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سخنی با هنرجویان عزیز
شرايط در حال تغيير دنيای كار در مشاغل گوناگون ،توسعه فناوريها و تحقق توسعه پايدار ،ما را بر آن داشت تا برنامههاي درسي  و محتواي
كتابهاي درسي را در ادامه تغييرات پايههاي قبلي براساس نياز كشور و مطابق با رويكرد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي
ملي جمهوري اسالمي ايران در نظام جديد آموزشي بازطراحي و تأليف كنيم .مهمترين تغيير در كتابها ،آموزش و ارزشيابي مبتني بر شايستگي
است .شايستگي ،توانايي انجام كار واقعي به طور استاندارد و درست تعريف شده است .توانايي شامل دانش ،مهارت و نگرش ميشود .در رشتۀ
تحصيلي حرفه اي شما ،چهار دسته شايستگي در نظر گرفته شده است:
 1شايستگيهاي فني براي جذب در بازار كار مانند توانايي کنترل مستندات خرید اموال
 2شايستگيهاي غير فني براي پيشرفت و موفقيت در آينده مانند دقت و مدیریت اموال
 3شايستگيهاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند كار با نرم افزارها
 4شايستگيهاي مربوط به يادگيري مادام العمر مانند كسب اطالعات از منابع ديگر
بر اين اساس دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشاركت متخصصان برنامه ريزي درسي
فني  و حرفهاي و خبرگان دنياي كار مجموعه اسناد برنامه درسي رشتههاي شاخه فني و حرفهاي را تدوين نمودهاند كه مرجع اصلي و راهنماي
تأليف كتابهاي درسي هر رشته است.
اين درس ،چهارمین درس شايستگي هاي فني و كارگاهي است كه ويژه رشته حسابداری در پايۀ دوازدهم تأليف شده است .كسب شايستگيهاي
اين كتاب براي موفقيت آينده شغلي و حرفه اي شما بسيار ضروري است .هنرجويان عزيز سعي نماييد؛ تمام شايستگيهاي آموزش داده شده در
اين كتاب را كسب و در فرايند ارزشيابي به اثبات رسانيد.
كتاب درسي حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی شامل پنج فصل است .هر فصل داراي يك يا چند واحد يادگيري است و هر واحد يادگيري
از چند مرحله كاري تشكيل شده است .شما هنرجويان عزيز ،پس از يادگيري هر فصل ميتوانيد شايستگيهاي مربوط به آن را كسب نماييد.
هنرآموز محترم شما براي هر فصل يك نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نمايد و نمره قبولي در هر فصل حداقل  12مي باشد .در صورت
احراز نشدن شايستگي پس از ارزشيابي اول ،فرصت جبران و ارزشيابي مجدد تا آخر سال تحصيلي وجود دارد .كارنامه شما در اين درس شامل
    5فصل و از دو بخش نمره مستمر و نمره شايستگي براي هر فصل خواهد بود و اگر در يكي از فصل ها نمره قبولي را كسب نكرديد،
تنها در همان فصل الزم است مورد ارزشيابي قرار گيريد و فصل هاي قبول شده در مرحله اول ارزشيابي مورد تأييد و الزم به
ارزشيابي مجدد نمي باشد .همچنين اين درس داراي ضريب  8است و در معدل كل شما بسيار تأثيرگذار است.
همچنين عالوه بر كتاب درسي ،امكان استفاده از ساير اجزای بسته آموزشي که براي شما طراحي و تأليف شده است ،وجود دارد .يكي از اين
اجزاي بسته آموزشي كتاب همراه هنرجو مي باشد كه براي انجام فعاليتهاي موجود در كتاب درسي بايد استفاده نماييد .كتاب همراه خود را
مي توانيد هنگام آزمون و فرايند ارزشيابي نيز همراه داشته باشيد .اجزاي بسته آموزشي ديگري نيز براي شما در نظر گرفته شده است
كه با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشاني  www .tvoccd . medu. irميتوانيد از عناوين آن مطلع شويد.
فعاليتهاي يادگيري در ارتباط با شايستگيهاي غيرفني از جمله مديريت منابع ،اخالق حرفهاي ،حفاظت از محيط زيست و شايستگيهاي
يادگيري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شايستگيهاي فني طراحي و در كتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است .شما
هنرجويان عزيز كوشش نماييد ،اين شايستگيها را در كنار شايستگيهاي فني آموزش ببينيد ،تجربه كنيد و آنها را در انجام فعاليتهاي يادگيري
به كار گيريد.
رعايت نكات ايمني ،بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام كار است؛ لذا توصيههاي هنرآموز محترمتان در خصوص رعايت مواردي كه در كتاب
آمده است ،را در انجام كارها جدي بگيريد.
اميدواريم با تالش و كوشش شما هنرجويان عزيز و هدايت هنرآموزان گرامي ،گامهاي مؤثري در جهت سربلندي و استقالل كشور و پيشرفت
اجتماعي و اقتصادي و تربيت شايسته جوانان برومند ميهن اسالمي برداشته شود.
دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش

سخنی با هنرآموزان عزیز

در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران و نيازهاي متغير دنياي كار و مشاغل،
برنامه درسي رشته حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی و براساس آن محتواي آموزشي نيز تأليف گرديد .كتاب حاضر از مجموعه كتاب هاي
كارگاهي مي باشد كه براي سال دوازدهم تدوين و تأليف گرديده است .اين كتاب داراي  5فصل است و هر فصل از يك يا چند واحد يادگيري
تشكيل شده است .همچنين ارزشيابي مبتني بر شايستگي از ويژگي هاي اين كتاب مي باشد كه در پايان هر فصل شيوه ارزشيابي آورده شده است.
هنرآموزان گرامي مي بايست براي هر فصل يك نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت كنند .نمره قبولي در هر فصل حداقل  12مي باشد.
نمره هر فصل از دو بخش تشکيل ميگردد كه شامل ارزشيابي پاياني در هر فصل و ارزشيابي مستمر براي هريك از فصلها است .از ويژگيهاي ديگر
اين كتاب طراحي فعاليتهاي يادگيري ساخت يافته در ارتباط با شايستگيهاي فني و غيرفني از جمله مديريت منابع ،اخالق حرفهاي و مباحث زيست
محيطي است .اين كتاب جزئي از بسته آموزشي تدارك ديده شده براي هنرجويان است كه الزم است از ساير اجزای بستة آموزشي مانند كتاب
همراه هنرجو ،نرم افزار و فيلم آموزشي در فرايند يادگيري استفاده شود .كتاب همراه هنرجو در هنگام يادگيري ،ارزشيابي و انجام كار واقعي مورد
استفاده قرار مي گيرد .شما می توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری ،روش های تدریس کتاب ،شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی،
مشکالت رایج در یادگیری محتوای کتاب ،بودجه بندی زمانی ،نکات آموزشی شایستگی های غیرفنی ،آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنما

و پاسخ فعالیت های یادگیری و تمرین ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید.الزم به يادآوري است   ،صدور كارنامه بر اساس نمره5
پودمان مستقل می باشد و در هنگام آموزش و سنجش و ارزشيابي فصل ها و شايستگي ها ،مي بايست به استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي مراجعه گردد .رعايت ايمني و بهداشت ،شايستگي هاي غيرفني و مراحل كليدي بر
اساس استاندارد از ملزومات كسب شايستگي مي باشند .همچنين براي هنرجويان تبيين شود كه اين درس با ضريب  8در معدل كل محاسبه
مي شود و داراي تأثير زيادي است.
كتاب حسابداری شامل پودمان هاي زیر است:
پودمان اول   :خرید و مصرف مواد
پودمان دوم :حقوق و دستمزد
پودمان سوم   :سربار ساخت
پودمان چهارم :مالیات بر ارزش افزوده
پودمان پنجم :مالیات تکلیفی
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

پودمان 1

خرید و مصرف مواد

ات َّ
ض َح َل ًل َط ِّي ًبا َو َل تَ َّت ِب ُعوا ُخ ُط َو ِ
ين
الش ْي َط ِ
َّاس ُك ُلوا ِم َّما فِي ْال َ ْر ِ
ان ِإن َّ ُه ل َ ُك ْم َع ُد ٌّو ُم ِب ٌ
يَا أَيُّ َها الن ُ
اي مردم از آنچه در زمين است حالل و پاكيزه بخوريد و از گام هاي شيطان پيروي نكنيد ،چه اينكه او دشمن
آشكار شما است.
(سورۀ بقره آیۀ )168

مقدمه
داشتن اطالعات در مورد بهای تمام شده کاال و خدمات در دنیای کسب و کار امروزی از ضروریات است
و مطالعه حسابداری بهای تمام شده یکی از بهترین تصمیماتی است که یک هنرجو می تواند اتخاذ کند؛
زیرا استفاده از اصول و روش های حسابداری بهای تمام شده پیش نیاز موفقیت در هر نوع کسب و کار از
کوچک ترین فروشگاه های محلی تا بزرگ ترین شرکت های چند ملیتی است.
مواد چیست؟
موجودی مواد در کدام طبقه از دارایی ها قرار می گیرد؟
برای خرید مواد چه اقداماتی باید انجام شود؟
مستندات خرید مواد در حسابداری چیست؟
آیا با انواع مواد آشنایی دارید؟
چه زمانی باید برای خرید مواد اقدام کرد؟
برای ثبت خرید مواد در دفاتر چه مدارکی الزم است؟
برای ارسال مواد از انبار به قسمت تولید چه اقداماتی انجام می شود؟

2

خرید و مصرف مواد

استاندارد عملكرد
 1توانایی ثبت خرید مواد براساس استاندارد حسابداری شمارۀ ( 8موجودی مواد و کاال) و مطابق آیین نامۀ
معامالت براساس اسناد و مدارک مثبته
 2توانایی ثبت مصرف مواد طبق اسناد و مدارک مثبته و دستورالعمل های داخلی

شایستگی  هایی که در این فصل کسب می کنید
 1تفکیک و طبقه بندی فاکتور خرید مواد براساس (مستقیم و غیرمستقیم بودن مواد)
 2کنترل فاکتور خرید مواد و رعایت آیین نامۀ معامالت (درخواست خرید ـ استعالم بها ـ پیش فاکتور ـ
فاکتورخرید ـ رسید انبار و)...
 3ثبت سندخرید مواد (به تفکیک حساب معین خرید مواد)
 4کنترل کاردکس مواد و ریالی کردن کاردکس
 5تکمیل کاردکس مواد و تطبیق آن با حساب معین خرید مواد (سمت بدهکار)
 6تکمیل برگ سفارش خرید مواد (حد تجدید سفارش ،حداقل موجودی مواد ،باصرفه ترین مقدار سفارش،
دفعات سفارش مقرون به صرفه ،دورۀ گردش موجودی مواد ،حداکثر موجودی مواد)
 7کنترل برگ درخواست مواد
 8تفکیک مراکز هزینه براساس حوالۀ مصرف مواد
 9محاسبه و قیمت گذاری حوالۀ انبار مواد ،براساس روش های قیمت گذاری موجودی ها
 10ثبت سند مصرف مواد (به حساب کار در جریان ساخت و مراکز هزینه)
 11ثبت مواد مصرفی در کاردکس مواد
 12تطبیق کاردکس ریالی انبار با حساب معین انبار مواد (سمت بستانکار)

3

خرید مواد
طبقهبندی واحدهای اقتصادی از نظر نوع فعالیت
فعالیت 1

نمودار زیر را کامل کنید.

انواع واحدهای اقتصادی براساس نوع فعالیت

خدماتی

فعالیت 2

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

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

تحقیق کنید در شهر شما چند واحد تولیدی مشغول به فعالیت هستند .مواد مورد مصرف و کاالهای
تولیدی آنها را در جدول زیر وارد کنید.
ردیف

واحد تولیدی

مواد مورد مصرف

کاالی تولیدی

1

نانوایی

آرد ،نمک ،مایع خمیر و . . .

نان

2
3
4
5

واحدهای تولیدی
واحدهایی هستند که مواد و سایر اقالم مورد نیاز خود را خریداری و آنها را به انواع کاالهای ساخته شده
تبدیل می کنند .مانند تولیدکنندگان خودرو ،تلفن همراه ،موادغذایی و رایانه.
فعالیت 3

4

آیا هزینه های تولید محصول را می شناسید؟ تحقیق کنید برای ساخت یک محصول چه هزینه هایی
انجام می شود و نتایج را با سایر هنرجویان به اشتراک بگذارید.

خرید و مصرف مواد

هنگام بحث دربارۀ هزینه های واحدهای تولیدی ،سه نوع هزینه مورد توجه قرار می گیرند:
  هزینۀ مواد مستقیم ،هزینۀ دستمزد مستقیم و هزینه های غیرمستقیم تولید
فعالیت 4

فعالیت 5

جدول زیررا کامل کنید.
ردیف

واحدتولیدی

محصول تولیدی

مواد مستقیم

دستمزد مستقیم

1

تولیدی کفش چرمی

کفش چرمی

چرم

دستمزد استادان و کارگران
خط مستقیم تولید

2

کارخانه ذوب آهن

3

کارخانه خودروسازی

4

کارخانه تولید رب گوجه فرنگی

5

تولیدی رایانه

براساس اطالعات روی جلد کاالها تحقیق کنید چه موادی در تولید آنها به کار رفته است و سپس
جدول زیر را کامل کنید.
ردیف

نام کاال

مواد به کار رفته در کاال

1
2
3
4

مواد
دارایی هایی هستند که به منظور ساخت محصول یا ارائۀ خدمات ،خریداری و نگهداری می شوند و در فرایند
تولید قرار می گیرند .مواد یا از طبیعت استخراج می شوند یا کاالهایی هستند که در کارخانه های دیگر ساخته
شده اند و برای مصرف در تولید محصول خریداری می گردند.
5

مواد به دو دسته مواد مستقیم و مواد غیرمستقیم طبقه بندی می شوند.
فعالیت 6

تحقیق کنید مواد مستقیم چه ویژگی هایی دارند .نتایج را با سایر هنرجویان بررسی کنید.
   مواد مستقیم
موادی است که قسمت های اصلی یک محصول را تشکیل می دهد و یا اینکه می توان آن را به آسانی به آن
محصول ارتباط داد.

مثال 1

فعالیت 7

آرد از مواد مستقیم به کار رفته در محصول نان است .چوب از مواد مستقیم به کار رفته در محصول
میزچوبی است.
تحقیق کنید مواد غیرمستقیم چه ویژگی هایی دارند .نتایج را با سایر هنرجویان بررسی کنید.
مواد غیر مستقیم
موادی که مستقیماً در ساخت محصول دخالت ندارند و یا اگر به طور مستقیم در ساخت محصول به کار رفته
باشند ،به علت بهای ناچیز آنها نسبت به مواد مستقیم ،هزینۀ تفکیک و تسهیم آنها مقرون به صرفه نباشد.

مثال 2

ملزومات کارخانه مانند گریس و روغن ماشین آالت که در کارخانه برای نگهداری ماشین آالت استفاده
می شود ،به عنوان مواد غیرمستقیم شناخته می شود.

مثال 3

در محصول کفش چرمی ،چرم ،مواد مستقیم محسوب می گردد .چسب و نخ ،علی رغم اینکه در تولید
کفش به کار رفته اند ،به علت ناچیز بودن مبلغ آنها نسبت به مواد مستقیم به کار رفته در محصول (چرم)،
به عنوان مواد غیرمستقیم شناخته می شود.

فعالیت 8

6

جدول زیر را کامل کنید.
ردیف

محصول

مواد مستقیم

مواد غیرمستقیم

1

کیف چرمی

چرم

نخ ،چسب ،فلز

2

بلوک سیمانی

3

کتاب

4

توپ فوتبال

خرید و مصرف مواد

مستندات خرید
فعالیت 9

با توجه به فرم درخواست خرید داده شده ،فرم استعالم بها را کامل کنید.

تولیدی مواد غذایی تهران
فرم درخواست خرید مواد

واحد درخواست كننده   :انبار

شماره درخواست4725 :

مشخصات کاال

رديف

شرح

تاريخ درخواست96/3/12 :

مشخصات فنی

واحد

مقدار
درخواستي

کیلوگرم

200
100
100

1

شکر

2

رنگ کارامل

لیتر

3

اسید فسفریک

لیتر

بررسی کننده

درخواست کننده

مقدار
تحويلي

مالحظات

تأییدکننده

نام  :

نام  :

نام  :

امضا

امضا

امضا

توزيع نسخه ها  :

 1حسابداري

 2تدارکات

 3درخواست كننده

استفاده از مواد اولیه نامرغوب در تولید محصوالت باعث بی کیفیتی محصول و نارضایتی استفاده کنندگان
از آن خواهد شد.
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تولیدی مواد غذایی
تهران

فرم استعالم بها

تاریخ:
شماره:
پیوست:

آدرس :

آقا /خانم :
به شرکت :
کد اقتصادی :
شماره ثبت :
تلفن (فاکس) :
با احترام این شرکت در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق استعالم (مناقصه محدود) خریداری کند .خواهشمند است پیشنهاد خود را مشروط به رعایت مفاد
ذیل در موعد مقرر ارائه فرمایید.
ردیف

درخواست
خرید
شماره آیتم

عنوان کاال

شرح و مشخصات
تعداد  /واحد ارزش واحد ارزش کل
فنی کاال

زمان
تحویل

توضیحات

1
2
3
4
5
امضای مدیر خرید

مهر و امضای فروشنده

زمان مورد نیاز به کاال  ............................روز کاری
مدت زمان اعتبار پیشنهاد  .....................روز
محل تحویل کاال .....................................
کارخانه سازنده کاال  .................................................نام تجاری ........................................
شرایط پرداخت  ...................................................بعد از عقد قرارداد ،بقیه بعد از تأیید نهایی کاال
شرکت می تواند در صورت لزوم ،کارشناس خود را برای بازرسی کاال قبل از بارگیری در محل اعزام کند.
ضمانت فروشنده  :فروشنده موظف است حدود  .....درصد از قیمت پیش پرداخت ،ضمانت قابل قبول شرکت خریدار را جداگانه ارسال کند.
آدرس شرکت:

دفتر:

تلفن:

تلفکس:
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Email:

خرید و مصرف مواد
فعالیت 10

با توجه به فرم استعالم بهای ارسال شده توسط شرکت تولیدی مواد غذایی تهران به شرکت های
فروشندۀ مواد ،از طریق تکمیل فرم زیر ،پاسخ استعالم یکی از شرکت های فروشنده را انجام دهید.
تاریخ ............... :
شماره .............. :
پیوست ............ :

شرکت ...........

به ...........................................................
با احترام عطف به نامه شماره  .............مورخ  .............بدین وسیله قیمت کاالهای درخواستی به شرح ذیل اعالم می گردد:
متقاضی خرید ...................... :آدرس .................................................. :تلفن ثابت ............................ :همراه................................. :

ردیف شرح کاال

مشخصات فنی

شرکت تولیدکننده یا  واردکننده تعداد واحد فی

قیمت
(ریال)

(استعالم بها)
مالیات بر
ارزش افزوده

جمع کل
(ریال)

1
2
3
4
5
جمع کل:

 1مدت اعتبار مبلغ این فرم حداکثر  ............از تاریخ تنظیم آن است.
 2هرگونه افزایش قیمت بعد از پایان اعتبار به عهده خریدار است.
 3هزینه حمل از کارخانه تا مقصد به عهده خریدار است.
 4لطفاً مبلغ فوق را به حساب جاری شماره  .................................نزد بانک  ............شعبه  .................به نام  ............................واریز و فیش مربوط را به دفتر ارائه
فرمایید.

آدرس شرکت:

دفتر:

تلفن:

تلفکس:

مهر و امضا
مسئول فروش

Email:
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فعالیت 11

باتوجه به فرم تکمیل شده استعالم بها در فعالیت قبل ،با فرض اینکه خریدار استعالم بها را تأیید کرده
و درخواست خرید را به فروشنده ارسال کرده باشد ،فاکتور فروش را صادر کنید.

شماره سریال:

صورت حساب فروش کاال و خدمات

تاریخ:

/

/

مشخصات فروشنده
نام شخص حقیقی  /حقوقی ................................ :شماره اقتصادی
نشانی کامل :استان .......... :شهرستان............... :کد پستی ده رقمی

شماره ثبت  /ملی:
شهر......................... :

نشانی.................................................................................................................................................................................................................. :
مشخصات خریدار
نام شخص حقیقی  /حقوقی ................................ :شماره اقتصادی
نشانی کامل :استان .......... :شهرستان............... :کد پستی ده رقمی

شماره ثبت  /ملی:
شهر......................... :

نشانی................................................................................................................................................................................................................... :
مشخصات کاال یا خدمات مورد معامله
1

2

4

3

تعداد /
ردیف کد کاال شرح کاال یا خدمات
مقدار

5

6

7

مبلغ واحد مبلغ کل
واحد
(ریال)
اندازه گیری (ریال)

8

9

جمع مبلغ کل
مبلغ مبلغ کل پس از جمع مالیات و
به عالوه جمع مالیات
تخفیف تخفیف (ریال) عوارض (ریال)
و عوارض (ریال)

1
2
3
4
5
6
7
جمع کل
شرایط و نحوه فروش:

نقدی

غیرنقدی

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

10

10

11

مهر و امضا خریدار:

خرید و مصرف مواد
فعالیت 12

با توجه به فاکتور فروش فعالیت  ،11فرم رسید انبار را صادر کنید.

شرکت .........
رسید دائم انبار
شماره سفارش خرید:

کارخانه:

نام فروشنده:

شماره رسید موقت:

انبار:

شماره سند حسابداری:
تاریخ سند حسابداری:

تاریخ صدور رسید دائم:
تاریخ صدور رسید موقت:
شماره
ردیف
درخواست

شرح کاال

شماره
کاال

واحد مقدار یا تعداد

توسط انبار تکمیل می گردد.
اقالم فوق تحت بارنامه شماره ................................
کامیون  ................تحویل گردید .تحویل گیرنده .................
آری

توزیع نسخ:

نرخ

مبلغ کل

مالحضات

توسط حسابداری تکمیل گردد.
تکمیل کننده :نام  ......................امضا .....................
آری

خیر

در کارت موجودی ثبت شد
تأیید سرپرست انبارها
در کارت سفارش ثبت شد   
 1تحویل دهنده

توسط حسابداری
تکمیل گردد

 2حسابداری

در کارت سفارش ثبت شد
در کارت دارایی ثبت شد
در کارت حسابداری ثبت شد
 3تدارکات

   

خیر

  
  

 4کاردکس مرکزی
11

ارزشیابی
ردیف

شاخص های مورد ارزیابی

1

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

2

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

3

شرکت فعال در بحثهای گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن

5

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف مواد (مستقیم ـ غیرمستقیم)

7

تعریف فاکتورخرید ،درخواست خرید ،رسید انبار ،استعالم بها

8

شناخت و تفکیک مدارک مثبته خرید مواد

9

توانایی تنظیم فرم های مستندات خرید مواد

10

توانایی کنترل مستندات خرید مواد

12

خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق

خرید و مصرف مواد

سیستمهای نگهداری و ثبت موجودی مواد
فعالیت 13

انواع سیستم های نگهداری و ثبت موجودی مواد را نام ببرید.
برای ثبت موجودی ها دو سیستم ادواری و دائمی وجود دارد:
  سیستم ادواری
در مواردی که برای اندازه گیری موجودی های مواد و کاال از سیستم ادواری استفاده می شود ،معموالً
موجودی های مواد و کاال در پایان دوره ای که صورت های مالی تهیه می گردد ،به طور عینی شمارش می شود.
برای محاسبۀ بهای تمام شدۀ موجودی های پایان دوره ،تعداد هرگروه از موجودی های شمارش شده در بهای
تمام شدۀ یک واحد ضرب می شود .بنابراین هنگامی که سیستم ادواری استفاده می شود ،اطالعات مربوط
به موجودی ها در هر مقطع زمانی به آسانی قابل بررسی و در دسترس نخواهد بود .در این سیستم هیچ گونه
مدارک ثبت دائمی در مورد میزان مواد خریداری شده و مصرف شده نگهداری نمی شود .این سیستم کمتر
در مؤسسات استفاده می شود و در این کتاب به آن نمی پردازیم.
  سیستم دائمی
برای مقاصد کنترل ،اکثر واحدهای تجاری نیاز دارندکه به طور مستمر از میزان موجودی های مواد خود  آگاهی
داشته باشند .این موضوع بیشتر در مورد اقالم گران بها و اقالمی که واحد تجاری تمایل دارد میزان آنها از حد
معینی کمتر یا بیشتر نباشد ،حائز اهمیت است.
در این سیستم عالوه برحساب های دفتر کل و معین از مدارک تفصیلی (کاردکس) برای هریک از اقالم
موجودی های مواد استفاده می گردد .بنابراین ،برای انواع موجودی های مواد ،یک حساب کنترل در دفتر
کل و مدارک تفصیلی برای هریک از اقالم موجودی به منظور ثبت وارده ،صادره و موجودی ها ،معموالً هم
برحسب مقدار و هم برحسب مبلغ ،نگهداری می شود .در پاره ای موارد ،مدارک تفصیلی تنها برحسب مقدار
نگهداری می شود.
در این سیستم ،برای ثبت موجودی های مواد از حسابی به نام کنترل موجودی مواد استفاده می شود و
هرگونه افزایش در موجودی مواد (در اثر خرید مواد یا برگشت مواد از تولید به انبار) و هزینه های تهیه و
تحصیل مواد از قبیل حمل و بیمۀ آن ،بارگیری ،عوارض گمرکی و سود بازرگانی ،بازرسی و آزمایش در
بدهکار این حساب و هرگونه کاهش در موجودی ها (در اثر صدور مواد به خط تولید یا برگشت مواد به
فروشنده) در بستانکار این حساب ثبت می گردد .همچنین مالیات بر ارزش افزوده آن نیز محاسبه می شود و
در حسابی به نام سایرحساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده منظور خواهد شد.
امروزه با وجود نرم افزارهای حسابداری ،استفاده از روش دائمی رایج گردیده است و در این کتاب نیز به همین
روش می پردازیم.
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فعالیت 14

شرکت تولیدی سیروان  500واحد مواد الف را به نرخ هر واحد  9،000ریال خریداری کرده و مبلغ
 218،000ریال بابت حمل آن (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) پرداخت نمود .مطلوب است :محاسبۀ
بهای هر واحد از مواد مذکور.
ثبت خرید مواد

شماره سند:
تاریخ سند/ / :

  

شرکت ......
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شرح

    شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

کنترل موجودی مواد

×××

سایر حساب های دریافتنی

×××
×××

مالیات بر ارزش افزوده

×××

موجودی نقد /حساب های پرداختنی. . . /
×××

جمع:

×××

شرح سند :بابت خرید مواد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
تنظیم کننده:
فعالیت 15

تصویب کننده:

تأیید کننده:

شرکت تولیدی دهلران مقدار  900کیلوگرم مواد مورد نیاز خود را به نرخ هر کیلو  15،000ریال
به صورت نقد خریداری نموده است .سند حسابداری این رویداد را کامل کنید.

شماره سند:
تاریخ سند/ / :

شرکت تولیدی دهلران
سند حسابداری

  

شرح

ردیف کد حساب

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
  تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

کنترل موجودی مواد

×××

سایر حساب های دریافتنی

×××
×××

مالیات بر ارزش افزوده

×××

موجودی نقد
جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:
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تأیید کننده:

تصویب کننده:

خرید و مصرف مواد
فعالیت 16

شرکت تولیدی شیراز مقدار  800کیلوگرم مواد مورد نیاز خود را به نرخ هر کیلو  25،000ریال
به صورت نسیه خریداری نموده است .سند حسابداری این رویداد را کامل کنید.

شماره سند:
تاریخ سند/ / :

شرکت تولیدی شیراز
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شرح

   شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

کنترل موجودی مواد

×××

سایر حساب های دریافتنی

×××
×××

مالیات بر ارزش افزوده

×××

حساب های پرداختنی
جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:
فعالیت 17

تصویب کننده:

تأیید کننده:

شرکت تولیدی آبدانان مقدار  1،000کیلوگرم مواد مورد نیاز خود را به نرخ هر کیلو  35،000ریال
خریداری نموده است و  %40فاکتور را نقد پرداخت نمود و متعهد گردید بقیه مبلغ خرید را یک ماه
بعد پرداخت نماید .سند حسابداری این رویداد را تکمیل نمایید.

شماره سند:
تاریخ سند/ / :

شرکت تولیدی آبدانان
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شرح

   شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

کنترل موجودی مواد

×××

سایر حساب های دریافتنی

×××
×××

مالیات بر ارزش افزوده
موجودی نقد

×××

حساب های پرداختنی

×××

جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:
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ثبت خرید مواد از محل پیش پرداخت
فعالیت 18

شرکت تولیدی سروش مقدار  1،400کیلوگرم مواد مورد نیاز خود را به نرخ هر کیلوگرم  5،500ریال
خریداری نموده است .برای تسویه این خرید از محل پیش پرداخت قبلی مبلغ  4،000،000ریال
محاسبه گردید و بقیه مبلغ فاکتور نقدا ً پرداخت گردید .سند حسابداری این رویداد را کامل کنید.

شماره سند:
تاریخ سند/ / :

شرکت تولیدی سروش
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شرح

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
  تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار(ریال) بستانکار(ریال)

کنترل موجودی مواد

×××

سایر حساب های دریافتنی

×××
×××

مالیات بر ارزش افزوده
پیش پرداخت خرید مواد

×××

موجودی نقد

×××

جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:
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تأیید کننده:

تصویب کننده:

خرید و مصرف مواد

ثبت هزینه حمل مواد خریداری شده
فعالیت 19

شرکت تولیدی پویان مبلغ  8،720،000بابت هزینه حمل مواد خریداری شده با احتساب  %9مالیات
بر ارزش افزوده به صورت نقد پرداخت نمود .سند حسابداری این رویداد را کامل کنید.

شماره سند:

شرکت ...

تاریخ سند/ / :

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
     تعداد ضمائم:

سند حسابداری
شرح

ردیف کد حساب

مبلغ جزء بدهکار(ریال) بستانکار (ریال)

کنترل موجودی مواد

×××

سایر حساب های دریافتنی

×××
×××

مالیات بر ارزش افزوده

×××

موجودی نقد
جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:
مثال 4

تأیید کننده:

تصویب کننده:

رویدادهای مالی زیر در مورد عملیات خرید مواد الف در شرکت تولیدی اراک گزارش شده است:
 : 96/7/7خرید  500کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلو  4،500ریال به صورت نقد
 :96/7/17خرید  800کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلو  4،600ریال به صورت نسیه
    :96/8/8خرید  700کیلوگرم مواد به نرخ هرکیلو  4،800ریال که  1،200،000ریال آن به صورت نقد
پرداخت شد و شرکت متعهد گردید بقیه مبلغ خرید را در آینده پرداخت نماید.
 :96/8/18خرید  900کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلو  4،900ریال و صدور یک برگ سفته در وجه
فروشنده به مبلغ کل محموله خریداری شده
 :96/9/9پرداخت مبلغ  4،000،000ریال به فروشنده بابت پیش پرداخت خرید مواد
   :96/9/19خرید  1،200کیلوگرم مواد به نرخ هرکیلو گرم  5،000ریال از محل پیش پرداخت تاریخ
 96/9/9و پرداخت بقیه وجه محموله خریداری شده به فروشنده
 :96/10/29پرداخت مبلغ  65،400ریال بابت هزینه حمل مواد خریداری شده با احتساب  %9مالیات
بر ارزش افزوده
مطلوب است :صدور اسناد حسابداری رویدادهای مالی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
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شماره سند201 :
تاریخ سند96/7/7 :

شرکت تولیدی اراک
سند حسابداری
شرح

ردیف کد حساب

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
  تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
2،250،000

کنترل موجودی مواد

202،500

سایر حساب های دریافتنی
202،500

مالیات بر ارزش افزوده

2،452،500

موجودی نقد
2،452،500

جمع :دو میلیون و چهار صد و پنجاه و دو هزار و پانصد ریال

2،452،500

شرح سند :بابت خرید  500کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلو  4،500ریال به صورت نقد
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

شماره سند202 :
تاریخ سند96/7/17 :

تصویب کننده:

شرکت تولیدی اراک
سند حسابداری
شرح

ردیف کد حساب

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
     تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
3،680،000

کنترل موجودی مواد

331،200

سایر حساب های دریافتنی
331،200

مالیات بر ارزش افزوده

4،011،200

حساب های پرداختنی
4،011،200

جمع :چهار میلیون و یازده هزار و دویست ریال

4،011،200

شرح سند :بابت خرید  800کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلو  4،600ریال به صورت نسیه
تنظیم کننده:
18

تأیید کننده:

تصویب کننده:

خرید و مصرف مواد

شماره سند203 :
تاریخ سند96/8/8 :

شرکت تولیدی اراک
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شرح

    شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
3،360،000

کنترل موجودی مواد

302،400

سایر حساب های دریافتنی
302،400

مالیات بر ارزش افزوده
موجودی نقد

1،200،000

حساب های پرداختنی

2،462،400
3،662،400

جمع :سه میلیون و ششصد و شصت و دو هزار و چهارصد ریال

3،662،400

شرح سند :بابت خرید مواد به صورت نقد و نسیه
تنظیم کننده:

تصویب کننده:

تأیید کننده:

 = 700 × 4،800 = 3،360،000مبلغ خرید
 = 3،360،000 × %9 = 302،400مالیات بر ارزش افزوده
 = 3،662،400جمع مبلغ خرید و مالیات
 = 3،662،400 - 1،200،000= 2،462،400وجه نقد پرداخت شده ـ جمع مبلغ خرید و مالیات = بدهی
شرکت تولیدی اراک
سند حسابداری

شماره سند204 :
تاریخ سند96/8/18 :

شرح

ردیف کد حساب

        

      شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:

مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
4،410،000

کنترل موجودی مواد

396،900

سایر حساب های دریافتنی
396،900

مالیات بر ارزش افزوده

4،806،900

اسناد پرداختنی
جمع :چهار میلیون و هشتصد و شش هزار و نهصد ریال

4،806،900

4،806،900

شرح سند :بابت خرید  900کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلو  4،900ریال و صدور یک برگ سفته در وجه فروشنده به مبلغ کل
محموله خریداری شده
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:
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شماره سند205 :
تاریخ سند96/9/9 :

شرکت تولیدی اراک
سند حسابداری
شرح

ردیف کد حساب

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
  تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
4،000،000

پیش پرداخت خرید مواد

4،000،000

موجودی نقد
4،000،000

جمع :چهار میلیون ریال

4،000،000

شرح سند :بابت پیش پرداخت خرید مواد
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

شماره سند206 :
تاریخ سند96/9/19 :

         شرکت تولیدی اراک
    سند حسابداری

ردیف کد حساب

شرح

تصویب کننده:

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
6،000،000

کنترل موجودی مواد

540،000

سایر حساب های دریافتنی
540،000

مالیات بر ارزش افزوده
پیش پرداخت خرید مواد

4،000،000

موجودی نقد

2،540،000
6،540،000

جمع :شش میلیون و پانصد و چهل هزار ریال

6،540،000

شرح سند :بابت خرید  1،200کیلوگرم مواد به نرخ هرکیلوگرم  5،000ریال از محل پیش پرداخت تاریخ  96/9/9و پرداخت بقیه
وجه محموله خریداری شده به فروشنده
تنظیم کننده:

20

تأیید کننده:

تصویب کننده:

خرید و مصرف مواد

شماره سند207 :
تاریخ سند96/10/29 :

شرکت تولیدی اراک
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شرح

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

کنترل موجودی مواد

60،000

سایر حساب های دریافتنی

5،400
5،400

مالیات بر ارزش افزوده

65،400

موجودی نقد
65،400

جمع :شصت و پنج هزار و چهارصد ریال

65،400

شرح سند :بابت پرداخت هزینه حمل مواد خریداری شده به راننده حمل بار
تنظیم کننده:
فعالیت 20

تأیید کننده:

تصویب کننده:

در مورد هزینه های حمل به داخل ،حمل در داخل و حمل به خارج تحقیق کنید .نتیجه تحقیق
را با سایر هنرجویان کالس به اشتراک بگذارید.

کار عملی 1
رویدادهای مالی زیر در مورد عملیات خرید مواد ب در شرکت تولیدی تربت حیدریه گزارش شده است:
 96/10/2خرید  1،500کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلو  800ریال به صورت نقد
 96/10/5خرید  3،000کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلو  810ریال به صورت نسیه
 96/10/15خرید  2،000کیلوگرم مواد به نرخ هرکیلو  815ریال که  250،000ریال آن به صورت نقد
پرداخت شد و شرکت متعهد گردید بقیۀ مبلغ خرید را در آینده پرداخت کند.
 96/10/18خرید  4،000کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلو  820ریال و صدور یک برگ سفته در وجه فروشنده
به مبلغ کل محموله خریداری شده
 96/10/24پرداخت مبلغ  2،000،000ریال به فروشنده بابت پیش پرداخت خرید مواد
 96/11/2خرید  5،000کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلوگرم  825ریال از محل پیش پرداخت تاریخ 96/10/24
و پرداخت بقیۀ وجه محمولۀ خریداری شده به فروشنده
 96/12/24پرداخت مبلغ  926،500ریال بابت هزینه حمل مواد خریداری شده با احتساب  %9مالیات
بر ارزش افزوده
مطلوب است:
صدور اسناد حسابداری رویدادهای مالی فوق با احتساب  %9مالیات بر ارزش افزوده
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ارزشیابی
ردیف

شاخص های مورد ارزیابی

1

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

2

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

3

شرکت فعال در بحثهای گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل دربارۀ آنها

5

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف حساب کنترل موجودی مواد

7

تعریف عوامل بهای تمام شده مواد خریداری شده

8

توانایی محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مواد خریداری شده

9

توانایی محاسبه بهای تمام شده مواد خریداری شده

10

توانایی ثبت خرید مواد

22

خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق

خرید و مصرف مواد

کاردکس
کارتی است که در آن تعداد و تاریخ ورود و خروج کاالی معینی به انبار ثبت شود.
کاردکس به دو صورت استفاده می شود؛ کاردکس مقداری که تنها مقدار (تعداد) کاالی وارده ،صادره و
موجودی در آن ثبت می شود و کاردکس مقداری ـ ریالی که مقدار (تعداد) و نرخ کاالی وارده ،صادره و
موجودی در آن ثبت می گردد .این کارت ها عموماً به ترتیب کارت انبار مواد و کارت حساب مواد نامیده
می شوند.
 کارت انبار مواد
فعالیت 21

تحقیق کنید کارت انبار مواد توسط چه واحدی تنظیم می گردد و چه اطالعاتی در آن ثبت می شود.

کارت انبار مواد توسط واحد انبار تکمیل می گردد در این کارت اطالعاتی نظیر نام مواد ،شماره (کد) مواد،
محل نگهداری در انبار ،واحد اندازه گیری ،حداکثر موجودی و حداقل موجودی و اطالعات مقداری مواد
خریداری شده و مصرف شده و موجودی مواد در آن ثبت می گردد و حاوی مقادیر ریالی نیست.
این کارتها بخشی از اسناد و مدارک حسابداری تلقی نمیشود اما موجودی اقالم را در تمامی اوقات نشان
میدهند و این موجودی باید با ماندۀ موجودی طبق کارتهای معین موجودیها در دایرۀ حسابداری مطابقت
کند.
اندازه و شکل کارت مزبور متناسب با نیازهای واحدهای تجاری مختلف ،متفاوت بوده است و به نمونه ارائه
شده محدود نمی شود.

دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند ،یکی آنکه اندوخت و نخورد و دیگر آنکه آموخت و
نکرد.
علم چندان که بیشتر خوانی

چون عمل در تو نیست نادانی

نه محقق بود نه دانشمند

چارپایی برو کتابی چند

آن تهی مغز را چه علم و خبر

که بر او هیزم است یا دفتر
باب هشتم گلستان سعدی در آداب صحبت
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شرکت .............
کارت انبار مواد
نام مواد:

شمارۀ قفسه:

کد مواد:

حداقل موجودی:

واحد شمارش:

حداکثر موجودی:

نوع یا مدل:

حد تجدید سفارش:

   

وارده
تاریخ
روز

ماه

شمارۀ رسید انبار

صادره
مقدار

تاریخ
روز

ماه

شمارۀ حواله انبار

موجودی
مقدار

مقدار

 کارت حساب مواد
فعالیت 22

تحقیق کنید کارت حساب مواد توسط چه واحدی تنظیم می گردد و چه اطالعاتی در آن ثبت می شود.
در سیستم ثبت دائمی موجودی مواد ،از کارت های حساب مواد برای ثبت دائمی جریان ورود (خرید)
و خروج (مصرف) مواد استفاده می گردد و ثبت های حسابداری مربوط انجام می گیرد .هدف اصلی از ثبت
دائمی موجودی ها ،نگهداری مدارکی است که قیمت ،مقدار وارده ،مقدارصادره و موجودی هر یک از اقالم
موجودی ها را به تفکیک نشان دهد .در کارت های حساب مواد ،میزان مقداری و ریالی هر یک از اقالم
موجودی مواد به تفکیک ثبت و نگهداری می شود.
در جدول بعد ،نمونه ای از کارت حساب مواد نشان داده می شود:

24

خرید و مصرف مواد

شرکت تولیدی . . . .
    کارت حساب مواد

نام مواد........................................... :

شمارۀ قفسه....................................... :

کد مواد........................................... :

روش ارزیابی....................................... :

نوع یا مدل مواد............................. :

میزان سفارش..................................... :

واحد شمارش................................. :

وارده

تاریخ
روز ماه

حد تجدید سفارش............................. :

شرح

شمارۀ
رسید

مقدار

بهای
واحد

صادره
بهای کل

شمارۀ

مقدار

بهای

موجودی
بهای

حواله کل جزء واحد جزء کل

مقدار

بهای
واحد

بهای کل

نمونه کارت حساب مواد (کاردکس مواد)
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مثال 5

شرکت تولیدی زاهدان خریدهای زیر از مواد الف با کد  1000103را انجام داده است .مواد الف در قفسه شماره
 1055انبار مواد نگهداری می شوند.
،
 95/7/1موجودی مواد الف  300کیلوگرم به نرخ هر کیلوگرم  4 000ریال
 95/7/5خرید  200کیلوگرم مواد الف به نرخ هرکیلوگرم  4،500ریال به صورت نقد طی رسید انبار شماره 745
 95/7/9خرید  300کیلوگرم مواد الف به نرخ هرکیلوگرم  5،000ریال به صورت نسیه طی رسید   انبار شماره 746
در ادامه ،این رویدادها در کارت انبار مواد و کارت حساب مواد ثبت شده است.

