل  هزینۀ  بابت  100،000ریال 

2/5: فروش 12 واحد کاال از قرار هر واحد 67،000 ریال با شرط )ن/25ـ8/2( و تعهد پرداخت هزینه حمل 
آن توسط فروشنده به مبلغ 120،000 ریال. 

کار عملی 6   

اطالعات زیر در ارتباط با خرید و فروش نوعی کاال )غیرمشمول مالیات برارزش افزوده( در فروشگاه »سردشت« 
که از سیستم دائمی و روش اولین صادره از وارده استفاده می نماید، برای فروردین ماه سال جاری در اختیار 

است:

شماره رسید انبار/ حواله تاریخ
واحد تعدادشرحانبار

بهای فروش هر واحدبهای خرید هر واحدشمارش

ـ2،050عدد28موجودی ابتدای دورهـ 1/1

3،150ـعدد16فروش نقدی11/ ب1/5

ـ2،140عدد50خرید نسیه11/ الف1/8

3،200ـعدد52فروش نسیه12/ ب1/10

ـ2،150عدد20خرید نقدی12/ الف1/14

ــعدد4برگشت از فروش 131/10/ الف1/16

3،250ـعدد12فروش نسیه13/ ب1/21

ـ2،180عدد10خرید نقدی14/ الف1/23

ــعدد2برگشت از فروش 151/21/ الف1/27

3،200ـعدد18فروش نقدی14/ ب1/30

مطلوب است:
الف( تنظیم کارت حساب کاال

ب( صدور سند حسابداری رویدادهای 1/10، 1/16، 1/21 و 1/27
ج( اگر کاال، مشمول مالیات برارزش افزوده باشد، سند حسابداری رویدادهای 1/10، 1/16، 1/21 و 1/27 به 

چه صورتی است؟ صادر نمایید.
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به دلیل بی احتیاطی در حمل توسط فروشنده معیوب شده  تعداد 3 واحد کاال  تاریخ 2/5  از فروش   :2/9
بودند که خریدار 2 عدد آن را برگشت داد و برای 1 عدد دیگر 10% تخفیف اعطا شد. در همین تاریخ اعالمیه 

بستانکار برای فروشگاه »میانه« ارسال شد.
2/1٠: فروش 3 واحد کاال به مبلغ هر واحد 67،100 ریال و دریافت وجه آن پس از کسر 2% تخفیف تجاری.

2/12: دریافت 80% طلب تاریخ 2/5 از طریق چک نقدی.
2/15: فروش 6 واحد کاال به قیمت هر واحد 67،000 ریال و دریافت چک نقدی.

مطلوب است:
1 صدور سند حسابداری رویدادهای فوق برای بازرگانی »  ماکو« )فروشنده( و فروشگاه »میانه« )خریدار( با در 

نظر گرفتن عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس نرخ سال جاری
2  محاسبۀ خرید خالص و فروش خالص

3  محاسبۀ بهای تمام شدۀ هر واحد کاالهای خریداری شده تاریخ 2/1 برای فروشگاه »میانه«.
4  فروشگاه »میانه« هر واحد کاالی خریداری شده تاریخ 2/1 را باید چند ریال بفروشد تا سودی معادل %10 

بهای تمام شده کسب کند.
در مباحث گذشته اقالم بهای تمام شدۀ خرید و بهای تمام شدۀ فروش به صورت جزء به جزء گفته شد، در 
ادامه اقالم بهای تمام شده کاالی فروش رفته به صورت کلی در سیستم ادواری نشان داده می شود )مبالغ 

فرضی می باشد(:

مبلغ
هزار ریال

مبلغ
هزار ریال

مبلغ
هزار ریال

142،100موجودی کاالی ابتدای دوره
864،000خرید طی دوره
کسر می شود: 

)7،600(برگشت از خرید و تخفیفات
)1،200(تخفیفات نقدی خرید

855،200خرید خالص
75،700اضافه می شود: هزینه حمل کاالی خریداری شده

930،900بهای تمام شده کاالی خریداری شده
1،073،000بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش

)98،400(*موجودی کاالی پایان دوره )شمارش شده(
974،600بهای تمام شده کاالی فروش رفته

    * موجودی کاال در ترازنامه، معادل این مبلغ گزارش می شود.

