


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 کاال194 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 9% 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  ارزش  بر  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  ارزش  بر  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 )صرف نظر از روش(، 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. )بارنامه فاقد مالیات بر ارزش افزوده(

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
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
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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
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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.
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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

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. 

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؟

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

فعالیت
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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 327،000 ریال
)شامل 27،000 ریال مالیات بر ارزش افزوده(.

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 239،800 

ریال )شامل 9% مالیات بر ارزش افزوده( 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
100،000ریال بابت هزینۀ حمل و 50،000 ریال بابت بیمۀ بین راهی کاالها تعهد نمود. )مبالغ هزینه حمل و 

بیمه قبل از احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد(
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. )مبلغ قبل از احتساب مالیات بر ارزش افزوده است.(

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،200ـعدد62فروش 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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فعالیت

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 ناخالص

)××(کسر می شود: برگشت از فروش و تخفیفات
)××(           تخفیفات نقدی فروش

××فروش ناخالص
)××(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  را در  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.