شرکت تولیدی زاهدان
کارت انبار مواد

نام مواد  :مواد الف

کد مواد 1000103 :

  حداقل موجودی :

واحد شمارش  :کیلوگرم

حداکثر موجودی :

نوع یا مدل  :الف

حد تجدید سفارش :
وارده

تاریخ
روز

ماه

1

7
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شمارۀ قفسه 1055 :

شمارۀ رسید انبار

صادره
مقدار

تاریخ
روز

ماه

شمارۀ حواله انبار

موجودی
مقدار

مقدار
300

5

7

745

200

500

9

7

746

300

800

خرید و مصرف مواد

شرکت تولیدی زاهدان
کارت حساب مواد

نام مواد  :مواد الف

شمارۀ قفسه 1055 :

روش ارزیابی    FIFO :

کد مواد 1000103 :

حد تجدید سفارش   :

واحد شمارش  :کیلوگرم

میزان سفارش  :

نوع یا مدل مواد  :الف
تاریخ
روز ماه

وارده
شرح

شمارۀ
رسید

1

7

موجودی

مقدار

بهای

واحد

صادره
بهای کل

5

7

خرید مواد

745

200

4،500

900،000

9

7

خرید مواد

746

300

5،000

1،500،000

شمارۀ
حواله

مقدار

بهای

موجودی
بهای

کل جزء واحد جزء کل

مقدار

بهای

واحد

بهای کل

300

1،200،000 4،000

300

4،000
2،100،000 4،500

300

4،000
4،500

200

200
300

3،600،000 5،000
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فعالیت 23

یک نمونۀ دیگر از کارت انبار مواد ،کارت مشخصات موجودی است .کارت های مشخصات موجودی که
غالباً به قفسه ها یا سایر محل های نگهداری مواد الصاق می گردد ،دسترسی به مواد را در انبار سرعت
می بخشد .در زیر نمونه ای از کارت مشخصات موجودی نشان داده می شود .ستون موجودی را کامل
کنید.

کارت مشخصات

شمارۀ جنس565 :
محل :قفسۀ شمارۀ 10
شرح :پیچ شمارۀ 2

   حداکثر موجودی 1200 :
حداقل موجودی200 :

تاریخ

وارده

9/21

500

500

9/24

400

؟

10/5

28

واحد :تعداد

صادره

300

موجودی

؟

مالحظات

خرید و مصرف مواد
فعالیت 24

شرکت تولیدی ایران خریدهای زیر از مواد «ب» کد  190012را انجام داده است.
    96/8/1موجودی مواد «ب»  240عدد به نرخ هر عدد  5،000ریال
 96/8/11خرید  400عدد مواد «  ب» به نرخ هرعدد  6،500ریال به صورت نسیه طی رسید انبار
شماره 1214
،
    96/8/14خرید  600عدد مواد «  ب» به نرخ هرعدد  7 000ریال به صورت نقد طـی رسید انبار
شمارۀ 1215
این رویداد ها را در کارت انبار مواد و کارت حساب مواد ثبت کنید.
شرکت تولیدی ایران
کارت انبار مواد

شمارۀ قفسه :

نام مواد :

      حداقل موجودی :

کد مواد :

حداکثر موجودی :

واحد شمارش :

حد تجدید سفارش :

نوع یا مدل :

وارده
تاریخ
روز ماه

شمارۀ رسید انبار

صادره
مقدار

تاریخ
روز ماه

شمارۀ حواله انبار

موجودی
مقدار

مقدار
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شرکت تولیدی ایران
کارت حساب مواد
نام مواد:

شماره قفسه:

واحد شمارش:

حد تجدید سفارش:

روش ارزیابی:

کد مواد:

نوع یا مدل مواد:
تاریخ
روز ماه
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میزان سفارش:

وارده
شرح

موجودی

صادره
بهای

بهای بهای شمارۀ مقدار بهای
شمارۀ
مقدار
مقدار
رسید
واحد کل حواله کل جزء واحد جزء کل

بهای
واحد

بهای
کل

خرید و مصرف مواد

ارزشیابی
ردیف

شاخص های مورد ارزیابی

1

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

2

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

3

شرکت فعال در بحثهای گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل دربارۀ آنها

5

ارائۀ نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف کارت حساب مواد

7

تعریف کارت انبار مواد

8

توانایی ثبت ریالی مواد خریداری شده درکاردکس

9

توانایی ثبت مقداری مواد خریداری شده درکاردکس

10

شناسایی تفاوت های کارت حساب مواد و کارت انبارمواد

خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق
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کاردکس ریالی خرید ،حساب معین خرید
برای ثبت و نگهداری ریز اطالعات مواد ،یک دفتر معین به نام دفتر معین انبار (مواد) تشکیل می شود و
اطالعات هر ماده به تفکیک در حساب های آن ثبت می گردد .حساب معین هر یک از مواد باید با مبالغ
کاردکس آن ماده مطابقت داشته باشد.
هنگام خرید مواد و ورود آنها به انبار ،اطالعات مواد خریداری شده در قسمت وارده کاردکس ثبت می گردد.
این اطالعات در سند حسابداری ،در بدهکار حساب کنترل موجودی مواد و حساب معین مواد مربوط در
ستون جزء منعکس می شوند .به همین ترتیب اطالعات ثبت شده در ستون جزء سند حسابداری به بدهکار
حساب معین هر یک از مواد ،در دفترمعین موجودی مواد ثبت می گردد.
نمودار زیر ،جریان مواد و حسابداری مواد را در یک شرکت تولیدی نشان می دهد.
مواد وارده به انبارها

انبار مواد
دریافت
بازرسی

مواد صادره
به تولید

انبارکردن

اسناد و مدارک حسابداری

(فاکتور فروشنده و برگ رسید مواد)

حساب
دفترکل

(برگ درخواست مواد)
حساب کنترل موجودی مواد

جمع بهای مواد
وارده به انبار

دفتر
معین مواد

جمع بهای مواد
صادره از انبار

مواد الف

مواد ب

مواد ج

بهای هر قلم مواد
وارده به انبار

بهای هر قلم
از مواد صادره

جریان مواد و حسابداری مواد
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خرید و مصرف مواد
مثال 6

رویداد های زیر مربوط به خرید مواد مورد نیاز شرکت تولیدی ایالم در مهرماه  1396است .این
رویداد ها در سند حسابداری ،کارت حساب مواد ،دفترمعین مواد و دفترکل مواد ثبت شده اند.
خرید های مهرماه:
تمام خرید ها به صورت نقد و معاف از مالیات برارزش افزوده است.
 7/1خرید  400کیلوگرم مواد الف به نرخ هر کیلوگرم  500ریال و 500کیلوگرم مواد ب به نرخ هر
کیلوگرم  600ریال طبق رسید انبار شماره 701
 7/12خرید  300کیلوگرم مواد الف به نرخ هر کیلوگرم  600ریال و 200کیلوگرم مواد ب به نرخ هر
کیلوگرم  700ریال طبق رسید انبار شماره 702
 7/14خرید  100کیلوگرم مواد الف به نرخ هر کیلوگرم  650ریال طبق رسید انبار شماره 703

شرکت تولیدی ایالم
سند حسابداری

شماره سند301 :
تاریخ سند96/7/1 :
ردیف کد حساب
1

شرح

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم :یک برگ
مبلغ جزء بدهکار( ریال) بستانکار( ریال)
500،000

کنترل موجودی مواد

2

1101

مواد الف

200،000

3

1102

مواد ب

300،000

4

500،000

موجودی نقد
500،000

جمع :پانصد هزار ریال

500،000

شرح سند :بابت خرید مواد به صورت نقد
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:
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شرکت تولیدی ایالم
سند حسابداری

شماره سند302 :
تاریخ سند96/7/12 :
ردیف کد حساب
1

شرح

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم :یک برگ
مبلغ جزء بدهکار( ریال) بستانکار( ریال)
320،000

کنترل موجودی مواد

2

1101

مواد الف

180،000

3

1102

مواد ب

140،000

4

320،000

موجودی نقد
320،000

جمع :سیصد و بیست هزار ریال

320،000

شرح سند :بابت خرید مواد به صورت نقد
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

شماره سند303 :
تاریخ سند96/7/14 :

شرکت تولیدی ایالم
سند حسابداری

ردیف کد حساب
1
2

تصویب کننده:

شرح

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم :یک برگ
مبلغ جزء بدهکار( ریال) بستانکار( ریال)
65،000

کنترل موجودی مواد
1101

65،000

مواد الف

3

65،000

موجودی نقد
65،000

جمع :شصت و پنج هزار ریال
شرح سند :بابت خرید مواد به صورت نقد
تنظیم کننده:
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تأیید کننده:

تصویب کننده:

65،000

خرید و مصرف مواد

شرکت تولیدی ایالم
کارت حساب مواد
شمارۀ قفسه1414 :
روش ارزیابی :فایفو
حد تجدید سفارش:
میزان سفارش:

نام مواد :مواد الف
کد مواد1101 :
واحد شمارش :کیلوگرم
نوع یا مدل مواد  :الف
وارده

تاریخ
شرح

صادره
شمارۀ
حواله

مقدار

بهای
واحد

موجودی
بهای

مقدار

بهای
واحد

بهای کل

500

200،000

شمارۀ
رسید

مقدار

بهای
واحد

بهای کل

7

خرید مواد

701

400

500

200،000

400

7 12

خرید مواد

702

300

600

180،000

400
300

500
600

7 14

خرید مواد

703

100

650

65،000

400
300
100

500
600
650

روز ماه
1

کل

جزء

جزء

کل

380،000

445،000

35

شرکت تولیدی ایالم
کارت حساب مواد
نام مواد :مواد ب
کد مواد1102 :
واحد شمارش :کیلوگرم
نوع یا مدل مواد  :ب

تاریخ
روز ماه
1

شمارۀ قفسه1415 :
روش ارزیابی :فایفو
حد تجدید سفارش:
میزان سفارش:

وارده
شرح

شمارۀ مقدار بهای بهای
بهای
بهای
شمارۀ
مقدار
بهای کل
مقدار
واحد
واحد
رسید
حواله کل جزء واحد جزء کل

 7خرید مواد 300،000 600 500 701

 7 12خرید مواد 140،000 700 200 702

36

صادره

موجودی
بهای کل

300،000 600 500
600 500
700 200

440،000

خرید و مصرف مواد

دفترکل
کنترل موجودی مواد
7/1
7/12
7/14

500،000
320،000
65،000

مانده

885،000

دفتر معین موجودی مواد
مواد الف

فعالیت 25

مواد ب

200،000 7/1
180،000 7/12
65،000
7/14

300،000 7/1
140،000 7/12

مانده 445،000

مانده 440،000

با توجه به مثال قبل به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
 1آیا اطالعات ثبت شده در کارت حساب مواد و حساب معین مواد با یکدیگر هم خوانی و مطابقت
دارد؟
آنها را مقایسه کنید.
 2اطالعات حساب کنترل موجودی مواد چه رابطه ای با اطالعات کاردکس مواد و حساب معین مواد
دارد؟
آیا اطالعات این اسناد یکدیگر را کنترل می کنند؟
37

ارزشیابی
ردیف

شاخص های مورد ارزیابی

1

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

2

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

3

شرکت فعال در بحثهای گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل دربارۀ آنها

5

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف کاردکس ریالی خرید مواد

7

تعریف معین حساب خرید مواد

8

توانایی ثبت مواد خریداری شده در کاردکس مواد

9

توانایی ثبت مواد خریداری شده در حساب معین مواد

10

توانایی تطبیق ریالی خرید با حساب معین خرید

38

خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق

خرید و مصرف مواد

مواردی که باید هنگام تکمیل برگ سفارش خرید مواد رعایت گردد:
فعالیت 26

به نظر شما چه مواردی باید هنگام تکمیل برگ سفارش خرید مواد رعایت گردد؟
مدیر انبار برای کنترل موجودی انبار باید بداند که هرنوع مواد در چه زمانی و چه میزانی سفارش داده شود به
نحوی که از هرگونه وقفه در امر تولید جلوگیری شود و از طرف دیگر سرمایه گذاری در موجودی ها هماهنگ
با نیازهای عملیاتی و برنامه های مدیریت باشد.

فعالیت 27

تحقیق کنید حد تجدید سفارش به چه معنی است؟
1

حدتجدید سفارش مواد :

مقدار یا تعداد موادی است که به محض کاهش موجودی به آن میزان ،باید نسبت به سفارش خرید اقدام
نمود.
حداکثر مصرف روزانه مواد × حداکثرمدت وصول مواد= حدتجدید سفارش مواد
مثال 7

اگر مصرف روزانه یک نوع مواد در یک کارخانۀ تولیدی بین  200تا  400کیلوگرم ،و مدت تحویل
سفارش بین  20تا  30روز باشد ،حدتجدید سفارش به صورت زیر محاسبه می گردد:
کیلوگرم  =30 × 400  =12،000حد تجدید سفارش

فعالیت 28

اگر مصرف روزانه یک نوع مواد در یک کارخانه تولیدی بین  350کیلوگرم تا  400کیلوگرم ،و مدت
تحویل سفارش بین  50روز تا  60روز باشد،حدتجدید سفارش را محاسبه کنید.
 2حداقل موجودی مواد:
عبارت از تعداد یا مقداری است که باید همواره در انبار موجود باشد و حتی المقدور ،موجودی انبار از آن مقدار
کمتر نشود .فرمول محاسبۀ حداقل موجودی به شرح زیراست:
  (متوسط مصرف روزانه × متوسط مدت تحویل سفارش) ـ حد تجدید سفارش = حداقل موجودی مواد

 حداکثر مصرف روزانه  +حداقل مصرف روزانه



________________________ ×
2

حداکثر زمان تحویل سفارش +حداقل زمان تحویل سفارش 
_______________________________  ـ حد تجدید سفارش = حداقل موجودی مواد

2
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مثال 8

اطالعات به دست آمده در مورد مواد (الف) در یک شرکت تولیدی عبارت است از:
 1مدت وصول بین  20تا  30روز
 2مصرف روزانه بین  160تا  200واحد
مطلوب است :محاسبه حداقل موجودی مواد (الف)
حداکثرمصرف روزانه مواد × حداکثرمدت وصول مواد = حدتجدید سفارش مواد
واحد  =30 × 200 = 6،000حدتجدید سفارش
 حداکثر مصرف روزانه  +حداقل مصرف روزانه

حداکثر زمان تحویل سفارش +حداقل زمان تحویل سفارش 

  _______________________________ × ________________________ ـ حدتجدید سفارش =  حداقل موجودی مواد



2

2



 20+ 30 160+ 200 ،
،
،
،
×
 = 6،000 – حداقل موجودی مواد
واحد  4 500  =1 500ـ   )25×180(   =   6 000ـ  =   6 000
 2
2

فعالیت 29

اطالعات به دست آمده در مورد مواد (ب) در یک شرکت تولیدی عبارت است از:
 1مدت وصول بین  30تا 40روز
 2مصرف روزانه بین  80تا 100واحد
مطلوب است :محاسبۀ حداقل موجودی مواد (ب)
3

با صرفه ترین مقدار سفارش:

میزان موادی که باید در یک زمان به منظور به حداقل رساندن هزینه های سالیانه موجودی ها ،سفارش داده
شود.
هزینۀ هر بار سفارش× ×2تعداد (مقدار) واحدهای مورد نیاز در سال
_______________________________________ = با صرفه ترین مقدار سفارش
درصد هزینۀ نگهداری × قیمت خرید هر واحد مواد

تعداد (مقدار) واحدهای مورد نیاز ساالنه :تعداد (مقدار) موادی که با توجه به برنامۀ تولید در ابتدای هر
دورۀ مالی برآورد میشود.
  هزینۀ هربار سفارش
فعالیت 30

هزینۀ هر بار سفارش به چه عواملی بستگی دارد؟
این هزینه ها به عواملی از قبیل هزینۀ تهیۀ برگ های درخواست و سفارش خرید ،هزینۀ ثبت سفارش،
هزینه های ثابت گشایش اعتبار ،هزینۀ تخلیۀ محموله های وارده به انبار ،هزینۀ تهیۀ گزارش
دریافت مواد ،هزینه رفع اشتباه در مقدار و کیفیت مواد وارده و یا تأخیر در تحویل و همچنین
هزینه حسابداری مربوط به عملیات خرید و پرداخت وجه به فروشنده ،بستگی دارد.
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  هزینه نگهداری مواد
فعالیت 31

هزینۀ نگهداری مواد به چه عواملی بستگی دارد؟
این هزینه ها به عواملی از قبیل ،هزینه های انبارداری ،بیمه ،حمل و نقل در داخل انبار ،نشتی ،افت
وزن و نابابی موجودی ها بستگی دارد.
  بهای خرید هر واحد
عبارت است از کلیۀ هزینه های مربوط به خرید و تهیه یک واحد مواد.
اگر تعداد واحدهای مورد نیاز ساالنۀ یک نوع مواد  36،000واحد ،هزینۀ هر بار سفارش  6،000ریال
و قیمت خرید هر واحد مواد  150ریال و درصد هزینه نگهداری  %8باشد ،باصرفه ترین مقدار سفارش
  
محاسبه خواهد شد:
به شرح زیر

مثال 9

واحد

اگر تعداد واحدهای مورد نیاز ساالنۀ یک نوع مواد  6،000واحد ،هزینۀ هر بار سفارش  1،500ریال ،و
قیمت خرید هر واحد مواد  250ریال و درصد هزینه نگهداری  %20باشد ،باصرفه ترین مقدار سفارش
را محاسبه نمایید.

فعالیت 32

4

فعالیت 33

  

،

،
، ،
36000× 2 × 6000
432000000
،
،   ،     = 6000
=
= 36000000
150× 8%
12

= باصرفه ترین مقدار سفارش

تعداد دفعات سفارش مقرون به صرفه:
تعداد دفعات سفارش مقرون به صرفه چیست؟

این تعداد نشان می دهد که کلیۀ مواد مورد   نیاز ساالنه ،طی چند مرحله سفارش باید خریداری شود تا از
نظر اقتصادی به صرفه باشد.
تعداد مواد مورد نیاز طی دوره
___________________ = تعداد دفعات سفارش مقرون به صرفه
باصرفه ترین مقدار سفارش
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مثال 10

با توجه به مثال  ،9تعداد دفعات سفارش مقرون به صرفه به صورت زیر محاسبه می گردد:
 36،000تعداد مواد مورد نیاز طی دوره
______ = ___________________ = تعداد دفعات سفارش مقرون به صرفه
دفعه = 6
باصرفه ترین مقدار سفارش
6،000

یک شرکت تولیدی ،ساالنه ،به تعداد  8،100واحد مواد «  ج » نیاز دارد که بهای خرید هر واحد آن
 200ریال است .چنانچه هزینۀ هر بار سفارش  1،500ریال و هزینۀ نگهداری  %15باشد ،باصرفه ترین
مقدار سفارش و تعداد دفعات سفارش مقرون به صرفه را محاسبه کنید.

فعالیت 34

5
فعالیت 35

دفعات گردش موجودی مواد:
دفعات گردش موجودی به چه معنی است و به چه عواملی بستگی دارد؟

دفعات گردش موجودی مواد نشان می دهد که هر ماده در طول یک دوره چند بار جایگزین می شود.
مواد مصرف شده طی دوره
______________________ = دفعات گردش موجودی مواد
متوسط موجودی مواد
		
موجودی مواد اول دوره  +موجودی مواد پایان دوره
__________________________________ = متوسط موجودی مواد
2
6
فعالیت 36

دورۀ گردش موجودی مواد:
دورۀ گردش موجودی به چه معنی است؟

این دوره ،مدت زمانی است که مواد در انبار باقی می ماند .در واقع ،دورۀ گردش موجودی ،مدت زمان توقف
مواد در انبار ،از تاریخ ورود به انبار تا تاریخ صدور آن به تولید است.
360
___________________ = دوره گردش موجودی مواد
دفعات گردش موجودی مواد
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مثال 11

اطالعات زیر در مورد مواد « الف» در شرکت تولیدی َچوار به دست آمده است:
 100،000ریال
موجودی مواد اول دوره
،
موجودی مواد پایان دوره  200 000ریال
مواد مصرف شده طی دوره  1،800،000ریال
دفعات گردش موجودی مواد و دوره گردش موجودی مواد به صورت زیر محاسبه می گردد:
 200،000+100،000موجودی مواد اول دوره  +موجودی مواد پایان دوره

ریال  = ______________________________ = _______________ = 150،000متوسط موجودی مواد

2

2

مواد مصرف شده طی دوره
1،800،000
دفعه  = ____________________ = _______ = 12دفعات گردش موجودی مواد
متوسط موجودی مواد
150،000
360
360
روز  = _________________ = ___ = 30دورۀ گردش موجودی مواد
دفعات گردش موجودی مواد
12

اطالعات زیر درمورد مواد «ب» در شرکت تولیدی پا َکل به دست آمده است:
موجودی مواد اول دوره  80،000ریال
موجودی مواد پایان دوره  20،000ریال
مواد مصرف شده طی دوره  150،000ریال
دفعات گردش موجودی مواد و دوره گردش موجودی مواد را محاسبه کنید.

فعالیت 37

7
فعالیت 38

حداکثر موجودی مواد:
آیا می دانید حداکثرموجودی مواد چیست؟

مقدار موادی است که اگر موجودی مواد بیشتر از آن باشد ،خساراتی از قبیل راکد ماندن سرمایه ،ناباب شدن
مواد و خطر تغییر مشخصات فنی مواد متوجه شرکت می گردد.

(حداقل مصرف روزانه مواد × حداقل مدت وصول مواد)ـ باصرفه ترین مقدارسفارش +حدتجدید سفارش= حداکثرموجودی مواد
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مثال 12

اطالعات زیر در مورد مواد آلفا از شرکت تولیدی زیفل به دست آمده است:
 1مدت وصول مواد بین  30تا  50روز
 ٢مصرف روزانه مواد بین  280تا  320واحد
 ٣باصرفه ترین مقدار سفارش  3,000واحد
محاسبۀ حداکثر موجودی مواد به صورت زیر است:
(حداقل مصرف روزانه مواد × حداقل مدت وصول مواد) ـ باصرفه ترین مقدارسفارش  +حدتجدید سفارش= حداکثر موجودی مواد
واحد 8،400=10،600ـ = 320 × 50 + 3،000 – ) 30 × 280 ( = 16،000 + 3،000حداکثر موجودی مواد

فعالیت 39

اطالعات زیر در مورد مواد «  ب» از شرکت تولیدی دره شهر به دست آمده است:
 1مدت وصول مواد بین  30تا  40روز
 ٢مصرف روزانه مواد بین  80تا  120واحد
 ٣باصرفه ترین مقدار سفارش  4200واحد
مطلوب است:
محاسبۀ حداکثر موجودی مواد
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ارزشیابی

ردیف

شاخص های مورد ارزیابی

1

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

2

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

3

شرکت فعال در بحثهای گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل دربارۀ آنها

5

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف حد تجدید سفارش ،حداقل موجودی مواد و با صرفه ترین مقدار
سفارش

7

تعریف دورۀ گردش موجودی مواد و حداکثر موجودی مواد

8

محاسبۀ حد تجدید سفارش ،حداقل موجودی مواد و با صرفه ترین مقدار
سفارش

9

محاسبۀ دورۀ گردش موجودی مواد و حداکثر موجودی مواد

10

کنترل میزان حداکثر و حداقل موجودی مواد و توانایی تکمیل برگ
سفارش خرید

خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق
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ارزشیابی شایستگی حسابداری خرید مواد
شرح کار:
 1تفکیک و طبقه بندی فاکتور خرید مواد براساس (مستقیم و غیرمستقیم بودن مواد)
 2کنترل فاکتورخرید و رعایت آیین نامه معامالت (درخواست خرید ،استعالم بها ،پیش فاکتور ،فاکتور خرید ،رسید انبار و ). . .
 3ثبت سند خرید مواد (به تفکیک حساب معین خرید)
 4کنترل کاردکس مواد و ریالی کردن کاردکس
 5تکمیل کاردکس مواد و تطبیق آن با حساب معین خرید (سمت بدهکار)
 6تکمیل برگ سفارش خرید مواد (حدتجدید سفارش ،حداقل موجودی ،باصرفه ترین مقدار سفارش ،دفعات سفارش مقرون به صرفه ،دورۀ
گردش موجودی و حداکثر موجودی مواد)
استاندارد عملکرد  :ثبت سند خرید مواد براساس استانداردهای حسابداری و مطابق آیین نامه معامالت
شاخص ها:

 1کنترل مستندات خرید مواد
 2ثبت سند خرید مواد

 3ثبت مقداری و ریالی خرید مواد در کاردکس
 4کنترل کاردکس ریالی خرید مواد با معین حساب خرید مواد (سمت بدهکار)

 5تعیین حدتجدید سفارش

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :میزوصندلی ـ اتاق کار ـ رایانه ـ چاپگر ـ ملزومات اداری ـ ماشین حساب ـ نرم افزار ـ کاردکس انبار و مواد ـ آیین نامه معامالت ـ
آیین نامه های داخلی مصرف مواد ـ استاندارد های حسابداری ـ قانون مالیات برارزش افزوده ـ حداقل  5مورد خرید مواد در مدت زمان 40
دقیقه ( آزمون ها براساس سیستم دستی و رایانه ای توأمان صورت بگیرد).
ابزار و تجهیزات :میزوصندلی ـ رایانه ـ چاپگر ـ ملزومات اداری ـ ماشین حساب ـ نرم افزارحسابداری و انبار ـ کاردکس انبار و مواد ـ آیین نامه
معامالت ـ استانداردهای حسابداری ـ لوازم التحریر ـ قانون مالیات برارزش افزوده
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

کنترل مستندات خرید مواد

1

2

ثبت سند خرید مواد

2

3

ثبت مقداری و ریالی خرید مواد در کاردکس

٢

4

کنترل کاردکس ریالی خرید با معین حساب خرید(سمت بدهکار)

1

5

تعیین حدتجدید سفارش

1

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو

2
*
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مصرف مواد
اس َع ْوا إِلَى ِذ ْك ِر ا ِ
هلل َو َذ ُروا ال ْ َب ْي َع َذل ُِك ْم َخ ْي ٌر ل َ ُك ْم
يَا أَيُّ َها الَّذِ َ
ِلص َلهًِْ م ْ
ِي ل َّ
ين آ َمنُوا إِ َذا ن ُود َ
ِن يَ ْو ِم ال ْ ُج ُم َع ِهًْ َف ْ
ون
إِ ْن ُك ْن ُت ْم تَ ْع َل ُم َ

ای کسانی که ایمان آورده اید هرگاه شما را برای نماز جمعه بخوانند ،پس به سوی یادخدا بشتابید
خرید و فروش را رها کنید که اگر بدانید برای شما بهتر خواهد بود.
(سورۀ مبارکۀ الجمعه آیه)9

مفهوم هزینه
فعالیت 40

آیا می دانید هزینه به چه معنی است؟ توضیح دهید.
با وجود اینکه تعریف و تشریح هزینه به نحوی که هیچ ابهامی نسبت به مفهوم آن باقی نماند امر ساده ای
نیست .برخی تعاریف به شرح زیر در مورد مفهوم هزینه ارائه گردیده است:
 1هزینه عبارت است از کاهش ناخالص دارایی ها و یا افزایش ناخالص بدهی ها که ناشی از فعالیت های یک
واحد تجاری بوده و سبب تغییر حقوق صاحبان سرمایه گردیده است و طبق اصول مورد قبول حسابداری،
شناسایی و اندازه گیری می شود.
 2هزینه یعنی از دست دادن منابع که به منظور دستیابی به یک هدف مشخص واقع شده یا بالقوه واقع
می شود و برحسب واحد پول ،اندازه گیری می گردد.
 3هزینه عبارت است از قیمت مبادله منابع از دست رفته یا فدا شده به منظور تضمین منافع.
 4هزینه عبارت است از کاهش در خالص دارایی ها در نتیجۀ استفاده از خدمات اقتصادی به منظور تحصیل
درآمد.
هزینه از طریق کاهش در دارایی یا افزایش در بدهی که در ارتباط با تولید و تحویل کاال و ارائه خدمات است،
اندازه گیری می شود.

فعالیت 41

درمورد تفاوت هزینه ،زیان و بها تحقیق کنید و نتیجه بررسی خود را در کالس درس به اشتراک
بگذارید.
47

طبقهبندیهزینهها
طبقه بندی هزینه ها به منظور تهیه اطالعات هزینه ای ،ضروری است .طبقه بندی هزینه ها به روش های زیر
صورت می گیرد:
 1از نظر ماهیت اقالم هزینه (طبقه بندی طبیعی)؛
 2با توجه به دوره حسابداری که هزینه ها به آن مربوط می شوند؛
 3با توجه به تغییر در سطح تولید و حجم فعالیت؛
 4از نظر ارتباط آنها با محصول؛
 5از نظر ارتباط آنها با دوایر تولیدی.
فعالیت 42

به نظر شما چرا باید هزینه ها را طبقه بندی کنیم؟

1

طبقه بندی طبیعی هزینه ها:

در یک واحد تولیدی ،کل هزینه های عملیاتی به دو گروه تقسیم می شود:
 1هزینه های ساخت
 2هزینه های تجاری
هزینههای ساخت :عبارت است از جمع هزینههای مواد مستقیم ،کارمستقیم (دستمزد مستقیم) و سربار کارخانه.
هزینه های ساخت« ،هزینۀ تولید» یا «هزینۀ کارخانه» نیز خوانده می شود.
هزینه های تجاری :هزینه های تجاری به دو گروه عمده تقسیم می شود:
 1هزینه های بازاریابی (توزیع و فروش)
 2هزینه های اداری و تشکیالتی
وقوع هزینه های بازاریابی از زمانی است که کاالی تولید شده برای فروش آماده می شود.
هزینه های بازاریابی در برگیرندۀ هزینه های فروش و تحویل کاال است.
هزینه های اداری :شامل هزینه های واقع شده به منظور کنترل و اداره واحد تجاری است.
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نمودار زیر طبقه بندی کل هزینه های عملیاتی را نشان می دهد:
مواد مستقیم
مواد غیر مستقیم
شامل:
ملزومات مصرفی کارخانه
نظیر روغن،گریس و غیره

+

+

=

دستمزد مستقیم

دستمزد غیر مستقیم  +سایر هزینه های غیرمستقیم =
شامل:
شامل:
اجاره
سرپرستی
بیمه
بازرسی
حقوق کارکنان دفتری کارخانه عوارض
استهالک
اوقات تلف شده
تعمیرات و نگهداری
نیرو ،حرارت ،روشنایی
سربار متفرقه کارخانه
ابزارآالت مصرفی

هزینه های توزیع و فروش +
شامل:
حقوق
کارمزد
تبلیغات
نمونه های اهدایی
مسافرت
اجاره
تلفن و تلگراف
نوشت افزار
پست
حمل به خارج
متفرقه

هزینه های اداری
شامل:
حقوق
اجاره
حسابرسی
مشکوک الوصول
تلفن و تلگراف
نوشت افزار
پست
متفرقه

=

بهای اولیه
+
سربارکارخانه

=

هزینه های تولیدی
+
هزینه های اداری و توزیع
وفروش
=

جمع هزینه های عملیاتی
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2
فعالیت 43

طبقه بندی هزینه ها باتوجه به دورۀ حسابداری که به آن مربوط می شوند:
هزینه های سرمایه ای به چه معنی است؟ هزینه های جاری چیست؟

هزینه ها با توجه به دورۀ حسابداری به دو گروه عمده تقسیم می شوند:
 1هزینه های سرمایه ای
 2هزینه های جاری.
منافع یک هزینۀ سرمایه ای به دوره های آتی تسری می یابد و به عنوان یک قلم دارایی طبقه بندی می گردد،
در حالی که منافع یک هزینۀ جاری محدود به دورۀ جاری است و به عنوان یک قلم هزینه طبقه بندی
می شود .هزینه ای که در یک مقطع از زمان به عنوان دارایی طبقه بندی شده است ،هنگام مصرف ،مانند
مصرف ملزومات یا مستهلک شدن مانند استهالک ماشین آالت به هزینه جاری تبدیل می گردد.
3
فعالیت 44

طبقه بندی هزینه ها با توجه به تغییر در سطح تولید و حجم فعالیت:
هزینه های متغیر به چه معنی است؟ هزینه های ثابت چیست ؟ هزینه های نیمه متغیر چیست؟

برخی از هزینه ها مستقیماً با تغییرات در سطح تولید تغییر می کنند ،در حالی که برخی دیگر از هزینه ها با
تغییر سطح تولید کم و بیش ثابت می مانند .اگر سیستم حسابداری صنعتی به این تمایز ،توجه کافی نکند،
هزینه های انباشته و گزارش شده برای برنامه ریزی استراتژیک واحد تجاری یا برای هزینه یابی هر یک از
محصوالت و یا خدمات ،ارزش چندانی برای مدیریت نخواهد داشت.
هزینه مواد و کار مستقیم غالباً جزء هزینه های متغیر محسوب می شوند .سربار کارخانه و هزینه های
غیرتولیدی ،باید با توجه به ماهیت ثابت یا متغیر بودن اقالم تشکیل دهنده این گونه هزینه ها ،بررسی شوند.
فعالیت 45

هزینه های متغیر دارای چه ویژگی هایی هستند؟
به طور کلی ،ویژگی های هزینه های متغیر عبارت اند از  :
١
2
3
4

50

قابلیت تغییر کل هزینه در ارتباط مستقیم با تولید
ثابت بودن هزینۀ نسبی هر واحد حتی در شرایط تغییر سطح تولید
تخصیص ساده و تقریباً دقیق به دوایر عملیاتی
کنترل وقوع و مصرف آنها به وسیلۀ سرپرستان دوایر.

خرید و مصرف مواد

زبان در دهـان ای خردمند چیست
چـو در بسته باشد چـه دانـد کسی
اگرچه پیش خردمند خامشی ادب است
دو چیز طیره عقل است ،دم فرو بستن

کــلیـد در گـنـج صـاحب هـنـر
کــه جــوهر فـروش است یـا پیل ور
به وقت مصلحت آن به که در سخن کوشی
به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی

گلستان سعدی ـ دیباچه

هزینه های جدول زیر ،در طبقه بندی هزینه های متغیر قرار می گیرند:
سربار متغیر کارخانه
مواد غیر مستقیم
سوخت
نیرو
ابزارآالت مصرفی
اوقات تلف شده
فعالیت 46

حمل مواد به داخل کارخانه
هزینه نظافت کارخانه
اضافه کاری (در صورتی که جزء هزینه های مستقیم منظور نشده باشد)
ضایعات

ویژگی های هزینه های ثابت چیست؟
ویژگی های هزینه های ثابت عبارت اند از :
١
٢
٣
٤

ثابت بودن میزان هزینه در سطوح تولید تعیین شده
کاهش هزینه ثابت هر واحد با افزایش سطح تولید
تخصیص به دوایر از طریق تصمیمات مدیریت یا روش های تسهیم هزینه
کنترل وقوع هزینه ها از طریق مدیران اجرایی.

هزینه های جدول زیر در طبقه بندی هزینه های ثابت قرار می گیرند:
سربار ثابت کارخانه
حقوق نگهبان
حقوق مدیران تولید
تعمیرات و نگهداری ساختمان ها
استهالک ساختمان و ماشین آالت
عوارض نوسازی ساختمان های کارخانه بیمۀ ساختمان و ماشین آالت کارخانه
اجارۀ محل کارخانه
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برخی از اقالم سربار کارخانه ماهیتی مختلط دارند؛ یعنی شامل هر دو جزء ثابت و متغیر هستند .برای
مثال ،هزینۀ برق ممکن است برای روشنایی ساختمان کارخانه یا به کار انداختن ماشین آالت استفاده شود،
برق مصرف شده برای روشنایی کم و بیش ثابت خواهد بود ،زیرا در صورت وجود فعالیت های تولیدی،
برق ساختمان ها باید بدون توجه به سطح تولید ،روشن نگه داشته شود .از طرف دیگر ،برق مورد استفاده
ماشین آالت ،به نسبت میزان استفاده از آنها تغییر خواهد کرد.
اقالم جدول زیر عموماً شامل هر دو جزء ثابت و متغیر هزینه هستند:

سربار مختلط تولید
تعمیرات و نگهداری ماشین آالت و تجهیزات

سرپرستی

بازرسی

خدمات اداری کارخانه

دایره حقوق و دستمزد

انبارداری

دایره کارگزینی

خدمات رفاهی

دایره حسابداری صنعتی

٤
فعالیت 47

طبقه بندی هزینه ها از نظر ارتباط آنها با محصول:
آیا می دانید بهای اولیه و هزینه تبدیل چیست؟

هزینه های ساخت متشکل از مواد مستقیم ،کار مستقیم و سربار کارخانه است.
ترکیب مواد مستقیم و کار مستقیم ،بهای اولیه نامیده می شود.
ترکیب کار مستقیم و سربار کارخانه که بیانگر هزینۀ تبدیل مواد مستقیم به محصول ساخته شده است ،بهای
تبدیل یا هزینه تبدیل نامیده می شود.
مواد مستقیم شامل کلیۀ موادی است که بخش جدایی ناپذیر از کاالی ساخته شده را تشکیل می دهد و
باید مستقیماً در محاسبۀ بهای تمام شدۀ کاال منظور گردد.
کارمستقیم عبارت است از کاری که به طور مستقیم صرف تبدیل مواد به کاالی ساخته شده می گردد .هزینه
دستمزد کارگران ماهر و ساده را که بتوان به کاالهای تولید شده تخصیص داد ،کارمستقیم می نامند.
سربار کارخانه که سربار تولید ،سربار ساخت یا هزینه های غیرمستقیم تولیدی نیز خوانده می شود،
به هزینۀ مواد غیرمستقیم ،کار غیرمستقیم و سایر هزینه های تولیدی که نمی توان آنها را به سهولت و به طور
مستقیم به اقالم مشخص تولید ،سفارش یا محصول ،اختصاص داد ،گفته می شود.
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به بیان سادهتر سربار کارخانه شامل کلیۀ هزینههای ساخت بهجزء مواد مستقیم و کار مستقیم است.
مواد غیرمستقیم عبارت است از موادی که برای تکمیل کاال ضروری است ،ولی به دلیل ناچیز بودن مصرف
آن در تولید کاال و یا پیچیدگی در محاسبه و نسبت دادن مستقیم آن به یک واحد کاال ،نتوان آن را به عنوان
مواد مستقیم طبقه بندی کرد.
کار غیرمستقیم را می توان برخالف کارمستقیم ،به کاری که مستقیماً تأثیری در ساخت و ترکیب کاالی
ساخته شده ندارد ،اطالق کرد.
کار غیر مستقیم شامل هزینۀ دستمزد سرکارگران ،نگهبانان و آن گروه از کارکنان است که به کار تعمیر و
نگهداری و خدماتی که مستقیماً به تولید مربوط نمی گردد ،اشتغال دارند.
سایر هزینه های غیرمستقیم کارخانه شامل هزینه های اجاره ،بیمه ،عوارض و نوسازی ،تعمیرات و نگهداری
مربوط به ساختمان کارخانه و ماشین آالت ،هزینه های نیرو ،حرارت و روشنایی ،سربار متفرقۀ کارخانه و هزینۀ
ابزارآالت مصرفی کارخانه است.
فعالیت 48

به نظر شما آیا می توان گفت بهای اولیه ،جمع هزینه های مستقیم تولید است؟
 5طبقه بندی هزینه ها از نظر ارتباط آنها با دوایر تولیدی:
یک کارخانه عموماً همراه با دوایر آن برای مقاصد تولیدی سازمان می یابد .تفکیک کارخانه به دوایر ،اساس و
پایه مهمی برای طبقه بندی و گردآوری بعدی هزینه ها به وسیله این دوایر ،به منظور دستیابی به بودجه بندی
هزینه ها ،حسابداری سنجش مسئولیت و کنترل و هزینه یابی دقیق تر ،است.

دوایر تولیدی و خدماتی(پشتیبانی)
فعالیت 49

دوایر تولیدی و دوایر پشتیبانی کدام قسمت از کارخانه هستند؟
دوایر یک کارخانه عموماً به دو گروه تقسیم می گردند :دوایر تولیدی و دوایر خدماتی (دوایر پشتیبانی).
یک دایرۀ تولیدی قسمتی است که در آن عملیات دستی و ماشینی مستقیماً روی قسمت هایی از کاالی
تولید شده انجام می گیرد .به طور دقیق تر ،دوایر تولیدی از قبیل دایرۀ تراش ،پرس و مونتاژ ،قسمت هایی
هستند که می توان هزینۀ آنها را به خاطر داشتن نقش مستقیم در تولید ،به حساب کاالی ساخته شده
منظور کرد.
در بسیاری از موارد ،دوایر تولیدی به مراکز هزینه تقسیم می شوند .در مواردی که در یک دایره بیش از دو
نوع ماشین در عملیات ساخت یک کاال شرکت دارند ،ایجاد مراکز هزینه موجب افزایش دقت هزینه یابی
می گردد .برای مثال ،در تولید لباس و پارچه های کتان ،دایرۀ تولیدی شانه زنی را می توان به مراکز هزینه از
قبیل بازکردن پنبه ،شانه زنی،کشیدن و ریسندگی تقسیم کرد.
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یک دایرۀ خدماتی (پشتیبانی) قسمتی است که به طور مستقیم به تولید اشتغال ندارد ،ولی خدمات خاصی
را به نفع سایر دوایر انجام می دهد .در برخی موارد ،دوایر خدماتی عالوه بر دوایر تولیدی ،ممکن است خدمتی
معرف بخشی از کل سربار
را به سایر دوایر خدماتی نیز ارائه دهند .هزینۀ واقع شده در عملیات دوایر خدماتی ّ
کارخانه است و باید از طریق نرخ سربار کارخانه ،جذب تولید شود.
برخی از دوایر خدماتی که در بسیاری از واحد های صنعتی مشابه هستند ،عبارت اند از :دایرۀ دریافت کاال،
بازرسی ،انبار ،تعمیرات و نگهداری ،حضورو غیاب ،حقوق و دستمزد ،حسابداری صنعتی ،بودجه ،آمار و
اطالعات ،امورعمومی ،رستوران و نگهبانی.
فعالیت 50

تفکیک مراکز هزینه به دوایر تولیدی و دوایر پشتیبانی به چه منظور انجام می شود؟

مرکز هزینه
قسمتی از یک واحد تولیدی است که در آنجا برای تولید محصول یا ارائه خدمات ،هزینه هایی به مصرف
می رسد.
هر دایره ای که در به وجود آوردن هزینه سهیم باشد ،یک مرکز هزینه است .معموالً مراکز هزینه همان دوایر
هستند؛ اگرچه ،یک دایره ممکن است از چند مرکز هزینه تشکیل شده باشد .بنابراین ،یک سفارش،یک
مرحله ،یک قسمت و حتی یک ماشین می تواند یک مرکز هزینه باشد.