در سیستم دائمی، رویدادهای فوق در حساب موجودی ها ثبت و بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته مستقل 
از میزان موجودی ها تعیین می شود. در هر دو سیستم دائمی و ادواری، از تفاوت بین فروش خالص و 

بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته، سود )زیان( ناخالص به دست می آید.
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کار عملی 8  

اطالعات زیر از فروشگاه »  بابلسر« در اختیار می باشد: 

هزار ریالهزار ریال
117،000موجودی کاالی ابتدای دوره985،000خرید)معادل قیمت صورت حساب( 

152،000موجودی کاالی پایان دوره54،000برگشت از خرید و تخفیفات
240،000هزینۀ حمل کاالی خریداری شده31،000تخفیفات نقدی خرید

66،000هزینۀ حمل کاالی فروش رفته5،000تخفیف تجاری

مطلوب است: 
محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته.

ریالریال
××فروش خالص

)××(کسر می شود: برگشت از فروش و تخفیفات
)××(           تخفیفات نقدی فروش

××فروش خالص
)××(کسر می شود: بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته

××سود )زیان( ناخالص

نحوه محاسبه سود یا زیان ناخالص:

با توجه به مطالب گفته شده، جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید )از چپ به راست(
1 فروش خالص = ................................... - ................................... - فروش خالص

2 بهای تمام شده کاالی فروش رفته = سود ناخالص - ...................................
3 بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش = ................................... + موجودی کاالی ابتدای دوره
4 ................................... = برگشت از فروش و تخفیفات + تخفیفات نقدی فروش + فروش خالص

5 فروش خالص = بهای تمام شده کاالی فروش رفته  + ...................................
6 ................................... = تخفیفات نقدی فروش - فروش خالص - فروش ناخالص

7 ................................... = موجودی کاالی پایان دوره - بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش
8 بهای تمام شده کاالی فروش رفته + موجودی کاالی پایان دوره = بهای تمام شده کاالی خریداری 

................................... شده + 

فعالیت
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کاهش  یا  افزایش  باعث  زیر  رویدادهای  از  کدام یک  دائمی،  سیستم  در  که  نمایید  مشخص 
ندارد. آن  بر  تأثیری  یا  و  می شود  کاال  موجودی 

علتبی تأثیرکاهشافزایشرویدادردیف

برگشت از خرید1
 چون خروج کاال )به علت برگشت

به فروشنده( باعث بستانکار شدن حساب 
موجودی کاال می شود

تخفیفات نقدی خرید2

3......................................

تخفیفات نقدی فروش4

هزینۀ حمل کاالی 5
خریداری شده

6......................................

تخفیف نابابی خرید7

فروش کاال8

9......................................

هزینۀ حمل کاالی 10
فروش رفته

11......................................

تخفیف نابابی فروش12

پیش دریافت فروش13

فعالیت
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           ماهیت هر کدام از حساب های زیر را مشخص نمایید،فعالیت

نام حسابردیف
ماهیت )مانده(

بستانکاربدهکار

خرید کاال1

موجودی کاال2

پیش پرداخت ها3

هزینۀ حمل کاالی خریداری شده4

حساب های پرداختنی5

حساب های دریافتنی6

پیش دریافت ها7

فروش کاال8

برگشت از خرید و تخفیفات9

تخفیفات نقدی خرید10

برگشت از فروش و تخفیفات11

تخفیفات نقدی فروش12

هزینۀ حمل کاالی فروش رفته13

کار عملی 9  

شرکت »کرج« در تاریخ 1395/8/5 کاالیی به مبلغ 18،312،000 ریال )شامل 9% مالیات بر ارزش افزوده( 
با شرط )ن/30ـ8/3( فروخت. در تاریخ 8/11 معادل 10% این کاال از طرف خریدار برگشت شد و در همین 
تاریخ نیز تسویه حساب شد. اگر سیستم شرکت، ادواری باشد. سند حسابداری آن را صادر نموده و فروش 

خالص را محاسبه نمایید.
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کار عملی 10 

نگهداری  سیستم  و  است  ریال  »شاهرود« 25،000  فروشگاه  در  »الف«  کاالی  واحد  هر  شدۀ  تمام  بهای 
موجودی کاال، دائمی می باشد. فعالیت های زیر در نیمه دوم مهر ماه سال 1395 در ارتباط با این نوع کاال در 

اختیار قرار می گیرد: )عرضه این کاال از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است(
7/15: فروش 18 عدد کاال به مبلغ هر واحد 30،000 ریال با شرط )ن/35ـ8/3(.

به بستانکار  به دلیل عدم احتیاج و منظور نمودن مبلغ آن  از کاالهای فروش رفته  7/18: برگشت 2 عدد 
خریدار.

7/21: دریافت معادل 80%  طلب.
7/28: دریافت مابقی طلب.

مطلوب است:
صدور سند حسابداری رویدادهای فوق در دفاتر فروشنده.

