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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
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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



حسابداری فروش کاال

77

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.



78

 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(.

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؟



حسابداری فروش کاال

81

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



82

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.
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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 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
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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.



حسابداری فروش کاال

95

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.



حسابداری فروش کاال

97

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؟

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
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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:



104

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.



حسابداری فروش کاال

105

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 109،000 ریال می باشد. )شامل 9،000 ریال مالیات بر ارزش 

افزوده( 
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 چهارستونی 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 فصل چه اصول اخالقی الزم است در راستای امر 

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

تحقیق کنید 

به نظر شما و با توجه به مهارتهای کسبشده در این فصل چه اصول اخالقی الزم است در راستای امر 

فروش )شامل بستن قرارداد، صدور صورتحساب 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؟

بحث کنید 

مسئولیتبه نظر شما کمک حسابدار فروش کاال چه مسئولیتبه نظر شما کمک حسابدار فروش کاال چه مسئولیتهایی 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