درخواست مواد
در نمودار صفحه بعد یک نمونه از مراحل فرایند درخواست مواد تا تحویل آن به درخواست کننده نشان داده
شده است:
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نمونه فرایند خرید و تحویل مواد
درخواست مواد از طرف درخواست کننده

درخواست
بایگانی می شود

خیر

آیا با درخواست مواد
موافقت می شود؟

تهیه درخواست خرید توسط انباردار

بلی

خیر

اختصاص اعتبار مربوطه

ارجاع درخواست به انبار
آیا مواد در انبار
موجود است؟
بلی

ارجاع به کارپرداز جهت خرید

خرید مواد توسط کارپرداز

تحویل مستقیم مواد به
درخواست کننده

خیر

آیا
مواد خریداری شده وارد
انبار می شود؟

صدورحواله انبارتوسط انباردار

بلی

تحویل فاکتور و درخواست خرید به انباردار

ثبت رسید انبار و تحویل مواد،فاکتور

و درخواست خرید به انباردار

تحویل مواد به
درخواست کننده

ثبت رسید انبار و صدور حواله انبار توسط
انباردار
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فعالیت 51

تحقیق کنید برگ درخواست مواد چیست و توسط چه کسی تکمیل می گردد؟

برگ درخواست مواد  :یک دستور کتبی به انباردار برای ارسال مواد یا ملزومات تولیدی به دایره تعیین
شده یا تحویل مواد به فردی است که برگ درخواست مواد را ارائه می کند .این برگ توسط شخصی تهیه
می گردد که اجازۀ درخواست مواد برای استفاده در دایرۀ مربوط را دارد .این شخص ممکن است یکی از
کارکنان دایرۀ کنترل تولید ،رئیس یک قسمت یا سرکارگر یک دایره باشد.

فرم درخواست مواد
شماره13423 :
تاریخ1396 /07 /06 :

واحد درخواست کننده :واحدتولید بستنی
ردیف

نام مواد

کد شناسایی مواد

1

گلوکز مایع

95046441

درجه 1

2

پودر کاکائو

95046438

درجه1ـ بسته 500گرمی

150

3

روغن

95046001

درجه1

100

کیلو

4

پودر آلبومین

95046322

درجه1ـ بسته  200گرمی

40

بسته

5

شکر سفید

95046700

درجه1

200

کیلو

درخواست کننده:
ایلیا

فعالیت 52
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مشخصات فنی مواد

مقدار

واحد

20

لیتر
بسته

تأییدکننده:
عرشیا

چرا برگ در خواست مواد یک دستور کتبی به انبار تلقی می گردد؟

توضیحات

خرید و مصرف مواد

حواله انبار
خروج هرنوع دارایی از انبار با تکمیل فرمی به نام حوالۀ انبار توسط انباردار انجام می گیرد.

حوالۀ انبار
شماره :
تاریخ :

نام طرف حساب:
شمارۀ درخواست مواد :
تاریخ درخواست :
نام انبار صادره:
توسط انبار تکمیل گردد
ردیف

شرح مواد

کد مواد

واحد اندازه گیری

توسط حسابداری تکمیل گردد
مقدار شمارۀ سند عطف

نرخ

مبلغ

1
2
3
4
5
مسئول انبار :

تحویل گیرنده :

حسابدار :

نام و امضاء

نام و امضاء

نام و امضاء

توزيع نسخه ها:
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 1انبار  :سبز
 2حسابداری  :سفید
 3تحويل گیرنده :زرد

یک نمونه فرم تکمیل شده «درخواست مواد از انبار» و «حواله انبار» را در قسمت بعد مشاهده
می کنید .آیا به نظر شما حواله انبار تکمیل شده با درخواست مواد از انبار مطابقت دارد؟
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فرم درخواست مواد
شماره80022 :
تاریخ1396 /09 /09 :

واحد درخواست کننده :واحد تولید کرم کاکائو
ردیف

نام مواد

کد شناسایی مواد

مشخصات فنی مواد

مقدار

واحد

1

شکر

1112

درجه 1

200

کیلو گرم

2

روغن گیاهی

1113

حلب  5کیلویی

20

حلب

3

شیرخشک

1114

کارتن  24عددی

30

کارتن

4

پودر کاکائو

1115

بسته 200گرمی

40

بسته

5

وانیل

1116

بسته  50گرمی

60

بسته

درخواست کننده:
نام و امضا
سروش بشیری
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تأییدکننده:
نام و امضا
پرهام پوته

توضیحات

خرید و مصرف مواد

حوالۀ انبار
شماره 1665 :
تاریخ 96/9/16 :

نام طرف حساب  :واحد تولید کرم کاکائو
شماره درخواست مواد 80022 :
تاریخ درخواست 96/9/9 :
نام انبار صادره  :انبار شماره2
توسط حسابداری تکمیل گردد

توسط انبار تکمیل گردد
ردیف شرح مواد کدمواد واحد اندازه گیری مقدار
کیلو گرم

200

1

شکر

1112

2

روغن گیاهی 1113

حلب

20

3

شیرخشک

1114

کارتن

30

4

پودر کاکائو

1115

بسته

40

5

وانیل

1116

بسته

60

شمارۀ سند عطف

نرخ

مسئول انبار :

تحویل گیرنده :

حسابدار :

نام و امضا
محمدرضا طاها

نام و امضا
مسعود سلیمانی

نام و امضا

توزيع نسخه ها:

مبلغ

 1انبار  :آبی
 2حسابداری  :سفید
 3تحويل گیرنده :زرد
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ارزشیابی
ردیف

شاخص های مورد ارزیابی

1

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

2

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

3

شرکت فعال در بحثهای گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل دربارۀ آنها

5

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف مراکز هزینه

7

تعریف حواله انبار

8

تعریف برگ درخواست مواد (درخواست واحد تولید از انبار مواد)

9

شناسایی انواع مراکز هزینه در یک شرکت تولیدی

10

توانایی تطبیق مدارک و مستندات با حواله انبار
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خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق

خرید و مصرف مواد

روشهای محاسبه بهای تمام شده موجودی مواد
1
2
3
4

فعالیت 54

اولین صادره از اولین وارده ـFIFOـ ()First In First Out
اولین صادره از آخرین وارده ـ LIFOـ ()Last In First Out
میانگین موزون متحرک ()Moving weighted average
شناسایی ویژه ()Specific identification
تحقیق کنید براساس استاندارد حسابداری شمارۀ ( 8حسابداری موجودی مواد و کاال) بهای تمام شدۀ
موجودی مواد و کاال باید با استفاده از کدام روش ها محاسبه شود.

  روش اولین صادره از اولین وارده ()FIFO

هزینه یابی مواد صادره به روش اولین صادره از اولین وارده از این اصل پیروی می کند که مواد مصرفی باید
به هزینۀ واقعی قیمت گذاری شود .در این روش ،فرض بر آن است که مواد ارسالی برای دوایر تولیدی از
قدیمی ترین مواد موجود در انبار هستند و هزینۀ آنها هنگام مصرف در تولید ،همان هزینۀ هنگام خرید است.
استفاده از هزینه یابی به روش اولین صادره از اولین وارده ،در موارد زیر پیشنهاد شده است:
 1حجم و هزینه واحد های مواد قابل توجه باشد.
 2تشخیص تعلق مواد به هریک از محموله های خریداری شده ،به آسانی امکان پذیر باشد.
 3در هر زمان بیش از دو یا سه خرید مختلف برای ثبت در کارت معین مواد (کاردکس مواد) وجود نداشته
باشد.
در مواردی که خرید های متعددی با قیمت های متفاوت انجام گیرد و در هر زمان واحد هایی از خرید های
مختلف در انبار وجود داشته باشد ،هزینه یابی به روش اولین صادره از اولین وارده بسیار پیچیده می گردد .در
مواردی که مواد به فروشنده یا به انبار برگشت داده می شود ،پیچیدگی روش بیشتر می شود.
انبار مواد
خروج مواد از انبار(ارسال به تولید)
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موجودی مواد ابتدای دوره

ورود مواد به انبار (خرید)

تحقیق کنید بند  30استاندارد حسابداری شمارۀ ( 8حسابداری موجودی مواد و کاال) در مورد استفاده
از روش  LIFOچه می گوید.
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روش میانگین موزون متحرک
در این روش فرض برآن است که مواد ارسال شده از انبار شامل مقادیر یکسانی از هر محمولۀ موجود در
انبار در تاریخ ارسال است .غالباً درج قیمت های صورت حساب روی اقالم مواد امکان پذیر نیست ،بنابراین
هزینه یابی مواد طبق قیمت های مندرج در صورت حساب ،عم ً
ال امکان پذیر نیست .ممکن است چنین استدالل
شود که صدور مواد از انبار به طور تصادفی صورت می گیرد و نه با توجه به واحدها و هزینه های مشخص ،به
این ترتیب هزینۀ میانگین تمامی واحدهای موجود در انبار در زمان صدور ،معیار رضایت بخشی برای هزینه
مواد خواهد بود.
در صورتی که مواد از اقالم متعددی که هزینۀ واحد آنها نیز کم است تشکیل شده باشد و قیمت ها نیز به طور
مستمر در حال تغییر باشند ،استفاده از روش میانگین موزون ،عملی است و توصیه نیز می شود.
در این روش ،نرخ موادی که تعداد (وزن) بیشتری دارند ،تأثیر بیشتری در نرخ میانگین خواهد داشت.
روش شناسایی ویژه
کاربرد این روش مستلزم پی گیری جریان فیزیکی و بهای تمام شدۀ هر
قلم از موجودی ها از زمان تحصیل تا موقع مصرف است .این روش در
مواردی مناسب است که بتوان هر قلم از موجودی را به طور جداگانه
مشخص کرد و بهای تمام شدۀ مربوط به آن را تخصیص داد .بنابراین،
روش شناسایی ویژه در مورد اقالم گران قیمت و منحصر به فرد مانند
جواهرات و آثارهنری و مانند آنها کاربرد دارد.

شناسایی ویژه
روش های مجاز
برای محاسبه
بهای تمام شده
موجودی ها

اولین صادره از
اولین وارده

میانگین موزون

ثبت مواد صادره در کاردکس مواد
اطالعات مواد صادره به خط تولید براساس روش قیمت گذاری شرکت در ستون صادره کاردکس مواد ثبت
می شود و از ستون موجودی مواد کاردکس کسر می گردد.
اگر روش قیمت گذاری شرکت ،فایفو باشد ،مواد صادره از ابتدای لیست موجودی مواد کاردکس ،یعنی مواد
قدیمی تر ،انتخاب و صادر می شوند و اگر روش میانگین موزون متحرک باشد ،نرخ مواد صادره از آخرین نرخ
میانگین موجودی کاردکس خواهد بود.
  نحوه تنظیم کاردکس در روش()FIFO

 1موجودی مواد اول دوره را در ستون موجودی کاردکس ثبت می کنیم .اگر این موجودی از چند قلم
مواد با نرخ های مختلف تشکیل شده باشد ،مقدار و نرخ لیست موجودی به تفکیک ثبت می شود.
نکته  :در هر دو روش فایفو و میانگین موزون متحرک ستون مبلغ کل موجودی به صورت واحد نوشته
می شود و به نوشتن مبالغ تفکیک شده نیازی نیست.
 2هنگام خرید مواد از فروشنده ،مقدار ،نرخ و مبلغ مواد خریداری شده در ستون وارده کاردکس ثبت
می شود و در انتهای لیست ستون موجودی کاردکس درج می گردد.
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خرید و مصرف مواد

 3هنگام صدور مواد از انبار به قسمت تولید ،مقدار ،نرخ و مبلغ مواد صادره به تولید در ستون صادره
ثبت می گردد .مواد صادره با توجه به روش  FIFOباید از اقالم ابتدای لیست موجودی انتخاب شوند تا اقالم
قدیمی تر صادر گردد .سپس موجودی باقی مانده در ستون موجودی کاردکس ثبت می شود.
 4هنگام برگشت مواد از انبار به فروشنده ،مواد برگشتی به فروشنده در ستون وارده کاردکس ثبت
می شود و سپس مقدار ،نرخ و مبلغ مواد برگشتی از اقالم ابتدای لیست موجودی کاردکس کسر می شود و
موجودی باقی مانده در ستون موجودی ثبت می گردد.
با مواد برگشتی به فروشنده مانند یک صادره به تولید عمل می کنیم ،به این معنی که نرخ مواد برگشتی همان
نرخ صدور خواهد بود که در اینجا روش ما  FIFOاست؛ بنابراین از اقالم ابتدای لیست موجودی برگشت
می زنیم .مقدار و نرخ مواد برگشتی را معموال ً درون پرانتز یا با خودکار قرمز در ستون وارده ثبت می کنیم.
 5هنگام برگشت مواد از قسمت تولید به انبار مواد ،مقدار ،نرخ و مبلغ مواد برگشتی را به صورت درون
پرانتز یا با خودکار قرمز در ستون صادرۀ کاردکس ،ثبت می کنیم .مواد برگشتی از تولید از انتهای لیست
صادرۀ مربوط انتخاب می شوند .این گونه مواد برگشتی در ابتدای لیست موجودی کاردکس درج می گردند تا
هنگام صدور بعدی در اولویت باشند.
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چرا نرخ مواد برگشتی از تولید به انبار در روش فایفو در کاردکس از انتهای لیست صادره مربوط
انتخاب می گردند؟

مثال 13

شرکت تولیدی آبادان ،برای تولید محصوالت ،از مواد الف استفاده می کند .اطالعات به دست آمده از
انبار مواد ،مربوط به ورود و صدور مواد الف در آبان ماه سال  ،1396به شرح زیر است:
  8/1ـ موجودی ابتدای دوره  800عدد از قرار هر واحد  600ریال
  8/4ـ خرید  200عدد از قرار هر واحد  700ریال به صورت نقد ،مطابق قبض (رسید) انبار شماره 2011
  8/10ـ خرید  200عدد از قرار هر واحد  800ریال به صورت نسیه ،مطابق قبض انبار شماره 2012
  8/11ـ صدور  900عدد به قسمت تولید مطابق حوالۀ انبار شماره 321
  8/12ـ برگشت  50عدد از مواد خریداری شده در تاریخ  8/4به فروشنده و دریافت وجه آن
  8/14ـ خرید  400عدد از قرار هر واحد  900ریال به صورت نسیه ـ مطابق قبض انبار 2013
  8/18ـ برگشت  40عدد از مواد صادره در تاریخ  8/11از قسمت تولید به انبار
  8/24ـ صدور  200عدد به قسمت تولید مطابق حوالۀ انبار شماره 322
مطلوب است:
تنظیم کاردکس مواد به روش اولین صادره از اولین وارده ()FIFO
توضیح :برای محاسبۀ مبلغ کل در هر سه ستون وارده ،صادره و موجودی باید مقدار را در نرخ ضرب
کنیم .برای مثال :مبلغ کل ستون موجودی در ردیف کارت فوق به صورت زیر محاسبه شده است.
 = 800 × 600= 480،000نرخ × مقدار= مبلغ کل
به همین ترتیب مبلغ کل ستون موجودی ردیف دوم به صورت زیر محاسبه می گردد:
 = )800× 600( + )200 ×700( = 620،000مبلغ کل
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شرکت تولیدی آبادان
کارت حساب مواد

نام مواد :مواد الف
کد مواد1142 :

روش ارزیابی :فایفو ()FIFO

واحد شمارش :عدد

حد تجدید سفارش:

نوع یا مدل مواد :الف
تاریخ
روز ماه

شرح

شماره قفسه143 :

میزان سفارش:

وارده

صادره

مقدار
بهای
شمارۀ
بهای
شمارۀ
بهای کل
مقدار
حواله کل جزء واحد
واحد
رسید

موجودی
اول دوره

1

8

4

8

خرید نقدی 140،000 700 200 2011

8 10

خرید نسیه 160،000 800 200 2012

8 11

صدور به
خط تولید

موجودی
بهای
جزء

کل

بهای
مقدار
واحد

بهای کل

800

480،000 600

800
200

600
620،000
700

800
200
200

600
،
780 000 700
800

100
480،000 600 800
550,000
900
200
70،000 700 100

700
230،000
800

8 12

برگشت به
فروشنده

()35،000( 700 )50

50
200

700
195،000
800

8 14

خرید نسیه 360،000 900 400 2013

50
200
400

700
555،000 800
900

8 18

برگشت به
انبار

40
50
()28،000
200
400

700
700
583،000
800
900

8 24

صدور به
خط تولید

28،000 700 40
90
،
151 000 35،000 700 50 200
400
88،000 800 110

800
432،000
900
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کار عملی 2
شرکت تولیدی بابل برای تولید محصوالت ،از مواد «  م» استفاده می کند .اطالعات به دست آمده از انبار مواد،
مربوط به ورود و صدور مواد «  م» در خرداد ماه سال  1397به شرح زیر است:
3/1ـ موجودی ابتدای دوره  100کیلوگرم از قرار هر واحد  800ریال
3/6ـ خرید  300کیلوگرم از قرار هر واحد  820ریال به صورت نسیه ،مطابق قبض انبار شماره 1717
3/8ـ خرید  400کیلوگرم از قرار هر واحد  840ریال به صورت نسیه ،مطابق قبض انبار شماره 1718
3/10ـ صدور  500کیلوگرم به قسمت تولید مطابق حواله انبار شماره 567
3/12ـ برگشت  40کیلوگرم از مواد خریداری شده در تاریخ  3/6به فروشنده
3/15ـ خرید  250کیلوگرم از قرار هر واحد  860ریال به صورت نسیه ،مطابق قبض انبار 1719
3/27ـ برگشت  50کیلوگرم از مواد صادره در تاریخ  3/10از قسمت تولید به انبار
3/29ـ صدور  410کیلوگرم به قسمت تولید مطابق حواله انبار شماره 568
مطلوب است:
تنظیم کاردکس مواد به روش اولین صادره از اولین وارده ()FIFO
  نحوۀ تنظیم کاردکس در روش میانگین موزون متحرک
 1موجودی مواد اول دوره را در ستون موجودی کاردکس ثبت می کنیم .اگر این موجودی از چند قلم
مواد با نرخ های مختلف تشکیل شده باشد ،برای مجموع آنها یک نرخ میانگین موزون محاسبه می کنیم .نرخ
میانگین موزون متحرک همواره از تقسیم مبلغ کل موجودی بر مقدار کل موجودی به دست می آید.
 2مواد خریداری شده از فروشنده در ستون واردۀ کاردکس ثبت می شود و مقدار آن به مقدار ستون
موجودی کاردکس و مبلغ آن نیز به مبلغ کل ستون موجودی اضافه می شود ،سپس یک نرخ میانگین جدید
محاسبه می شود و در ستون نرخ موجودی کاردکس درج می گردد.
 3مواد صادره به تولید در ستون صادره ثبت می گردد .مالک نرخ مواد صادره ،جدیدترین نرخ میانگین
ستون موجودی خواهد بود .مقدار مواد صادره را از مقدار موجودی و مبلغ مواد صادره را از مبلغ کل موجودی
کسر می کنیم .نرخ میانگین تغییر نمی کند.
 4مواد برگشتی به فروشنده را معموال ً درون پرانتز یا با خودکار قرمز در ستون واردۀ کاردکس ثبت
می کنیم .با مواد برگشتی به فروشنده مانند یک صادره به تولید عمل می کنیم؛ به این معنی که نرخ مواد
برگشتی همان نرخ صدور خواهد بود که در اینجا روش ما میانگین است؛ بنابراین مواد را با آخرین نرخ سیار
برگشت می زنیم .مقدار مواد برگشتی به فروشنده از مقدار موجودی و مبلغ مواد برگشتی به فروشنده از مبلغ
کل موجودی کسر می شوند .نرخ میانگین سیار تغییر نمی کند.
 5مواد برگشتی از تولید به انبار بهصورت درون پرانتز یا با خودکار قرمز در ستون صادرۀ کاردکس ثبت میشود
و نرخ آن همان نرخ صادرۀ مربوط خواهد بود و مقدار آن به مقدار ستون موجودی کاردکس و مبلغ آن نیز به مبلغ
کل ستون موجودی کاردکس اضافه میگردد و یک نرخ میانگین سیار جدید محاسبه و ثبت میگردد.
به دلیل اینکه با هر بار خرید مواد و ورود آنها به انبار ،نرخ جدید میانگین موزون برای موجودی مواد پایان
دوره محاسبه می گردد ،به این روش میانگین موزون متحرک (میانگین موزون سیار) گفته می شود.
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حل مجدد مثال (تولیدی آبادان) به روش میانگین موزون متحرک:

شرکت تولیدی آبادان
کارت حساب مواد

نام مواد :مواد الف
کد مواد1142 :
واحد شمارش :عدد
نوع یا مدل مواد :الف
تاریخ
روز ماه

شرح

وارده
بهای
شمارۀ
مقدار
واحد
رسید

موجودی

صادره
بهای کل

1

8

موجودی
اول دوره

4

8

خرید
نقدی

140،000 700 200 2011

8 10

خرید
نسیه

160،000 800 200 2012

8 11

صدور
به خط
تولید

8 12

برگشت
به
فروشنده

8 14

خرید
نسیه

8 18

برگشت
به انبار

8 24

صدور
به خط
تولید
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شماره قفسه143 :
روش ارزیابی :میانگین موزون متحرک
حد تجدید سفارش:
میزان سفارش:

مقدار

شمارۀ
حواله کل جزء

321

900

بهای
واحد

650

بهای
جزء

کل

585،000

مقدار

بهای
واحد

بهای کل

800

600

480،000

1000

620

620،000

1200

650

780،000

300

195،000

)(32،500

250

162،500

360،000 900 400 2013

650

522،500 803/85

)(40

650

)(26،000

690

548،500 794/93

200

794/93

158،986

490

389،514

)650 (50

322

خرید و مصرف مواد

ریال = 620

620،000
_______
1،000

بهای کل موجودی

= ____________ = نرخ میانگین در تاریخ 4/8
مقدار موجودی

کارعملی 3
شرکت تولیدی کرمان برای تولید محصوالت ،از مواد «  چ» استفاده می کند .اطالعات زیر از انبار مواد،
مربوط به ورود و صدور مواد «  چ» در تیر ماه سال  1397به دست آمده است:
4/1ـ موجودی ابتدای دوره  500عدد از قرار هر واحد  700ریال
4/2ـ خرید  300عدد از قرار هر واحد  740ریال به صورت نقد ،مطابق قبض انبار شماره 1074
4/8ـ خرید  100عدد از قرار هر واحد  760ریال به صورت نقد ،مطابق قبض انبار شماره 1075
4/13ـ صدور  400عدد به قسمت تولید ،مطابق حوالۀ انبار شماره 217
4/24ـ برگشت  100عدد از مواد خریداری شده در تاریخ  4/2به فروشنده و دریافت وجه آن
4/26ـ خرید  200عدد از قرار هر واحد  780ریال به صورت نسیه ،مطابق قبض انبار 1076
4/28ـ برگشت  70عدد از مواد صادره در تاریخ  4/13از قسمت تولید به انبار
4/31ـ صدور  300عدد به قسمت تولید ،مطابق حوالۀ انبار شماره 218
مطلوب است:
تنظیم کاردکس مواد به روش میانگین موزون متحرک
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ارزشیابی
ردیف

شاخص های مورد ارزیابی

1

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

2

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

3

شرکت فعال در بحثهای گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل دربارۀ آنها

5

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف کاردکس ریالی مصرف مواد

7

تعریف روش های محاسبۀ بهای تمام شده موجودی (فایفو و میانگین
موزون متحرک)

8

توانایی ثبت مواد صادره به تولید در کاردکس مواد در روش  FIFOو
میانگین موزون متحرک

9

توانایی محاسبه و قیمت گذاری مواد برگشتی به فروشنده در کاردکس

10

توانایی محاسبه و قیمت گذاری مواد برگشتی از خط تولید به انبار در
کاردکس
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خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق

خرید و مصرف مواد

موجودی مواد اول دوره
موجودی مواد اول هر دوره در واقع همان موجودی مواد پایان دورۀ مالی قبل است که از اسناد سال مالی قبل
به اسناد مالی سال جدید انتقال می یابد.
فعالیت 57

موجودی مواد پایان سال  1396یک شرکت تولیدی  5،000،000ریال است.موجودی مواد اول دورۀ
سال  1397این شرکت چقدر است؟

مصرف مواد
مبلغ مواد صادره به تولید پس از کسر مواد برگشتی از تولید به انبار ،میزان مواد مصرف شده را نشان می دهد.
این مبلغ در واقع جمع ارقام ستون صادره کاردکس است.
   ریالی کردن حوالۀ انبار
فرم حوالۀ انبار بعد از دریافت «  درخواست مواد از انبار» و تحویل مواد به درخواست کننده ،توسط انبار دار
صادر می شود که به منزلۀ تأیید نهایی خروج مواد از انبار است .اطالعات ثبت شده در حواله انبار دارای دو
بخش است؛ اطالعات مقداری و اطالعات ریالی .اطالعات مقداری و یا تعدادی توسط انباردار تکمیل می شود
و اطالعات ریالی در سیستم حسابداری ثبت می گردد .ریالی کردن حواله انبار توسط حسابداری بر اساس یکی
از روش های قیمت گذاری صورت می پذیرد.
فعالیت 58

فرض کنید در یک شرکت تولیدی ،واحد تولید شمارۀ  1در تاریخ  96/6/3درخواست تعداد  50بسته
میخ پرچ شمارۀ  10از انبار را ارسال کرده است و حواله انبار تکمیل شده توسط انباردار در ادامه آمده
است ،شما قسمت مربوط به حسابداری این حواله را تکمیل کنید .قیمت تمام شده هر بسته از دارایی
مذکور براساس روش قیمت گذاری شرکت  20،000ریال است.
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حواله انبار
نام طرف حساب  :واحد تولید شماره1
شمارۀ درخواست مواد 1710 :
تاریخ درخواست 96/6/3 :

شماره1665 :
تاریخ96/6/6 :

نام انبار صادره  :انبار شماره2
توسط حسابداری تکمیل گردد

توسط انبار تکمیل گردد
ردیف

شرح مواد

کد مواد

1

میخ پرچ شماره 10

10010314

واحد اندازه گیری مقدار شمارۀ سند عطف نرخ
بسته

مبلغ

50

2
3
4
5
مسئول انبار:

تحویل گیرنده:

نام و امضا
محمد امین صالحی نژاد

نام و امضا
رضا اکبری تهامی

توزيع نسخه ها:

حسابدار:
نام و امضا

 1انبار :آبی
 2حسابداری :سبز
 3تحويل گیرنده :زرد

محاسبه و قیمتگذاری حواله انبار مواد (صادره به خط تولید)
همان طور که قبال ً ذکر گردید یک نسخه از حوالۀ انبار صادره از طرف انبار ،برای تکمیل و قیمت گذاری توسط
دایره حسابداری به آن دایرۀ ارسال می شود .در دایره حسابداری ،مقادیر هر یک از مواد صادره ثبت شده در
حوالۀ انبار در ستون صادره کاردکس مواد مربوط ثبت می گردد و نرخ آن براساس روش قیمت گذاری شرکت
تعیین می شود .سپس این قیمت ها توسط دایرۀ حسابداری از کاردکس به حواله انبارمنتقل می گردد.
در صفحات بعدی ،به ترتیب حوالۀ انبار صادره از طرف انبار ،کاردکس تکمیل شده توسط دایره حسابداری و
حوالۀ انبار تکمیل شده توسط دایرۀ حسابداری یک شرکت تولیدی ارائه شده است:
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خرید و مصرف مواد

حواله انبار

شرکت تولیدی ایوان
نام طرف حساب :واحد تولید کرم کاکائو
شماره درخواست مواد911 :
تاریخ درخواست96/4/20 :

شماره7911 :
تاریخ96/4/22 :

نام انبار صادره :انبار شماره2
توسط حسابداری تکمیل گردد

توسط انبار تکمیل گردد
ردیف

شرح مواد

کد مواد

1

پودر کاکائو

555

واحد اندازه گیری مقدار شمارۀ سند عطف نرخ
کیلوگرم

مبلغ

50

2
3
4
5
مسئول انبار:

تحویل گیرنده:

نام و امضا
سپهر

نام و امضا
سینا
توزيع نسخه ها:

حسابدار:
نام و امضا

 1انبار :آبی
 ٢حسابداری :سفید
 ٣تحويل گیرنده :زرد
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شرکت تولیدی ایوان
کارت حساب مواد

نام مواد :پودر کاکائو

روش ارزیابی :فایفو ()FIFO

کد مواد555 :

واحد شمارش :کیلوگرم

حد تجدید سفارش:

نوع یا مدل مواد :قهوه ای
تاریخ
روز ماه
1

شرح

4 14
4 22

صدور به خط
تولید
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میزان سفارش:

وارده

صادره

شمارۀ مقدار
بهای
بهای
شمارۀ
بهای کل
مقدار
حواله کل جزء واحد
واحد
رسید

 4موجودیاولدوره
خرید نقدی

شماره قفسه16 :

100،000 500 200 1991

موجودی
بهای

مقدار

بهای
واحد

بهای کل

100

400

40،000

100
200

400
500

140،000

50
20،000 20،000 400 50 50 7911
200

400
500

120،000

جزء

کل

خرید و مصرف مواد

حواله انبار

شرکت تولیدی ایوان
نام طرف حساب :واحد تولید کرم کاکائو
شماره درخواست مواد911 :
تاریخ درخواست96/4/20 :

شماره7911 :
تاریخ96/4/22 :

نام انبار صادره :انبار شماره2
توسط حسابداری تکمیل گردد

توسط انبار تکمیل گردد
ردیف

شرح مواد

کد مواد

واحد اندازه گیری مقدار شمارۀ سند عطف

نرخ

مبلغ

1

پودر کاکائو

555

50

400

20،000

کیلوگرم

2
3
4
5
مسئول انبار:

تحویل گیرنده:

حسابدار:

نام و امضا
سپهر

نام و امضا
سینا

نام و امضا
نیما

توزيع نسخه ها:

 1انبار :آبی
 ٢حسابداری :زرد
 ٣تحويل گیرنده :سبز
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ارزشیابی
ردیف

شاخص های مورد ارزیابی

1

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

2

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

3

شرکت فعال در بحثهای گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل دربارۀ آنها

5

ارائۀ نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف ریالی کردن حواله انبار

7

تعریف موجودی مواد اول دوره

8

تعریف مصرف مواد طی دوره

9

توانایی ریالی کردن حوالۀ انبار

10

آشنایی با مراحل تکمیل حوالۀ انبار توسط دوایر انبار و حسابداری
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خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق

خرید و مصرف مواد

حساب کاالی درجریان ساخت
فعالیت 59

حساب کاالی در جریان ساخت چیست و چه مبالغی در آن ثبت می گردد؟
در شرکت های تولیدی ،از حسابی به نام «حساب کاالی در جریان ساخت» استفاده می شود که هزینه های
تشکیل دهندۀ بهای تمام شده شامل مواد ،دستمزد و هزینه های غیر مستقیم تولید ،به بدهکار این حساب
انتقال می یابد .در مقابل ،پس از ساخت محصول در واحد تولیدی و انتقال آن به انبار ،بهای تمام شدۀ آن
محاسبه می شود و حساب کاالی در جریان ساخت معادل آن بستانکار می گردد و خارج می شود.
  ثبت حسابداری مصرف مواد

فعالیت 60

به نظر شما هنگام ارسال مواد مستقیم و غیرمستقیم به قسمت تولید ،کدام حساب ها بدهکار می شوند؟
ثبت صدور مواد مستقیم و غیر مستقیم به خط تولید
هنگام صدور مواد ،با توجه به اینکه این مواد مستقیم یا غیر مستقیم هستند،در حساب های مختلفی بدهکار
می شوند.
اگر مواد از نوع مستقیم باشند و به خط تولید ارسال شده باشند ،به حساب کنترل کاالی در جریان ساخت،
بدهکار می گردند .اگر مواد غیرمستقیم باشند و به خط تولید ارسال شوند ،به حساب کنترل سربار ساخت،
بدهکار می گردند و در مقابل ،حساب کنترل موجودی مواد ،بستانکار می شود.
شرکت تولیدی ...
سند حسابداری

شمارۀ سند:
تاریخ سند/ / :

شرح

ردیف کد حساب

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

کنترل کاالی در جریان ساخت

×××

کنترل سربار ساخت

×××
×××

کنترل موجودی مواد
جمع:
شرح سند :بابت صدور مواد مستقیم و غیرمسقیم به دوایر تولیدی شرکت
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:
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مثال 14

در یک شرکت تولیدی ،مبلغ  120،000ریال مواد مستقیم «الف» از انبار به قسمت تولید ارسال شده
است .سند حسابداری این رویداد به صورت زیر است :

شماره سند:
تاریخ سند/ / :

شرکت تولیدی ...
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار(ریال) بستانکار(ریال)

شرح

120،000

کنترل کاالی در جریان ساخت

120،000

کنترل موجودی مواد
120،000

جمع :یکصد و بیست هزار ریال

120،000

شرح سند :بابت صدور مواد مستقیم به تولید
تنظیم کننده:

فعالیت 61

تصویب کننده:

تأیید کننده:

در یک شرکت تولیدی ،مبلغ  450،000ریال مواد مستقیم « ج» از انبار به قسمت تولید ارسال شده
است .سند حسابداری این رویداد را تنظیم کنید.

شمارۀ سند:
تاریخ سند/ / :
ردیف کد حساب

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
  تعداد ضمائم:

شرکت تولیدی ...
سند حسابداری
شرح

جمع

مبلغ جزء بدهکار(ریال) بستانکار(ریال)

:

شرح سند:
تنظیم کننده:
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تأیید کننده:

تصویب کننده:

خرید و مصرف مواد

برگشت مواد از تولید به انبار
فعالیت 62

در مورد دالیل برگشت مواد از تولید به انبار تحقیق کنید.

مطابق نبودن
با تقاضای
قسمت تولید

اضافی بودن
مواد

مهم ترین دالیل
برگشت مواد از
تولید به انبار

انصراف مشتری از
سفارش خود

ارسال اشتباه
به تولید

موادی که از انبار به تولید صادر می شود ،ممکن است به دالیل مختلف مجددا ً به انبار برگشت داده شود.
مهم ترین دالیل برگشت مواد به انبار عبارت اند از:
1
2
3
4

فعالیت 63

مواد صادره با مواد مورد تقاضای قسمت های مختلف تولید مطابقت نداشته باشد.
مواد برگشتی ،اضافی باشند.
مواد صادره برای تولید سفارش خاصی باشد و مشتری از سفارش خود صرف نظر کند.
مواد به صورت اشتباهی به تولید ارسال شده باشد.
به نظر شما دالیل دیگری برای برگشت مواد از تولید به انبار وجود دارد؟ با هم کالسی های خود در
این مورد بحث کنید.
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  ثبت حسابداری مواد مستقیم برگشتی از تولید به انبار

شمارۀ سند:
تاریخ سند/ / :

شرکت تولیدی ...
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار(ریال) بستانکار(ریال)

شرح

×××

کنترل موجودی مواد
کنترل کاالی در جریان ساخت
جمع

×××
:

شرح سند :بابت برگشت مواد مستقیم از خط تولید به انبار مواد
تنظیم کننده:

فعالیت 64

تصویب کننده:

تأیید کننده:

در یک شرکت تولیدی ،مبلغ  150،000ریال مواد مستقیم « ج» از قسمت تولید به انبار برگشت داده
شده است .سند حسابداری این رویداد را تکمیل نمایید.