 کار عملی  11   

مبلغ  به  بود  ریال  آن 3،500،000  تمام شده  بهای  که  را  کاالهایی  »ساوه«  تاریخ 95/8/10، شرکت  در 
4،000،000 ریال به صورت نسیه و با شرط )ن/35ـ8/2( به فروشگاه »مالیر« فروخت. در تاریخ 8/12 فروشگاه 
»مالیر« مقداری از این کاال را که قیمت فروش آن 200،000 ریال و بهای تمام شده آن 180،000ریال بود 

به شرکت »ساوه« برگشت داد. کاالها مشمول 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشند.
مطلوب است:

صدور سند حسابداری رویدادهای فوق در هریک از حالت های زیر:
الف( سیستم ادواری:

1  صدور سند حسابداری فروش کاال در تاریخ 95/8/10.
2  صدور سند حسابداری دریافت طلب با فرض اینکه شرکت »ساوه« طلب خود را در تاریخ 95/8/17 دریافت 

نماید.
3 صدور سند حسابداری دریافت طلب با فرض اینکه شرکت »ساوه« طلب خود را در تاریخ 95/8/20 دریافت 

نماید.
ب( سیستم دائمی:

1 صدور سند حسابداری فروش کاال در تاریخ 95/8/10.
2  صدور سند حسابداری دریافت طلب با فرض اینکه شرکت »ساوه« طلب خود را در تاریخ 95/8/17 دریافت 

نماید.
تاریخ 95/8/20  در  را  اینکه شرکت »ساوه« طلب خود  با فرض  3  صدور سند حسابداری دریافت طلب 

نماید. دریافت 
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کار عملی  1٢  

اطالعات زیر از شرکت » زنجان« برای سه سال متوالی در دست می باشد:

1393/12/291394/12/291395/12/30
  ریال  ریال  ریال

؟48،00064،000موجودی کاالی ابتدای دوره
32،00049،00053،000برگشت از خرید و تخفیفات
؟53،00062،000برگشت از فروش و تخفیفات

؟458،000؟بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش
612،000600،000؟فروش خالص

26،00034،000؟تخفیفات نقدی خرید
؟407،000؟بهای تمام شده کاالی فروش رفته

415،000؟320،000خرید ناخالص
37،00028،00041،000تخفیفات نقدی فروش

68،000؟؟موجودی کاالی پایان دوره
؟؟؟خرید خالص
184،000؟194،000سود ناخالص

؟82،00093،000هزینۀ حمل کاالی خریداری شده
714،000؟620،000فروش ناخالص

؟؟؟بهای تمام شدۀ کاالی خریداری شده
مطلوب است:

تعیین مبالغ مجهول
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کار عملی  13 

رویدادهای زیر از فروشگاه »گرمسار« در فروردین ماه سال جاری در دست می باشد:
موجودی کاالی فروش نرفته دورۀ گذشته معادل 1،600،000 ریال به روش میانگین موزون )تحت سیستم 

ادواری( قیمت گذاری شده است.
8 فروردین ـ خرید کاال به مبلغ 8،000،000 ریال با شرط )ن/60 ـ 10/3( از شرکت »  زاهدان«.

9 فروردین ـ صدور چک نقدی در وجه شرکت تنکابن به مبلغ 2،000،000 ریال بابت پیش پرداخت خرید 
کاال. 

12 فروردین ـ فروش کاال به مبلغ 4،200،000 ریال با شرط)ن/45 ـ 8/2( به آقای »ماجدی«.
14 فروردین ـ دریافت 150،000 ریال تخفیف از شرکت »  زاهدان« به علت اعتراض به باال بودن قیمت کاال 

خریداری شده 8 فروردین.
15 فروردین ـ پرداخت مانده بدهی شرکت زاهدان از طریق صدور چک

16 فروردین ـ فروش نقدی دو دستگاه چاپگر به علت عدم استفاده به همان قیمت خرید و به مبلغ هر کدام 
800،000 ریال.

17 فروردین ـ فروش کاال به مبلغ 5،000،000 ریال به فروشگاه »تربت« و دریافت وجه آن با 4% تخفیف 
تجاری،

18 فروردین ـ دریافت صورت حسابی به مبلغ 500،000 ریال از شرکت حمل و نقل »بیرجند« بابت حمل 
کاالهای خریداری شده.

19 فروردین ـ دریافت طلب 12 فروردین از آقای »ماجدی« )ایشان این مبلغ را به حساب بانکی فروشگاه 
واریز نموده اند و بانک اعالمیۀ بستانکار آن را نیز ارسال کرده است(.

21 فروردین ـ خرید نسیه کاال به مبلغ 7،300،000 ریال از کارخانه »نیشابور«، به علت قدرت چانه زنی در 
خرید 300،000 ریال تخفیف دریافت شد.

22 فروردین ـ فروش کاال به مبلغ 6،800،000 ریال به فروشگاه »طوس« با شرط )ن/30- 10/4(.
23 فروردین ـ خرید کاال به مبلغ 5،000،000 ریال از شرکت تنکابن با در نظر گرفتن پیش پرداخت 9 

فروردین، مابقی مبلغ با توافق 15 روز دیگر پرداخت می شود.
24 فروردین ـ دریافت یک فقره چک نقدی بابت پیش دریافت فروش کاال به مبلغ 3،500،000 ریال از 

آقای »محمدی«.
25 فروردین ـ پرداخت بدهی به شرکت حمل ونقل »بیرجند« از صندوق شرکت.

26 فروردینـ  برگشت مقداری کاال از طرف فروشگاه »طوس« به دلیل معیوب بودن به ارزش 780،000 ریال.
27 فروردین ـ دریافت مانده طلب از فروشگاه »طوس« از طریق چک نقدی.

28 فروردین ـ فروش کاال به مبلغ 6،500،000 ریال به آقای محمدی با در نظر گرفتن پیش دریافت 24 
فروردین، مابقی مبلغ از طریق چک نقدی دریافت شد.

29 فروردین ـ یک دستگاه از چاپگرهای فروش رفته 16 فروردین به علت نقص برگشت داده شد و وجه آن 
نیز از صندوق شرکت پرداخت شد.
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30 فروردین ـ بابت حمل و ارسال کاال به آقای »محمدی« مبلغ 200،000 ریال به شرکت حمل و نقل 
»  بیرجند« پرداخت شد.

مطلوب است:
1  صدور سند حسابداری رویدادهای فوق بدون اعمال مالیات بر ارزش افزوده.

2  محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته )بهای تمام شده موجودی پایان دوره 2،200،000 ریال 
می باشد(.

3  محاسبۀ فروش خالص و سود ناخالص.

کار عملی 14  

اطالعات زیر از فروشگاه » هشترود« برای یک دوره مالی در اختیار می باشد:
ریال

2،400،000خرید خالص
500،000هزینۀ حمل کاالی خریداری شده

3،442،000فروش ناخالص
1،100،000موجودی کاالی پایان دوره

82،000برگشت از فروش و تخفیفات
1،145،000موجودی کاالی ابتدای دوره

؟تخفیفات نقدی فروش 5% فروش خالص

مطلوب است:
محاسبۀ بهای تمام شده کاالی فروش رفته، تخفیفات نقدی فروش، فروش خالص و سود ناخالص.
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کار عملی 15  

فروشگاه »کشاورز« به خرید و فروش سموم کشاورزی اشتغال دارد، اطالعات زیر در ارتباط با خرید و فروش 
نوعی َسم آفتکش برای خرداد ماه 95 در اختیار شما گذاشته می شود:

}شماره کاال: S23 ـ شماره قفسه:4 ـ واحد شمارش: قوطی{

شماره رسید انبار و تاریخ
نرخ هر واحد ـ ریالتعدادـ قوطیشرححواله انبار

30موجودی ابتدای دورهـ3/1
12 

80،000
84،000

38103،000فروش نقدی3/6123

5085،000خرید نقدی3/886

ـ5برگشت از فروش 3/1283/6

42105،000فروش نسیه13/15124

8087،000خرید نسیه3/1987

ـ7برگشت از خرید 3/2243/19

64103،000فروش نقدی3/24125

3286،000خرید نقدی3/2688

ـ4برگشت از فروش 3/2793/15

25103،000فروش نقدی3/28126

مطلوب است:
روش های  به  ادواری  سیستم  در  دوره  پایان  موجودی  و  رفته  فروش  کاالی  شدۀ  تمام  بهای  محاسبۀ    1

میانگین. و  وارده  اولین  از  صادره  اولین  قیمت گذاری 
روش های  دائمی  به  سیستم  در  دوره  پایان  موجودی  و  رفته  فروش  کاالی  شدۀ  تمام  بهای  محاسبۀ    2

میانگین. و  وارده  اولین  از  صادره  اولین  قیمت گذاری 
3  مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده، آیا فروشگاه »کشاورز« بابت سموم خریداری شده، مالیاتی پرداخت می کند 
و اینکه آیا مجاز است در صورتحساب هایی که برای مشتریان صادر می کند، مالیات بر ارزش افزوده لحاظ و دریافت 
نماید. با توجه به نتیجه گیری خود سند حسابداری رویدادهای فوق را در هر یک از روش های گفته شده بند 1 و 2 