شمارۀ سند:
تاریخ سند/ / :

شرکت تولیدی ...
سند حسابداری

ردیف کد حساب

            شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار(ریال) بستانکار(ریال)

شرح
کنترل موجودی مواد
کنترل کاالی در جریان ساخت
:

جمع
شرح سند :بابت برگشت مواد مستقیم از خط تولید به انبار مواد
تنظیم کننده:
78

تأیید کننده:

تصویب کننده:

خرید و مصرف مواد
مثال 15

اسناد حسابداری رویدادهای مثال «تولیدی آبادان» در روش فایفو ( )FIFOرا در ادامه می بینید:

شرکت تولیدی آبادان
سند حسابداری

شمارۀ سند1001 :
تاریخ سند96/8/4 :

شرح

ردیف کد حساب
کنترل موجودی مواد
1142

                                         شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء
140،000

مواد الف
سایر حساب های دریافتنی

12،600

مالیات بر ارزش افزوده
موجودی نقد

بدهکار(ریال) بستانکار(ریال)
140،000
12،600

152،600

جمع :یکصد و پنجاه و دو هزار و ششصد ریال

152،600
152،600

شرح سند :بابت خرید  200واحد مواد ،از قرار هر واحد  700ریال به صورت نقد ،مطابق قبض (رسید) انبار شماره 2011
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

شمارۀ سند1002 :
تاریخ سند96/8/10 :

شرکت تولیدی آبادان
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شرح
کنترل موجودی مواد

1142

تصویب کننده:

                          شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار(ریال) بستانکار(ریال)
160،000
160،000

مواد الف

14،400

سایر حساب های دریافتنی
14،400

مالیات بر ارزش افزوده
حساب های پرداختی

174،400

جمع :یکصد و هفتاد و چهار هزار و چهارصد ریال

174،400
174،400

شرح سند :بابت خرید  200واحد مواد ،از قرار هر واحد  800ریال به صورت نسیه ،مطابق قبض انبار شماره 2012
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:
79

شمارۀ سند1003 :
تاریخ سند96/8/11 :

شرکت تولیدی آبادان
سند حسابداری
شرح

ردیف کد حساب

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
     تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار(ریال) بستانکار(ریال)
550،000

کنترل کاالی در جریان ساخت

550،000

کنترل موجودی مواد
1142

550،000

مواد الف

550،000

جمع :پانصد و پنجاه هزار ریال

550،000

شرح سند :بابت صدور  900واحد مواد به قسمت تولید ،مطابق حواله انبار شماره 321
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

شرکت تولیدی آبادان
سند حسابداری

شمارۀ سند1004 :
تاریخ سند96/8/12 :

شرح

ردیف کد حساب
موجودی نقد

کنترل موجودی مواد
1142

تصویب کننده:

   شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
     تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار(ریال) بستانکار(ریال)
38،150
35،000

35،000

مواد الف
سایر حساب های دریافتنی
مالیات بر ارزش افزوده

جمع :سی هشت هزار و    یکصد   و   پنجاه ریال

3،150

3،150
38،150

38،150

شرح سند :بابت برگشت  50واحد از مواد خریداری شده در تاریخ  8/4به فروشنده و دریافت وجه آن
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:

 = 50×700 = 35،000نرخ خرید واقعی مربوط × تعداد برگشتی = اصل قیمت مواد برگشتی به فروشنده
 = 35،000× %9 = 3،150نرخ مالیات × اصل قیمت مواد برگشتی به فروشنده = مالیات برگشتی

 = 35،000+3،150 = 38،150مالیات برگشتی  +اصل قیمت مواد برگشتی = کل وجه قابل دریافت از فروشنده
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خرید و مصرف مواد

شمارۀ سند1005 :
تاریخ سند96/8/14 :

شرکت تولیدی آبادان
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شرح
کنترل موجودی مواد

1142

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار(ریال) بستانکار(ریال)
360،000

360،000

مواد الف
سایر حساب های دریافتنی

32،400

مالیات بر ارزش افزوده
حساب های پرداختنی

32،400

392،400

جمع :سیصد و نود و دو هزار و چهارصد ریال

392،400
392،400

شرح سند :بابت خرید  400واحد مواد ،از قرار هر واحد  900ریال به صورت نسیه ،مطابق قبض انبار شماره 2013
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

شمارۀ سند1006 :
تاریخ سند96/8/18 :

تصویب کننده:

شرکت تولیدی آبادان
سند حسابداری
شرح

ردیف کد حساب

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
     تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار(ریال) بستانکار(ریال)
28،000

کنترل موجودی مواد
1142

28،000

مواد الف

28،000

کنترل کاالی در جریان ساخت
28،000

جمع :بیست و هشت هزار ریال

28،000

شرح سند :بابت برگشت  40واحد از مواد صادره در تاریخ  8/11از قسمت تولید به انبار
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:
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شمارۀ سند1007 :
تاریخ سند96/8/24 :

شرکت تولیدی آبادان
سند حسابداری
شرح

ردیف کد حساب

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار(ریال) بستانکار(ریال)
151،000

کنترل کاالی در جریان ساخت

151،000

کنترل موجودی مواد
1142

151،000

مواد الف

151،000

جمع :یکصد و پنجاه و یک هزار ریال

151،000

شرح سند :بابت صدور  200واحد مواد به قسمت تولید ،مطابق حواله انبار شماره 322
تنظیم کننده:

مثال 16

تصویب کننده:

تأیید کننده:

اسناد حسابداری رویدادهای مثال «تولیدی آبادان» در روش میانگین موزون متحرک را در ادامه
مطلب می بینید:

شمارۀ سند1001 :
تاریخ سند96/8/4 :

شرکت تولیدی آبادان
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شرح

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

140،000

کنترل موجودی مواد
1142

بدهکار(ریال) بستانکار(ریال)

140،000

مواد الف

12،600

سایر حساب های دریافتنی
12،600

مالیات بر ارزش افزوده

152،600

موجودی نقد
152،600

جمع :یکصد و پنجاه و دو هزار و ششصد ریال

152،600

شرح سند :بابت خرید  200واحد مواد ،از قرار هر واحد  700ریال به صورت نقد ،مطابق قبض (رسید) انبار شماره 2011
تنظیم کننده:
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تأیید کننده:

تصویب کننده:

خرید و مصرف مواد

شمارۀ سند1002 :
تاریخ سند96/8/10 :

شرکت تولیدی آبادان
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شرح

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار(ریال) بستانکار(ریال)
160،000

کنترل موجودی مواد
1142

160،000

مواد الف

9،600

سایر حساب های دریافتنی
9،600

مالیات بر ارزش افزوده

174،400

حساب های پرداختنی
174،400

جمع :یکصد و هفتاد و چهار هزار و چهارصد ریال

174،400

شرح سند :بابت خرید  200واحد مواد ،از قرار هر واحد  800ریال به صورت نسیه ،مطابق قبض انبار شمارۀ 2012
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

شمارۀ سند1003 :
تاریخ سند96/8/11 :

تصویب کننده:

شرکت تولیدی آبادان
سند حسابداری
شرح

ردیف کد حساب

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار(ریال) بستانکار(ریال)
585،000

کنترل کاالی در جریان ساخت

585،000

کنترل موجودی مواد
1142

585،000

مواد الف

585،000

جمع :پانصد و هشتاد و پنج هزار ریال

585،000

شرح سند :بابت صدور  900واحد مواد به قسمت تولید ،مطابق حوالۀ انبار شمارۀ 321
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:
83

شمارۀ سند1004 :
تاریخ سند96/8/12 :

شرکت تولیدی آبادان
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شرح

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار(ریال) بستانکار(ریال)
38،150

موجودی نقد

32،500

کنترل موجودی مواد
1142

32،500

مواد الف

3،150

سایر حساب های دریافتنی
مالیات بر ارزش افزوده

3،150
2،500

مغایرت نرخ انبار
38،150

جمع :سی و هشت هزار و یکصد و پنجاه ریال

38،150

شرح سند :بابت برگشت  50واحد از مواد خریداری شده در تاریخ  8/4به فروشنده و دریافت وجه آن .وجه دریافتی از فروشنده
( )50×700+3150=38،150وجه کسر شده از کارت طبق روش  32،500ریال
تنظیم کننده:

تصویب کننده:

تأیید کننده:

مبلغ کسرشده از کاردکس ـ قیمت واقعی مواد برگشتی به فروشنده = مبلغ مغایرت نرخ انبار
   32،500 = 2،500ـ      32،500 = 35،000ـ   =  50  ×    700
شمارۀ سند1005 :
تاریخ سند96/8/14 :

شرکت تولیدی آبادان
سند حسابداری
شرح

ردیف کد حساب

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار(ریال) بستانکار(ریال)
360،000

کنترل موجودی مواد
1142

360،000

مواد الف

32،400

سایر حساب های دریافتنی
32،400

مالیات بر ارزش افزوده

392،400

حساب های پرداختنی
392،400

جمع :سیصد و نود و دو هزار و چهارصد ریال

شرح سند :بابت خرید  400واحد مواد ،از قرار هر واحد  900ریال به صورت نسیه ـ مطابق قبض انبار شمارۀ 2013
تنظیم کننده:
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تأیید کننده:

تصویب کننده:

392،400

خرید و مصرف مواد

شمارۀ سند1006 :
تاریخ سند96/8/18 :

شرکت تولیدی آبادان
سند حسابداری
شرح

ردیف کد حساب

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
    تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار(ریال) بستانکار(ریال)
158،986

کنترل موجودی مواد
1142

158،986

مواد الف

158،986

کنترل کاالی در جریان ساخت
158،986

جمع :بیست و شش هزار ریال

158،986

شرح سند :بابت برگشت  40واحد از مواد صادره در تاریخ  8/11از قسمت تولید به انبار
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

شمارۀ سند1007 :
تاریخ سند96/8/24 :

شرکت تولیدی آبادان
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شرح

تصویب کننده:

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار(ریال) بستانکار(ریال)
158،986

کنترل کاالی در جریان ساخت

158،986

کنترل موجودی مواد
1142

158،986

مواد الف

جمع :یکصد و پنجاه و هشت هزار و نهصد و هشتاد و شش ریال

158،986

158،986

شرح سند :بابت صدور  200واحد مواد به قسمت تولید مطابق حواله انبار شمارۀ 322
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:
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کار عملی 4
شرکت تولیدی «  اسالم آباد» ،برای تولید محصوالت ،از مواد «  ت» استفاده می کند .اطالعات به دست آمده
از انبار ،مربوط به ورود و صدور مواد «  ب» در مرداد ماه سال ،1397چنین است:
  5/1ـ موجودی ابتدای دوره  500کیلوگرم از قرار هر واحد  2،000ریال
  5/9ـ خرید  400کیلوگرم از قرار هر واحد  2،200ریال به صورت نقد ،مطابق قبض انبار شماره 1212
  5/20ـ صدور  700کیلوگرم به قسمت تولید مطابق حوالۀ انبار شماره 191
  5/22ـ برگشت  25کیلوگرم از مواد خریداری شده در تاریخ  5/9به فروشنده و دریافت وجه آن
  5/25ـ خرید  300کیلوگرم از قرار هر واحد  2،400ریال به صورت نسیه ،مطابق قبض انبار 1213
  5/27ـ برگشت  80کیلوگرم از مواد صادره در تاریخ  5/20از قسمت تولید به انبار
  5/31ـ صدور  220کیلوگرم به قسمت تولید ،مطابق حوالۀ انبار شماره 192
مطلوب است:
تنظیم کاردکس مواد و صدور اسناد حسابداری کلیۀ رویدادها به روش های اولین صادره از اولین وارده
( )FIFOو میانگین موزون متحرک

کار عملی 5
شرکت تولیدی «  سبزوار» ،برای تولید محصوالت ،از مواد «  س» استفاده می کند .اطالعات به دست آمده از
انبار ،مربوط به ورود و صدور مواد «  س» در خرداد ماه سال  ،1397به شرح زیر است:
3/1ـ موجودی ابتدای دوره  250عدد از قرار هر واحد  400ریال
3/5ـ خرید  350عدد از قرار هر واحد  410ریال به صورت نقد ،مطابق قبض انبار شماره 7001
3/8ـ خرید  450عدد از قرار هر واحد  420ریال به صورت نقد ،مطابق قبض انبار شماره 7002
3/14ـ صدور  900عدد به قسمت تولید ،مطابق حوالۀ انبار شماره 801
3/16ـ برگشت  75عدد از مواد خریداری شده در تاریخ  3/8به فروشنده و دریافت وجه آن
3/17ـ خرید  600عدد از قرار هر واحد  440ریال به صورت نقد ،مطابق قبض انبار 7003
3/22ـ برگشت  30عدد از مواد صادره در تاریخ  3/14از قسمت تولید به انبار
3/29ـ صدور  280عدد به قسمت تولید ،مطابق حوالۀ انبار شماره 802
مطلوب است:
تنظیم کاردکس مواد و صدوراسناد حسابداری کلیه رویدادها به روشهای اولین صادره از اولین وارده ()FIFO
و میانگین موزون متحرک
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ارزشیابی

ردیف

شاخص های مورد ارزیابی

1

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

2

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

3

شرکت فعال در بحثهای گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل دربارۀ آنها

5

ارائۀ نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف مصرف مواد طی دوره

7

تعریف حساب کاالی در جریان ساخت

8

توانایی ثبت مصرف مواد

9

توانایی ثبت مواد برگشتی از قسمت تولید به انبار

10

توانایی محاسبه و قیمت گذاری حواله انبار

خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق
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حساب معین انبار
فعالیت 65

حساب معین انبار چیست و چه کاربردی دارد؟
هنگام صدور مواد به خط تولید ،مواد صادره براساس یکی از روش های قیمت گذاری موجودی ها ،قیمت گذاری
می شوند و در ستون صادره کاردکس ثبت می گردند .این اطالعات در سند حسابداری ،در بستانکار حساب
کنترل موجودی مواد در ستون کل و حساب معین مواد مربوط در ستون جزء منعکس می گردند .به همین
ترتیب ،اطالعات ثبت شده در ستون جزء سند حسابداری به بستانکار حساب معین هر یک از مواد ثبت
می گردد.

فعالیت 66

با توجه به مثال «  تولیدی آبادان» ،حساب معین مواد در روش فایفو تنظیم شده است ،حساب معین
مواد در روش میانگین موزون متحرک را تنظیم کنید.
روش ()FIFO

دفتر معین مواد
موجودی اول دوره
خرید8/4
خرید8/10
خرید8/14
برگشت به انبار8/18

موجودی مواد الف
550،000 480،000
35،000 140،000
151،000 160،000
360،000
28،000

موجودی پایان دوره

432,000

736،000 1،168،000

روش میانگین موزون متحرک

دفتر معین مواد
موجودی مواد الف
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صدور 8/11
برگشت به فروشنده 8/12
صدور 8/24

خرید و مصرف مواد

تطبیق کاردکس ریالی مواد با حساب معین موجودی مواد
همان طور که در هریک از روش های مثال قبل مشاهده می شود تمام مبالغ ثبت شده درکاردکس مواد با
مبالغ ثبت شده در حساب معین موجودی مواد مطابقت دارند و این دو مستند همدیگر را کنترل می کنند.
اقالمی که وارد انبار می شوند ،شامل مواد خریداری شده و مواد برگشتی از تولید به انبار ،در سمت بدهکار
حساب معین موجودی مواد اضافه می گردند ،و اقالمی که از انبار خارج می شوند ،شامل مواد صادره به تولید
و مواد برگشتی به فروشنده ،در سمت بستانکار حساب معین موجودی مواد ثبت می گردند.
مانده پایان دوره حساب معین موجودی مواد با مانده ریالی کاردکس مربوط به آن مواد در هریک از روش ها
برابر هستند.
فعالیت 67

با توجه به مثال « تولیدی آبادان» و فعالیت قبل ،جدول زیر را تکمیل نمایید و مانده کاردکس مواد
با حساب معین مواد در هر روش را تطبیق دهید.

روش قیمت گذاری

مانده کاردکس مواد

مانده حساب معین مواد

نتیجه تطبیق

فایفو

432،000

432،000

مانده ها برابر هستند.

میانگین موزون متحرک

؟

؟

؟

محاسبۀ بهای تمام شده مواد مصرف شده طی دوره و بهای تمام شدۀ موجودی مواد پایان دوره
کارت حساب مواد مربوط به مثال «  تولیدی آبادان» در روش  FIFOرا در این قسمت مشاهده می کنید.
باتوجه به محاسباتی که در آخرین سطر کارت انجام شده است ،جمع ستون وارده و صادره به ترتیب بهای
تمام شدۀ مواد خریداری شده طی دوره و بهای تمام شدۀ مواد مصرف شده طی دوره را نشان می دهند .جمع
مبالغ ستون وارده ،شامل مبالغ خریداری شده منهای مبالغ برگشتی به فروشنده است که بهای تمام شدۀ
مواد خریداری شده طی دوره را نشان می دهد .همچنین جمع مبالغ ستون صادره ،شامل مبالغ مواد صادره
به تولید منهای مبالغ مواد برگشتی از تولید است که بهای تمام شده مواد مصرف شده طی دوره را نشان
می دهد.
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شرکت تولیدی آبادان
کارت حساب مواد

نام ماده :ماده الف
کد مواد1142 :
واحد شمارش :عدد
نوع یا مدل مواد :الف

وارده

تاریخ

روز ماه

شماره قفسه143 :
روش ارزیابی :فایفو ()FIFO
حد تجدید سفارش:
میزان سفارش:

شرح

صادره
مقدار

شمارۀ
بهای
شمارۀ
بهای کل
مقدار
واحد
رسید
حواله کل

800
200
800
200
200

600
700
780،000 800

100 550،000 480،000 600
200
70،000 700

700
230،000
800

()35،000( 700 )50

50
200

700
195،000
800

360،000 900 400 2013

50
200
400

700
،
555 000 800
900

700

(50 )28،000
200
400
40

700
800
583،000
900
700

700
700
800

90
28،000
400 151،000 35،000
88،000

800
،
432 000 900

4

8

خرید نقدی

140،000 700 200 2011

8 10

خرید نسیه

160،000 800 200 2012

8 11

صدور به خط تولید

8 18

برگشت به انبار

8 24

صدور به خط تولید

900 321

800
100

()40

بهای تمام شده مواد خریداری شده

90

جزء

کل

600
620،000 700

1

8 14

بهای
واحد

بهای
مقدار
واحد

بهای کل

800

8

خرید نسیه

جزء

بهای

480،000 600

موجودی اول دوره

 8 12برگشت به فروشنده

موجودی

322

625،000

200

40
50
110

بهای تمام شده مواد مصرف شده

بهای تمام
موجودی
شده
432،000
673،000
مواد پایان
دوره

خرید و مصرف مواد

گزارش بهای تمام شده مواد مصرف شده طی دوره را در قسمت بعد مشاهده می نمایید:
شرکت تولیدی آبادان
گزارش بهای تمام شدۀ مواد مصرف شده (روش )FIFO
طی آبان ماه سال 1396
شرح
موجودی مواد اول دوره
اضافه می شود:
بهای تمام شدۀ مواد خریداری شده طی دوره
بهای تمام شدۀ مواد آماده برای مصرف
کسر می شود:
موجودی مواد پایان دوره
بهای تمام شدۀ مواد مصرف شده طی دوره

مقدار
 800واحد

مبلغ ریال
480،000

 750واحد
 1550واحد

625،000
1،105،000

( )490واحد
 1060واحد

() 432،000
673،000

همچنین گزارش بهای تمام شده موجودی مواد پایان دوره را در قسمت بعد مشاهده می کنید:

شرکت تولیدی آبادان
گزارش بهای تمام شدۀ موجودی مواد پایان دوره (روش )FIFO
طی آبان ماه سال 1396

موجودی
موجودی

 90واحد (به نرخ هر واحد  800ریال)
 400واحد (به نرخ هر واحد    900ریال)

بهای تمام شدۀ موجودی مواد پایان دوره

 72،000ریال
 360،000ریال
 432،000ریال

کاردکس تکمیل شده و گزارش بهای تمام شده مواد مصرف شده و گزارش بهای تمام شدۀ موجودی مواد پایان دوره مربوط
به روش میانگین موزون متحرک مثال «  تولیدی آبادان» را در ادامه مطلب می بینیم:
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شرکت تولیدی آبادان
کارت حساب مواد
شماره قفسه143 :
روش ارزیابی :میانگین موزون متحرک
حد تجدید سفارش:
میزان سفارش:

نام ماده :ماده الف
کد مواد1142 :
واحد شمارش :عدد
نوع یا مدل مواد :الف

وارده

تاریخ

روز ماه

شرح

شمارۀ
رسید

1

8

موجودی اول دوره

4

8

خرید نقدی

2011

8 10

خرید نسیه

2012

8 11

صدور به خط تولید

8 14
8 18

برگشت به انبار

8 24

صدور به خط تولید

واحد

بهای کل

شمارۀ
حواله

کل جزء

بهای

واحد

جزء

کل

مقدار

واحد

بهای کل

800

600

140،000 700 200

1،000

620

620،000

160،000 800 200

1،200

650

780،000

300

195،000

)32،500( 650

250

162،500

360،000 900 400

650

522،500 803/85

()40

650

()26،000

690

548،500 794/93

200

794/93

158،986

490

389،514

()50
2013

مقدار

بهای

بهای

480،000

بهای تمام شده مواد خریداری شده
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صادره

321

 8 12برگشت به فروشنده
خرید نسیه

مقدار

بهای

موجودی

322
627،500

900

650

بهای تمام شده مواد مصرف شده

585،000

بهای تمام شده
،
 717،986موجودی مواد پایان 389 514
دوره

خرید و مصرف مواد

شرکت تولیدی آبادان
گزارش بهای تمام شدۀ مواد مصرف شده طی دوره (روش میانگین موزون متحرک)
طی آبان ماه سال 1396
شرح
موجودی مواد اول دوره
اضافه می شود:
بهای تمام شدۀ مواد خریداری شده طی دوره
بهای تمام شدۀ مواد آماده برای مصرف
کسر می شود:
موجودی مواد پایان دوره
بهای تمام شدۀ مواد مصرف شده طی دوره

مقدار
 800واحد

مبلغ
ریال
،
480 000

 750واحد
 1،550واحد

627،500
1،107،500

( )490واحد
 1،060واحد

() 389،514
717،986

شرکت تولیدی آبادان
گزارش بهای تمام شدۀ موجودی مواد پایان دوره (روش میانگین موزون متحرک)
طی آبان ماه سال 1396
بهای تمام شده موجودی مواد پایان دوره
فعالیت 68

 490واحد

 389،514ریال

جدول مقایسه نتایج روش های مختلف ( FIFOو میانگین موزون متحرک) مربوط به شرکت تولیدی
آبادان را تکمیل نمایید.
شرح

اولین صادره از اولین وارده

میانگین موزون متحرک

بهای تمام شدۀ مواد مصرف شده طی دوره

673،000

؟

بهای تمام شدۀ موجودی مواد پایان دوره

432،000

؟

کار عملی 6
شرکت تولیدی «  اردبیل» ،برای تولید محصوالت ،از مواد «   ق» استفاده می کند .اطالعات به دست آمده از
انبار ،مربوط به ورود و صدور مواد «   ق» در شهریور ماه سال  ،1397چنین است:
،
  6/1ـ موجودی ابتدای دوره  200بسته از قرار هر واحد  1،000ریال و 600بسته از قرار هر واحد 1 050ریال
  6/6ـ صدور  550بسته به خط تولید مطابق حوالۀ انبار شماره 915
93

  6/11ـ خرید  900بسته از قرار هر واحد  1،100ریال به صورت نقد ،مطابق قبض انبار شماره 151
  6/16ـ خرید  300بسته از قرار هر واحد  1،200ریال به صورت نسیه ،مطابق قبض انبار 152
  6/18ـ برگشت  50بسته از مواد صادره در تاریخ  6/6از خط تولید به انبار
  6/19ـ صدور  500بسته به خط تولید مطابق حوالۀ انبار شماره 916
  6/24ـ برگشت  100بسته از مواد خریداری شده در تاریخ  6/16به فروشنده
مطلوب است:
 1تنظیم کاردکس مواد
 2صدور اسناد حسابداری رویدادها
 3تنظیم حساب معین موجودی مواد به شکل ┬
 4گزارش بهای تمام شدۀ مواد مصرف شده و گزارش موجودی مواد پایان دوره ،به روشهای اولین صادره از
اولین وارده ( )FIFOو میانگین موزون متحرک

کار عملی 7
شرکت تولیدی «   اهواز» ،برای تولید محصوالت ،از مواد «  د» استفاده می کند .اطالعات به دست آمده از انبار،
مربوط به ورود و صدور مواد «  د» در اردیبهشت ماه سال  ،1397چنین است:
2/1ـ موجودی ابتدای دوره  200کیلوگرم از قرار هر واحد  2،000ریال
2/5ـ خرید  300کیلوگرم از قرار هر واحد  2،120ریال به صورت نقد ،مطابق قبض انبار شماره 621
2/9ـ صدور  300کیلوگرم به خط تولید مطابق حوالۀ انبار شماره 3010
2/11ـ خرید  500کیلوگرم از قرار هر واحد  2،240ریال به صورت نسیه ،مطابق قبض انبار 622
2/20ـ برگشت  100کیلوگرم از مواد خریداری شده در تاریخ  2/5به فروشنده
2/21ـ خرید  200کیلوگرم از قرار هر واحد  2،525ریال به صورت نسیه ،مطابق قبض انبار 623
2/22ـ برگشت  15کیلوگرم از مواد صادره در تاریخ  2/9از خط تولید به انبار
2/26ـ صدور  400کیلوگرم به خط تولید مطابق حواله انبار شماره 3011
مطلوب است:
 1تنظیم کاردکس مواد
 2صدور اسناد حسابداری رویداد ها
 3تنظیم حساب معین موجودی مواد به شکل T
 4گزارش بهای تمام شدۀ مواد مصرف شده و گزارش موجودی مواد پایان دوره ،به روش های میانگین موزون
متحرک و اولین صادره از اولین وارده ()FIFO
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تمرین های پایان پودمان
تمرین1

اطالعات مربوط به یکی از موادی که در تولیدی میناب برای ساخت محصوالت استفاده می شود،
چنین است:
 1مصرف روزانة مواد بین  40تا  50کیلوگرم
مدت تحویل سفارش بین  60تا  70روز
ّ ٢
 ٣نرخ هزینة نگهداری مواد  10درصد
 ٤موجودی مواد اول دوره  250،000ریال
 ٥مواد مصرف شده طی دوره  4،950،000ریال
 ٦هزینة هربارسفارش  3،750ریال
 ٧بهای خرید هرکیلوگرم مواد  300ریال
 ٨مقدار مورد نیاز ساالنه  16،000کیلوگرم
 ٩موجودی مواد پایان دوره  300،000ریال
مطلوب است محاسبة:
حدتجدید سفارش
الف) ّ
ج) دفعات گردش موجودی
ﻫ) باصرفه ترین مقدار سفارش
ز) دفعات سفارش مقرون به صرفه

حداقل موجودی مواد
ب) ّ
د) دورة گردش موجودی
حداکثر موجودی مواد
و) ّ

تمرین2

اطالعات مربوط به یکی از موادی که در تولیدی تهران برای ساخت محصوالت استفاده می شود،
چنین است:
 1مصرف روزانة مواد بین100تا  120کیلوگرم
مدت تحویل سفارش بین  20تا  30روز
ّ ٢
 ٣نرخ هزینة نگهداری مواد  10درصد
 ٤موجودی مواد اول دوره  1،400،000ریال
 ٥مواد مصرف شده طی دوره  15،000،000ریال
 ٦هزینة هربارسفارش  50،000ریال
 ٧بهای خرید هرکیلوگرم مواد  400ریال
 ٨مقدار مورد نیاز ساالنه  40،000کیلوگرم
 ٩موجودی مواد پایان دوره  1،600،000ریال
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مطلوب است محاسبة:
حدتجدید سفارش
الف) ّ
ج) دفعات گردش موجودی
ﻫ) با صرفه ترین مقدار سفارش
ز) دفعات سفارش مقرون به صرفه

حداقل موجودی مواد
ب) ّ
د) دورة گردش موجودی
حداکثر موجودی مواد
و) ّ

تمرین3

اطالعات مربوط به یکی از موادی که در تولیدی کرج برای ساخت محصوالت استفاده می شود ،چنین
است:
 1مصرف روزانة مواد بین  55تا  75کیلوگرم
مدت تحویل سفارش بین  40تا  50روز
ّ 1
 1نرخ هزینة نگهداری مواد  2درصد
،
 1موجودی مواد اول دوره  1 300،000ریال
 1مواد مصرف شده طی دوره  12،000،000ریال
 1هزینة هربار سفارش  5،000ریال
 1بهای خرید هرکیلوگرم مواد  500ریال
 1مقدار مورد نیاز ساالنه  25،000کیلوگرم
 1موجودی مواد پایان دوره  700،000ریال
مطلوب است محاسبة:

حدتجدید سفارش
الف) ّ
ج) دفعات گردش موجودی
ﻫ) با صرفه ترین مقدار سفارش
ز) دفعات سفارش مقرون به صرفه
تمرین4

حداقل موجودی مواد
ب) ّ
د) دورة گردش موجودی
حداکثر موجودی مواد
و) ّ

اطالعات مربوط به یکی از موادی که در تولیدی مشهد برای ساخت محصوالت استفاده می شود،
چنین است:
 1مصرف روزانة مواد بین  80تا  120بسته
مدت تحویل سفارش بین  30تا  40روز
ّ ٢
 ٣نرخ هزینة نگهداری مواد  8درصد
،
 ٤موجودی مواد اول دوره  1 000،000ریال
 ٥مواد مصرف شده طی دوره  7،400،000ریال
 ٦هزینة هربار سفارش  2،000ریال
 ٧بهای خرید هربسته مواد  200ریال
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٨
٩

تعداد مورد نیاز ساالنه  36،000بسته
موجودی مواد پایان دوره  850،000ریال

مطلوب است محاسبة:
حدتجدید سفارش
الف) ّ
ج) دفعات گردش موجودی
ﻫ) باصرفه ترین مقدار سفارش
ز) دفعات سفارش مقرون به صرفه

حداقل موجودی مواد
ب) ّ
د) دورة گردش موجودی
حداکثر موجودی مواد
و) ّ

تمرین 5
رویدادهای مالی زیر در مورد عملیات خرید مواد «ب» در شرکت تولیدی اصفهان گزارش شده است:
97/8/1ـ خرید  3،000کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلوگرم 9۱۰ریال بصورت نقد
97/8/9ـ خرید  2،۸۰۰کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلوگرم  91۵ریال بصورت نسیه
97/8/12ـ خرید 4،۰۰۰کیلوگرم مواد به نرخ هرکیلوگرم 92۰ریال که  8۰۰،۰۰۰ریال آن بصورت نقد
پرداخت شد و شرکت متعهد گردید بقیه مبلغ خرید را در آینده پرداخت نماید.
97/8/15ـ خرید  ۳،۵۰۰کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلوگرم 93۰ریال و صدور یک برگ سفته در وجه
فروشنده به مبلغ کل محموله خریداری شده
 97/8/18ـ پرداخت مبلغ 9۰۰،۰۰۰ریال به فروشنده بابت پیش پرداخت خرید مواد
97/8/22ـ خرید  ۲،۵۰۰کیلوگرم مواد به نرخ هرکیلوگرم  935ریال از محل پیش پرداخت تاریخ97/8/18
و پرداخت بقیه وجه محموله خریداری شده به فروشنده
97/8/30ـ پرداخت مبلغ     436،۰۰۰ریال بابت هزینه حمل مواد خریداری شده با احتساب  %9مالیات
بر     ارزش افزوده
مطلوب است:
صدور اسناد حسابداری رویدادهای مالی فوق با احتساب  %9مالیات برارزش افزوده
تمرین6
رویدادهای مالی زیر در مورد عملیات خرید مواد   «   ص  » در شرکت تولیدی بندرعباس گزارش شده است:
97/12/1ـ خرید  4۰۰۰کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلوگرم  8۱2ریال به صورت نقد
97/12/9ـ خرید  2،3۰۰کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلوگرم  81۵ریال به صورت نسیه
97/12/12ـ خرید 5،۰۰۰کیلوگرم مواد به نرخ هرکیلوگرم  82۰ریال که  60۰،۰۰۰ریال آن بصورت نقد
پرداخت شد و شرکت متعهد گردید بقیه مبلغ خرید را در آینده پرداخت نماید.
97/12/15ـ خرید  ۳،۵۰۰کیلوگرم مواد     به نرخ هر کیلوگرم          84۰ریال و صدور یک برگ سفته در وجه
فروشنده به مبلغ کل محموله خریداری شده
 97/12/18ـ پرداخت مبلغ  8۰۰،۰۰۰ریال به فروشنده بابت پیش پرداخت خرید مواد
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97/12/22ـ خرید 1،9۰۰کیلوگرم مواد    به نرخ هرکیلوگرم  850ریال از محل پیش پرداخت تاریخ 97/12/18
و پرداخت بقیه وجه محموله خریداری شده به فروشنده
97/12/29ـ پرداخت مبلغ  327،۰۰۰ریال بابت هزینه حمل مواد خریداری شده با احتساب  %9مالیات
بر    ارزش افزوده
مطلوب است:
صدور اسناد حسابداری رویدادهای مالی فوق با احتساب  %9مالیات برارزش افزوده
تمرین7
شرکت تولیدی یزد ،برای تولید محصوالت ،از مواد «  الف» استفاده می کند .اطالعات به دست آمده از انبار
مواد ،مربوط به ورود و صدور مواد «   الف» در شهریور ماه سال  ،1398به شرح زیر است:
  6/1ـ موجودی ابتدای دوره  1،000کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم  ۳۰۰ریال
  ۶/۶ـ خرید  ۱،۵۰۰کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم ۳۱۰ریال به صورت نسیه ،مطابق قبض انبار شماره 1717
  6/8ـ خرید  ۱،۰۰۰کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم ۳۲۰ریال به صورت نسیه ،مطابق قبض انبار شماره 1718
  6/10ـ صدور ۲،۵۰۰کیلوگرم به قسمت تولید مطابق حواله انبار شماره 567
  6/12ـ برگشت ۵۰۰کیلوگرم از مواد خریداری شده در تاریخ  6/8به فروشنده
 6/15ـ خرید   ۲،۰۰۰کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم  ۳۴۰ریال به صورت نسیه ،مطابق قبض انبار 1719
 6/27ـ برگشت ۲۵۰کیلوگرم از مواد صادرة تاریخ  6/10به انبار
 6/29ـ صدور۱،۰۰۰کیلوگرم به قسمت تولید مطابق حواله انبار شماره 568
مطلوب است:
1

الف) تنظیم کاردکس مواد
ب) صدور اسناد حسابداری رویدادها
ج) تنظیم حساب معین موجودی مواد به شکل T
د) گزارش بهای تمام شده مواد مصرف شده
ﻫ) گزارش موجودی مواد پایان دوره ،به روش     اولین صادره از اولین وارده ()FIFO
2

الف) تنظیم کاردکس مواد
ب) صدور اسناد حسابداری رویدادها
ج) تنظیم حساب معین موجودی مواد به شکل T
د) گزارش بهای تمام شده مواد مصرف شده
ﻫ) گزارش موجودی مواد پایان دوره ،به روش میانگین موزون متحرک
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تمرین8
شرکت تولیدی زنجان ،برای تولید محصوالت ،از مواد «  ب » با کد  2000911استفاده می کند .اطالعات زیر
از انبار مواد ،مربوط به ورود و صدور مواد «   ب» در دی ماه سال  ،1397به دست آمده است:
10/1ـ موجودی ابتدای دوره  ۳۰۰عدد از قرار هر واحد ۴۰۰ریال
10/5ـ خرید  ۲۰۰عدد از قرار هر واحد ۴۵۰ریال به صورت نقد ،مطابق قبض انبار شماره ۱۰۷۴
10/10ـ صدور ۲۰۰واحد به خط تولید مطابق حواله انبار شماره ۲۱۷
10/13ـ خرید  ۳۰۰کیلوگرم مواد به نرخ هرکیلوگرم    ۴۴۰ریال به صورت نقد مطابق قبض انبار شماره ۱۰۷۵
10/20ـ برگشت  ۱۰۰کیلوگرم از مواد خریداری شده درتاریخ  10/13به فروشنده و دریافت وجه آن
10/26ـ خرید  ۵۰۰کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم  ۴۵۰ریال به صورت نسیه ،مطابق قبض انبار ۱۰۷۶
10/28ـ برگشت  ۱۰۰کیلوگرم از مواد صادرة تاریخ   10/10به انبار
10/30ـ صدور  ۱۵۰کیلوگرم به قسمت تولید ،مطابق حواله انبار شماره ۲۱۸
مطلوب است:
1

الف) تنظیم کاردکس مواد
ب) صدور اسناد حسابداری رویدادها
ج) تنظیم حساب معین موجودی مواد به شکلT
د) گزارش بهای تمام شده مواد مصرف شده
ﻫ) گزارش موجودی مواد پایان دوره  ،به روش اولین صادره از اولین وارده ()FIFO
2

الف) تنظیم کاردکس مواد
ب) صدور اسناد حسابداری رویدادها
ج) تنظیم حساب معین موجودی مواد به شکلT
د) گزارش بهای تمام شده مواد مصرف شده
ﻫ) گزارش موجودی مواد پایان دوره  ،به روش میانگین موزون متحرک
تمرین9
شرکت تولیدی هرسین ،برای تولید محصوالت ،از مواد «  ت» با کد  8000348استفاده می کند .اطالعات
به دست آمده از انبار ،مربوط به ورود و صدور مواد « ت» در مرداد ماه سال  ،1398چنین است:
 5/1ـ موجودی ابتدای دوره  ۵۰۰کیلوگرم از قرار هر واحد  ۷۰۰ریال
 5/9ـ خرید  1،000کیلوگرم از قرار هر واحد ۷۵۰ریال به صورت نقد ،مطابق قبض انبار شماره ۱۲۱۲
 5/20ـ مواد برگشتی به فروشنده از خرید تاریخ  5/9معادل  6۰کیلوگرم و دریافت وجه آن
 5/22ـ خرید  ۸۰۰کیلوگرم مواد به نرخ هرکیلوگرم ۸۰۰ریال به صورت نسیه مطابق قبض انبارشماره۱۲۱۳
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 5/25ـ صدور  1،200کیلوگرم مواد به خط تولید مطابق حواله انبار شماره۱۹۱
 5/27ـ برگشت  8۰کیلوگرم از مواد صادرة تاریخ  5/25به انبار
 5/31ـ صدور  ۵۰۰کیلوگرم به قسمت تولید ،مطابق حواله انبار شماره ۱۹۲
مطلوب است:
3

الف) تنظیم کاردکس مواد
ب) صدور اسناد حسابداری رویدادها
ج) تنظیم حساب معین موجودی مواد به شکلT
د) گزارش بهای تمام شده مواد مصرف شده
ﻫ) گزارش موجودی مواد پایان دوره ،به روش اولین صادره از اولین وارده ()FIFO
4

الف) تنظیم کاردکس مواد
ب) صدوراسنادحسابداری رویدادها
ج)تنظیم حساب معین موجودی مواد به شکلT
د) گزارش بهای تمام شده مواد مصرف شده
ﻫ) گزارش موجودی مواد پایان دوره ،به روش میانگین موزون متحرک
تمرین 10
شرکت تولیدی اراک ،برای تولید محصوالت ،از مواد «   س» با کد  5000133استفاده می کند .اطالعات
به دست آمده از انبار ،مربوط به ورود و صدور مواد «  س» در شهریور ماه سال  ،1398به شرح زیر است:
 6/1ـ موجودی ابتدای دوره  ۱۰۰عدد از قرار هر واحد  7۰۰ریال
 6/5ـ خرید  ۱۵۰عدد از قرار هر واحد  7۱۰ریال به صورت نقد ،مطابق قبض انبار شماره ۷۰۰۱
 6/8ـ خرید  26۰عدد از قرار هر واحد  7۲۰ریال به صورت نقد ،مطابق قبض انبار شماره ۷۰۰۲
 6/10ـ صدور  35۰عدد به خط تولید مطابق حواله انبار شماره ۸1۱
 6/14ـ برگشت  4۰عدد از مواد خریداری شده در تاریخ  6/8به فروشنده و دریافت وجه آن
6/17ـ خرید  3۰۰عدد از قرار هر واحد  73۰ریال به صورت نقد ،مطابق قبض انبار ۷۰۰۳
 6/22ـ برگشت  4۵عدد از مواد صادرة تاریخ  6/10به انبار
 6/30ـ صدور  20۵عدد به خط تولید مطابق حواله انبار شماره ۸1۲
مطلوب است:
1

الف) تنظیم کاردکس مواد
ب) صدور اسناد حسابداری رویدادها
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ج) تنظیم حساب معین موجودی مواد به شکلT

د) گزارش بهای تمام شده مواد مصرف شده
ﻫ) گزارش موجودی مواد پایان دوره  ،به روش اولین صادره از اولین وارده ()FIFO
2

الف) تنظیم کاردکس مواد
ب) صدور اسناد حسابداری رویدادها
ج) تنظیم حساب معین موجودی مواد به شکلT
د) گزارش بهای تمام شده مواد مصرف شده
ﻫ) گزارش موجودی مواد پایان دوره ،به روش میانگین موزون متحرک
تمرین 11
شرکت تولیدی تبریز ،برای تولید محصوالت ،از مواد «   ق» با کد  100048استفاده می کند .اطالعات به دست
آمده از انبار ،مربوط به ورود و صدور مواد «  ق» در شهریور ماه سال  ،1398چنین است:
  6/1ـ موجودی ابتدای دوره ۱۶۰واحد از قرار هر واحد  ۵۰۰ریال و ۳۰۰واحد از قرار هر واحد  ۵۲۰ریال
  ۶/۶ـ صدور  ۲۵۰بسته به خط تولید مطابق حواله انبار شماره ۹۱۵
6/11ـ خرید  ۶۰۰بسته از قرار هر واحد  ۵۵۰ریال به صورت نقد ،مطابق قبض انبار شماره ۱۵۱
6/16ـ خرید  ۴۰۰بسته از قرار هر واحد  ۵۸۰ریال به صورت نسیه ،مطابق قبض انبار ۱۵۲
6/18ـ برگشت  ۷۰بسته از مواد صادرة تاریخ  6/6به انبار
  6/19ـ صدور ۷۵۰بسته به خط تولید مطابق حواله انبار شماره 916
6/24ـ برگشت  ۱۲۰بسته از مواد خریداری شده در تاریخ  6/16به فروشنده
مطلوب است:
1

الف) تنظیم کاردکس مواد
ب) صدور اسناد حسابداری رویدادها
ج) تنظیم حساب معین موجودی مواد به شکلT
د) گزارش بهای تمام شده مواد مصرف شده
ﻫ) گزارش موجودی مواد پایان دوره  ،به روش اولین صادره از اولین وارده ()FIFO
2

الف) تنظیم کاردکس مواد
ب) صدور اسناد حسابداری رویدادها
ج) تنظیم حساب معین موجودی مواد به شکلT
د) گزارش بهای تمام شده مواد مصرف شده
ﻫ) گزارش موجودی مواد پایان دوره ،به روش میانگین موزون متحرک
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تمرین 12
شرکت تولیدی کرمانشاه ،برای تولید محصوالت ،از مواد «  د» با کد          301038استفاده می کند .اطالعات
به دست آمده از انبار ،مربوط به ورود و صدور مواد «  د» در اردیبهشت ماه سال  ،1398چنین است:
2/1ـ موجودی ابتدای دوره  ۳۰۰کیلوگرم از قرار هر واحد  ۱۰۰ریال
2/5ـ خرید  ۴۵۰کیلوگرم از قرار هر واحد  ۱۱۰ریال به صورت نقد ،مطابق قبض انبار شماره 621
2/9ـ صدور  ۵۰۰کیلوگرم به خط تولید مطابق حواله انبار شماره 3010
2/11ـ خرید  ۲۰۰کیلوگرم از قرار هر واحد  ۱۱۵ریال به صورت نسیه ،مطابق قبض انبار 622
2/20ـ برگشت  ۱۰۰کیلوگرم از مواد خریداری شده در تاریخ  2/5به فروشنده
2/21ـ خرید  ۳۰۰کیلوگرم از قرار هر واحد ۱۲۰ریال به صورت نسیه ،مطابق قبض انبار 623
2/22ـ برگشت  ۱۰۰کیلوگرم از مواد صادرة تاریخ  2/9به انبار
2/26ـ صدور  ۶۰۰کیلوگرم به خط تولید مطابق حواله انبار شماره 3011
مطلوب است:
١

الف) تنظیم کاردکس مواد
ب) صدور اسناد حسابداری رویدادها
ج) تنظیم حساب معین موجودی مواد به شکلT
د) گزارش بهای تمام شده مواد مصرف شده
ﻫ) گزارش موجودی مواد پایان دوره ،به روش اولین صادره از اولین وارده()FIFO
2

الف) تنظیم کاردکس مواد
ب) صدوراسنادحسابداری رویدادها
ج)تنظیم حساب معین موجودی مواد به شکلT
د) گزارش بهای تمام شده مواد مصرف شده
ﻫ) گزارش موجودی مواد پایان دوره ،به روش میانگین موزون متحرک

102

خرید و مصرف مواد

ارزشیابی
خودارزیابی هنرجو

ردیف

شاخص های مورد ارزیابی

1

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

2

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

3

شرکت فعال در بحثهای گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل دربارۀ آن

5

ارائۀ نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف کاردکس ریالی انبار ،تعریف حساب معین انبار مواد

7

توانایی تعیین موجودی مواد در پایان دوره و تهیه لیست موجودی ها

8

توانایی تنظیم حساب معین مواد

9

توانایی تشخیص ارتباط بین کاردکس و حساب معین مواد

10

توانایی تطبیق کاردکس ریالی انبار با حساب معین انبار

اندرون از طعام خالی دار
تهی از حکمتی بعلت آن

موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق

تا درو نور معرفت بینی
که پری از طعام تابینی
گلستان سعدی ـ باب دوم ـ در اخالق درویشان
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ارزشیابی شایستگی مصرف مواد
شرح کار:

کنترل برگ درخواست مواد
تفکیک مراکز هزینه براساس حواله مصرف مواد
محاسبه و قیمت گذاری حوالۀ انبار مواد براساس یکی از روش های قیمت گذاری موجودی ها
ثبت سند مصرف مواد (به حساب کار در جریان ساخت و مراکز هزینه)
ثبت کاردکس مواد
تطبیق کاردکس ریالی انبار با حساب معین (بستانکار) انبار مواد
تعیین موجودی مواد در پایان دوره و تهیۀ لیست موجودی ها
محاسبه و قیمت گذاری مواد برگشتی از خط تولید

1
2
3
4
5
6
7
8

استاندارد عملکرد  :ثبت مصرف مواد طبق اسناد و مدارک مثبته و دستورالعمل های داخلی
شاخص ها:

     2ریالی کردن حواله انبار
   1کنترل مستندات حواله انبار
 4ثبت کاردکس مواد
    3ثبت سند مصرف مواد
 5کنترل کاردکس ریالی با حساب معین مواد(سمت بستانکار)

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :میزوصندلی ـ اتاق کارـ رایانه ـ چاپگرـ ملزومات اداری ـ ماشین حساب ـ نرم افزار ـ کاردکس انبار و مواد ـ آیین نامه
معامالت ـ آیین نامه های داخلی مصرف موادـ استاندارد های حسابداری ـ قانون مالیات برارزش افزوده ـ حداقل  5مورد مصرف مواد
در مدت زمان  30دقیقه (آزمون ها براساس سیستم دستی و رایانه ای توأمان صورت بگیرد).
ابزار و تجهیزات :میزوصندلی ـ رایانه ـ چاپگرـ ملزومات اداری ـ ماشین حساب ـ نرم افزارحسابداری و انبارـ کاردکس انبار و
موادـ آیین نامه معامالت ـ استاندارد های حسابداری ـ لوازم التحریرـ قانون مالیات برارزش افزوده
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

کنترل مستندات حوالۀ انبار

1

2

ریالی کردن حواله انبار

1

3

ثبت سند مصرف مواد

٢

4

ثبت کاردکس مواد

2

5

کنترل کاردکس ریالی با حساب معین مواد (سمت بستانکار)

1

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو

2
*

پودمان 2

حقوق و دستمزد

أعطوا األجیرَ أج َر ُه َق َ
ُ
أن یَجِ َّ
ف َع َر ُق ُه ،وأ ْع ِل ْم ُه أج َر ُه و ُهو فی عملِهِ
بل ْ
بر شما باد قبل از خشک شدن عرق کارگر مزد او را پرداخت نمایید ،و در همان حال کار ،مزدش را برایش مشخص
نمایید.
پیامبر گرامی اسالم

مقدمه
کار به عنوان فعالیت جسمی یا فکری که صرف ساخت محصوالت یا ارائه خدمات می شود ،تعریف شده است.
هزینه کار یا دستمزد عبارت از هزینه ای است که در قبال استفاده از کار نیروی انسانی پرداخت یا تعهد
می شود .وجوهی که به کارکنان و کارگران شاغل در فعالیت ها و کوشش های مرتبط با ساخت پرداخت
می شود ،معرف هزینه دستمزد ساخت است که بخشی از هزینه های تولید را تشکیل می دهد.
آیا می دانید منظور از مستندات حقوق و دستمزد چیست؟
آیا می دانید برای محاسبه ریالی حقوق و دستمزد به چه اطالعاتی نیاز است؟
هزینه های دستمزد به چه صورت به دستمزد مستقیم و غیرمستقیم قابل تفکیک است؟
چرا تنظیم سند حسابداری حقوق و دستمزد به صورت صحیح و به موقع از اهمیت خاصی برخوردار است؟

استاندارد عملكرد
ثبت هزینه حقوق و دستمزد براساس اسناد و مدارک مثبته ،قانون کار ،تأمین اجتماعی و قانون مالیات های
مستقیم

شایستگی  هایی که در این فصل کسب می کنید
1
2
3
4
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کنترل مستندات حقوق و دستمزد
محاسبه حقوق و دستمزد
تفکیک دستمزد مستقیم و غیرمستقیم
ثبت سند حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

ثبت اوقات کار
فعالیت 1

1
٢
٣
٤

به نظر شما منظور از ساعت کار چیست؟
طبق ماده  51قانون کار ،ساعت کار چگونه تعریف شده است؟
میزان ساعت کار کارگران برای یک روز و یک هفته چگونه تعیین می شود؟
میزان کارکرد کارگران در هر روز یا هفته یا ماه چگونه تعیین می شود؟

ساعت کار مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد.
به غیر از مواردی که در قانون مستثنی شده است ،ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از  8ساعت تجاوز
نماید.
به موجب تبصره یک ماده  51قانون کار؛ کارفرما با توافق کارگران ،نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ،می تواند
ساعت کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند،
به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از  44ساعت تجاوز نکند.
اغلب شرکت های بزرگ تولیدی برای ثبت اوقات کار کارکنان خود بخش جداگانه ای در داخل دایره کارکنان
در نظر می گیرند که وظیفه آن گردآوری ساعت کار انجام شده توسط کارکنان کارخانه است .مدارک ا ّولیه ای
که به عنوان منبع تعیین اوقات کار مورد استفاده قرار می گیرد ،کارت حضور و غیاب و کارت اوقات کار
کارکنان است.
   کارت حضور و غیاب
فعالیت 2

1
2

به نظر شما کارت حضور و غیاب چه اطالعاتی را برای ما نشان می دهد؟
آیا برای محاسبه حقوق و دستمزد کارت حضور و غیاب الزم است؟

کارت حضور و غیاب کارکنان در طول هر روزکاری و به دفعات مث ً
ال ،به محض ورود ،هنگام مرخصی ساعتی،
هنگام ترک کار و غیره توسط هر یک از کارکنان به منظور ثبت اطالعات مربوط به دستگاه ثبت حضور و
غیاب وارد می شود .این کارت اطالعات مرتبط با حضور هر یک از کارکنان در طول روزهای کاری را برای یک
دوره معین مث ً
ال ،یک هفته یا یک ماه نشان می دهد و یکی از منابع قابل اتکا و قابل اعتماد برای محاسبه و
ثبت هزینه های حقوق و دستمزد است.
   کارت اوقات کار
فعالیت 3

 1به نظر شما ،آیا همه شرکت ها از یک نوع کارت حضور و غیاب مشابه و یکسان استفاده می کنند؟
 2شرکت هایی که به صورت سفارشی محصول تولید می کنند تعداد ساعات کار انجام شده بر روی
هر سفارش را چگونه شناسایی می کنند؟
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کارت اوقات کار کارکنان به شکل روزانه و برای هر سفارشی که هر یک از کارکنان یا کارگران روی آن کار
می کنند یا برحسب هر یک از خطوط تولید ،تهیه و تکمیل می شود .در این کارت تعداد ساعات کار انجام
شده روی هر سفارش و یا در هر یک از خطوط تولید ،شرحی از کار انجام شده و نرخ دستمزد کارکنان مربوط
درج می شود .جمع هزینه دستمزد و ساعات کار انجام شده برای سفارش های مختلف و یا در خطوط مختلف
تولید برای یک دوره معین باید برابر با جمع هزینه دستمزد و ساعات کار انجام شده برای آن دوره باشد.
فعالیت 4

با مراجعه به کتاب حسابداری حقوق و دستمزد پایه یازدهم و کتاب قانون کار به سؤاالت زیر پاسخ
دهید.
 1منظور از کارکرد ساعتی چیست؟
 2منظور از کارکرد روزانه را توضیح دهید.
 3مطابق قانون کار ،اضافه کاری باید تابع چه شرایطی باشد؟ نام ببرید.

در سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد برمبنای زمان ،پرداخت نرخ دستمزد باالتر برای هر ساعت کار مازاد
بر ساعات کار عادی روزانه یا هفتگی ،امری کام ً
ال عادی و متعارف است .مبلغ مازاد بر نرخ عادی دستمزد را
که در ازای ساعات کارکرد اضافی پرداخت می شود ،اصطالحاً «فوق العاده اضافه کاری» می نامند.

کار عملی 1
اطالعات زیر مربوط به آئین نامه داخلی شرکت «مرند» می باشد:
ـ ساعت کاری کارگران از ساعت  07:30تا  14:50می باشد.
ـ در صورت حضور فرد قبل از ساعت  ،07:30ساعت ورود وی  07:30لحاظ خواهد شد و بابت زمان قبل از
ساعت  07:30اضافه کاری لحاظ نخواهد شد.
ـ روز جمعه تعطیل هفتگی کارگران است.
با در نظر گرفتن اطالعات فوق و اطالعات ورود و خروج یک هفته کاری  2نفر از پرسنل یکی از خطوط تولید
به قرار زیر؛
مطلوب است:
محاسبه میزان کارکرد موظف و کل ساعت حضور و اضافه کاری در پایان هر روز و در پایان یک هفته
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ایام هفته

آقای ایرانی

ورود

خروج

شنبه

06 : 58

17 : 43

یکشنبه

06 : 56

19 : 35

دوشنبه

06 : 58

19 : 39

سه شنبه

07 : 30

19 : 34

چهارشنبه

06 : 53

19 : 30

پنجشنبه

07 : 15

14 : 50

جمعه

0

0

کارکرد موظف
07 : 20

کل ساعت مؤثر اضافه کاری (ساعت)
10 : 13

02 : 53

جمع

ایام هفته

آقای سلیمی

ورود

خروج

شنبه

07 : 15

15 : 57

یکشنبه

07 : 23

15 : 53

دوشنبه

07 : 26

17 : 04

سه شنبه

07 : 12

16 : 22

چهارشنبه

07 : 09

16 : 34

پنجشنبه

07 : 30

14 : 50

جمعه

0

0

کارکرد موظف
07 : 20

کل ساعت مؤثر اضافه کاری (ساعت)
08 : 27

01 : 07

جمع
فعالیت 5

با مراجعه به کتاب قانون کار و با کمک هنرآموز خود اصطالحات زیر را تعریف کنید.
اضافه کاری............................................................................................................................................................... :
.....................................................................................................................................................................................
نوبت کاری................................................................................................................................................................ :
.....................................................................................................................................................................................
شب کاری...................................................................................................................................................................:
.....................................................................................................................................................................................
109

فوقالعاده اضافهکاری
پرداخت دستمزد ساعات اضافی مازاد بر ساعات عادی کارکرد روزانه یا هفتگی به نرخی باالتر از نرخ دستمزد
عادی ،امری متعارف است که در همه جا صورت می گیرد .طبق ماده  59قانون کار در ایران ،فوق العاده
اضافه کاری برابر با  %40نرخ دستمزد عادی است ،یعنی هزینه دستمزد ساعات اضافه کاری (مازاد بر ساعات
عادی کار روزانه) معادل  1/4برابر هزینه دستمزد ساعات عادی کار است .به مبلغ دستمزد مازاد بر دستمزد
عادی ،اصطالحاً فوق العاده اضافهکاری می گویند .فوق العاده اضافه کاری عموماً برمبنای درصدی از نرخ
عادی دستمزد تعیین می شود .طبق ماده  59قانون کار ،در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط
ذیل مجاز است:
الف) موافقت کارگر.
ب) پرداخت  %40اضافه بر مزد هر ساعات کار عادی.
تبصره :ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از  4ساعت در روز تجاوز نماید ،مگر در موارد استثنائی
با توافق طرفین
نکته

طبق ماده  62قانون کار ،روز جمعه ،روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد میباشد .کارگرانی که
به هر عنوان روزهای جمعه کار میکنند ،در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه  %40اضافه بر مزد
دریافت خواهند کرد.

کار عملی 2
یکی از کارگران کارخانه ای طی یک هفته مشخص در مجموع  64ساعت کار انجام داده است .نرخ عادی
دستمزد برای هر ساعت کار این کارگر  8،000ریال و نرخ فوق العاده اضافه کاری %40 ،نرخ عادی دستمزد
است .ساعات عادی کارکرد  44ساعت در هفته می باشد .مطلوب است:
الف) محاسبه دستمزد عادی
ب) محاسبه فوق العاده اضافه کاری
ج) محاسبه دستمزد استحقاقی

فوقالعاده نوبتکاری (حق شیفت)
پرداخت مبلغی مازاد بر نرخ ساعات عادی دستمزد به عنوان فوقالعاده نوبتکاری برای کارکنانی که نوبت کارند،
رویهای معمول و پذیرفته شده است و حتی این موضوع در قوانین اغلب کشورها نیز پیشبینی شده است .طبق
ماده  55قانون کار ،کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد ،به نحوی که نوبتهای آنها در
صبح یا عصر یا شب واقع میشود و کارگری که در طول ماه بهطور نوبتی کار میکند عالوه بر مزد ،فوقالعاده
نوبت کاری نیز دریافت خواهد کرد .در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از  8ساعت در شبانهروز و  44ساعت
در هفته تجاوز نماید ،لکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از  176ساعت تجاوز نماید.
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فعالیت 6

اطالعات مربوط به  4نفر از کارگران نوبت کار شرکتی را در طی ماه گذشته از لیست حقوق و دستمزد
استخراج نموده ایم درصد فوق العاده نوبت کاری این کارگران را تعیین نمایید.
نام کارگر

نوبت کار

درصد فوق العاده نوبت کاری

امید پاینده

صبح و شب

؟

حسن علمی

عصر و شب

؟

دانش عاملی صبح و عصر و شب
مهناز ترابی

نکته

؟
؟

صبح و عصر

به موجب ماده  53قانون کار؛ کار روز کارهایی است که زمان انجام آن از ساعت  6بامداد (صبح) تا
 22می باشد و کار شب کارهایی است که زمان انجام آن بین  22تا  6بامداد قرار دارد .کار مختلط
نیز کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع شود.
در کارهای مختلط ،برای هر ساعت کار در شب ،تنها به کارگران غیر نوبتی  %35اضافه بر مزد ساعت
کار عادی به عنوان فوق العاده شب کاری تعلق می گیرد.

کار عملی 3
اطالعات مربوط به تعدادی از کارگران شرکت «تبریز» برای چهار هفته متوالی مردادماه به شرح زیر است:
شماره نرخ هر ساعت
کارگر کار عادی ( ریال)

نوبت کاری

ساعات
کار عادی

ساعات
اضافه کاری

%10

1

12،000

176

14



2

8،000

176

ـ

3

5،000

176

8



4

6،000

176

9



5

9،000

176

11

6

10،000

176

4

%15

%22/5
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مطلوب است:
الف) محاسبه دستمزد عادی هر کارگر و مجموع آن
ب) محاسبه فوق العاده اضافه کاری هر کارگر و مجموع آن
ج) محاسبه فوق العاده نوبت کاری هر کارگر و مجموع آن
د) محاسبه دستمزد استحقاقی هر کارگر و مجموع آن

محاسبه حقوق و دستمزد
برای محاسبه حقوق و دستمزد ،باید اطالعات و عوامل لیست حقوق و دستمزد را شناخت و عالوه بر آن
قوانین و مقررات مربوطه (قانون کار ،قوانین مربوط به بیمههای اجتماعی و قوانین مالیاتی و  )...اطالع کافی
داشت .برخی از اطالعات مربوط به حقوق و دستمزد شامل ،مدت کارکرد ،حقوق پایه ،اضافه کاری ،حق نوبت
کاری ،مرخصی استحقاقی ،پاداش ،کارآموزی ،اوقات تلف شده ،طرح های تشویقی ،حق بیمه های اجتماعی،
بیمه سهم کارفرما ،بیمه حوادث ناشی از کار و هزینه های رفاهی کارگران می باشند که در مورد برخی از آنها
توضیحاتی ارائه گردید.
فعالیت 7

1
2
3

منظور از حقوق پایه یا مزد مبنا را توضیح دهید؟ ..................................................................................
منظور از مزایای مستمر و غیرمستمر چیست؟ ......................................................................................
انواع مزایای پرداختی به کارگران از نظر نوع پرداخت به چند دسته تقسیم می گردد؟.................

  حق السعی
طبق ماده  34قانون کار ،کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ،کمک
عایلهمندی ،هزینه های مسکن ،خواربار ،ایاب و ذهاب ،مزایای غیرنقدی ،پاداش افزایش تولید ،سود ساالنه و
نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می نامند.
  مزد
همچنین طبق ماده  35قانون کار ،مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل
انجام کار به کارگر پرداخت می شود .چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد ،مزد ساعتی و در صورتی
که براساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد ،کارمزد و چنانچه براساس محصول تولید شده و یا
میزان انجام کار در زمان معین باشد ،کارمزد ساعتی ،نامیده می شود.
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نکته

 1طبق ماده  36قانون کار ،مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به
تبع شغل.
 2در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع
شغل ،مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت
می گردد .از قبیل مزایای سختی کار ،مزایای سرپرستی ،فوق العاده شغل و ....

 3در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است مزد گروه و پایه ،مزد مبنا
را تشکیل می دهد.
 4مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن ،خواربار و کمک عایله مندی ،پاداش افزایش
تولید و سود ساالنه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود.

فعالیت 8

نمونه ای از لیست حقوق و دستمزد که در کتاب حسابداری حقوق و دستمزد پایه یازدهم آموخته اید
را در کالس ارائه نمایید.

کارعملی 4
اطالعات مربوط به کارکرد  6نفر از پرسنل شرکت تهران برای آبان ماه سال جاری به شرح زیر است:
شماره پرسنل روزهای کارکرد ساعات اضافه کاری ساعات شب کاری

حق نوبت کاری
%10

%15

%22/5



10

30

42

4

11

30

36

2

12

30

60

4

13

30

14

23

14

30

20

10



15

30

8

17







مطلوب است:
الف) تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد با استفاده از مزد مبنا
ب) بن کارگری و حق مسکن برای سال جاری
ج) با فرض اینکه ساعات کار عادی برای این ماه  192ساعت ،و بخشی از ساعات عادی کارگران در شب بوده
باشد با درنظر گرفتن این موضوع که کارگران جدیداالستخدام هستند.
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فعالیت 9

1

کسور حقوق و دستمزد شامل چه مواردی است؟					

				
 2قانون اجازه کسر چه مواردی را از حقوق و مزایای کارگر داده است؟
								
 3جدول زیر را تکمیل کنید.
کسور قانونی :

1

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

٢

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

کسور توافقی:

1

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

٢

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

			
......................... ٣
٣

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

٤

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

 4طبق ماده  148قانون کار و طبق قانون تأمین اجتماعی حق بیمه سهم کارگر  ...............و حق بیمه
اجتماعی سهم کارفرما  ...............و حق بیمه بیکاری سهم کارفرما  ...............است.
دایره حسابداری موظف است در زمان تنظیم لیست حقوق و دستمزد ،با توجه به مصوبات قانونی یا براساس
توافق به عمل آمده با پرسنل ،مبالغی را تحت عنوان کسور حقوق و دستمزد ،از حقوق و مزایای آنان کسر و
به سازمان های ذینفع پرداخت نماید .این کسور شامل کسور قانونی و کسور توافقی می باشد.
  کسور قانونی
حق بیمه های اجتماعی :طبق قوانین جاری سازمان تأمین اجتماعی ،هر نفر حقوق بگیر باید به میزان %7

از حقوق خود را بابت استفاده از مزایای تأمین اجتماعی و بازنشستگی به عنوان «حق بیمه» پرداخت نماید.
کارفرما موظف است در پایان هر ماه این مبلغ را به همراه  %23حق بیمه سهم خود ( %20بیمه اجتماعی
سهم کارفرما و  %3بیمه بیکاری سهم کارفرما) طبق لیست حقوق تنظیم شده برای کارگران ،به سازمان
تأمین اجتماعی پرداخت نماید.
نکته

کلیه اقالم حقوق و مزایا به غیر از حق اوالد و حق مأموریت شامل کسر حق بیمه میباشند.
مالیات بردرآمد حقوق :طبق قوانین سازمان امور مالیاتی کشور ،کارفرما موظف است در زمان تهیه لیست
حقوق و دستمزد ،مالیات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان را طبق جدول مالیاتی و پس از کسر معافیت های
قانونی محاسبه نموده و از حقوق کارکنان کسر و در مهلت مقرر قانونی به حساب سازمان مربوطه واریز نماید.

نکته
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به طور مثال در سال  1397سقف معافیت سالیانه مالیاتی برای کارگران و کارمندان 240،000،000
ریال است ،بنابراین هر فردی که حقوق و مزایایی بیش از این مبلغ داشته باشد .تا میزان  5برابر مبلغ
معافیت سالیانه مالیاتی حقوق به نرخ  %10و مازاد بر آن به نرخ  ،%20مالیات محاسبه خواهد شد.

حقوق و دستمزد

صندوق اجرا (اجرائیات) :اجرائیات به مبالغی گفته می شود که براساس حکم دادگاه یا مراجع قانونی باید
توسط کارفرما از حقوق کارگر کسر و به حساب صندوق اجرا واریز گردد.
نکته

 1مهلت ارسال مدارک مربوط به بیمه حقوق و دستمزد هر ماه به سازمان تأمین اجتماعی حداکثر
تا پایان آخرین روز ماه بعد است.
 ٢مهلت ارسال مدارک مربوط به مالیات حقوق و دستمزد هر ماه به سازمان امور مالیاتی حداکثر یک ماه از
زمان ثبت هزینه حقوق و دستمزد در دفاتر شرکت است.
 ٣در مهلت های تعیین شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی هرگونه کسور انجام شده
از حقوق و دستمزد کارگران باید به سازمان های مربوطه واریز و تسویه حساب صورت بگیرد.
 ٤در صورت تأخیر در پرداخت کسورات مربوط به بیمه و مالیات ،جریمه دیرکرد بر عهده کارفرما خواهد بود.

فعالیت 10

چند نمونه از مواردی را که می تواند به صورت کسور قانونی تحت عنوان اجرائیات با صدور حکم دادگاه
از حقوق کارگر مبلغی کسر شود ،نام ببرید.
  کسور توافقی
مواردی را که با توافق کارگر و یا براساس قرارداد بین کارگر و کارفرما ،در زمان تنظیم لیست حقوق و دستمزد
از حقوق کارکنان کسر شود کسور توافقی نامند.

فعالیت 11

حداقل پنج مورد از اقالم مربوط به کسور توافقی را نام ببرید.

تفکیک دستمزد مستقیم و غیرمستقیم
برخی بین واژه های حقوق و دستمزد تفاوت قائل می شوند و هزینه دستمزد را مبلغی می دانند که برمبنای
ساعت ،روزانه ،هفتگی ،ماهانه یا برمبنای تولید به کارکنان تولیدی پرداخت می شود .اما به اعتقاد این گروه،
هزینه حقوق ،پرداخت ثابتی است که به طور منظم و در فواصل زمانی معین و در ازای خدمات مدیریت و یا
کارهای دفتری به کارکنان پرداخت می گردد .در حالی که در عمل ،واژه های حقوق و دستمزد اغلب به شکل
مترادف به کار برده میشود.
در سال های اخیر جمع هزینه حقوق و دستمزد رشد سریعی داشته است .این رشد و افزایش ،به ویژه در
محدوده هزینه های جانبی و مرتبط با دستمزد ،نظیر هزینه های بازنشستگی ،بیمه های اجتماعی ،بیمه عمر،
فوق العاده اضافه کاری و نوبت کاری و مزایای پایان خدمت کارکنان ،بیشتر به چشم می خورد ،به نحوی که
این گونه هزینه های جانبی و مکمل در پاره ای موارد ،درصد عمده ای از هزینه دستمزد را تشکیل می دهد.
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فعالیت 12

 1در یک شرکت تولیدی ،پرسنل شرکت معموالً در چه قسمت یا حوزه هایی کار می کنند؟
 2به نظر شما در یک شرکت تولیدی تلفن همراه چه تفاوتی بین حقوق و دستمزد فردی که در
ساخت تلفن همراه کار می کند با فردی که در قسمت حسابداری و یا فردی که در قسمت فروش آن
شرکت کار می کند ،وجود دارد؟
 3در یک کارگاه تولید فرش دستباف چه تفاوتی بین وظایف بافندگان و سرپرست کارگاه فروش
وجود دارد؟
 4فرض کنید شما به عنوان یک حسابدار در شرکت تولیدکننده مبل استخدام شده اید .حوزه فعالیت
و عملکردی هر یک از افراد زیر را تعیین و بیان نمایید.
				
کارگران برشکار

تولید

کارکنان دایره حسابداری

اداری وتشکیالتی

کارگران نجاری و کنده کاری

سرپرستان کارگاه تولید مبل

		

پرسنل کارگزینی

پرسنل رنگ کاری

		

پرسنل قسمت توزیع و فروش مبل

پرسنل حراست و نگهبانی کارگاه		

کارگران رویه کوب

کارگران برش پارچه و خیاطی 		

پرسنل دفتر مدیر عامل

بازاریابان شرکت

طراحان تولید مبل

مهندسین خطوط تولید مبل

حقوق و دستمزد و مزایای جانبی آن ،مربوط به پرسنلی است که در قسمتهایی نظیرکارگاه تولیدی یا کارخانه،
اداری و تشکیالتی و توزیع و فروش به کار اشتغال دارند .بنابراین به منظور کنترل بیشتر باید سهم هر قسمت یا
حوزه عملکرد از طریق تسهیم هزینه حقوق و دستمزد و مزایای جانبی آن بر مراکز هزینه مشخص گردد .مدیران
و حسابداران برای کمک به برنامهریزی و کنترل و همچنین کمک در جهت تهیه صورتهای مالی مطلوب،
هزینهها را برحسب حوزههای کارکرد سازمان که هزینهها به آن حوزه مربوط میشود ،طبقهبندی میکنند.
نمونههایی از حوزههای کارکرد شرکتها عبارتاند از ساخت (تولید) ،عمومی و اداری و توزیع و فروش.
فعالیت 13

 1به نظر شما در شرکت تولیدی مبل ،چه کسانی مستقیماً در ساخت و یا تولید مبل نقش دارند؟
 2آیا حقوق و دستمزد سرپرستان کارگاه تولید مبل و یا طراحان تولید مبل به عنوان دستمزد
مستقیم است یا دستمزد غیرمستقیم؟
هزینه های حقوق و دستمزد را می توان به هزینه های مستقیم و غیرمستقیم تفکیک کرد .این طبقه بندی
معموالً مبتنی بر رابطه کارکنان با محصوالت تولیدی است .هزینه دستمزد مستقیم کارخانه ،دستمزد
کارکنانی است که به شکل دستی یا با استفاده از ماشین ،مستقیماً روی محصوالت یا سفارش ها کار می کنند.
کار مستقیم به تمام کارهایی گفته میشود که مستقیماً با تولید و تکمیل محصوالت ،سفارش ها و خدمات در
ارتباط است ،می توان آن را به سهولت با یک واحد محصول ،یک سفارش یا خدمت ردیابی کرد و معرف بخش
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عمده ای از هزینه های ساخت آن محصول ،سفارش یا خدمت است .نمونه بارز کار مستقیم ،کار کارکنانی
است که در بخش مونتاژ در یک کارخانه خودروسازی کار میکنند و مستقیماً در تکمیل خودرو نقش دارند.
بنابراین هر گونه حقوق و دستمزد متعلق به کار مستقیم به عنوان هزینه های دستمزد مستقیم در حساب
کنترل کاالی در جریان ساخت ثبت و انباشت می شود.
دستمزد غیرمستقیم کارکنان کارخانه نیز دستمزد تولید است ،اما قابل ردیابی به یک واحد محصول مشخص
یا یک سفارش معین نیست و کوشش در جهت ارتباط دادن آن با یک واحد محصول یا یک سفارش توجیه
اقتصادی ندارد .کارکنانی که کار آنان به طور غیرمستقیم به تولید مربوط می شود شامل طراحان تولید،
سرپرستان تولید ،بازرسان کارخانه ،کارکنان حسابداری صنعتی ،مهندسین خطوط تولید و کلیه کارکنان
بخش های خدماتی کارخانه می باشند .بنابراین حقوق و دستمزد متعلق به کارکنان غیرمستقیم تولید ،جزو
هزینه های سربار ساخت محسوب می شود ،و هرگونه هزینه های حقوق و دستمزد و مزایای جانبی آن مرتبط
با دستمزد کارکنان اداری و فروش به عنوان هزینه دوره تلقی می شود.
نمایه زیر تقسیم بندی هزینه های حقوق و دستمزد را نشان می دهد:

هزینه حقوق و دستمزد و مزایای جانبی آن

کارکنان اداری و تشکیالتی

کارکنان تولید

هزینه دستمزد مستقیم

هزینه های اداری و تشکیالتی

کاالی در جریان ساخت

کارکنان توزیع و فروش

هزینه دستمزد غیرمستقیم

کنترل سربار ساخت

هزینه های توزیع و فروش
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تجزیه و تحلیل هزینه دستمزد
مثال 1

تحلیل هزینه دستمزد یکی از دوایر تولیدی یک شرکت تولیدی اطالعات زیر را نشان می دهد:
شرح
هزینه دستمزد ساعات عادی کارکرد
هزینه دستمزد اوقات اضافه کاری:
     دستمزد عادی
     فوق العاده اضافه کاری
پاداش کارکنان

کارکنان مستقیم تولید ـ ریال کارکنان غیرمستقیم تولید ـ ریال
7،950،000
12،125،000
400،000
160،000
1،350،000

700،000
280،000
2،175،000

مطلوب است:
محاسبه هزینه های دستمزد مستقیم و هزینه های دستمزد غیرمستقیم (سربار ساخت)
با توجه به اطالعات مثال باید گفت که هیچ نشانه ای حاکی از اینکه هزینه های فوق العاده اضافه کاری و هزینه
پاداش را می توان به طور مشخص با یک موضوع هزینه یا یک محصول یا سفارش معین ردیابی کرد ،وجود
ندارد .در نتیجه ،هزینه پاداش کارکنان و هزینه فوق العاده اضافه کاری پرداختی به کارکنان اعم از مستقیم و
غیرمستقیم باید به عنوان سربار ساخت طبقه بندی شود .بنابراین ،تحلیل هزینه دستمزد با توجه به توضیحات
به شرح زیر خواهد بود:
شرح
هزینه دستمزد ساعات عادی کارکرد
هزینه دستمزد اوقات اضافه کاری:
دستمزد عادی
فوق العاده اضافه کاری
پاداش کارکنان
جمع

هزینه دستمزد مستقیم (ریال) هزینه دستمزد غیرمستقیم (ریال)
12،125،000
400،000
ـ
ـ

12،525،000

7،950،000
700،000
440،000

3،525،000
12،615،000

هزینه دستمزد مستقیم به مبلغ  12،525،000ریال را می توان مستقیماً و به سهولت با یک محصول معین
یا یک سفارش خاص ردیابی و براساس تحلیل کارت اوقات کار ،به محصول یا سفارش موردنظر منظور کرد،
در نتیجه این مبلغ را به حساب کنترل کاالی در جریان ساخت منظور می نماییم .هزینه های غیرمستقیم
ساخت را به این دلیل که نمی توان آنها را با یک محصول مشخص یا یک سفارش معین ردیابی کرد ،باید به
کلیه محصوالت و سفارش های انجام شده طی دوره مورد نظر سرشکن کرد .بنابراین مبلغ  12،615،000ریال
هزینه دستمزد غیرمستقیم را به حساب کنترل سربار ساخت منظور می نماییم.
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کار عملی 5
اطالعات زیر پس از تجزیه و تحلیل کارت اوقات کار کارکنان یک شرکت تولیدی استخراج شده است:
نام کارکنان

جمع ساعات کارکرد

نرخ و دستمزد یک ساعت ساعات کار مستقیم ساعت کار غیرمستقیم

علی زارع

63

40،000

55

8

هادی واحدی

46

80،000

40

6

یگانه غفوری

49

35،000

41

8

محمد هوشوند

58

95،000

55

3

ساالر کیانی

44

70،000

44

ـ

علی عاملی

40

50،000

30

10

مطلوب است:
الف) محاسبه کل حقوق و دستمزد استحقاقی کارکنان
ب) محاسبه مبلغی که به حساب کاالی در جریان ساخت باید منظور شود.
ج) محاسبه مبلغی که به حساب کنترل سربار ساخت باید منظور شود.

ثبت حسابداری هزینه حقوق و دستمزد
فعالیت 14

لیست حقوق و دستمزد معموالً چه مواقع و توسط چه اشخاصی تهیه می شود؟
در لیست حقوق و دستمزد چه عوامل و یا آیتم هایی ذکر می شود؟
اطالعات مربوط به لیست حقوق و دستمزد از چه منابعی جمع آوری می شود؟

تنظیم لیست حقوق دستمزد
دایره حسابداری معموالً در پایان هر هفته یا هر پانزده روز و یا در پایان هر ماه ،به تهیه لیست حقوق و
دستمزد کارکنان برای همان مدت اقدام می نماید .لیست حقوق و دستمزد از قسمت های مختلفی تشکیل
شده است که هر قسمت براساس قانون کار و با توجه به اطالعات گردآوری شده از دایره کارگزینی ،دایره
حضور و غیاب ،دایره ثبت اوقات کار و کارت های مربوط ،همچنین قراردادهایی که کارفرما با کارگران منعقد
نموده ،تکمیل می گردد .به طور مثال حقوق و دستمزد ناخالص هر یک از کارکنان از طریق ضرب کردن
ساعات منعکس در کارت اوقات کار و کارت حضور و غیاب آنان در نرخ دستمزد یک ساعت هر یک از آنان و
افزودن پاداش ،فوق العاده اضافه کاری و سایر مزایای متعلقه به هر یک از آنان محاسبه می شود.
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توجه داشته باشید که لیست حقوق و دستمزد دارای قسمت هایی به منظور درج دستمزد کار عادی،
اضافه کاری ،نوبت کاری ،شب کاری ،دستمزد ایام مرخصی و تعطیالت رسمی ،فوق العاده ها (حق اوالد ،حق
مسکن ،خواربار ،کمک های غیرنقدی و حق ایاب و ذهاب) ،جمع حقوق و مزایا ،کسور مربوط به دستمزد و
دستمزد قابل پرداخت به کارکنان و نیز حق بیمه های اجتماعی و سهم کارفرما و  ...می باشد.
دایره حسابداری ،موظف است در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد با توجه به مصوبات قانونی یا براساس
توافق به عمل آمده با کارگر ،مبالغی را تحت عنوان کسور دستمزد شامل کسورات قانونی و کسورات توافقی از
حقوق و دستمزد کارکنان کسر و به سازمان های ذی نفع پرداخت نماید .بنابراین ،برای انعکاس هزینه حقوق
و دستمزد و بدهی های ناشی از آن ثبت حسابداری الزم انجام می گیرد .الزم به توضیح است که مبلغ ناخالص
حقوق و دستمزد هزینه شرکت است ،و مبلغ دستمزد خالص قابل پرداخت به کارکنان به عنوان یک بدهی
شناسایی و ثبت می شود.

تخصیص هزینه حقوق و دستمزد
دایره حسابداری صنعتی با استفاده از کارت حضور و غیاب و کارت اوقات کار کارکنان به عنوان مبنا ،جمع
هزینه دستمزد (شامل سهم کارفرما بابت بیمه های اجتماعی کارکنان و نظایر آن) را به تک تک سفارش ها،
خطوط تولید و یا محصوالت تخصیص می دهد .در برخی از شرکت ها ،این تخصیص توسط دایره حقوق و
دستمزد انجام می گیرد و نتیجه کار به دایره حسابداری صنعتی به منظور انجام ثبت های حسابداری مربوط
به هزینه حقوق و دستمزد ،ارسال می شود .در نهایت ،هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های مرتبط با
آن معموالً در پایان هر هفته ،هر 15
دایره ثبت اوقات کار:
روز یا هر ماه به سفارش های مختلف،
تکمیل کارت حضور و غیاب و کارت اوقات کار
خطوط تولید گوناگون یا محصوالت و
خدمات مختلف تخصیص می یابد .در
نمایه روبه رو چرخه فعالیت های مرتبط
کارت حضورو غیاب
با حسابداری هزینه حقوق و دستمزد
کارت اوقات کار
نشان داده شده است.

				

دایره حقوق و دستمزد:
 1محاسبه هزینه حقوق و دستمزد
 2ارسال اطالعات مرتبط با هزینه حقوق و دستمزد
به دایره حسابداری صنعتی

دایره حسابداری صنعتی:
 1تخصیص هزینه حقوق و دستمزد
 2تهیه گزارشهای هزینه
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ثبت های مربوط به انعکاس هزینه حقوق و دستمزد به شرح زیر است:
دستمزد):
 1ثبت تنظیم لیست حقوق و دستمزد (وقوع هزینه حقوق و
					

×××
کنترل حقوق و دستمزد
سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات پرداختنی
سایر حساب های پرداختنی ـ بیمه پرداختنی
سایر حسابهای پرداختنی ـ حقوق و دستمزد پرداختنی
2

×××
×××
×××

(به میزان ناخالص حقوق و دستمزد و هزینههای جانبی آن)
(به میزان مالیات حقوق و دستمزد)
(به میزان بیمه سهم کارگر و کارفرما)
(به میزان مبلغ خالص حقوق و دستمزد)

ثبت مربوط به تخصیص هزینه حقوق و دستمزد:

						
کنترل کاالی در جریان ساخت

×××

				
(به میزان دستمزد مستقیم)

کنترل سربار ساخت

×××

(بهمیزان دستمزد غیرمستقیم و بیمه کارفرمای حقوق و دستمزد کارکنان تولید و )...

هزینههای توزیع و فروش

×××

هزینه های اداری و تشکیالتی

×××

کنترل حقوق و دستمزد

     (بهمیزان حقوق و دستمزد کارکنان واحد فروش و بیمهکارفرمای مربوط و )...
(به میزان حقوق و دستمزد کارکنان واحد اداری و بیمه کارفرمای مربوط و )...
×××

   (به میزان ناخالص حقوق و دستمزد و هزینههای جانبی آن)

		
3

ثبت مربوط به پرداخت خالص حقوق و دستمزد به کارکنان:

						

					
×××
سایر حسابهای پرداختنی ـ حقوق و دستمزد پرداختنی
					
×××
		
موجودی نقد و بانک
4

ثبت مربوط به پرداخت کسور قانونی در مهلت مقرر قانونی:

							

×××
سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات پرداختنی
×××
سایر حساب های پرداختنی ـ بیمه پرداختنی
					
×××
		
موجودی نقد و بانک
5

ثبت مربوط به پرداخت کسور توافقی (در صورت وجود):

							

×××
سایر حساب های پرداختنی ـ شرکت تعاونی
سایر حساب های پرداختنی ـ وام مسکن کارکنان ×××
		
موجودی نقد و بانک

		

×××

121

مثال 2

شرکت تولیدی «آذربایجان» حقوق و دستمزد کارکنان خود را به شکل  15روزه پرداخت می کند .خالصه
هزینه حقوق و دستمزد مربوط به نیمه دوم ماه گذشته این شرکت به شرح زیر است:
نام
کارکنان

ساعت کار
مستقیم

ساعات کار
غیرمستقیم

نرخ دستمزد
یک ساعت

مبلغ دستمزد
مستقیم

مبلغ دستمزد
غیرمستقیم

دستمزد
ناخالص

الف

80

8

5،250

420،000

42،000

462،000

ب

60

28

5،100

306،000

142،800

448،800

ج

80

8

4،750

380،000

38،000

418،000

د

78

10

5،100

397،800

51،000

448،800

هـ

84

4

4،500

378،000

18،000

396،000

و

82

6

5،000

410،000

30،000

440،000

2،291،800

321،800

2،613،600

جمع

سایر اطالعات به شرح زیر است:
مالیات تکلیفی قابل کسر از دستمزد کارکنان

 227،000ریال

حق بیمه تکلیفی سهم کارکنان

 %7دستمزد ناخالص

سهم کارفرما بابت بیمه های اجتماعی

 %23دستمزد ناخالص

مطلوب است:
الف) ثبت حسابداری الزم به منظور انعکاس هزینه دستمزد و بدهی های مربوط در حساب ها
کنترل حقوق و دستمزد

*			3،214،728

                227،000
سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات پرداختنی
2،613،600 × %30 = 784،080
سایر حساب های پرداختنی ـ بیمه پرداختنی
		
سایر حسابهای پرداختنی ـ حقوق و دستمزد پرداختنی    2،203،648

* 2،613،600 + )2،613،600 × %23( =3،214،728

ب) ثبت حسابداری مربوط به نحوه تخصیص هزینه حقوق و دستمزد
کنترل کاالی در جریان ساخت
کنترل سربار ساخت
کنترل حقوق و دستمزد
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2،291،800
				
*922،928
		
3،214،728
* 321،800 + )2،613،600 × %23( = 922،928

حقوق و دستمزد
مثال 3

ـ اطالعات زیر در مورد حقوق و دستمزد شرکت سینا در بهمن ماه  1396به شرح زیر در دسترس است:
جمع هزینه دستمزد مستقیم تولیدی (شامل  3،000،000ریال فوق العاده اضافه کاری)

 10،000،000ریال
  5،000،000
6،000،000

جمع کل

   21،000،000

جمع هزینه حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی (دستمزد غیرمستقیم)
جمع هزینه حقوق و دستمزد پرسنل اداری و فروش

فرض کنید نرخ مالیات حقوق و دستمزد  %10و نرخ بیمه کارگر  %7و حق بیمه سهم کارفرما %23

می باشد.