صادر نمایید.
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 ارزشیابی     

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظرهنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و ... (2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن4

ارائۀ نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف برگشت از فروش و تخفیفات6

تعریف تخفیفات فروش و انواع آن7

صدور سند حسابداری برگشت از فروش به صورت دستی و رایانه ای8

صدور سند حسابداری تخفیفات نقدی فروش به صورت دستی و رایانه ای9

صدور سند حسابداری بهای تمام شدۀ کاالی برگشت داده شده به صورت 10
رایانه ای و  دستی 

تفکر کنید

نقش نهادینه کردن ارزش های اخالقی در حسابداران در محیط کار و آموزش چیست؟ آیا اخالق 

حسابداران سبب جلب اعتماد عمومی می شود؟

بحث کنید

به نظر شما کمک حسابدار تعدیالت فروش کاال در رابطه با خدا، خویشتن، جامعه و محیط زیست چه 

مسئولیت هایی دارد؟
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پروژه عملی    

پروژه عملی 1
بازرگانی »شین« به خرید و فروش الستیک انواع خودروهای سواری اشتغال دارد و سیستم دائمی  را برای نگهداری 
موجودی کاال به کار می گیرد، تمام خریدها و فروش ها از طریق چک نقدی صورت گرفته است. مبالغ مربوط به 
برگشت کاالها نیز حسب مورد به بدهکار و بستانکار طرف حساب منظور شده اند. اسناد و مدارک مثبته زیر برای 

بهمن ماه سال 1395 در ارتباط با خرید و فروش یک نوع الستیک با کد 654 در اختیار شما گذاشته می شود:

20دال

جیم

جیم
کرمانشاه

کرمانشاه کرمانشاه
کیلومتر 10 جاده کرمانشاه ـ ماهیدشت 

شین

50

50



238



حسابداری تعدیالت فروش کاال

239

جیم



240



حسابداری تعدیالت فروش کاال

241

نون

نون

جیم
کرمانشاه

کرمانشاه

کرمانشاه

شین
کرمانشاه
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جیم

14

شین
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نون
کرمانشاهکرمانشاه

شین

آزادی
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جیم
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پیری
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جیم

جیم



252



مطلوب است:
1  تنظیم کارت حساب کاال برای بازرگانی » شین« به روش اولین صادره از اولین وارده و صدور سند حسابداری رویدادهای 

مربوطه و ثبت در دفتر روزنامه 
2  تنظیم کارت حساب کاال برای بازرگانی » شین« به روش میانگین متحرک و صدور سند حسابداری رویدادهای مربوطه 

و ثبت در دفتر روزنامه.

بازرگانی شین
 

نام کاال:
ک

الستی
 

سه:
                شماره قف

2

شماره کاال:
654

                
ش ارزیابی:

                رو
اولین صادره از اولین وارده

ش:
واحد شمار

حلقه
ش:

                 نقطه تجدید سفار

نوع یا مدل کاال :
6

ش:
                میزان سفار

تاریخ 

شرح

وارده
صادره

موجودي

روز
ماه

شماره
رسید

مقدار
بهای واحد

بهای کل
شماره 
حواله

مقدار
بهای واحد

بها
بهای کل

مقدار
بهای واحد

بهای کل

کل
جزء

جزء
کل

1
11

موجودی 
 ابتدای دوره

 
 

 
 

 
 

 
28

1 ،988 ،000
55 ،664 ،000

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

بهای تمام شده کاالی خریداری شده
ش رفته

بهای تمام شده کاالی فرو
بهای تمام شده

 موجودی پایان دوره
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بازرگانی شین
 

نام کاال:
ک

الستی
سه:

شماره قف
2

شماره کاال:
654

ش ارزیابی:
رو

ک
میانگین متحر

ش:
واحد شمار

حلقه
ش:

نقطه تجدید سفار

نوع یا مدل کاال :
6

ش:
میزان سفار

تاریخ 
شرح

وارده
صادره

موجودي

شماره
رسید

مقدار
ت واحد

قیم
ت کل

قیم
شماره حواله

مقدار
ت 

قیم
واحد

ت کل
قیم

مقدار
ت واحد

قیم
ت کل

قیم

11/1
موجودی ابتدای دوره 

 
 

 
 

 
 