مطلوب است:
انجام ثبت های الزم بابت لیست حقوق و دستمزد ،تسهیم حقوق و دستمزد و پرداخت آن
حل:
 1ثبت انباشت حقوق و دستمزد:
کنترل حقوق و دستمزد

25،830،000

سایر حساب های پرداختنی  ـ بیمه پرداختنی
سایر حساب های پرداختنی  ـ مالیات پرداختنی

→ (21،000،000 + )21،000،000 × %23
→ 21،000،000 × %30
        6،300،000
→ 21،000،000 × %10
      2،100،000

سایر حساب های پرداختنی   ـ حقوق و دستمزد پرداختنی 21،000،000 × ]1- )%7 + %10([ → 17،430،000
2

ثبت تسهیم حقوق و دستمزد :

 3،000،000 → 7،000،000ـ 10،000،000
کنترل کاالی در جریان ساخت (دستمزد مستقیم)
 = 5،000،000 + 3،000،000 = 8،000،000دستمزد غیرمستقیم

کنترل سربار ساخت (دستمزد غیرمستقیم)
هزینه های اداری و فروش
			حقوق و دستمزد
کنترل

8،000،000 + ])7،000،000 + 8،000،000( × %23[ → 11،450،000
		6،000،000 + )6،000،000× %23( → 7،380،000
25،830،000

 3ثبت پرداخت حقوق و کسورات:
		
17،430،000
حقوق و دستمزد پرداختنی
،
،
17 430 000
		
موجودی نقد ـ بانک
،
،
		6 300 000
سایر حساب های پرداختنی ـ بیمه پرداختنی
		2،100،000
سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات پرداختنی
،
،
8 400 000
		
موجودی نقد ـ بانک
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کار عملی 6
اطالعات زیر مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان یکی از خطوط تولید یک کارخانه صنعتی برای خردادماه
سال جاری است:
مبلغ ناخالص

بیمه اجتماعی
سهم کارکنان

مالیات تکلیفی

1،000،000

70،000

15،000

دستمزد غیرمستقیم ساخت

625،000

43،750

ـ

حقوق کارکنان قسمت اداری و عمومی

687،500

48،125

2،500

حقوق کارکنان قسمت فروش و توزیع

750،000

52،500

5،000

شرح
دستمزد مستقیم ساخت

سهم کارفرما بابت بیمه های اجتماعی %23 ،هزینه حقوق ودستمزد ناخالص است.
مطلوب است:
الف) ثبت حسابداری الزم برای انعکاس هزینه حقوق و دستمزد و بدهی های مربوط
ب) ثبت حسابداری مربوط به نحوه تخصیص هزینه حقوق و دستمزد

مسائل خاص مرتبط با حسابداری هزینه حقوق و دستمزد
حسابداری هزینه حقوق و دستمزد اساساً با مسائل و مشکالت خاصی از قبیل هزینه های جانبی حقوق و
دستمزد یا مزایا و هزینه های مرتبط با دستمزد درگیر است .از جمله این مسائل سهم بیمه کارفرما بابت
بیمه های اجتماعی ،هزینه فوق العاده اضافه کاری ،فوق العاده نوبت کاری ،دستمزد ایام مرخصی ،هزینه پاداش
کارکنان ،دستمزد اوقات تلف شده یا اوقات بیکاری و  ...است ،که به ترتیب در ادامه این موارد به تفصیل مورد
بررسی قرار می گیرد.
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سهم کارفرما بابت بیمه های اجتماعی
شرکت ها عالوه بر محاسبه مبلغی تحت عنوان حق بیمه سهم کارکنان ( ،)%7مبلغی را نیز به عنوان سهم
کارفرما ( )%23از بابت بیمه های اجتماعی محاسبه و آن را از محل وجوه شرکت به سازمان مربوطه واریز
می نمایند .بنابراین ،جمع هزینه حقوق و دستمزدی که شرکت متحمل می شود معموالً بیش از هزینه حقوق
و دستمزد ناخالص متعلق به کارکنان است .سهم کارکنان بابت بیمه اجتماعی جزء هزینه های شرکت نیست.
اما سهم کارفرما بابت بیمه های اجتماعی کارکنان چون توسط شرکت و از محل وجوه متعلق به آن واریز
می شود ،در نتیجه ،یک هزینه اضافی ناشی از اشتغال نیروی انسانی است که جزء هزینه های شرکت و یکی
از هزینه های مرتبط با دستمزد محسوب می شود.
برخی از شرکت ها هزینه سهم کارفرما بابت بیمه های اجتماعی کارکنان مستقیم خطوط تولید را جدا از
دستمزد مستقیم قابل تخصیص به محصوالت و سفارش ها ،به عنوان هزینه سربار ساخت تلقی و سپس از
طریق به کارگیری نرخ های جذب هزینه سربار به طور غیرمستقیم به تولیدات منظور می کنند.
مثال 4

فرض کنید هزینه های حقوق و دستمزد مربوط به تیرماه شرکت تولیدی «شمال» به شرح زیر است:
			
6،000،000
			
4،800،000
10،800،000
			
2،340،000
			
4،860،000
7،200،000
18،000،000

حقوق و دستمزد مستقیم
دستمزد غیرمستقیم
		
جمع
حقوق و دستمزد کارکنان اداری و تشکیالتی
حقوق و دستمزد کارکنان فروش و بازاریابی
		
جمع
		
جمع هزینه حقوق و دستمزد ناخالص
					
حق بیمه های اجتماعی سهم کارکنان به میزان  %7حقوق و دستمزد ناخالص محاسبه می شود و سهم
کارفرما نیز از این بابت  %23است .از محاسبه مالیات صرف نظر کنید.
مطلوب است:
الف) ثبت تنظیم لیست هزینه حقوق و دستمزد
ب) ثبت حسابداری مربوط به نحوه تخصیص هزینه حقوق و دستمزد
ج) ثبت حسابداری مربوط به پرداخت های هزینه حقوق و دستمزد
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 1ثبت تنظیم لیست حقوق و دستمزد:
،
،
				
18 000 000
کنترل حقوق و دستمزد
،
،
		1 260 000
سایر حساب های پرداختنی ـ بیمه پرداختنی ـ سهم کارکنان
،
،
سایر حساب های پرداختنی ـ حقوق و دستمزد پرداختنی (خالص حقوق و دستمزد) 16 740 000
4،140،000
کنترل حقوق و دستمزد
سایر حساب های پرداختنی ـ بیمه پرداختنی ـ سهم کارفرما
2

				
4،140،000

تخصیص هزینه های حقوق و دستمزد:

6،000،000
کنترل کاالی در جریان ساخت
4،800،000
کنترل سربار ساخت
،
،
4 860 000
هزینه های توزیع و فروش
،
،
هزینه های اداری و تشکیالتی
2 340 000
،
،
						 18 000 000
کنترل حقوق و دستمزد
				
ثبت و تخصیص هزینه بیمه های اجتماعی سهم کارفرما:
2،484،000
کنترل سربار ساخت
،
،
   1 117 800
هزینه های توزیع و فروش
،
538 200
هزینه های اداری و تشکیالتی
کنترل حقوق و دستمزد
3

4،140،000

()10،800،000 × %23
()4،860،000 × %23
()2،340،000 × %23
					

پرداخت های مربوط به حقوق و دستمزد:

سایر حسابهای پرداختنی ـ حقوق و دستمزد پرداختنی 16،740،000
16،740،000
		
موجودی نقد ـ بانک
سایر حساب های پرداختنی ـ بیمه های اجتماعی پرداختنی ـ سهم کارکنان 1،260،000
سایر حساب های پرداختنی ـ بیمه های اجتماعی پرداختنی ـ سهم کارفرما 4،140،000
			
موجودی نقدی بانک
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5،400،000

حقوق و دستمزد

هزینه فوق العاده اضافه کاری
به طور کلی نحوۀ برخورد حسابداری از دیدگاه هزینه یابی با هزینۀ فوق العاده اضافه کاری کارکنان مستقیم
تولید ،تحت شرایط گوناگون ،متفاوت و اساساً مبتنی بر علت اصلی وقوع اضافه کاری است .اما به صورت کلی
هزینه فوق العاده اضافه کاری ،حتی مربوط به کارکنان مستقیم تولید ،معموالً به عنوان هزینه غیرمستقیم تلقی
می شود ،زیرا آن را نمی توان با یک واحد محصول مشخص یا یک سفارش و کار معین ،به سهولت ردیابی کرد.
مثال 5

کارکنان یکی از خطوط تولید کارخانه ای طی یک هفته مشخص در مجموع  280ساعت کار مستقیم
روی تولید کاالها انجام داده اند ،که  40ساعت آن به صورت اضافه کاری بوده است .نرخ عادی دستمزد
مستقیم کلیه کارکنان برای هر ساعت کار مستقیم یکسان و به نرخ  3،500ریال و نرخ فوق العاده
اضافه کاری  %40نرخ عادی دستمزد است.
مطلوب است:
الف) محاسبه هزینه حقوق و دستمزد استحقاقی طی هفته مورد نظر
ب) ثبت تخصیص هزینه حقوق و دستمزد برای هفته مورد نظر
980،000
56،000
1،036،000

=  = 280 × 3،500دستمزد ساعات واقعی به نرخ عادی
=  = )40 × 3،500( × %40فوق العاده اضافه کاری به نرخ  %40دستمزد عادی
= دستمزد استحقاقی
کنترل کاالی در جریان ساخت 980،000
56،000
کنترل سربار ساخت
،
،
1 036 000
کنترل حقوق و دستمزد

مثال 6

تعداد پرسنل شرکت بهار  100نفر و نرخ متوسط دستمزد آنها  1،500ریال است .از این تعداد      60نفر
کارکنان مستقیم تولید 25 ،نفر کارکنان غیرمستقیم تولید 10 ،نفر پرسنل اداری و مابقی پرسنل
توزیع و فروش هستند .کل ساعات کارکنان در  4هفته گذشته (ماه قبل)  20،000ساعت بوده است.
در  4هفته گذشته تعطیلی خاصی وجود نداشته است .نرخ بیمه سهم کارگر و کارفرما و نرخ مالیات
حقوق و دستمزد به ترتیب  %23 ،%7و  %10می باشد.
مطلوب است:
محاسبه دستمزد عادی و فوق العاده اضافه کاری و انجام ثبت های مربوطه
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 100 ×44( = 4،400و یا) 100 × 5/5 ×8
4،400 ×4 = 17،600
20،000 - 17،600 = 2،400
20،000 × 1،500 = 30،000،000
2،400 ×1،500 × %40 = 1،440،000
30،000،000 + 1،440،000 = 31،440،000

ساعت کار عادی هفته
ساعت کار عادی در طول  4هفته
ساعت اضافه کاری
ریال ـ دستمزد عادی
ریال ـ فوق العاده اضافه کاری
ریال ـ کل دستمزد
38،671،200

کنترل حقوق و دستمزد

       → = (31،440،000 + )31،440،000 × %23
→ = (31،440،000 × )%7 + %23

9،432،000

سایر حساب های پرداختنی ـ بیمه های پرداختنی

3،144،000
سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات پرداختنی
،
،
سایر حسابهای پرداختنی ـ حقوق و دستمزد پرداختنی 26 095 200

کنترل کاالی در جریان ساخت
کنترل سربار ساخت
هزینه های اداری و تشکیالتی
هزینه های توزیع و فروش

18،000،000
14،870،520

3،867،120
1،933،560

کنترل حقوق و دستمزد

→ = 31،440،000 × %10
→ = ( 38،671،200 - )9،432،000 + 3،144،000

= 30،000،000 × %60
= ()31،440،000 × %25( + %23 ]31،440،000   ×   )%60 + %25([   + )1،440،000 × %60
= ()31،440،000×%10( + %23 )31،440،000× %10

= ()31،440،000×%5( + %23 )31،440،000× %5

38،671،200

سایر حسابهای پرداختنی ـ حقوق و دستمزد پرداختنی
  

26،095،200
موجودی نقد ـ بانک

سایر حساب های پرداختنی ـ بیمه های پرداختنی ـ (سهم کارگر و کارفرما)
سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات پرداختنی

26،095،200
9،432،000
3،144،000

موجودی نقد ـ بانک 12،576،000

فوقالعاده نوبت کاری
فوق العاده نوبت کاری مرتبط با کارکنان مستقیم تولید به جای این که مستقیماً همراه با دستمزد مستقیم به
حساب کنترل موجودی کاالی در جریان ساخت منظور شود ،اغلب به عنوان هزینه سربار ساخت تلقی و به
کلیه محصوالت تولیدی تخصیص داده می شود .برای ثبت تخصیص هزینه دستمزد و فوق العاده نوبت کاری،
به ازای دستمزد عادی ساعات نوبت کاری ،حساب کنترل کاالی در جریان ساخت و به ازای فوق العاده نوبت
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حقوق و دستمزد

کاری ،حساب کنترل سربار ساخت ،بدهکار می گردد.
کنترل کاالی در جریان ساخت (به میزان دستمزد عادی)
کنترل سربار ساخت (به میزان فوق العاده نوبت کاری)
کنترل حقوق و دستمزد

×××
     ×××

×××

دستمزد ایام مرخصی
کارکنان شرکت ها معموالً بعد از یک دوره کارکرد ،محق به استفاده از مرخصی هستند و میزان مرخصی
بستگی به مدت کارکرد در طول سال دارد .پرداخت حقوق و دستمزد ایام مرخصی به کارکنان مستقیم
هنگامی که در مرخصی به سر می برند ،معموالً دستمزد مستقیم محسوب نمی شود و در نتیجه ،مستقیماً به
حساب کنترل کاالی در جریان ساخت منظور نمی گردد ،بنابراین هزینه دستمزد ایام مرخصی معموالً به
حساب کنترل سربار ساخت منظور و در طول دوره مربوط از طریق به کارگیری نرخ های جذب سربار به کلیه
محصوالت و سفارش ها تخصیص داده می شود.
مثال 7

شرکت «جنوب» هزینه های حقوق و دستمزد مستقیم خطوط تولید خود را برای آبان ماه
    5،000،000ریال محاسبه نموده است .همچنین کارکنان همین خطوط تولید محق به استفاده از 4
هفته مرخصی یا مبلغ  3،000،000ریال دستمزد ایام مرخصی در سال هستند.
مطلوب است:
ثبت تخصیص هزینه حقوق و دستمزد شرکت جنوب برای آبان ماه
5،000،000
کنترل کاالی در جریان ساخت
*
،
کنترل سربار ساخت
250 000
،
،
5 000 000
		
کنترل حقوق و دستمزد
250،000
سایر حساب های پرداختنی ـ ذخیزه دستمزد ایام مرخصی
،
،
* 3 000 000 ÷ 12 = 250،000

دستمزد اوقات تلف شده یا اوقات بیکاری
هزینه دستمزد اوقات تلف شده یا اوقات بیکاری هنگامی مطرح می شود که کارکنان آماده برای انجام کار
هستند و دستمزد نیز دریافت می کنند ا ّما کاری برای انجام دادن ندارند .اوقات بیکاری می تواند به علل
گوناگون از جمله خرابی ماشین آالت ،نبود سفارش ،عدم دسترسی به مواد ا ّولیه ،قطع برق ،آماده سازی
ماشین ها ،تعمیرات ماشین آالت و نظایر آن ،ناشی می شود ،چنانچه جمع ساعات حضور کارکنان در محل کار
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با جمع ساعات کار منظور شده به محصوالت ،سفارش ها و مراکز هزینه مقایسه شود ،اختالف حاصله می تواند
معرف اوقات تلف شده باشد.
بعضی مواقع بیکاری کارکنان از لحاظ فرایند ساخت ،امری عادی و غیرقابل اجتناب است .مث ً
ال زمانی که
سفارش جدیدی پذیرفته می شود و تجهیزات برای انجام کار روی آن سفارش آماده می شوند ،ممکن است
برخی از کارکنان موقتاً کاری برای انجام دادن نداشته باشند .در چنین وضعیت هایی ،هزینه دستمزد اوقات
بیکاری کارکنان مستقیم خطوط تولید به جای تلقی به عنوان هزینه دستمزد مستقیم ،هزینه سربار تولید
تلقی و به حساب کنترل هزینه های سربار ساخت منظور می شود.
مثال 8

کل کارکرد کارکنان مستقیم خطوط تولید در کارخانه شرق برای ماه گذشته در رابطه با تولید کاال و
سفارشات  1،500ساعت و همچنین ساعات تلف شده به علت آمادهسازی ماشینآالت و قطع برق و تعمیر
آن  120ساعت بوده است .متوسط نرخ دستمزد کارکنان برای هر ساعت کار مستقیم  4،000ریال است.
مطلوب است:
ثبت حسابداری مربوط به تخصیص هزینه دستمزد کارکنان
کنترل کاالی در جریان ساخت ـ دستمزد مستقیم
کنترل سربار ساخت ـ هزینه اوقات تلف شده
کنترل حقوق و دستمزد

مثال جامع
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1،500 × 4،000 → 6،000،000
120 × 4،000 → 480،000
6،480،000

اطالعات مربوط به حقوق و دستمزد خردادماه سال  1396کارکنان شرکت تولیدی «پرهام» به شرح
زیر است:
،
،
 1جمع حقوق و دستمزد ناخالص شامل دستمزد مستقیم و غیرمستقیم مبلغ  30 000 000ریال
که  %60این مبلغ دستمزد مستقیم و بقیه حقوق و دستمزد غیرمستقیم است.
 %60 2از حقوق و دستمزد غیرمستقیم مربوط به کارخانه %25 ،مربوط به قسمت اداری و تشکیالتی
و  %15باقی مانده مربوط به کارکنان توزیع و فروش می باشد.
 3نرخ بیمه ها سهم کارگر و کارفرما به ترتیب  %7و  %23می باشد و مالیات محاسبه شده برای این
دوره  1،120،000ریال بوده است.
 4طبق برآوردها ،هزینه دستمزد و ایام مرخصی کارکنان معادل  %8حقوق و دستمزد ناخالص
محاسبه و منظور می گردد.
،
،
 5براساس گزارش قسمت تولید و طبق محاسبات در طول خردادماه معادل  1 360 000ریال اوقات
تلف شده وجود داشته است.

حقوق و دستمزد

 6سایر کسورات مربوط به حقوق و دستمزد به شرح زیر است:
،
پیش پرداخت دستمزد  ،2،240،000بدهی کارگران به شرکت تعاونی  ،820 000اقسام وام مسکن
کارکنان  ،1،250،000بدهی کارکنان به صندوق اجرائیات  330،000ریال.

 7حقوق و دستمزد کارکنان در تاریخ  ،3/31بدهی کارکنان به صندوق اجرائیات و بدهی کارکنان به
شرکت تعاونی و اقسام وام مسکن کارکنان در  ،4/18مالیات حقوق و دستمزد ،حق بیمه های اجتماعی
سهم کارگر و کارفرما در تاریخ  4/20پرداخت گردید.
،
 8به تعدادی از کارکنان که از مرخصی استفاده نموده بودند در تاریخ  4/25مبلغ  680 000ریال
نقدا ً بابت دستمزد ایام مرخصی آنان پرداخت گردید.
مطلوب است:
انجام ثبت های الزم بابت لیست حقوق و دستمزد ،سیستم حقوق و دستمزد و پرداخت آن
1

کنترل حقوق و دستمزد

30،000،000

سایر حساب های پرداختنی ـ بیمه پرداختنی سهم کارگر 30،000،000 × %7 →2،100،000
   1،120،000
سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات پرداختنی

        2،240،000
   پیش پرداخت دستمزد
   سایر حساب های پرداختنی  ـ بدهی به شرکت تعاونی         820،000
   سایر حساب های پرداختنی ـ بدهی وام مسکن کارکنان     1،250،000

   330،000
   سایر حساب های پرداختنی ـ صندوق اجرائیات           
سایر حساب های پرداختنی ـ حقوق و دستمزد   پرداختنی       22،140،000
→ 30،000،000 × %23
  6،900،000
کنترل حقوق و دستمزد
سایر حساب های پرداختنی ـ بیمه پرداختنی سهم کارفرما 6،900،000
کنترل حقوق و دستمزد

2،400،000

→ 30،000،000 × %8

سایر حساب های پرداختنی ـ ذخیره دستمزد ایام مرخصی 2،400،000

 2کنترل کاالی در جریان ساخت 30،000،000 × %60 = 18،000،000 - 1،360،000 → 16،640،000

  16،372،000
کنترل سربار ساخت
هزینه های اداری و تشکیالتی                    3،930،000

هزینههای توزیع و فروش                                               2،358،000
کنترل حقوق و دستمزد
		

39،300،000
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نحوه محاسبه مبلغ کنترل سربار و هزینه های اداری و تشکیالتی و توزیع و فروش:
7،200،000
5،796،000
2،016،000
1،360،000
16،372،000

= 30،000،000 × %40 × %60
= )18،000،000 + 7،200،000( × %23
= )18،000،000 + 7،200،000( × %8

دستمزد غیرمستقیم
بیمه سهم کارفرما
ذخیره دستمزد ایام مرخصی
اوقات تلف شده
کل هزینه منظور شده به سربار
هزینه های اداری و تشکیالتی:
،
،
،
،
،
،
،
		 30 000 000×%40×%25 = 3 000 000 + )3 000 000×%23(+)3 000،000×%8( = 3،930،000
هزینه های توزیع و فروش:
		 30،000،000×%40×%15 = 1،800،000 + )1،800،000×%23(+)1،800،000×%8( = 2،358،000
3

22،140،000
 /3/31ـ سایر حساب های پرداختنی ـ حقوق و دستمزد پرداختنی
،
،
22 140 000
		
موجودی نقد ـ بانک
		
   /4/18ـ سایر حساب های پرداختنی ـ صندوق اجرائیات
سایر حساب های پرداختنی ـ بدهی به شرکت تعاونی
		

330،000
820،000

1،250،000
سایر حساب های پرداختنی ـ بدهی وام مسکن کارکنان
،
،
2 400 000
		
موجودی نقد ـ بانک

   /4/20ـ سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات پرداختنی
سایر حساب های پرداختنی ـ بیمۀ  پرداختنی سهم کارگر
سایر حساب های پرداختنی ـ بیمۀ پرداختنی سهم کارفرما
		
موجودی نقد ـ بانک
		

1،120،000
2،100،000
6،900،000

   /4/25ـ سایر حساب های پرداختنی ـ ذخیره دستمزد ایام مرخصی 680،000
		
موجودی نقد ـ بانک
		

10،120،000
680،000

کار عملی 7
شرکت سهامی شباهنگ ،اطالعات مربوط به حقوق و دستمزد اسفندماه  1392را به شرح زیر در اختیار
قرار داده است جمع ناخالص حقوق و دستمزد به مبلغ  15،000،000ریال که  %80این مبلغ را دستمزد
مستقیم و بقیه را دستمزد غیرمستقیم تشکیل می دهد .نرخ بیمه ها سهم کارگر  %7و نرخ بیمه ها سهم
کارفرما  %23و مالیات محاسبه شده برای اسفندماه 562،500 ،ریال است.
 %45از دستمزد غیرمستقیم مربوط به کارخانه %30 ،مربوط به قسمت اداری و تشکیالتی و  ،%25مربوط
به کارکنان توزیع و فروش است .بدهی کارگران به شرکت تعاونی  462،500ریال و به صندوق اجرائیات
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 200،000ریال است مبلغ  1،100،000ریال به عنوان پیش پرداخت دستمزد در طول اسفندماه به
کارگران پرداخت شده است.
مطلوب است:
الف) ثبت عملیات مربوط به تنظیم لیست حقوق و دستمزد
ب) ثبت تخصیص هزینه حقوق و دستمزد
ج) ثبت پرداخت های مربوط به هزینه حقوق و دستمزد

کارعملی 8
اطالعات زیر از دفاتر یک کارخانه تولیدی برای اردیبهشت ماه  1395استخراج شده است:
2،100،000
دستمزد کارکنان کارخانه
1،135،000
حقوق کارکنان اداری
،
415 000
حقوق کارکنان فروش
،
هزینه بیمه عمر کارکنان کارخانه ـ سهم کارفرما 28 400
642،860
مالیات های تکلیفی ـ سهم کارکنان
سهم کارفرما و سهم کارکنان بابت بیمه های اجتماعی به ترتیب  %23و  %7است %12 .دستمزد کارخانه
غیرمستقیم است.
مطلوب است:
الف) ثبت حقوق و دستمزد (شامل هزینه های جانبی آن) در پایان اردیبهشت
ب) ثبت مربوط به نحوه تخصیص هزینه دستمزد و هزینه های جانبی آن به تولید

کار عملی 9
شرکت صنعتی ماهان اطالعات زیر را در ارتباط با دستمزد کارکنان مستقیم یکی از خطوط تولید خود را برای
دو هفته آخر مرداد ماه ارائه کرده است:
نام کارکنان

ساعات کار انجام کار

نرخ دستمزد برای هر ساعت کار عادی

آقای الف

88

آقای ب

118

5،000
6،000

آقای ج

88

آقای د

114

آقای هـ

120

7،000
8،000
6،000
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سایر اطالعات به شرح زیر است:
 1طبق قانون به کارکنان به ازای هر ساعت کار مازاد بر  44ساعت کار در هفته مبلغی معادل  1/4برابر
دستمزد عادی به عنوان فوق العاده اضافه کاری پرداخت می شود.
 2آقای الف در دو هفته مورد نظر به شکل نوبت کاری صبح و عصر کارکرده است.
 3آقای ب  29ساعت از ساعات اوقات کار را به دلیل انتظار برای دریافت مواد ا ّولیه تلف نموده است و هیچ
کاری انجام نداده است.
 4آقای ج در دو هفته مورد نظر به شکل نوبت کاری عصر و شب کار کرده است.
 5آقای هـ  15ساعت از اوقات کار خود را شب کار بوده است.
مطلوب است:
ثبت حسابداری مربوط به تخصیص هزینه دستمزد و هزینه های جانبی آن

کار عملی 10
اطالعات حقوق و دستمزد شهریور ماه  1394شرکت سهامی غرب به شرح زیر است:
،
،
حقوق و دستمزد مستقیم  18،000،000ریال و حقوق و دستمزد غیرمستقیم  4 500 000ریال که %50

آن مربوط به کارخانه %30 ،هزینه حقوق کارکنان اداری و  %20هزینه حقوق کارکنان فروش می باشد.
حق بیمه های اجتماعی سهم کارگر  %7و سهم کارفرما  %23و مالیات حقوق به طور ثابت  %10است .طبق
برآوردها هزینه دستمزد ایام مرخصی برای دستمزد مستقیم  %4و برای دستمزد غیرمستقیم  %2حقوق و
دستمزد تعیین شده است .در طول شهریور ماه مبلغ  750،000ریال از اوقات کار کارگران تلف شده است.
بدهی کارگران به شرکت تعاونی  ،322،500اجرائیات  ،277،500وام کارکنان  405،000ریال و مساعده
 1،260،000ریال است.
خالص حقوق و دستمزد در  31شهریور ماه  1394پرداخت گردید و سایر پرداخت ها به تاریخ  94/7/5موکول
شد.
مطلوب است:
ثبت عملیات مربوط به تهیه لیست حقوق و دستمزد ،تخصیص و پرداخت حقوق و دستمزد در دفتر روزنامه
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ارزشیابی
ردیف

شاخص های مورد ارزیابی

1

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

2

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

3

شرکت فعال در بحثهای گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن

5

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف کارت ساعت کار و اجزای تشکیل دهنده آن (اضافه کاری ،کسر کار،
غیبت ،نوبت کاری و)...

7

تعریف نرخ اجزای حقوق و دستمزد و کسورات مربوط به حقوق و دستمزد

8

توانایی تهیه و تنظیم لیست حقوق دستمزد و ثبت حسابداری آن

9

توانایی تفکیک دستمزد مستقیم و غیرمستقیم

10

توانایی تخصیص هزینه حقوق و دستمزد و صدور سند هزینه حقوق و
دستمزد

خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق
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ارزشیابی شایستگی ثبت حقوق و دستمزد (بهای تمام شده)
شرح کار:

 1کنترل مستندات کارکرد پرسنل (اضافه کار ـ کسر کار ـ غیبت ـ حق شیفت ـ نوبت کاری و   )...
 2محاسبه حقوق پایه ماهانه فرد بر اساس قرار داد(حقوق روزانه)
 3محاسبه مبلغ اضافه کاری فرد بر اساس ساعات اضافه کاری و نرخ آن (غیرمستمر)
 4محاسبه نوبت کاری ـ حق شیفت و ...فرد بر اساس کارکرد (غیرمستمر)
 5محاسبه میزان مزایای ماهانه ثابت حقوق(حق اوالد ـ بن کارگری ـ حق خوارو بار ـ حق مسکن و)...
 6محاسبه حقوق و مزایای ناخالص فرد بر اساس مزایای مستمر و غیرمستمر
 7محاسبه کسور مربوط به حقوق (بیمه ـ مالیات ـ کسر کار ـ مساعده و)...
 8محاسبه خالص حقوق پرداختنی پس از کسر کسور حقوق از ناخالص حقوق
 9تفکیک هزینه حقوق مستقیم و غیرمستقیم (چگونگي تفکیک هزینه حقوق مستقیم و غیرمستقیم)
 10ثبت هزینه حقوق مستقیم در حساب بهاي تمام شده کار در جریان ساخت
 11ثبت هزینه حقوق غیرمستقیم به حساب سربار ساخت

استاندارد عملکرد  :ثبت هزینه حقوق و دستمزد بر اساس اسناد و مدارک مثبته ،قانون کار،تأمین اجتماعی و قانون مالیات های مستقیم
شاخص ها:

 2محاسبه حقوق و دستمزد
 4ثبت سند حقوق و دستمزد

 1كنترل مستندات حقوق و دستمزد
 3تفكيك دستمزد مستقيم و غيرمستقيم

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :میز و صندلی اداری ـ اتاق کار ـ ماشین حساب ـ نرم افزار حسابداری حقوق و دستمزد ـ کامپیوتر ـ پرینتر ـ قانون کار  و
تأمین اجتماعی ـ قانون مالیات های مستقیم ـ محاسبه حداقل  5نفر با شرایط و آیتم های متفاوت و طی مدت زمان 54دقیقه
(آزمون ها بر اساس سیستم دستی و رایانه ای توأمان صورت بگیرد)
ابزار و تجهیزات :میز و صندلی اداری ـ ملزومات اداری ـ ماشین حساب ـ کامپیوتر ـ پرینتر ـ نرم افزار ـ قانون کار و تأمین
اجتماعی ـ قانون مالیات های مستقیم ـ نرم  افزار اکسل ـ نرم افزار حقوق و دستمزد
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

کنترل مستندات حقوق و دستمزد

1

2

محاسبه حقوق و دستمزد

1

3

تفکیک دستمزد مستقیم و غیرمستقیم

٢

4

ثبت سند حقوق و دستمزد

2

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
136

حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو

2
*

پودمان 3

سربار ساخت

مواد
مستقیم
دستمزد
مستقیم

سربار

سربار

ین آ َمنُوا إِذا تَدایَ ْن ُت ْم ب َِدیْ ٍن إِلى أَ َج ٍل ُم َس ًّمى َفا ْك ُت ُبو ُه
یا أَیُّ َها الَّذِ َ
اي کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که بدهی مدت داری (به خاطر وام دادن یا معامله) به یکدیگر پیدا کنید
آن را بنویسید.
(آیۀ  282از سورۀ بقره)

مقدمه
با توجه به نقش مؤثر هزینه های سربار در تعیین بهای تمام شدۀ محصوالت ،این هزینه ها همواره مورد توجه
حسابداران و مدیران مالی شرکت است لذا پیش بینى ،شناسایی و ثبت و کنترل دقیق هزینه های سربار از
اهمیت بسزایی برخوردار است.

استاندارد عملكرد
ثبت هزینه های سربار ساخت بر اساس مدارك و اسناد مثبته و استانداردهای حسابداری

شایستگی  هایی که در این فصل کسب می کنید
1
2
3
4
5
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کنترل مستندات سربار ساخت
تفكیك هزینه های سربار ساخت
ثبت هزینه های سربار ساخت
تسهیم هزینه های سربار
ثبت كسر یا اضافی جذب سربار ساخت

سربار ساخت

فعالیت 1

در خصوص هزینه های سربار بحث کنید.

سربار ساخت
شرکت تولیدی «  الف» به تولید یک نوع ماده غذایی اشتغال دارد .مدیر عامل شرکت در جلسه ای که با مدیر
مالی شرکت داشت ،از وی خواست تا بهای تمام شدۀ محصول را به منظور تعیین قیمت فروش برای عرضه
به بازار مشخص کند.
مدیر مالی اطالعات زیر را در اختیار مدیر شرکت قرارداد:
کارت هزینۀ هر واحد

نام محصول:
شماره مدرک مواد مستقیم
103

120

دستمزد مستقیم
ساعت
1

نرخ

سربار جذب شده

مبلغ ساعت

100 100

1

نرخ

مبلغ

80

80

بهای ساخت
300

مدیر عامل بعد از دیدن کارت هزینه گفت :منظور از هزینه های سربار چیست؟
فعالیت 2

آیا شما می توانید دربارۀ سؤال باال به مدیر مالی کمک کنید؟

مدیر مالی:
به کلیۀ هزینه های تولید به غیر از مواد مستقیم و دستمزد مستقیم ،هزینه های سربار کارخانه گفته می شود.
البته بعضى از هزینه هاى مستقیم که ارتباط دادن آنها به کاالیی مشخص یا به سفارشی خاص منطقی و
مقرون به صرفه نباشد ،نیز می توان جزء هزینه های سربار طبقه بندی کرد.
به طور کلی هزینه هایی را که در ساخت یک محصول نقش دارند ،می توان به دو گروه طبقه بندی کرد:
الف) هزینه های مستقیم :به هزینه هایی اطالق می شود که می توان آنها را به یک موضوع مشخص ارتباط داد.
مانند مواد مستقیم و دستمزد مستقیم
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ب) هزینه های غیر مستقیم :به هزینه هایی اطالق می شود
که نمی توان آنها را به یک موضوع مشخص ارتباط داد؛
مانند هزینه های برق مصرفی در تولید محصوالت.

سایر هزینه های
تولید (سربار)
کاالی در
جریان ساخت
دستمزد مستقیم

مواد مستقیم

فعالیت 3

نوع هزینه ها را در یک کارگاه تولید کفش مشخص کنید.

شرح هزینه

هزینه های مستقیم ساخت
مواد

دستمزد

هزینه های غیرمستقیم ساخت
مواد

دستمزد

سایر هزینه های تولید

چرم مصرف شده
دستمزد سرکارگران
چسب مصرف شده
هزینۀ برق کارگاه
دستمزد کارگران تولیدی
روغن برای روغن کاری چرخ ها
دستمزد کارگران خدماتی
هزینۀ تعمیرات چرخ های کفش دوزی
بیمه های اجتماعی کارفرما

مدیر عامل شرکت پرسید :اطالعات واقعی سربار نظیر آب و برق و هزینۀ تعمیرات و استهالک ممکن است
در زمان تعیین بهای تمام شده در دسترس نباشد و با تأخیر در اختیار حسابداری قرار بگیرد .برای حل این
مشکل چه باید کرد؟
مدیر مالی :باید سربار شرکت را بر اساس مبنایی مناسب پیش بینی کنیم و بر اساس آن به تعیین بهای تمام
شده بپردازیم.
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شناسایى هزینه های سربار به دو صورت انجام می گیرد:
الف) شناسایى قبل از انجام هزینه
در اكثر مؤسسات تولیدى در ابتدای دورۀ مالى هزینه های سربار را پیش بینى (برآورد) مى نمایند .این برآورد
باعث می شود تا بهاى تمام شده محصوالتى كه درآینده ساخته مى شوند تاحدودى مشخص گردد.
ب) شناسایى بعد از انجام هزینه
این عمل در طول دوره و یا در پایان دورۀ مالى پس از اینكه هزینه به مصرف رسید انجام مى شود .كه به آن
شناسایى هزینه هاى واقعى نیز مى گویند.

برآورد هزینههاى سربار
در واحدهاى تولیدى با استفاده از تجربیات سال قبل و با در نظر گرفتن تغییرات احتمالى در ابتداى دورۀ
مالى ،هزینه هاى سربار پیش بینى (برآورد) مى کنند این پیش بینى برای محاسبه نرخ جذب سربار به منظور
محاسبۀ بهای تمام شده استفاده می شود.
در جدول زیر صورت خالصه هزینه های سربار پیش بینى شده شرکت تولیدی «  ب» را مشاهده می کنید.
شرکت تولیدی «  ب»
صورت پیش بینى هزینه های سربار کارخانه
فروردین ماه 95
عنوان هزینه

دایرۀ ریخته گری دایرۀ تراش کاری دایرۀ مونتاژ

مواد غیر مستقیم

25،000

14،000

1،000

دستمزد غیر مستقیم

40،000

50،000

20،000

استهالک ماشین آالت

15،000

12،000

10،000

حسابداری

انبار

جمع
40،000

6،000

8،000

124،000
37،000

بیمۀ آتش سوزی

75،000

هزینۀ سرپرستى

30،000

استهالک ساختمان

150،000
جمع

فعالیت 4

456،000

در مورد دالیل پیش بینى نرخ جذب سربار تحقیق کنید.
مدیر شرکت که اطالعات خوبی به دست آورده بود ،تشکر کرد و جلسه را ترک کرد.
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  هزینه های واقعی سربار
هزینه هاى غیرمستقیمى كه درطی دورۀ مالى در واحد تولیدى اتفاق می افتد و یا در پایان دورۀ مالى با انجام
اصالحات شناسایى و ثبت مى شوند ،هزینه هاى واقعى سربار مى گویند.
شناسایى و جمع آورى اقالم مربوط به هزینه هاى سربار:
برای اثبات هر هزینه ،نیاز به اسناد و مدارك مثبته خواهد بود كه این اسناد و مدارك دلیل انجام آن هزینه
است.
به عبارت دیگر بدون جمع آورى اسناد مربوط به هزینه نمى توان از وقوع آن هزینه اطمینان حاصل کرد.
بعضى از اسناد و مدارك مربوط به هزینه هاى سربار عبارت اند از :اسناد مربوط به برگ درخواست مواد و
ملزومات از انبار ،كارت هاى ثبت اوقات كار ،اسناد و مدارك مربوط به پرداخت یا تعهد پرداخت هزینه هاى
مختلف مانند هزینه آب ،برق ،گاز و تلفن
شرکت همدان

تاریخ درخواست:
شماره درخواست:
ردیف

شرح

واحد

مقدار

1

روغن

لیتر

4

2

گریس

گالن

1

فرم درخواست مواد
واحد درخواست کننده :مونتاژ
مبلغ
200،000

فی
50،000

100،000

100،000

کارت تفضیلی ثبت اوقات کار
مورخ  96/7/1لغایت 96/7/30
تراش کاری

عادی

384

30

اضافه کار

عادی

496،800
14،400

فوق العاده اضافه کار

عادی

576

44

اضافه کار

عادی

744،000
21،120

فوق العاده اضافه کار

عادی

768

32

اضافه کار

عادی

960،000
15،360

فوق العاده اضافه کار

عادی

192

20

اضافه کار

عادی

فوق العاده اضافه کار

318،000
12،000

192

عادی

اضافه کار

20
212،000

عادی

دستمزد
دستمزد
دستمزد
دستمزد
ساعت کار
ساعت کار
ساعت کار
(ریال)
(ریال)
(ریال)
(ریال)

8،000

دستمزد
ساعت کار
(ریال)
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ساعت
کار

حسابداری

فوق العاده اضافه کار

ریخته گری

مونتاژ

انبار

سربار ساخت

ارزشیابی
ردیف

شاخص های مورد ارزیابی

1

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

2

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

3

شرکت فعال در بحثهای گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل دربارۀ آنها

5

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف هزینه های سربار

7

تشخیص هزینه های سربار

8

جمع آورى اقالم مربوط به هزینه هاى سربار

9

توانایی كنترل مستندات سربار

10

بیان زمان شناسایی هزینه های سربار

خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق
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طبقهبندی هزینههای سربار کارخانه
فعالیت 5

در خصوص موارد مشخص شده در صورت حساب زیر بحث کنید.

تقسیم بندی هزینه های سربار بر اساس ارتباط با حجم محصول:

هزینه

هزینۀ متغیر :این هزینه با تغییر حجم تولید (افزایش یا كاهش) تغییر
می کند.
حجم تولید
هزینه

هزینۀ مختلط :قسمتی از این هزینه ها ثابت و قسمت دیگر با تغییر
حجم تولید تغییر می کند.
حجم تولید
هزینه

هزینۀ ثابت :این هزینه باتغییر حجم تولید در محدوده ای معین از سطح
تولید تغییر نمی کند.
حجم تولید
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سربار ساخت

تقسیم بندی هزینه های سربار بر اساس ارتباط با محصول

ثابت

مثال 1

فعالیت 6

نیمه متغیر

متغیر

در یک کارگاه جوشکاری میزان مصرف الکترود با افزایش تولید افزایش می یابد.
در صورت استفاده نکردن از تلفن کارگاه مبلغی به عنوان آبونمان پرداخت می شود.
حقوق نگهبان بخش تولید با افزایش و کاهش تولید تغییر نمی کند.

دربارۀ مثال باال بحث کنید.
هزینه های سربار زیر را از نظر ارتباط با حجم محصول مشخص کنید.
عنوان هزینه

ثابت

فوق العاده اضافه کاری

متغیر

نیمه متغیر



اجاره انبار
هزینه برق مصرفی
مواد غیر مستقیم
استهالک به روش خط مستقیم

فعالیت 7

در مورد سایر طبقه بندی های هزینه های سربار تحقیق کنید.
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ارزشیابی

ردیف

شاخص های مورد ارزیابی

1

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

2

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

3

شرکت فعال در بحثهای گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل دربارۀ آنها

5

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف هزینه های سربار ثابت

7

تشخیص هزینه های سربار ثابت

8

تعریف هزینه های سربارمتغیر

9

تشخیص هزینه های سربار متغیر

10

توانایی تفکیک هزینه های سربار از نظر ارتباط با حجم محصول
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خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق

سربار ساخت

حساب کنترل سربار ساخت
فعالیت 8

در خصوص زمان شناسایی هزینه های سربار تحقیق کنید.
بسیاری از هزینه های سربار کارخانه در طی دورۀ مالی واقع می شوند؛ بنابراین سیستم حسابداری صنعتی باید
به گونه ای طراحی شود که آنها را به طور منظم و دقیق گردآوری ،طبقه بندی و ثبت کند.
هزینه هاى واقعى سربار که در طول دورۀ مالى رخ می دهند ،درتاریخ وقوع به ثبت می رسند؛ به این صورت كه
به ازای هزینه هاى واقعى ،حساب كنترل سربار ساخت بدهكار مى شود و حساب های متقابل نظیر موجودی
نقد ،هزینه استهالک ،استهالک انباشته ،حساب های پرداختنی و پیش پرداخت بیمه ها و ...بستانکار می شود.
شرکت نوشیجان
سند حسابداری

شمارۀ سند:
تاریخ سند:

شرح

ردیف کد حساب

شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
    تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
××××

کنترل سربار ساخت
کنترل مواد

××××

کنترل حقوق و دستمزد

××××

هزینۀ استهالک ماشین آالت

××××

هزینۀ بیمه اجتماعی (کارفرما)

××××

وجه نقد

××××

هزینۀ استهالک ساختمان

××××

جمع:

××××

××××

شرح سند :ثبت سربار واقعی دایره......
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:
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شرکت    :مالیر
کارت تفضیلی هزینه های سربار کارخانه
ردیف

تاریخ

مواد غیر مستقیم

دستمزد
غیر مستقیم

تعمیر و نگهداری بیمه ماشین آالت سوخت و روشنایی

1

96/3/1

11،000

ــ

50،000

250،000

ــ

2

96/3/4

8،000

5،000

ــ

ــ

ــ

20

96/3/31

ــ

4،000

ــ

ــ

120،000

85،000

70،880

90،000

250،000

120،000

جمع

کار عملی 1
ثبت مربوط به هزینه های واقعی شرکت تولیدی مالیر را در سند زیر انجام دهید.
شرکت مالیر
سند حسابداری

شمارۀ سند:
تاریخ سند:
شرح

ردیف کد حساب

مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:
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تأیید کننده:

شماره صفحه دفتر روزنامه:
   تعداد ضمائم:

تصویب کننده:

سربار ساخت

حساب سربار جذب شده
به دالیلی همچون مشخص نبودن مبلغ بسیارى از هزینه هاى واقعى تا پایان دورۀ مالى ،تفاوت مقدار تولید
واقعى با مقدار تولید برنامه ریزى شده و امکان شرایط مقایسه و تصمیم گیری برای مدیران در واحدهاى
تولیدى معموالً در ابتداى دورۀ مالى ،هزینه هاى سربار را پیش بینى (برآورد) مى کنند.
این عمل با استفاده از تجربیات سال قبل صورت مى گیرد .یکی از اهداف اصلی این پیش بینى ،محاسبۀ نرخ
جذب سربار است .این نرخ تا پایان دورۀ مالى جهت محاسبۀ سربار تمام محصوالت ساخته شده طى دوره
استفاده مى شود .که در قسمت های بعدی به تشریح آن می پردازیم.
ثبت سربار ساخت جذب شده
ثبت سربار ساخت جذب شده به این صورت است كه معادل مبلغ سربار ساخت جذب شده حساب كنترل
كاالى در جریان ساخت بدهكار و در مقابل حساب كنترل سربار ساخت جذب شده به همان مبلغ بستانكار
مى گردد.