 
28

1 ،988 ،000
55 ،664 ،000
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پروژه عملی 2
تراز آزمایشی شرکت بازرگانی »خارک« برای 1395/7/30 در اختیار گذاشته می شود:

شرکت بازرگانی خارک 
تراز آزمایشی

                                                 95/7/30                              ارقام به ریال

نام حساب
مانده حساب

بستانکاربدهکار
112،500،000موجودی نقد

12،685،000حساب های دریافتنی تجاری
2،171،250سایر حساب های دریافتنی )مالیات بر ارزش افزوده(

40،665،000موجودی کاال
5،000،000ملزومات اداری

4،000،000پیش پرداخت خرید کاال
3،500،000پیش پرداخت بیمه موجودی ها

31،200،000اثاثه
45،000،000ساختمان اداری

36،000،000انبار کاالها
2،385،000سایر حساب های پرداختنی )مالیات بر ارزش افزوده(

13،603،000حساب های پرداختنی تجاری
5،000،000اسناد پرداختنی تجاری

2،000،000پیش دریافت فروش کاال
250،600،000سرمایه 

97،240،000فروش کاال
1،400،000برگشت از فروش و تخفیفات

800،000تخفیفات نقدی فروش
68،540،000بهای تمام شده کاالی فروش رفته

640،000هزینه تضمین محصول
200،000هزینه تبلیغات

1،000،000هزینه حمل کاالی فروش رفته
1،350،000هزینه کمیسیون فروش

3،500،000هزینه حقوق
460،000هزینه آب و برق

216،750سایر هزینه ها
370،828،000جمع

                                
370،828،000
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اطالعات اضافی زیر را در نظر بگیرید:
1  فعالیت شرکت بازرگانی »خارک«، خرید و فروش لوازم خانگی می باشد و تمام خریدها و فروش ها تنها از 

یک مدل کاال صورت می گیرد.
2  روش نگهداری موجودی کاال دائمی  و روش قیمت گذاری، اولین صادره از اولین وارده می باشد.

3  موجودی نقد شامل اقالم روبه رو است: )صندوق 52،500،000 ریال،بانک 60،000،000 ریال(
4  موجودی کاال شامل اقالم زیر است:

بهای کلبهای واحدتعدادنام کاالمدل کاال

51،979،6009،898،000یخچال 6704

3جارو برقی6705

5

542،000

543،600

4،344،000

62،160،00012،960،000تلویزیون6706

6بخاری6707

3

456،000

459،000

4،113،000

51،870،0009،350،000لباسشویی6708

40،665،000ـ33جمع-
        

5  مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 9% منظور شود.
6  از محاسبه استهالک برای ساختمان اداری، انبار کاال و اثاثه صرف نظر شود.

7  پیش پرداخت بیمه موجودی ها در تاریخ 7/30 /95 برای 12 ماه پرداخت شده است.
رویدادهای مالی شرکت برای آبان ماه سال 1395 به شرح زیر بوده است:

1 آبانـ  خرید 5 دستگاه یخچال به قیمت هر دستگاه 2،050،000 ریال در قبال صدور چک به تاریخ 30   آبان 
و دریافت بارنامه حمل کاالی خریداری شده از شرکت حمل و نقل »ایران« مبلغ قابل پرداخت مطابق بارنامه 

دریافتی، معادل 2،200،000 ریال می باشد.
2 آبان ـ فروش دو دستگاه بخاری به قیمت هر یک 490،000 ریال با شرط )ن/ 45ـ 10/3(.

3 آبان ـ فروش 2 دستگاه لباسشویی به قیمت هر یک 1،950،000 ریال و دریافت وجه آن از طریق چک 
نقدی پس از کسر 4% تخفیف تجاری، مبلغ 2،000،000 ریال از این مبلغ قباًل پیش دریافت شده بود.

4 آبان ـ فروش مقداری ملزومات به دلیل مازاد بودن به همان قیمت خرید به مبلغ 1،200،000 ریال.
5 آبان ـ برگشت 2 دستگاه از جارو برقی های خریداری شده به فروشنده و دریافت وجه آن به صورت چک 

نقدی این جاروبرقی ها قباًل به مبلغ هر یک 541،000 ریال خریداری شده بودند.
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8 آبان ـ یک دستگاه از لباسشویی های فروخته شده تاریخ 3 آبان به علت عدم نیاز خریدار برگشت داده شد 
و مبلغ آن نقداً )چک( به خریدار برگردانده شد.