شمارۀ سند:
تاریخ سند:
ردیف کد حساب

شرکت همدان
سند حسابداری
شرح
حساب كنترل كاالى درجریان ساخت

     شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
××××

كنترل سربار ساخت جذب شده
جمع:

××××
××××

××××

شرح سند :ثبت سربار جذب شده دایره......
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:
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کار عملی 2
در صورتی که سربار جذب شده شرکت تولیدی مالیر  650،000ریال باشد ثبت الزم در سند حسابداری را
انجام دهید.

شمارۀ سند:
تاریخ سند:
ردیف کد حساب

شرکت مالیر
سند حسابداری
شرح

شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:
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تأیید کننده:

تصویب کننده:

سربار ساخت

ارزشیابی

ردیف

شاخص های مورد ارزیابی

1

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

2

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

3

شرکت فعال در بحثهای گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل دربارۀ آنها

5

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف حساب سربار

7

توانایی ثبت سربار واقعی

8

توانایی ثبت سربار جذب شده

9

دالیل پیش بینى هزینه های سربار را نام ببرد.

10

تفاوت بین سربار جذب شده و سربار واقعی را بیان کند.

خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق
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مراكز هزینه و ارتباط با هزینههای سربار
فعالیت 9

در خصوص مراکز هزینه بحث کنید.
هردایره اى كه در ایجاد هزینه سهیم باشد ،یك مركز هزینه محسوب مى شود.
مراکز هزینه در مؤسسات تولیدی به دو دسته مراکز تولیدی و مراکز خدماتی تقسیم می شوند.
مراکز یا دوایر تولیدی
دوایرى هستند كه مستقیماً به تولید محصول اشتغال دارند؛ مثل دایره ریخته گری ،ماشین کاری و مونتاژ در
یک کارگاه تولیدی قطعات خودرو.
دوایر خدماتی
دوایرى هستند كه مستقیماً به تولید محصول اشتغال ندارند و خدمت رسانی به دوایر تولیدى و دیگر دوایر
خدماتى را انجام می دهند .از انبار ،رستوران و حسابداری می توان به عنوان دوایر خدماتی نام برد.

فعالیت 10

نوع مراکز هزینه را در شرکت تولیدی آلفا مشخص کنید.
مرکز هزینه

ردیف
1

برش

2

رستوران

3

مونتاژ

4

ریخته گری

5

حسابداری

6

کتابخانه

7

ریخته گری

8

تعمیرات

تولیدی

خدماتی (پشتیبانی)




تسهیم هزینه های سربار
هزينه هاى سربارساخت به دو صورت به دواير سرشكن مى گردد كه عبارت اند از :تسهيم مستقيم و تسهيم
براساس مبناهاى مناسب.
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سربار ساخت

الف) تسهيم مستقيم  :منظور از تسهيم مستقيم هزينه هاى سربار ،سرشكن كردن هزينه هایى است كه
منحصرا ً به يك مركز هزينه اعم از دايرۀ توليدى يا دايرۀ خدماتى مربوط مى شود و در آن دايره به مصرف
مي رسند .بعضى از اين هزينه ها عبارت اند از :هزينۀ سرپرستى دايره ،هزينه دستمزد كارگران غيرتوليدى و
فوق العاده اضافه كارى كارگران دایره.
ب) تسهيم براساس مبناهاى مناسب :برخی هزینه ها در دواير مختلف كارخانه اعم از دواير توليدى و
دواير خدماتى به صورت مشترك به مصرف مي رسند .اين قبيل هزينه ها را اصطالحاً هزينه هاى عمومى كارخانه
مى گويند که بايد براساس مبناهاى مناسب بين دوايرى كه در به وجود آمدن آنها نقش داشته تسهيم گردد.
قبل از تسهيم هزينه هاى عمومى كارخانه به دواير توليدى و دواير خدماتى ،بايد مبناى مناسب شناسایى و
انتخاب شود.
فعالیت 11

باکمک هنرآموز برای تسهیم هزینه های زیر مبنای مناسب انتخاب کنید.
عنوان هزینه
هزينۀ سوخت و روشنائى

مبنای تسهیم
برآورد فنی  /مساحت زیربنا

هزينۀ استهالك ساختمان
هزينۀ حرارت مركزى
هزينۀ بيمه هاى اجتماعى
هزينۀ برق صنعتى
هزينۀ سرپرستى
هزينه هاى رفاهى كارگران

فعالیت 12

به نظر شما کدام مبنا برای تسهیم هزینه مناسب تر است؟
عنوان هزینه

مبنا

بیمۀ اجتماعی
هزينۀ اجاره
هزينۀ رفاهی
برق مصرفی
انبار کاال

سطح زیر بنا
تعداد کارکنان
حقوق کارکنان
حواله های صادره
کنتور (برآورد فنی)
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تسهيم اوليه
بعد از مشخص شدن مراکز هزینه و تعیین
هزینه های  عمومی ،اولین قدم تسهیم
هزینه های عمومی براساس مبنایی مناسب بین
مراکز هزینه است .سرشكن كردن هزينه هاى
عمومی غيرمستقيم به مراكز هزينه اعم از مراكز
توليدى و مراكز خدماتى براساس مبناهاى
مناسب تسهیم اولیه می گویند.
هزینه های سربار عمومی و اطالعات دریافتی از
شرکت تولیدی به شرح روبه رو است.

شرکت تولیدی ب
صورت هزینه های عمومی کارخانه
فروردین ماه 95
مبلغ
75،000

عنوان
بیمه آتشسوزی

30،000
150،000

هزينه سرپرستى
استهالک ساختمان کارخانه

دایرۀ مونتاژ

حسابداری

انبار

دایرۀ ریخته گری دایرۀ تراش کاری
مساحت

110

100

120

30

240

تعداد پرسنل

10
15،000

5

7
10،000

2

1

ارزش ریالی

12،000

5،000

8،000

تسهیم اولیه هزینه های عمومی بین دوایر خدماتی و تولیدی در جدول باال نمایش داده شده است.
فعالیت 13

قسمت هایی را که کامل نیست با کمک هنرآموز کامل کنید.
جدول تسهیم اولیه

عنوان هزینه

مبلغ هزینه مبنای تسهیم

واحدهای خدماتی

دوایر تولیدی

دایرۀ ریخته گری دایرۀ تراشکاری دایرۀ مونتاژ حسابداری انبار

بیمه آتشسوزی 

75،000

ارزش (ریالی)

22،500

18،000

15،000

7،500 12،000

هزينه سرپرستى

30،000

تعداد پرسنل

؟

؟

8،400

2،400

1،200

؟

؟

؟

؟

؟

؟

62،000

49،000

؟

؟

؟

استهالک ساختمان 150،000
جمع
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محاسبات
  بیمه آتشسوزی               

  5،000 + 8،000 + 10،000 + 12،000 + 15،000 = 50،000

سهم دایره انبار از بیمه آتش سوزی	
سهم دایره حسابداری از بیمه آتش سوزی	
سهم دایره مونتاژ از بیمه آتش سوزی 	
سهم دایره تراش کاری از بیمه آتشسوزی	
سهم دایره ریخته گری از بیمه آتش سوزی 	
تسهیم هزینه سرپرستی
سهم دایره انبار از سرپرستی 	
سهم دایره حسابداری از سرپرستی 	
سهم دایره مونتاژ از سرپرستی 	

  ٥،٠٠٠
_______
× 75،000 = 7،5٠٠
،
50 000
  8،٠٠٠
_______ × 75،000 = 12،0٠٠
50،000
  10،٠٠٠
_______ × 75،000 = 1٥،0٠٠
   50،000

  1٢،٠٠٠
_______
× 75،000 = 1٨،0٠٠
،
  50 000
  1٥،٠٠٠
_______
× 75،000 = ٢٢،٥٠٠
  50،000
25 = 1 + 2 + 7 + 5 + 10
                  1
30،000 × ___ = ١،٢٠٠
                 ٢٥
                  ٢
30،000 × ___ = ٢،٤٠٠
                 ٢٥
                
30،000 × ___ = ٨،٤٠٠
                 ٢٥

سهم دایره تراش کاری از سرپرستی 	

                  
= ___ ×   30،000
                   ٢٥

سهم دایره ریخته گری از سرپرستی 	

                
= ___ × 30،000
                 ٢٥

تسهیم استهالک ساختمان کارخانه
سهم دایرۀ انبار از استهالک ساختمان کارخانه
سهم دایرۀ حسابداری از استهالک ساختمان کارخانه
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سهم دایرۀ مونتاژ از استهالک ساختمان کارخانه
سهم دایرۀ تراش کاری از استهالک ساختمان
سهم دایرۀ ریخته گری از استهالک ساختمان کارخانه

تسهيم هزينه هاى دواير خدماتى به دواير توليدى ( تسهيم ثانويه)
همان طور که قب ً
ال اشاره شد ،مراکز هزینه در مؤسسات تولیدی شامل مراکز تولیدی و خدماتی است و با توجه
به اینکه دوایر خدماتی برای ارائۀ خدمات به دوایر تولیدی تشکیل شده اند ،باید هزینه های دوایر خدماتی 
براساس مبنایی مناسب بین دوایر تولیدی تسهیم شود که به آن تسهیم ثانویه گفته می شود.
روشهای مختلفی برای تسهیم هزینههای دوایر خدماتی وجود دارد که در ادامه به سهروش متداول میپردازیم.
روش
مستقیم

یک طرفه

دوطرفه
(ریاضی)

دوایر تولیدی

دوایر خدماتی

الف

ج

ب

د

الف

ج

ب

د

الف

ج

ب

د

تسهیم مستقیم
در اين روش هزینه های برآورد شده دوایر خدماتی فقط به دوایر تولیدی تسهیم می گردد و از خدماتی که
دوایر خدماتی به هم ارائه می دهند ،صرف نظر می شود.
ً
هزينۀ هريك از دواير خدماتى در تسهيم ثانويه مستقیما و با استفاده از مبنایى مناسب فقط به دواير توليدى
سرشكن مى گردد.
در تسهیم به روش مستقیم اولویتی برای اینکه کدام دایره خدماتی ابتدا تسهیم شود ،وجود ندارد.
برای روشن شدن موضوع به حل یک مثال می پردازیم.
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سربار ساخت
مثال 2

اطالعات زیر در مورد شرکت تولیدی « ب» پس از تسهیم اولیه در دست است.

شرکت تولیدی «  ب»
خالصه اطالعات دوایر
فروردین ماه 95
سربار پس از تسهیم اولیه

تعداد پرسنل

تعداد حواله های صادره

دایرۀ ریخته گری

142،000

10

100

دایرۀ ماشین کاری

125،000

5

180

دایرۀ مونتاژ

84،400

7

120

حسابداری

27،900

2

30

انبار

76،700

1

20

شرکت تولیدی «  ب»
صورت پیش بینی خالصه سربار کارخانه
فروردین ماه 95
انبار

جمع

عنوان هزینه

دایرۀ ریخته گری دایرۀ ماشین کاری دایرۀ مونتاژ حسابداری

مواد غیرمستقیم

25،000

14،000

1،000

ــ

ــ

40،000

دستمزد غیرمستقیم

40،000

50،000

20،000

6،000

8،000

124،000

استهالک ماشین آالت

15،000

12،000

10،000

ــ

ــ

37،000

بیمۀ آتشسوزی

22،500

18،000

15،000

12،000

7،500

75،000

هزينۀ سرپرستى

12،000

6،000

8،400

2،400

1،200

30،000

استهالک ساختمان

27،500

25،000

30،000

7،500

60،000

150،000

جمع

142،000

125،000

84،400

27،900

76،700

456،000
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تسهیم ثانویه به روش مستقیم در جدول زیر نمایش داده شده است.

نام دوایر
شرح
دوایر تولیدی
هزینه ها قبل از تسهیم هزینه های دوایر خدماتی
تسهیم دایره خدماتی انبار:
100 + 180 +120 = 400

  ١٠٠
____ × 7٦،٧0٠ = ١٩،١٧٥
  ٤00
  ١8٠
____ × 7٦،٧0٠ = 34،515
  ٤00
  ١2٠
____ × 7٦،٧0٠ = 23،010
  ٤00

دوایر خدماتی

ریخته گری ماشین کاری مونتاژ
84،400 125،000 142،000

انبار
حسابداری
76،700
27،900

19،175
34،515
()76،700
     0

23،010

تسهیم دایره حسابداری:
10 + 5 + 7 =22
  ١٠
،
___ 12 682
× 27،90٠ = ١2،682
  ٢٢
   ٥
___ × 27،90٠ = 6،341
  ٢٢
   ٧
___ × 27،90٠ = 8،877
  ٢٢
جمع
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173،857

6،341
8،877
165،856

116،287

()27،900
      0
0

0

سربار ساخت

تسهیم به روش یک طرفه

در روش يكطرفه فرض برآن است كه برخى از دواير پشتیبانی به دوایر پشتیبانی دیگر بهصورت يكطرفهخدماتى
ارائه میدهند ،ولى خدماتی  دریافت نمیکنند و يا چنانچه خدماتی  هم دريافت مىکنند .به لحاظ مبلغ
آنقدرناچيز است كه بتوان آن را ناديده گرفت.
در تسهیم یک طرفه اولویت تسهیم باید موارد زیر را درنظر گرفت:
الف) اولویت تسهیم با دایره ای است که درصد خدمات بیشتری را ارائه می دهد.
ب) درصورت مساوی بودن درصد ارائه خدمات ،اولویت با دایره ای است که هزینه بیشتر داشته باشد.
چنانچه در مثال  2خدمات ارائه شده توسط دایرۀ حسابداری به انبار  %4و خدمات ارائه شده توسط دایرۀ انبار
به حسابداری  %6در نظر گرفته شود بنابراین اولویت تسهیم با دایرۀ خدماتی انبار است.
نام دوایر
شرح

دوایر تولیدی
ریخته گری ماشین کاری

هزینه ها قبل از تسهیم هزینه های دوایر خدماتی
تسهیم دایره خدماتی انبار:
100 + 180 +120 + 30 = 430
  ١٠٠
____ × 7٦،٧0٠ = ١٧،٨٣٧
  ٤٣0
  ١8٠
____ × 7٦،٧0٠ = 3٢،١٠٧
  ٤٣0
  ١٢٠
____ × 7٦،٧0٠ = ٢١،٤٠٥
  ٤٣0
  ٣٠
____ × 7٦،٧0٠ = ٥،٣٥١
  ٤٣0

142،000

125،000

دوایر خدماتی
مونتاژ

حسابداری

انبار

84،400

27،900

76،700

17،837
32،107
21،405
5،351
33،251

()76،700
     0

تسهیم دایره حسابداری:
10 + 5 + 7 =22
  ١٠
___ × ٣٣،٢٥١ = ١٥،١١٤
  ٢٢
   ٥
___ × ٣٣،٢٥١ = ٧،٥٥٧
  ٢٢
  ٧
___ × ٣٣،٢٥١ = ١٠،٥٨٠
  ٢٢
جمع

15،114
7،557

174،951

164،664

10،580

()33،251
      0

116،385

0

0
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  تسهیم دوطرفه (متقابل)
روش دوطرفه یا متقابل که ریاضی هم نامیده می شود ،شامل مراحل زیر است:
   1تعیین درصد ارائه خدمات دوایر خدماتی به یکدیگر
   ٢بیان هزینه دوایر خدماتی به صورت معادله خطی
   ٣حل معادالت
   ٤تهیه جدول تسهیم
مثال 3

شرکت تولیدی آلفا دارای دو دایرۀ عملیاتی ساخت و مونتاژ و دو دایرۀ خدماتی رستوران و تأسیسات
است مبنای تسهیم هزینه رستوران تعداد نفرات و تأسیسات مساحت زیر بنا است .سایر اطالعات به شرح
زیر است.
دایره
ساخت
مونتاژ
رستوران
تأسیسات

سربار
500،000

700،000
200،000

تعداد پرسنل

مساحت

10

150

8

90

3

60

2

40

176،000

تعیین درصد ارائه خدمات دوایر خدماتی به یکدیگر
سهم دایرۀ رستوران از دایره تأسیسات

60
×100 = % ٢٠
300

150 + 90 + 60 = 300

سهم دایرۀ تأسیسات از دایره رستوران

2
×100 = % ١٠
20

10 + 8 + 2 = 20

بیان هزینۀ دوایر خدماتی به صورت معادله خطی
هزینۀ دایرۀ رستوران عالوه بر  200،000هزینه مستقیم دایره شامل  %20هزینه دایره تأسیسات نیز است.
R=200،000+20%T

همچنین هزینۀ دایرۀ تأسیسات عالوه بر  176،000هزینه مستقیم شامل  %10هزینۀ دایرۀ رستوران نیز
است.
T =176،000  + %10R
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سربار ساخت

حال با روش جایگذاری معادالت را حل می کنیم

R=200،000+20%T

) R=200،000+20% (176،000 + %10R

T=176،000+10%R

R = 200،000 + ٣٥،٢٠٠ + 0/02 R   → 0/98 R = 235،200 → R = 240،000
T = 176،000 + 10% R  → T = 176،000 + 10% × 240،000 → T = 200،000
تهیه جدول تسهیم
نام دوایر

دوایر تولیدی

شرح

ساخت
هزینه ها قبل از تسهیم هزینه های دوایر خدماتی

دوایر خدماتی
رستوران

تأسیسات

مونتاژ

200،000 700،000 500،000

176،000

تسهیم دایره خدماتی رستوران:

10+8+2=20
  ١٠
،
،
___
،
120 000   20 × 240 000 = 120 000
   8
___ × 240،000 = 96،000
  20
   2
___ × 240،000 = 24،000
  20

تسهیم دایره تأسیسات

96،000
24،000

()240،000

150+90+60=300
١5٠
100،000 ___ × 200،000 = 100،000
300
  90
___ × 200،000 = 60،000
300
  60
___ × 200،000 = 40،000
300

جمع

60،000

856،000 720،000

40،000
      0

()200،000
      0

0

0
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ارزشیابی
ردیف

شاخص های مورد ارزیابی

1

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

2

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

3

شرکت فعال در بحثهای گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل دربارۀ آنها

5

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف تسهیم هزینه های سربار

7

تعریف تسهیم اولیه

8

توانایی انجام تسهیم اولیه

9

تعریف تسهیم ثانویه

10

توانایی انجام تسهیم ثانویه
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خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق

سربار ساخت
فعالیت 14

آیا سربار واقعی در ابتدای دوره مشخص است؟ بحث کنید.

اهداف برآورد هزینه های سربار در ابتدای دورۀ مالی
درمؤسسات توليدى معموالً درابتداى دورۀ مالى پس ازتسهيم اوليه و ثانويه هزینه های سربار
به منظور دست یابی به اهداف زیر برآورد می کنند .
الف) تعیین نرخ جذب سربار هريك از دوايرتوليدى
ب) تعیین سربارجذب شدۀ دوایر توليدى به تفکیک
ج) مقايسۀ سربار جذب شده و سربار واقعى درپايان دورۀ مالى
د) مشخص نمودن اضافه يا كسر سربار درپايان دورۀ مالى
جذب سربار
هزینه های مواد اوليه و دستمزد مستقيم با استفاده از برگ درخواست مواد و فرم تفضیلی ثبت اوقات کار قابل
تعیین است و می توان مبالغ واقعى آنها را به حساب بهاى تمام شده كاالى در جریان ساخت منظور کرد؛ ولى
مبلغ واقعى برخی از هزينه هاى سربار تاپايان دوره مالى قابل تعیین نیست .
بنابراین به منظور اضافه نمودن هزينه هاى سربار بايد هزينه هاى سربار در ابتداى هردوره مالى براى همان دوره
پيش بينى و بدین منظور از نرخ جذب سربار استفاده می شود.
نرخ جذب سربار بر اساس دوعامل زیر تعیین می شود:
 1سربار برآوردی ساخت
 2مبنای جذب سربار (ساعات کار مستقیم،دستمزد مستقیم ،مواد مستقیم و ساعات کارماشین آالت و)....
فعالیت 15

نکته

هنرجویان عزیز آیا مبناهای دیگری به جز مبناهای بیان شده در باال وجود دارد؟
سربار ساخت ،کارخانه و تولید معانی مشابهی دارند.
سربار برآوردی کارخانه
_________________ = نرخ جذب سربار
ساعت کار مستقیم برآوردی
سربار برآوردی کارخانه
_________________ = نرخ جذب سربار
دستمزد مستقیم برآوردی
سربار برآوردی کارخانه
_________________ = نرخ جذب سربار
مواد مستقیم برآوردی
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محاسبه نرخ جذب سربار بر مبنای ساعت کار مستقیم
اکثر واحدهاى توليدى از  مبناى ساعت كارمستقيم برای محاسبۀ نرخ جذب سربار استفاده می کنند .در این
روش محاسبۀ نرخ جذب سربار ،عملى و مناسب تر است.
براى محاسبه نرخ جذب سربار ابتدا بايد جمع هزينه هاى سربار برآوردشدۀ هر دايرۀ توليدي پس از تسهیم
ثانویه برساعت كارمستقيم برآوردشده دواير توليدى تقسيم گردد.
مثال 4

اگر شرکت تولیدی آلفا از روش تسهیم متقابل استفاده کند و ساعت کارمستقیم برآوردی دایره ساخت
 820و دایره مونتاژ 800ساعت باشد ،نرخ جذب سربار در این دو دایره برابر است با:
                                                                                                                 820،٠٠٠
________
نرخ جذب سربار هر ساعت کار مستقیم دایره = ١،٠٠٠
820
   
                                                                                                                 ،٠٠٠
8٥٦
نرخ جذب سربار هر ساعت کار مستقیم دایره ________ = ١،٠٧٠
8٠0
محاسبۀ سربار ساخت جذب شده
در ابتداى دوره نرخ جذب سربار ،محاسبه می گردد و از این نرخ برای تخصیص هزینه های سربار به محصوالت
ساخته شده استفاده می شود بنابراین ،سربار ساخت جذب شده از حاصل ضرب مبناى واقعى در نرخ جذب
سربار به دست مى آيد.
نرخ جذب سربار × مبنای واقعی = سربار ساخت جذب شده
برای مثال اگر مبناى محاسبۀ نرخ جذب سربار ساعت كار مستقيم باشد ،ساعت كار مستقيم واقعى انجام شده
در نرخ جذب سربار ضرب مى شود.
نرخ جذب سربار × ساعت کار مستقیم واقعی = سربار ساخت جذب شده

مثال 5

اگر ساعت کار مستقیم شرکت تولیدی آلفا در دو دایرۀ عملیاتی ساخت و مونتاژ به ترتیب  750و 820
ساعت باشد ،با توجه به نرخ جذب سربار محاسبه شده در مثال  4برابر است با:
   =   750×1،000=750،000سربار جذب شده در دایره ساخت                 
    =   820×1،070=877،400سربار جذب شده در دایره مونتاژ
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سربار ساخت

ثبت هزینه های سربار
الف)ثبت هزینۀ سربار جذب شده
پس از محاسبۀ سربار جذب شده برای ثبت آن در دفتر روزنامه حساب کنترل کاالی در جریان ساخت بدهکار
و حساب سربار جذب شده بستانکار می شود.
شمارۀ سند                                                :شرکت آلفا                                  شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند                                              :سند حسابداری                              تعداد ضمائم:
شرح

ردیف کد حساب

مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
750،000

کنترل کاالی در جریان ساخت

750،000

سربار جذب شده
750،000

جمع :هفتصد و پنجاه هزار ریال

750،000

شرح سند :ثبت سربار جذب شده دایره ساخت
تنظیم کننده:
فعالیت 16

تأیید کننده:

تصویب کننده:

ثبت مربوط به جذب سربار در دایره مونتاژ را در سند زیر انجام دهید.

شمارۀ سند                                                :شرکت آلفا                                شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند                                              :سند حسابداری                             تعداد ضمائم:
ردیف کد حساب

شرح

مبلغ جزء

بدهکار (ریال)

بستانکار (ریال)

جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:
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ب) ثبت هزینه های واقعی سربار :
هزينه هاى واقعى سربارکه درطول دوره مالى به تدريج رخ می دهد درحساب های مربوط ثبت مى شوند.
فرض کنید هزینه های واقعی سربار شرکت آلفا پس از تسهیم اولیه و ثانویه به شرح زیر باشد:
شرکت تولیدی آلفا
خالصه هزینه های واقعی سربار آلفا
اسفند ماه 95
مبلغ هزینه
625،000

عنوان هزینه
مواد غیر مستقیم

630،000
65،000

دستمزد غیر مستقیم
استهالک ماشین االت

52،000
30،000

هزينه  بیمه سهم کارفرما
هزينه اوقات تلف شده

220،000
1،622،000

استهالک ساختمان
جمع

دایرۀ ساخت
305،000
300،000
25،000
42،000
12،000

120،000
804،000

دایرۀ مونتاژ
320،000
330،000
40،000
10،000
18،000

100،000
818،000

شمارۀ سند                                                    :شرکت آلفا                          شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند                                                 :سند حسابداری                       تعداد ضمائم:
شرح

ردیف کد حساب

مبلغ جزء

بدهکار (ریال)
804،000

کنترل سربار ساخت
کنترل موجودی مواد

305،000

کنترل هزینه حقوق و دستمزد

312،000

هزینه استهالک ماشین االت

25،000

هزينه  بیمه سهم کارفرما

42،000

هزینه استهالک ساختمان

120،000
804،000

جمع :هشتصد وچهار هزار ریال
شرح سند :ثبت سربار واقعی دایره ساخت
تنظیم کننده:
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بستانکار(ریال)

تأیید کننده:

تصویب کننده:

804،000

سربار ساخت

ثبت مربوط به سربار واقعی در دایره مونتاژ را در سند زیر انجام دهید

فعالیت 17

شمارۀ سند                                                 :شرکت آلفا                              شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند                                              :سند حسابداری                            تعداد ضمائم:
ردیف کد حساب

شرح

مبلغ جزء

بدهکار (ریال)

بستانکار (ریال)

جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:

فعالیت 18

تأیید کننده:

تصویب کننده:

آیا سربار جذب شده و واقعی باهم برابر است؟

محاسبه كسر يا اضافه سربارجذب شده
با مشخص شدن هزينه هاى واقعى سربار در طول دورۀ مالى ،درپايان دورۀ مالى تسهيم اوليه و تسهيم ثانويه
با استفاده از هزينه هاى واقعى انجام مى شود نتايج به دست آمده نشان دهنده سهم سربار واقعى هريك از
دواير توليدى خواهد بود که ضمن ثبت این نتایج امکان مقایسۀ بین سربار جذب شده و سربار واقعی به وسيله
هريك از دواير توليدى فراهم می سازد.
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حساب سربار جذب شده در پایان دوره مالی با ثبت زیر به بستانکار سربار ساخت منتقل می شود.
شمارۀ سند                                           :شرکت آلفا                                  شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند                                         :سند حسابداری                               تعداد ضمائم:
شرح

ردیف کد حساب

مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار ( ریال)
××××

سربار ساخت جذب شده

××××

کنترل سربار ساخت
جمع:

××××

××××

شرح سند :ثبت بستن حساب سربار جذب شده
تنظیم کننده:

تصویب کننده:

تأیید کننده:

حساب کنترل  سربار ساخت درپايان دورۀ مالى معادل سربار ساخت جذب شده ،بستانکار و پس از مشخص
شدن هزينه هاى واقعى و انجام تسهیم ثانويه حساب کنترل سربار ساخت معادل هزینه های واقعی بدهکار
می شود  .
مانده حساب سربارساخت هريك از دواير توليدى نشان دهندۀ كسر يا اضافه جذب سربار آن دايره است.
سربار ساخت

اگر حساب سربار ساخت داراى ماندۀ بدهكار باشد ،مشخص مى شود كه
سربارساخت واقعى آن دايره بيشتر از سربارساخت جذب شده است كه
دراين صورت كسرجذب سربار خواهيم داشت.

××××
××××

××××

××××

نام حساب  :سربار ساخت دایرۀ ساخت
ردیف
1

تاریخ

روز ماه

شرح

بدهکار

به شرح سند حسابداری
به شرح سند حسابداری

جمع:

دفتر معین

804،000

کسر جذب سربار                              750،000 - 804،000 = - 54،000
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شماره حساب:
بستانکار

تشخیص

مانده

750،000

بس

750،000

بد

54،000

سربار ساخت

سربار ساخت
اگر حساب كنترل سربار ساخت داراى مانده بستانکار باشد ،مشخص مىشود
كه سربار ساخت واقعى آن دايره کمتر از سربارساخت جذب شده است كه
دراين صورت اضافه جذب سربار خواهيم داشت.

فعالیت 19

×××

حساب معین مربوط به حساب سربار ساخت دایره مونتاژ را کامل کنید و کسر یا اضافه جذب آن را
مشخص کنید.

نام حساب  :سربار ساخت دایره مونتاژ
ردیف

×××

×××
×××

تاریخ

روز ماه

دفتر معین

شرح

بدهکار

شماره حساب:
بستانکار

تشخیص

مانده

1

جمع:

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

......................... - .................... = ...................

بستن حساب سربار ساخت دایره ساخت
پس از محاسبه كسر يا اضافه جذب سربار مبلغ به دست آمده به حساب كسر يا اضافه جذب سربار انتقال
مى يابد و به اين ترتيب حساب كنترل سربارساخت بسته مى شود.
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شرکت آلفا
سند حسابداری

شمارۀ سند:
تاریخ سند:

شرح

ردیف کد حساب

شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
54،000

کسر یا اضافه جذب سربار

54،000

کنترل سربار ساخت
54،000

جمع :پنجاه و چهار هزار ریال

54،000

شرح سند :ثبت بستن حساب سربار ساخت دایره ساخت
تنظیم کننده:
فعالیت 20

تأیید کننده:

تصویب کننده:

ثبت مربوط به بستن حساب کنترل سربار ساخت در دایره مونتاژ شرکت آلفا را درسند زیر انجام دهید.
شرکت آلفا
سند حسابداری

شمارۀ سند:
تاریخ سند:
ردیف کد حساب

شرح

شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:

حساب كسر يا اضافه جذب سربار بايد درپايان دوره مالى بسته شود .اگر ماندۀ کسر یا اضافۀ جذب سربار
مبلغی کم اهمیت باشد به حساب بهاى تمام شدۀ كاالى فروش رفته انتقال داده مى شود.
فعالیت 21
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حساب دفتر کل کسر یا اضافه جذب سربار شرکت الفا را تنظیم کنید.

سربار ساخت

نام حساب  :کسر یا اضافه جذب سربار
ردیف

تاریخ

دفتر کل

شرح

روز ماه

شماره حساب:

بدهکار

بستانکار

تشخیص

مانده

1

جمع:

فعالیت 22

فرض کنید کسر یا اضافه جذب سربار شرکت آلفا مبلغی جزئی باشد ثبت مربوط بستن این حساب
را درسند زیر انجام دهید.

شمارۀ سند:
تاریخ سند:
ردیف کد حساب

شرکت آلفا
سند حسابداری
شرح

شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
  تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:

اگر کسر یا اضافه جذب سربار مبلغ با اهمیتی باشد برای تسهیم آن می توان به دو روش عمل کرد.
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الف) تسهیم برمبنای سربار جذب شده
مثال 6

سربار واقعی و جذب شدۀ شرکت گاما به ترتیب  4،500و  4،000ریال است و اطالعات زیر از دفاتر
این شرکت استخراج شده است:

کاالی در جریان
ساخت
1،200

مانده حساب
عوامل ساخت

1،050

3،750

دستمزد مستقیم

1،000

1،500

2،500

سربار جذب شده

800

1،200

2،000

جمع

3،000

3،750

8،250

مواد مستقیم

عنوان حساب

سربار جذب شده

تسهیم به نسبت

مبلغ قابل تخصیص

800

*%20

*100

کاالی ساخته شده

1،200

%30

150

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

2،000

%50

250

کاالی در جریان ساخت

سربار جذب شده
تسهیم به نسبت
مبلغ قابل تخصیص
کسر یا اضافه جذب سربار
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کاالی ساخته شده بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته

800+1،200 + 2،000 = 4،000
800
_____
× 100 = %20
4،000
4،000 - 4،500 = -500
500× %20= 100

سربار ساخت

شرکت گاما
سند حسابداری

شمارۀ سند:
تاریخ سند:

شرح

ردیف کد حساب

شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
      تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

کاالی در جریان ساخت

100

کاالی ساخته شده

150

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

250

کسر یا اضافه جذب سربار
جمع :پانصد ریال

500
500

500

شرح سند :ثبت تسهیم جذب سربار
تنظیم کننده:

فعالیت 23

تأیید کننده:

تصویب کننده:

مثال     6را با فرض این که سربار واقعی و جذب شده به ترتیب  3،800و  4،200باشد حل نمایید.

شمارۀ سند:
تاریخ سند:
ردیف کد حساب

شرکت گاما
سند حسابداری
شرح

شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
  تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:
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ب) تسهیم برمبنای موجودی كاالى در جریان ساخت و مانده حساب موجودى كاالى ساخته شده درپايان
دوره و بهاى تمام شده كاالى فروش رفته
عنوان حساب

مانده حساب تسهیم به نسبت مبلغ قابل تخصیص

کاالی در جریان ساخت

3،000

%20

100

کاالی ساخته شده

3،750

%25

125

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

8،250

%55

275

شرکت گاما
سند حسابداری

شمارۀ سند:
تاریخ سند:

شرح

ردیف کد حساب

شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
  تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

کاالی در جریان ساخت

100

کاالی ساخته شده

125

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

275

کسر یا اضافه جذب سربار
جمع :پانصد ریال

500
500

شرح سند :ثبت تسهیم جذب سربار
تنظیم کننده:
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تأیید کننده:

تصویب کننده:

500

سربار ساخت

کار عملی3
اطالعات زیر از شرکت نوشیجان در اسفند  95در دست است.
صورت ریز هزینه های سربار واقعی برای دوره مالی منتهی به اسفند  95شرکت نوشیجان
واحد

مونتاژ

تعمیر و نگهداری

رستوران

جمع

دستمزد غیر مستقیم

40،000
35،000

60،000
25،000

50،000
40،000

20،000
17،450

24،000
14،000

194،000
131،450

بیمه دارایی ثابت

25،000

20،000

18،000

12،500

12،500

88،000
45،000

هزینه
مواد غیرمستقیم

ریخته گری برشکاری

بیمه حوادث

46،000

سوخت و روشنایی

سایر اطالعات
هزینه

واحد

ریخته گری

برشکاری

مونتاژ

تعمیر و نگهداری رستوران

جمع

پرسنل

4

3

2

1

2

12

مساحت

60

40

50

30

50

230

ارزش دارایی ثابت

40

35

20

10

5

110

مطلوب است:
 1تسهیم اولیه
 2تسهیم ثانویه به روش یک طرفه
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کار عملی 4
اطالعات زیر از شرکت تولیدی جوزان در دست است.
شرکت تولیدی جوزان
صورت خالصه سربار کارخانه
برای  28اسفند سال 1395
دایرۀ برش
400،000
300،000
60،000
2،000

عناوین هزینه
مواد غیرمستقیم
دستمزد غیرمستقیم
استهالک ماشین آالت
بیمه ماشین آالت
بیمه سهم کار فرما
سرپرستی

دایرۀ دوخت
200،000
150،000
50،000
1،500

انبار
20،000
80،000
ــ
ــ

حسابداری
51،875
100،000
ــ
ــ

جمع
671،875
630،000
110،000
3،500
15،000
22،000

شرکت تولیدی جوزان
ضرایب دریافت هزینه
برای 28اسفند سال 1395

شرح

نام دایره

تعداد پرسنل
متوسط حقوق

نام دایره

حسابداری

انبار

دایرۀ برش

%50

%40

دایرۀ دوخت

%40

%40

حسابداری

ـ

%20

انبار

%10

ـ

جمع

%100

%100

برش

دوخت

حسابداری

انبار

جمع

4

5

1

1

11

9،000،000

10،000،000

مطلوب است:
 ١تسهیم اولیه
 2تسهیم ثانویه به روش ریاضی (دو طرفه)
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3،000،000

2،000،000

24،000،000

سربار ساخت

ارزشیابی
ردیف

شاخص های مورد ارزیابی

1

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

2

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

3

شرکت فعال در بحثهای گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل دربارۀ آنها

5

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف سربار جذب شده

7

محاسبه کسر یا اضافه جذب سربار

8

تعریف کسر یا اضافه جذب سربار

9

ثبت کسر یا اضافه جذب سربار

10

توانایی تسهیم کسر یا اضافه جذب سربار

خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق
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ارزشیابی شایستگی سربار ساخت
شرح کار:

 2تفکیک هزینه های سربار ساخت
 4تسهیم هزینه های سربار

 1كنترل مستندات سربار ساخت
 3ثبت هزینه های سربار ساخت
 5ثبت كسر یا اضافی جذب سربار ساخت

استاندارد عملکرد  :ثبت مصرف مواد طبق اسناد و مدارک مثبته و دستورالعمل های داخلی
شاخص ها:

1
2
3
4
 5تسهیم هزینه های سربار به روش ثانویه(مستقیم ،یک طرفه ،دو طرفه)
 6تعیین و محاسبه نرخ جذب سربار
 7محاسبه و ثبت سربار ساخت جذب شده و بستن آن

كنترل مستندات هزینه های سربار
تفکیک هزینه های سربار از لحاظ ثابت و متغیر بودن آن و مستقیم و غیر مستقیم بودن
ثبت هزینه های سربار
تسهیم هزینه های سربار به روش تسهیم اولیه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :اتاق كارـ میز و صندلی اداری ـ كامپیوترـ نرمافزار ـ پرینتر ـ استانداردهای حسابداری ـ ملزومات اداری ـ ماشین حساب ـ
ثبت حداقل  5مورد تفکیک و تسهیم هزینه
طی مدت حداكثر  40دقیقه
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو

1

کنترل مستندات سربار ساخت

1

2

تفکیک هزینه های سربار ساخت

1

3

ثبت هزینه های سربار ساخت

٢

4

تسهیم هزینه های سربار

2

5

ثبت کسر یا اضافی جذب سربار ساخت

1

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
میانگین نمرات

* كسب حداقل نمره  2از مراحل 3و 5
*كسب حداقل نمره  2از بخش شايستگي هاي غير فني ،ايمني ،بهداشت ،توجهات زيست محيطي و نگرش
*كسب حداقل ميانگين  2از مراحل كار
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*

پودمان 4
مالیات بر ارزشافزوده

فرض کنید شما به عنوان حسابدار در شرکتی مشغول به کار می باشید .کارفرما (صاحب کار)
از شما می خواهد که ضمن انجام امور مالی شرکت ،گزارش فصلی مربوط به خرید و فروش کاال
یا مواد اولیه و کاالهای ساخته شده را نیز در موعد مقرر ارسال نمایید .آیا می دانید گزارشات
فصلی چه نوع گزارشاتی هستند؟ و این گزارشات در طی سال مالی ،در چه مواقعی تنظیم و
ارسال می گردند؟ مبالغ ارسالی شما بابت خرید کاال یا مواد اولیه و همچنین فروش های مربوط
به مواد اولیه و محصوالت ساخته شده یا کاالهای موجود در انبار شرکت ،از روی چه اسناد و
کنترل مانده های ارسالی ،بابت گزارش های فصلی،
مدارکی تهیه می گردند؟ و درنهایت ابزارهای
ِ
با چه مانده هایی در دفاتر قانونی بایستی مطابقت داشته باشند؟ در این فصل با فلسفه مالیات
ارزش افزوده و نحوه تهیه و تنظیم گزارشات فصلی و مستندات مربوط به مانده گزارشات فصلی
و همچنین نحوه ثبت آنها در دفاتر قانونی و زمان ارسال گزارشات و نحوه تسویه آنها و قوانین
مهم مربوط به گزارشات فصلی آشنا خواهید شد.

ِين
الص َل َة َوآتُوا ال َّز َكا َة َوا ْر َك ُعوا َم َع ال َّرا ِكع َ
َوأَقِي ُموا َّ
و نماز به پا دارید و زکات بدهید و با خدا پرستان حق را پرستش کنید
(سورۀ بقره آیۀ )43

مقدمه
درآمدهای مالیاتی به عنوان ابزار مالی مؤثر برای تأمین مالی هزینه های ضروری دولت و تعدیل در توزیع
درآمد و ثروت و هدایت فعالیت های اقتصادی جامعه به کار می رود .مالیات بر ارزش افزوده نیز نوعی مالیات بر
مصرف است که در مراحل مختلف زنجیره واردات ،تولید ،توزیع ،مصرف ،به تدریج توسط بنگاه های اقتصادی
در هر مرحله از زنجیرۀ انباشته ،و از هر بنگاهی به بنگاه دیگر منتقل می گردد تا نهایتاً به مصرف کنندۀ نهایی
منتقل شده و توسط ایشان پرداخت شود.
آیا می دانید گزارش های فصلی در حسابداری چیست؟
آیا برای ارسال گزارش های فصلی نرم افزار خاصی وجود دارد؟
در فرم گزارش های فصلی کدام حساب ها به ثبت می رسند؟
چه مدارک و مستنداتی برای تهیۀ گزارش های فصلی مورد نیاز است؟

استاندارد عملكرد
توانایی ثبت و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده ،طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده و آییننامههای سازمان امور
مالیاتی ،براساس اسناد و مدارک مثبته.