8 آبان ـ فروش 2 دستگاه یخچال به قیمت هر یک 2،100،000 ریال به صورت نسیه.
بابت تبلیغات به  افزوده(  بر ارزش  9 آبان ـ پرداخت مبلغ 272،500 ریال )شامل 22،500 ریال مالیات 

از صندوق شرکت. »گلنام«  تبلیغاتی  مؤسسه 
9 آبان ـ خرید 4 دستگاه تلویزیون به مبلغ هر یک 22،500 ریال از بازرگانی »نعمت« با شرط )ن/30ـ7/3(.

10 آبان ـ ارسال سفارش خرید 5 دستگاه بخاری به کارخانه تولیدی »دارابی«.
11 آبان ـ دو دستگاه تلویزیون به علت معیوب بودن صفحه نمایش به بازرگانی »نعمت« برگشت داده شد.

11 آبان ـ وصول طلب مربوط به بخاری های فروخته شده تاریخ 2 آبان.
12 آبانـ  فروش 3 دستگاه تلویزیون به قیمت هر یک 2،210،000 ریال و دریافت چک نقدی معادل بخشی 

از بهای فروش به مبلغ 4،000،000 ریال، مابقی مبلغ 10 روز دیگر دریافت می شود.
12 آبان ـ بابت حمل و بارگیری 3 دستگاه تلویزیون فروخته شده، مبلغ 200،000 ریال از صندوق شرکت 

پرداخت شد.
13 آبان ـ دریافت 5 دستگاه بخاری سفارش شده موضوع تاریخ 10 آبان به قیمت هر یک 460،000 ریال 

و صدور چک نقدی.
13 آبان ـ خرید مقادیری کاال از شرکت بازرگانی »میزان« به شرح زیر:

ـ 8 دستگاه جارو برقی به قیمت هر دستگاه 580،000 ریال.
ـ 5 دستگاه تلویزیون به قیمت هر دستگاه 2،015،000 ریال

ـ 2 دستگاه لباسشویی به قیمت هر دستگاه 1،885،000 ریال.
معادل 4،000،000 ریال به بازرگانی » میزان« قباًل پیش پرداخت شده بود و مابقی مبلغ تاریخ 24 آبان پرداخت 

می شود.
14 آبان ـ فروش 2 دستگاه جاروبرقی به قیمت هر یک 570،000 ریال به صورت نقد و واریز آن به صندوق.

15 آبان ـ پرداخت بدهی مربوط به خرید 9 آبان به بازرگانی »نعمت« با در نظر گرفتن کاالهای برگشتی.
16 آبانـ  فروش 2 دستگاه تلویزیون به قیمت هر یک 2،200،000 ریال به صورت نقد و واریز وجه آن به صندوق. 

17 آبان ـ پرداخت مبلغ مربوط به بارنامه دریافتی تاریخ 1 آبان از طریق صدور چک نقدی.
17 آبان ـ فروش 5 دستگاه بخاری به قیمت هر یک 485،000 ریال و دریافت چک به تاریخ 30 آبان.

18 آبانـ  برگشت یک دستگاه لباسشویی خریداری شده تاریخ 13 آبان به بازرگانی »میزان« به دلیل نقص فنی 
و منظور نبودن مبلغ آن در بدهکار این بازرگانی.

19 آبان ـ خرید 3 دستگاه بخاری از کارخانه »باران« به قیمت هر یک 468،000 ریال و صدور چک نقدی 
در همین تاریخ یک دستگاه از بخاری های خریداری شده برای استفاده واحد فروش اختصاص یافت.

21 آبان ـ خرید 3 دستگاه تلویزیون به قیمت هر یک 2،020،000 ریال و صدور چک به تاریخ 25 آبان.
قیمت  به  یخچال  و یک دستگاه  ریال  قیمت 2،000،000  به  لباسشویی  فروش یک دستگاه  آبان ـ   22

نقد. به صورت  آن  دریافت وجه  و  ریال   2،110،000
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23 آبان ـ دریافت بارنامه از شرکت حمل و نقل »صبا« و پرداخت مبلغ 1،150،000 ریال از صندوق شرکت 
بابت هزینه حمل کاالی فروش رفته.

24 آبان ـ پرداخت بدهی مربوط به بازرگانی »میزان« با دریافت 2% تخفیف نقدی.
25 آبان ـ فروش 2 دستگاه تلویزیون به قیمت هر کدام 2،230،000 ریال و دریافت از طریق چک نقدی 

پس از کسر 3% تخفیف تجاری.
25 آبان ـ دریافت اعالمیه بدهکار از بانک مبنی بر وصول چک صادر شده تاریخ 21 آبان ماه.

26 آبان ـ از بخاری های فروش رفته تاریخ 17 آبان، یک دستگاه به علت مازاد بودن از طرف مشتری برگشت 
داده شد و مبلغ آن به صورت نقد از صندوق به خریدار برگردانده شد.

27 آبان ـ دریافت مبلغ 2،800،000 ریال بابت بخشی از طلب مربوط به فروش تاریخ 8 آبان.
27 آبان ـ خرید 5 دستگاه یخچال جمعاً به مبلغ 10،000،000 ریال در ازای صدور چک نقدی.

28 آبان ـ فروش 3 دستگاه یخچال به قیمت 2،280،000 ریال، معادل مبلغ 2،000،000 ریال آن چک 
نقدی و برای بقیه چک 10 آذر دریافت شد.

29 آبان ـ پرداخت هزینه حقوق آبان ماه کارکنان شرکت به مبلغ 4،000،000 ریال.
29 آبان ـ قبوض آب و برق به مبلغ 163،500 و تلفن به مبلغ 93،740 ریال از صندوق شرکت پرداخت 

شد، مبالغ پرداختی شامل مالیات و عوارض ارزش افزوده نیز می باشد.
30 آبان ـ دریافت اعالمیه بدهکار از بانک مبنی بر وصول چک صادر شده تاریخ 1 آبان ماه. 

30 آبان ـ دریافت سفارش فروش دو دستگاه یخچال به صورت تلفنی.
30 آبان ـ اعطای تخفیف به مبلغ 218،000 ریال )شامل 9% مالیات و عوارض ارزش افزوده(  بابت عیب 

جزئی یک دستگاه از یخچال های فروخته شده تاریخ 28 آبان.
30 آبان ـ معادل 1% مبلغ فروش خالص ماه به حساب کمیسیون فروش منظور شد.

مطلوب است:
الف( تنظیم کارت حساب کاال جداگانه برای هر یک از کاالهای فوق.

ب( ثبت رویدادهای فوق در سند حسابداری ثبت در دفتر روزنامه و انتقال به حساب های دفترکل.
ج( تهیه تراز آزمایشی دو ستونی به تاریخ 95/8/30

د( فرض کنید روش قیمت گذاری شرکت »خارک« میانگین متحرک است، در این حالت موارد بندهای الف، 
ب و ج را انجام دهید.

هـ( بحث و مقایسه بهای تمام شده کاالی فروش رفته و بهای تمام شده موجودی کاال پایان دوره در هر یک 
از روش های اولین صادره از اولین وارده و میانگین متحرک.
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شرح کار

1 تطبیق اسناد و مدارک برگشت از فروش با آیین نامه برگشت از فروش
      )QC( 2  کنترل رسید انبار برگشت از فروش و گزارش تأیید کنترل کیفیت

3  تطبیق فاکتور فروش با رسید انبار برگشت از فروش
4  تطبیق آیین نامه و یا دستورالعمل تخفیفات فروش

5 صدور سند برگشت از فروش و تخفیفات
6  صدور سند مالیات بر ارزش افزوده برگشت از فروش

استاندارد عملکرد

صدور سند برگشت از فروش و تخفیفات براساس آیین نامه معامالت و مستندات و مدارک مثبته و آیین نامه هاي داخلي 

شاخص ها

3  صدور سند برگشت از فروش و تخفیفات 2  کنترل مستندات تخفیفات فروش    1  کنترل مستندات برگشت از فروش   

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات

شرایط: اتاق کارـ میز و صندلي ـ رایانه ـ ملزومات اداري ـ ماشین حساب ـ نرم افزار آیین نامه معامالت ـ رسید انبار برگشت از 
فروش ـ آیین نامه برگشت از فروش و تخفیفات

اسناد مورد نیاز 2 فقره برگشت از فروش و تخفیفات طي مدت حداکثر 30 دقیقه )با 40 دقیقه 0301( جمعاً 60 دقیقه،
ابزار و تجهیزات: میز و صندلي اداري ـ سیستم رایانه ـ ماشین حساب ـ نرم افزارحسابداري فروش و انبار ـ نرم افزار Excel ـ 

آیین نامه برگشت از فروش و تخفیفات ـ آیین نامه معامالت ـ قانون مالیات هاي مستقیم و ارزش افزوده

معیار شایستگی

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
2کنترل مستندات برگشت از فروش1
2کنترل مستندات تخفیفات فروش2
2صدور سند برگشت از فروش و تخفیفات3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: دقت
غیر فني : *1مستندسازي، محاسبه و ریاضی ،*2 جمع آوري و گردآوري اطالعات، 

درستکاري
2 

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی صدور سند برگشت از فروش و تخفیفات )تعدیالت فروش(
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