شایستگی  هایی که در این فصل کسب می کنید
1
2
3
4
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کنترل اسناد و مدارک مشمول بر مالیات بر ارزش افزوده
محاسبۀ مالیات بر ارزش افزوده
تکمیل اظهار نامۀ مالیاتی بر ارزش افزوده در سامانه مربوط
ثبت دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر قانونی

مالیات برارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده را از دو جنبه می توان تعریف کرد:
تعریف نظری مالیات بر ارزش افزوده :نوعی مالیات چند مرحله ای است که در مراحل مختلف زنجیرۀ
واردات ،تولید و توزیع ،بر اساس درصدی از ارزش افزودۀ کاالی فروخته شده یا خدمات ارائه شده درهر مرحله
اخذ می گردد ،ولی مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیرۀ واردات ،تولید و توزیع ،به عنصر مرحلۀ بعدی
زنجیره ،انتقال می یابد ،تا نهایتاً توسط مصرف کنندۀ نهایی پرداخت گردد.
تعریف عملیاتی مالیات بر ارزش افزوده :مالیاتی است که کلیۀ عرضه کنندگان کاالها و خدمات (مؤدیان
این نظام مالیاتی) باید عالوه بر بهای کاال یا خدمت عرضه شده به صورت درصدی از بهای فروش کاالها یا
خدمات ،در زمان فروش ،از خریداران اخذ کند و به صورت دوره ای (فصلی) به سازمان امور مالیاتی کشور
واریز نمایند.
مؤدی مالیاتی :در سازمان امور مالیاتی به ارباب رجوع یا شخص حقیقی (فرد) یا شخص حقوقی (شرکت)
که مالیات از آن مطالبه می شود ،مؤدی مالیاتی گفته می شود.

فعالیت 1

به همه کاالها و خدمات ارائه شده توسط مؤسسات و شرکت ها ،مالیات بر ارزش افزوده:
نمی گیرد
تعلق می گیرد

فعالیت 2

 1به نظر شما آیا به همۀ کاالها و خدمات ،به صورت یکسان ،مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد؟
 2برای کاالهایی همچون :بنزین ،سیگار و گاز به ترتیب ،چند درصد مالیات بر ارزش افزوده لحاظ
می گردد؟
 3چند کاال یا محصول یا خدمات ،انتخاب کنید و درصد مالیات بر ارزش افزوده آنها را مشخص کنید؟
 4اگر برای شرکت ،یک ساختمان خریداری کنید ،آیا مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد؟
چرا؟
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جایگاه « مالیات بر ارزش افزوده» در نظام مالیاتی
پایه های اخذ مالیات

درآمد

مصرف

مالیات بر ارزش افزوده

روش های اخذ مالیات

ثروت

مستقیم

غیرمستقیم

مالیات
برارزش افزوده

فعالیت 3

با توجه به نمودا ِر جایگاه مالیات بر ارزش افزوده:
 1مالیات بر ارزش افزوده ،در نهایت توسط چه کسی (اعم از شخصیت حقیقی و حقوقی) پرداخت
می گردد؟
 2روش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به چه صورتی است؟

نکته

در خرداد ماه  1387الیحۀ مالیات بر ارزش افزوده به تأیید نهایی شورای نگهبان رسید و به عنوان
قانون به دولت ابالغ گردید و در تاریخ  1387/4/1قانون مزبور توسط ریاست محترم جمهوری اسالمی
جهت اجرا ابالغ گردید.

گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده
بر اساس ماده ( )18قانون مالیات بر ارزش افزوده ،تمامی مؤدیان مشمول ابتدا باید در سامانه عملیات
الکترونیکی مالیاتی به نشانی  www.tax.gov.irثبت نام نمایند تا گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده آنان
صادر شود.
همچنین در قسمت مدیریتی سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی  www.evat.ir/adminدر منوی
«گواهینامه ثبت نام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبت نام» توسط کاربران خدمات مؤدیان اقدام الزم صورت
پذیرد.
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مالیات برارزش افزوده

نکته

 1مدت اعتبار گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیان حائز شرایط برای بار
اول شش ماه خواهد بود.
 2مدت اعتبار گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیانی که بدهی مالیاتی
خودرا درنظام مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده اند یا شرایط پرداخت آن را مشخص نموده اند،
یکسال خواهد بود.
 3مدت مزبور در بند ( )2برای مؤدیان خوش حساب (مؤدیانی خوش حساب هستند که سه سال
مؤدی نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده و بدهی مالیات بر ارزش افزوده ندارند)  24ماهه خواهد بود.

فعالیت 4

با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی کشور ،مراحل ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده را تشریح کنید
و نتایج را در کالس بحث کنید؟
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گواهی ارزش افزوده
این گواهی مجوزی است که از طرف سازمان امور مالیاتی صادر می شود .محتوای اصلی این مجوز ،اخذ درصد
مالیات و عوارض ارزش افزوده از مشتریان ،توسط فروشنده است که به نام شرکت و یا شخص فروشنده صادر
می گردد .این گواهینامه دارای تاریخ اعتبار است و اگر تاریخ اعتبار تمام شود ،فروشنده باید برای تمدید آن
اقدام کند.
فعالیت 5

 1آیا مؤدیانی که گواهی مالیات بر ارزش افزوده را اخذ نکرده اند ،می توانند از خریداران کاال یا خدمات
«مالیات بر ارزش افزوده» بگیرند؟ دالیل خود را بنویسید؟
 2اطالعات و مدارک الزم برای ثبت نام جهت دریافت گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده ،توسط افراد
حقیقی و حقوقی را نام ببرید؟
 3فرق امضاء الکترونیک و دیجیتال را بنویسید.
  امضای الکترونیک
امضای الکترونیکی عبارت است از :هر نوع عالمت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده که از آن
می توان برای شناسایی امضاء کننده مرتبط با داده پیام استفاده کرد و تأیید وی در خصوص اطالعات موجود
در داده پیام را نشان داد.

نکته
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شرایط امضای الکترونیک:
 1نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد.
 ٢هویت امضا کننده پیام را معلوم کند.
 ٣به وسیله امضا کننده و یا تحت ارادۀ انحصاری وی صادر شده باشد.
 ٤به نحوی به یک دادۀ پیام متصل شود که هر تغییری در آن دادۀ پیام قابل تشخیص و کشف باشد.

مالیات برارزش افزوده

نکته

 1از جمله روش های امضای الکترونیک مطمئن می توان به «امضای دیجیتال» اشاره کرد.
      2امضای دیجیتال مفهوم امضای کاغذ سنتی را دربر دارد و آن را به یک اثر انگشت الکترونیک
تبدیل می کند این اثر انگشت یا پیام رمز گذاری شده در مقابل سند و امضا کننده منحصر به فرد است
و اختصاص به صاحب اثر انگشت دارد و شخص امضا کننده را به انجام مفاد آن سند ملزم می کند.
 3امضای دیجیتال که باالترین سطح امنیت و پذیرش جهانی را به دنبال دارد ،اصالت و هویت
امضا کننده و نیز یکپارچگی پیام و تمامیت سند را تضمین می کند.

فعالیت 6

در چه جاهایی از امضا های الکترونیکی و دیجیتالی استفاده می شود؟ چند مورد نام ببرید.
از مزایای امضای الکترونیکی و دیجیتالی چند مورد نام ببرید؟
آیا امضای الکترونیکی و دیجیتالی مورد قبول معامله کنندگان است؟ توضیح دهید.
امضای الکترونیکی در کشور ما بیشتر در چه مراکزی (اعم از دولتی یا خصوصی) کاربرد دارد؟

1
٢
٣
٤

فعالیت 7

ـ چند واحد تجاری نام ببرید که دارای شمارۀ اقتصادی باشند؟

کد اقتصادی
کد اقتصادی یک شمارۀ منحصر به فرد و دارای  12رقم است که برای دارندۀ آن ،حکم یک شناسنامه را دارد
و کد مختص آن شرکت یا واحد اقتصادی است.
کلیۀ افراد حقوقی که به امر تولید ،توزیع ،واردات و صادرات هر نوع کاال و امور خدماتی مشغول هستند و
همچنین کلیه افراد حقیقی که به همین امور مشغول اند و دارای پروانه کسب و کار از مراجع مربوط هستند،
باید نسبت به اخذ شماره یا کد اقتصادی دوازده رقمی اقدام نمایند.
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فعالیت 8

 1اگر شرکت ها یا مراکز تجاری که مشغول فعالیت هستند ،دارای کد اقتصادی نباشند ،با چه
مشکالتی مواجه خواهند شد؟
 ٢داشتن کد یا شمارۀ اقتصادی چه مزایایی برای فعاالن اقتصادی دارد؟
 ٣به کمک دوستان خود و با راهنمایی هنرآموز ،وارد سایت سازمان امور مالیاتی شوید و مراحل اخذ
کد اقتصادی را تجربه کنید.

فعالیت 9

فرق کد اقتصادی و شناسه ملی چیست؟

شناسۀ م ّلی
عددی است  11رقمی که توسط سامانه شناسۀ ملی اشخاص حقوقی کشور تنها به یک شخص حقوقی
اختصاص داده می شود.
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مالیات برارزش افزوده
فعالیت 10

 1به نظر شما آیا اشخاص حقیقی که فعالیت اقتصادی می کنند نیاز به شناسه ملی دارند؟ دالیل
خود را بنویسید.
 ٢اگر شرکت یا واحد اقتصادی شناسۀ ملّی نداشته باشد با چه مشکالتی مواجه خواهد شد؟
 ٣مراحل ثبت نام در شناسۀ ملّی و نحوۀ دریافت کد شناسه ملی را بنویسید.
 ٤برای اخذ کد یا شمارۀ شناسۀ ملّی ارائه چه اطالعاتی در سامانه ثبت نام شناسۀ ملّی الزامی است؟
به طور کامل بنویسید؟

نکته

در مشاغل انفرادی که مختص افراد حقیقی هستند و معموالً پروانه کسب برای فعالیت های خدماتی،
تجاری ،یا تولیدی دارند ،به جای شناسه ملّی از کد ملّی صاحب شغل استفاده می شود.

فعالیت 11

1

جدول زیر را مطابق نمونه عالمت بزنید:
نام حرفه /شغل

پروانه کسب

کارخانه تولیدی
سوپر مارکت
آرایشگاه مردانه /زنانه
شرکتهای تعاونی
مغازه پارچه فروشی
مطب پزشکان
2

کد اقتصادی

شناسه ملی

*

*

فرق شناسه ملّی و کد ملّی چیست؟ توضیح دهید؟

خرید کاال و خدمات
واحدهای اقتصادی اجناسی که به قصد فروش و یا استفاده در بخشهای داخلی و یا تولید محصول ،خریداری
میکنند ،اگر به قصد استفاده در خود واحد اقتصادی باشد ،به عنوان یک دارایی ،در سر فصل حساب مربوط به
خودش به ثبت میرسد ولی اگر جنس خریداری شده در یک واحد بازرگانی به عنوان کاالیی که به قصد فروش
خریداری شده است ،باشد ،در این صورت در حساب خرید کاال (موجودی کاال) ثبت خواهد شد؛ و اگر همان
جنس دریک واحد تولیدی به قصد استفاده در یک فرایند تولید محصول ،خریداری شده باشد ،به عنوان مواد
اولیه و (موجودی مواد) در حسابهای مربوط به ثبت خواهند رسید.
در نتیجه:
اجناسی که به قصد فروش یا استفاده در فرایند تولید ،خریداری می شوند ،در صورت مشمول بودن (نداشتن
معافیت های مالیات بر ارزش افزوده) ،در ثبت های مربوط به آنها ،مالیات بر ارزش افزوده لحاظ می گردد.
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فعالیت 12

1

جدول زیر را مطابق نمونه کامل کنید.
نام محصول

میز و صندلی
مواد اولیه
خرید فرش
خدمات تعمیراتی
خرید پنبه
خرید اتوبوس
..............
..............
..............

نام حساب مورد نظر

نوع استفاده در واحد
اقتصادی
شرکت بازرگانی شرکت تولیدی واحد خدماتی
اتاق مدیریت
تولید محصول
برای فروش
تعمیر دستگاه فتوکپی
تولید نخ
سرویس پرسنل شرکت
..............
..............
..............

اثاثه
ـ
..............
..............
ـ
..............
ـ
..............
ـ

اثاثه
..............
..............
..............
..............
ـ
ـ
..............

اثاثه
ـ
ـ
..............
ـ
ـ
..............
ـ
ـ

 ٢دریک واحد تولیدی چه نوع خریدهایی تحت عنوان «مواد اولیه» به ثبت می رسند؟با ذکر چند
نمونه بنویسید.
 ٣چند محصول تولیدی نام ببرید و برای هر کدام حداقل نام دو نوع مواد اولیه را بنویسید؟
 ٤به کمک دوستان خود ،چرخه خرید کاال را دریک برگ رسم کنید و مستندات خرید را در آن
نشان دهید؟
 ٥فاکتور خرید ،مطابق با مادۀ ( )169قانون مالیات های مستقیم ،حاوی چه اطالعاتی است؟ حداقل
 8مورد بنویسید.

نکته

منظور از خدمات ،انجام کارهایی را شامل می شود که برای انجام دهندۀ آن درآمد ایجاد می کند .به
شرطی که مطابق با نوع فعالیت وی باشد.
در نتیجه:
خرید خدمات از دیگران ،اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ،برای دریافت کنندۀ خدمات هزینه ایجاد می کند.

فعالیت 13
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 1به نظر شما آیا برای کارهای خدماتی خریداری شده مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می گردد؟
چرا؟
 2آیا برای خدمات دریافت شده ،فاکتور خدمات توسط ارائه دهندۀ خدمات صادر می شود؟
 3فاکتور خدمات ،منطبق با چه ویژگی هایی است؟ بحث کنید؟

مالیات برارزش افزوده

فروش کاال و خدمات
فروش کاال ،اجناسی را شامل می شود که هدف از خرید آنها ،فروش و کسب درآمد است؛ بنابراین ،کاالهای
خریداری شده ای را که به قصد ایجاد سود به فروش رسیده اند ،فروش کاال می نامند.
فروش خدمات
افراد یا مؤسساتی هستند که از طریق انجام کارهای خدماتی به سایر افراد یا مؤسسات ،اعم از حقیقی و
حقوقی ،به کسب درآمد می پردازند .اصطالحاً به این نوع از درآمد ،فروش خدمات گفته می شود.

فعالیت 14

 1به نظر شما اگر سه دستگاه یخچال برای استفاده در یک خوابگاه دانشجویی خریداری شده باشد و
یکی از آن یخچال ها به قیمت تمام شده به فروش برسد ،فروش کاال محسوب می شود؟ توضیح دهید؟
 2جدول زیر را کامل کنید.
نوع فعالیت
تعمیر وسایل خانگی
فروش مبل
خرید کاال
نقاشی ساختمان
حمل کاال (داخل شهری)
تولید خودرو
انجام خدمات ثبتی
پرداخت قبوض آب ،برق و ...
حمل و نقل پایانۀ باربری
بیمۀ خودرو
شهریۀ مدارس غیر انتفاعی

کار خدماتی

بازرگانی

تولیدی



ـ

ـ

 ٣چهار نوع فروش خدمات را نام ببرید؟
 ٤نام چند کارخانه و محصوالت تولیدی آنها را فهرست کنید .
 ٥چند شرکت بازرگانی (وارد کننده وسایل ورزشی) را نام ببرید و نام محصول یا کاالی عرضه شده
توسط آنها را بنویسید.

189

فعالیت 15

ـ مراحل فروش یک کاال یا محصول را طبق نمودار زیر تکمیل کنید:
صدور صورت حساب فروش کاال و خدمات
شرایط و نحوۀ فروش
امضا و مهر فروشنده
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

عوارض مالیات بر ارزش افزوده
فعالیت 16

فعالیت 17

فرق بین عوارض و مالیات بر ارزش افزوده چیست؟
موارد مشمول و غیر مشمول مالیات بر ارزش افزوده:
جدول زیر را مطابق با نمونه عالمت بزنید:
شرح فعالیت
تعمیر وسایل خانگی
فروش مبل
خرید کاال
نقاشی ساختمان
حمل کاال (داخل شهری)
تولید خودرو
انجام خدمات ثبتی
پرداخت قبوض آب ،برق و ...
حمل و نقل پایانۀ باربری
بیمۀ خودرو
شهریۀ مدارس غیر انتفاعی

مالیات بر ارزش افزوده

نوع فعالیت
خدماتی

تولیدی

بازرگانی

مشمول

غیر مشمول


ـ

ـ
ـ

ـ





ـ
ـ

کاالهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده:
عرضه و فروش کلیۀ کاالها و ارائۀ خدمات در ایران ،همچنین صادرات و واردات آنها ،به جز کاالها و خدمات
معاف ،مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
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مالیات برارزش افزوده

جدول زیر را کامل کنید:

فعالیت 18

نام کاال /خدمات

مشمول مالیات بر ارزش افزوده غیرمشمول مالیات بر ارزش افزوده

محصوالت تولیدی در کارخانجات
گندم
کنسرو محصوالت گوشتی
حمل و نقل درون شهری
حبوبات
ماهی
..........................................................
..........................................................
..........................................................

ـ



کاالهای غیرمشمول مالیات برارزش افزوده (معاف)
مطابق مادۀ  12قانون مالیات بر ارزش افزوده  17قسم از کاالها به شرح هر بند آن مشمول معافیت مالیات
بر ارزش افزوده هستند که به برخی از آنها اشاره می شود:
 1محصوالت کشاورزی فرآوری نشده
 2دام و طیور زنده ،آبزیان ،زنبور عسل و نوغان
 3انواع کود ،سم ،بذر و نهال
 4آرد خبازی ،نان ،گوشت ،قند ،شکر ،برنج ،حبوبات و سویا ،شیر ،پنیر ،روغن نباتی و شیر خشک مخصوص
تغذیه کودکان.
 5کتاب ،مطبوعات ،دفاترتحریر ،انواع کاغذ چاپ ،تحریر و مطبوعات
6
٨
10
12
14
16

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

٧
٩
11
13
15
17

............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
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فعالیت 19

 1حداقل  20نوع کاال و خدمات مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را با مراجعه به قانون
مالیات برارزش افزوده پیدا کنید و بنویسید.
 ٢آیا به فعالیت اتباع خارجی که در داخل ایران کاال خرید می کنند ،مالیات بر ارزش افزوده تعلق
می گیرد؟ توضیح دهید.

کارعملی1
یک نمونه از فرم پروانۀ کسب مربوط به اشخاص حقیقی را تهیه کنید؛ و در خصوص محتویات آن فرم و
مقایسه با کد اقتصادی و شناسه ملی با هم کالسی های خود بحث کنید.

کارعملی2
به کمک هم کالسی های خودتان ،نمونه گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده را تهیه کنید؛ و در خصوص
محتویات آن بحث کنید.
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مالیات برارزش افزوده

ارزشیابی
ردیف

شاخص های مورد ارزیابی

1

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

2

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

3

شرکت فعال در بحثهای گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل دربارۀ آنها

5

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف مالیات بر ارزش افزوده

7

تعریف کد اقتصادی

8

شناسۀ ملّی چیست

9

موارد مشمول مالیات بر ارزش افزوده

10

تعریف امضا الکترونیک

خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق
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قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده
مجموعه قوانین و مقرراتی که مشمول عرضۀ کاالها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات
کاالها به نحوی که تفاوت بین ارزش کاالها و خدمات عرضه شده با ارزش کاالها و خدمات خریداری یا
تحصیل شده را مشخص نماید ،شامل می شود.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده
طبق مادۀ  16قانون مالیات بر ارزش افزوده ،نرخ مالیات بر ارزش افزوده مشخص گردیده است.
فعالیت 20

به کمک هم کالسی هایتان نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده را از سال 87تاکنون تنظیم کنید؛ و
با هم مقایسه نمایید.

نکته

نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاالهای خاص با نرخ مالیات بر ارزش افزوده مندرج درماده  16قانون
مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است که شامل کاالهایی همچون
 1انواع سیگار و محصوالت دخانیات
 ٢انواع بنزین و سوخت هواپیما است.

فعالیت 21

آیا می دانید درصد مالیات بر ارزش افزوده کاالهای خاص مشمول مالیات بر ارزش افزوده ،چقدر است؟
با مراجعه به قانون مالیات بر ارزش افزوده به این سؤال پاسخ دهید.

فعالیت 22

در چه مواردی ،مالیات بر ارزش افزوده می تواند مشمول جرایم شود؟ نام ببرید.

موارد جرایم مالیاتی ارزش افزوده
مطابق ماده  22قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر و یا
درصورت تخلف از مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده ،عالوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلق و جریمه
تأخیر مشمول جریمه ای به شرح ذیل خواهند بود:
 1ثبت نام نکردن مؤدیان در مهلت مقرر ،معادل هفتاد و پنج درصد ( )%75مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ
ثبت نام یا شناسایی حسب مورد.
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مالیات برارزش افزوده

 ٢عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات و عوارض متعلق
 ٣عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات و عوارض متعلق
 ٤عدم درج و تکمیل اطالعات صورتحساب طبق نمونه اعالم شده ،معادل بیست و پنج درصد ( )%25مالیات
و عوارض متعلق
 ٥عدم تسلیم اظهار نامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد ،معادل پنجاه درصد ( )%50مالیات
و عوارض متعلق
 ٦عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد ( )%25مالیات و عوارض متعلق.
نکته

مطابق ماده  23قانون مالیات بر ارزش افزوده تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات
مقرر ،موجب تعلق جریمه ای به میزان  %2درماه نسبت به مالیات و عوارض
بر ارزش افزوده در موعد ّ
پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد بود.

فعالیت 23

با مراجعه به «قانون مالیات بر ارزش افزوده» در خصوص نکات مهم جرائم ماده  22و  23با یکدیگر
بحث نمایید.

مالیات بر ارزش افزوده دریافتی و پرداختی
معموالً فروشندگان کاال یا خدمات یا محصوالت تولیدی کارخانجات ،به هنگام تنظیم صورتحساب فروش با
توجه به سال مالی مورد نظر و نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران عالوه بر مبلغ صورتحساب
فروش ،مالیات و عوارض ارزش افزوده نیز دریافت می نمایند که توسط خریدار پرداخت می گردد به همین
دلیل فروشندگان ،دریافت کنندگان مالیات و عوارض ارزش افزوده و خریداران ،پرداخت کنندگان مالیات و
عوارض ارزش افزوده خواهند بود.
مالیات و عوارض دریافتی از خریداران ،بایستی در مهلت مقرر (تا  15روز پس از هر فصل گزارش اظهارنامه)
به حساب سازمان امور مالیاتی واریز گردد که برای سازمان مربوطه مالیات و عوارض دریافتی از مودی مالیاتی
محسوب خواهد شد.

فعالیت 24

با تهیه فرم صورتحساب خرید کاال و خدمات (مطابق با ماده  169قانون مالیات های مستقیم) به کمک
دوستان خود در کالس نسبت به تنظیم یک نمونه از آن اقدام نموده و مستندات مربوط به آن را
ضمیمه نمایید.
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کارعملی3
با توجه به اطالعات زیر مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده کاالهای زیر را با توجه به نرخ سال 1392و 1394
محاسبه کنید.

ردیف نام کاال
1

برنج

2

مواد اولیه

3

یخچال

4

ام دی اف

5

شکر

عوارض ارزش افزوده

مبلغ صورتحساب مالیات ارزش افزوده
(ریال)
1394 1393 1392 1394 1393 1392
25،000،000

مالحظات

120،000،000
9،000،000
40،000،000
8،000،000

 6مواد شوینده 3،200،000
جمع کل (ریال) 205،200،000

کارعملی4
با توجه به اطالعات کار عملی شماره ،3مبلغ کل صورتحساب کاالهای مشخص شده را با احتساب مالیات و
عوارض ارزش افزوده ،به تفکیک هر کاال محاسبه کرده و بنویسید.

ردیف نام کاال
1

برنج

2

مواد اولیه

3

یخچال

4

ام دی اف

5

شکر

عوارض ارزش افزوده

مبلغ صورتحساب مالیات ارزش افزوده
(ریال)
1394 1393 1392 1394 1393 1392
25،000،000
120،000،000
9،000،000
40،000،000
8،000،000

 6مواد شوینده 3،200،000
جمع کل (ریال) 205،200،000
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مالحظات

مالیات برارزش افزوده

کارعملی 5
شرکت «ساواالن» که به خرید و فروش دستگاه های الکترونیکی مشغول است ،برخی ازکاالهای خود را از
شرکت «سپهر» و برخی دیگر را از شرکت «ارشیا» خریداری کرده است.
کلیه خرید های این شرکت به صورت  %50نقدی و مابقی چک سه ماهه است.
مطلوب است:
تهیه فاکتور رسمی خرید جداگانه به تاریخ خرید ها از هر کدام از شرکت های فروشنده ،به طوری که:
 1تمامی مشخصات قید شده در فاکتور به طور کامل نوشته شده باشد.
 ٢مالیات و عوارض ارزش افزوده کاالهای خریداری شده نیز با توجه به نرخ سال جاری محاسبه و لحاظ
شده باشد.
 ٣مبلغ کل صورتحساب قابل پرداخت نیز محاسبه و نشان داده شود.
  شرح خریدها
95/10/5ـ خرید از شرکت سپهر:
،
،
 5عدد تلویزیون  24اینچ رنگی ،هر دستگاه  8 500 000یال
12عدد  44 LEDاینچ ،هر دستگاه  19،200،000ریال
 95/11/10خرید از شرکت ارشیا :
،
،
 20عدد  55 LEDاینچ ،هر دستگاه  32 700 000ریال
 6عدد  44 LCDاینچ ،هر دستگاه  2،370،000ریال

فعالیت 25

1
2

اظهارنامۀ مالیات بر ارزش افزوده در چه مواقعی از سال تنظیم و ارسال می گردد؟ شرح دهید.
منظور از گزارش فصلی چیست؟ در این خصوص بحث کنید.
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ارزشیابی
ردیف

شاخص های مورد ارزیابی

1

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

2

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

3

شرکت فعال در بحثهای گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل دربارۀ آنها

5

ارائۀ نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

جرائم مالیاتی ارزش افزوده

7

ارزش افزوده دریافتی و پرداختی

8

نرخ مالیات بر ارزش افزوده

9

معافیت های مالیاتی بر ارزش افزوده

10

نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
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خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق

مالیات برارزش افزوده

اظهارنامۀ مالیات بر ارزش افزوده
مؤدیان مشمول ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف اند ظرف مدت  15روز از پایان هر دورۀ
مالیاتی سه ماهه (مث ً
ال تا روز 15تیرماه درمورد دوره مالیاتی بهار) نسبت به تنظیم اظهار نامۀ مالیاتی خود
اقدام نمایند.
فعالیت 26

فرایند اصلی تنظیم و تسلیم اظهارنامه در این نظام مالیاتی را مشخص کنید.
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
فرمی است که در آن مودی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده ،صورت کلیۀ خریدهای خود (اعم از
خرید کاال ،مواد ،محصول و خدمات) و هم چنین صورت کلیۀ فروش های خود (اعم از فروش کاال ،مواد
اولیه ،محصول و خدمات) را در آن به سازمان امور مالیاتی ،از طریق سامانه مربوط به مالیات بر ارزش افزوده
به صورت دوره ای (فصلی) اظهار و ارسال می کند.

نکته

طبق مادۀ  8قانون مالیات بر ارزش افزوده ،اشخاصی که به عرضۀ کاال و ارائۀ خدمات و واردات و صادرات
آنها مبادرت میکنند ،بهعنوان مؤدی شناخته میشوند؛ و مشمول مقررات این قانون خواهند شد.

نکته

طبق مادۀ  10قانون مالیات بر ارزش افزوده ،هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه تقسیم
می شود.

در نتیجه:
گزارش های فصلی در پایان هر فصل طی اظهارنامه مالیاتی برای هر دوره تهیه و ارسال می گردد.
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فعالیت 27

 1به همراه هم کالسی هایتان فهرست زمان های مربوط به ارسال گزارش های فصلی را برای هر دوره
گزارش های فصلی تهیه کنید.
 ٢پس از تهیه و تنظیم اظهارنامۀ مالیات بر ارزش افزوده ،پرداخت اظهارنامه مزبور تا چه زمانی باید
انجام پذیرد؟ توضیح دهید.
 ٣اگر در زمان مقرر مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط مؤدی تسویه نشود ،یا ترتیبی برای
تسویه آن انجام نپذیرد ،چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ بررسی کنید؛ و توضیح دهید.
 ٤اگر مؤدی مالیاتی در زمان مقرر ،اظهارنامۀ مالیات بر ارزش افزوده را تکمیل و ارسال نکند؛ مشمول
چه جرائمی خواهد شد ؟ (با مراجعه به قانون مالیات بر ارزش افزوده این مورد را بررسی و توضیح دهید).
 ٥مبلغ خریدها و فروش های اعالمی مندرج در اظهارنامۀ مالیات بر ارزش افزوده از کدام منبع استخراج
و استفاده می شود؟ چرا؟

مثال 1

اطالعات زیر از دفاتر شرکت بازرگانی «اردبیل» برای دورۀ سه ماهه  96/7/1الی  96/9/30استخراج
شده است.
مطلوب است:
تنظیم اظهار نامۀ مالیات بر ارزش افزوده:
،
،
،
اطالعات مربوط :خرید کاال  100 000،000ریال ،فروش کاال  170 000 000ریال ،برگشت از
خرید کاال  15،000،000ریال ،برگشت از فروش کاال  30،000،000ریال

202

مالیات برارزش افزوده

203

توجه :براساس تبصره  2ماده  117قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران در سال  1390نرخ
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده  4درصد است که فعاالن اقتصادی مکلف اند مالیات را با نرخ  2/2درصد و
عوارض را با نرخ  1/8درصد محاسبه کنند؛ و به حساب های مربوط واریز نمایند.
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محاسبات:
فروش خالص کاال
مالیات ارزش افزودۀ فروش
عوارض ارزش افزودۀ فروش
خرید خالص کاال
مالیات ارزش افزودۀ خرید
عوارض ارزش افزودۀ خرید

170،000،000 – 30،000،000=140،000،000
140،000،000 × %6= 840،000
140،000،000 × %3 = 420،000
100،000،000 – 15،000،000 = 85،000،000
85،000،000 × %6 = 5،100،000
85،000،000 × %3 = 2،550،000

کار عملی 6
با کمک هم کالسی هایتان به سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده مراجعه کنید؛ و یک نمونه اظهارنامه
مالیات بر ارزش افزوده برای یک دوره (مث ً
ال دوره دوم) با توجه به مانده خریدها و فروش و درآمدهای یک
شرکت و مدارک و مستندات آنها تکمیل کنید.

کار عملی 7
اطالعات زیر مربوط به خرید ها و فروش های یک واحد بازرگانی است که از دفاتر قانونی و مستندات مالی آن
واحد استخراج شده است؛ اگر کلیۀ کاالها و خدمات ارائه شده توسط این واحد بازرگانی مشمول مالیات بر
ارزش افزوده باشد ،مطلوب است:
اظهار نامه مالیات بر ارزش افزودۀ این واحد اقتصادی را برای دورۀ اول تنظیم کنید.
اطالعات مورد نیاز :
،
،
،
خرید کاال  40 000،000ریال برگشت از خرید کاال  2 000 000ریال
فروش کاال  52،000،000ریال برگشت از فروش کاال  4،000،000ریال
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ارزشیابی
ردیف

شاخص های مورد ارزیابی

1

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

2

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

3

شرکت فعال در بحثهای گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل دربارۀ آنها

5

ارائۀ نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف اظهار نامۀ مالیات بر ارزش افزوده

7

گزارش فصلی چیست؟

8

فرایند اصلی تنظیم و تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

9

نحوه ارسال اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از نرم افزار

10

طراحی فرم مالیات بر ارزش افزوده
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ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق
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شناسایی اعتبار مالیاتی و تسویه آن
 1هرگونه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده در زمان خرید توسط مودیان اعم از وارد کنندگان،
تولید کنندگان ،توزیع کنندگان و صادرکنندگان که در این نظام مالیاتی به عنوان عامل وصول و نه پرداخت کننده
مالیات شناسایی می گردند ،طلب ایشان از دولت محسوب می شود و به صورت فصلی با سازمان امور مالیاتی
کشور تسویه می گردد.
 2تسویۀ مطالبات مؤدیان بابت مالیات های پرداختی ایشان در زمان خرید یا از طریق کسر از مطالبات
دریافتی از خریداران و یا از طریق استرداد توسط سازمان امورمالیاتی کشور به ایشان صورت می پذیرد.
فعالیت 28

 ١آیا می دانید منظور از تهاتر در زمان تسویۀ مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ توضیح دهید.
      ٢چه زمانی مؤدی مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور از بابت مالیات ارزش افزوده بدهکار
می گردد؟ توضیح دهید.

مأخذ محاسبه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده
طبق مادۀ  14قانون مالیات بر ارزش افزوده ،مأخذ محاسبۀ عوارض و مالیات ارزش افزوده ،بهای کاال یا
خدمات مندرج در صورتحساب خواهد بود .در مواردی که صورتحساب موجود نباشد ،یا از ارائۀ آن خودداری
شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته ،احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست ،مأخذ محاسبۀ
مالیات و عوارض ،بهای روز کاال یاخدمات به تاریخ روز تعلق مالیات و عوارض است و در مورد برگشت کاال،
فروشنده باید مالیات و عوارض مربوط به کاالی برگشت شده را به خریدار برگرداند.
وظایف و تکالیف قانونی مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده:
 1ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 ٢صدور صورتحساب
 ٣وصول مالیات و عوارض
 ٤تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
 ٥ثبت و نگهداری اسناد و مدارک
فعالیت 29

 ١اگر اسناد و مدارک موجود در شرکت با محتویات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مطابقت نداشته
باشد کوتاهی از طرف چه کسی است و چه عواقبی برای شرکت یا واحد اقتصادی خواهد داشت؟
 2به کمک هم کالسی های خود بررسی کنید که نحوۀ پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده در
زمان مقرر و تعیین شده به سازمان امورمالیاتی کشور به چه شکلی انجام می شود؟
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شیوۀ محاسبه و ثبت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده
در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و تکالیف قانونی مربوط و با توجه به رهنمودهای حسابداری جامعۀ
حسابداران رسمی ایران در زمینۀ ثبت حسابداری مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان ثبت نام شده و مکلف به وصول این
مالیات و عوارض باید در دفاتر کل سر فصل حساب هایی با عناوین ذیل افتتاح گردد.

سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده
سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

نحوۀ ثبت مالیات بر ارزش افزوده در دفتر روزنامه عمومی:
دفتر روزنامه عمومی
ردیف

تاریخ

شرح

روز ماه سال

عطف

خرید کاال  /مواد اولیه
سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده
موجودی نقد  /حساب های پرداختنی

بدهکار
××××
××××
××××

بستانکار

××××
××××

ثبت مربوط به صورتحساب خرید با پرداخت عوارض و مالیات ارزش افزوده مشمولین قانون مالیات بر ارزش
افزوده.
دفتر روزنامه عمومی
ردیف

تاریخ
روز

ماه سال

شرح

عطف بدهکار بستانکار

موجودی نقد  /حساب های دریافتنی
فروش کاال  /مواد اولیه
سایرحساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

××××
××××
××××
××××
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××××
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ثبت مربوط به صورتحساب فروش یا خدمات با پرداخت عوارض و مالیات ارزش افزوده مشمولین
قانون مالیات بر ارزش افزوده.
مودیان مالیات بر ارزش افزوده ،پس از وصول مالیات ها در هنگام فروش کاال یا ارائه خدمات مشمول قانون
مالیات بر ارزش افزوه باید در پایان هر دوره مالیاتی ،اقدام به تکمیل اظهارنامه و تسویه حساب مالیاتی نمایند.
در این حالت ثبت زیر نوشته خواهد شد:
دفتر روزنامه عمومی
ردیف

تاریخ
روز ماه سال

شرح
سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده
سایر حساب های دریافتنی (سازمان امور مالیاتی)
سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده
موجودی نقد (واریز مانده بدهی)
بابت ثبت مربوط به تهاتر مالیات و عوارض ارزش افزوده درپایان دوره
سه ماهه برای تسویه حساب با سازمان امور مالیاتی

نکته

عطف

بدهکار بستانکار

××××
××××

××××
××××

در ثبت تهاتر مالیات و عوارض ارزش افزوده چنانچه جمع مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش بزرگ تر
از جمع مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید باشد ،آنگاه مؤدی مالیاتی باید با پرداخت وجه نقد حداکثر
تا  15روز پس از اتمام دورۀ گزارش فصلی ،نسبت به تسویه حساب با سازمان امور مالیاتی اقدام کند و در
حالت عکس ،مابه التفاوت موجود تحت عنوان طلب از سازمان مالیاتی در دوره های بعدی لحاظ و مورد
محاسبه قرارخواهد گرفت.
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در پایان یک دورۀ سه ماهه ( 95/1/1تا  )95/3/31مانده خالص خرید کاال  8،000،000ریال و مالیات
بر ارزش افزوده خرید 720،000 ،ریال است .همچنین مانده خالص فروش کاال  11،000،000ریال
و مالیات بر ارزش افزوده فروش آن نیز  990،000ریال است .اگر شرکت  « ،مشگین شهر» بخواهد در
تاریخ  95/4/15مالیات بر ارزش افزوده مزبور را تسویه نماید ،ثبت سند حسابداری مربوط به تهاتر آن
به قرار زیر خواهد بود.

مثال 2

        

شماره سند:

تاریخ سند95/4/15 :
ردیف کد حساب
1

شرکت مشگین شهر

    سند حسابداری
شرح

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
    تعداد ضمائم2 :
مبلغ جزء بدهکار (ریال)

 200009سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

بستانکار
(ریال)

990،000

2

104001

سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

720،000

2

100001

موجودی نقد ـ بانک

270،000
990،000

جمع :نهصد و نود هزار ریال

990،000

شرح سند :بابت تهاتر مالیات ارزش افزوده خرید و فروش و واریز بدهی مالیات دوره به حساب امور مالیاتی
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:

کار عملی 8
شرکت تولیدی «بیله سوار» رویدادهای مالی زیر را در تاریخ های مشخص شده انجام داده است.
 95/2/5خرید  2000کیلوگرم مواد اولیه  Aبه ازای هر کیلوگرم  52،000ریال به صورت نقد.
 95/2/31خرید 10000کیلوگرم مواد اولیه  Bبه ازای هر کیلوگرم  63،000ریال به طور نصف نقد باقیمانده
با صدور چک40روزه .
 95/3/10فروش  500کیلوگرم از مواد اولیه  Aو  220کیلوگرم از مواد اولیه  Bبه ترتیب از قرار هر کیلو
  65،000ریال و  79،000ریال ،به صورت 1
__ نقد و باقیمانده وصول سفته دو ماهه.
4
مطلوب است:
 1ثبت رویدادهای مالی فوق در سند حسابداری شرکت با احتساب نرخ عوارض و مالیات ارزش افزوده سال
 1395و انتقال به حساب های مربوط.
 2ثبت مربوط به تسویۀ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به تاریخ .95/4/10
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شماره سند:
تاریخ سند:

   

        

ردیف کد حساب

شرکت :
سند حسابداری
شرح

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
    تعداد ضمائم:
مبلغ جزء بدهکار (ریال)

بستانکار(ریال)

جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:

شماره سند:
تاریخ سند:
ردیف کد حساب

تأیید کننده:

   

        

شرکت :
سند حسابداری
شرح

تصویب کننده:

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
    تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال)

بستانکار(ریال)

جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:
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شماره سند:
تاریخ سند:

   

        

ردیف کد حساب

شرکت :
سند حسابداری
شرح

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
    تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال)

بستانکار(ریال)

جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:

شماره سند:
تاریخ سند:
ردیف کد حساب

تأیید کننده:

   

        

شرکت :
سند حسابداری
شرح

تصویب کننده:

شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
    تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال)

جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:
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تأیید کننده:

تصویب کننده:

بستانکار(ریال)

مالیات برارزش افزوده
فعالیت 30

جدول زیر را کامل کنید.
مالیات بر ارزش افزوده فروش عوارض بر ارزش افزوده فروش

ردیف

شرح

1

اگر در زمان تسویه مالیات و عوارض
بر ارزش افزوده مانده مالیات و عوارض
بر ارزش افزوده خرید 4،298،000
ریال باشد و مبلغ وجه نقد پرداختی به
سازمان امور مالیاتی  685،000ریال
تعیین شود ،ماندۀ مالیات و عوارض بر
ارزش افزوده فروش چه مبلغی بوده
است؟

؟

؟

کارعملی 9
عملیات خرید کاال در یک فروشگاهی برای سه ماهه سوم سال (فصل پاییز) به شرح زیر است:
فروشنده شماره فاکتور تاریخ خرید

شرایط خرید

فروشگاه الف

00420

95/7/7

نسیه

شرکت ب

000598

95/7/18

نقدی

تولیدی ج

042947

95/8/25

چک سه ماهه

کارخانه د

039251

95/9/10

سفته دو ماهه

فروشگاه هـ

000610

95/9/20

1
ــ نقد و مابقی نسیه
2

مالیات
بر ارزش افزوده
720،000
870،000
1،302،000

عوارض
بر ارزش افزوده
360،000
435،000
651،000

مبلغ قابل پرداخت
13،080،000
15،850،000

1،830،000

915،000

23،653،000
33،245،000

522،000

261،000

9،483،000
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عملیات فروش کاالی مربوط به فروشگاه مذکور برای سه ماهه سوم سال (فصل پاییز) به شرح زیر است:
تاریخ
خریدار شماره فاکتور
فروش

مبلغ
عوارض
مالیات
بر ارزش افزوده بر ارزش افزوده قابل پرداخت

شرایط فروش

شرکت A

00057

95/7/12

نقدی

420،000

210،000

7،630،000

تولیدی B

00058

95/8/30

1
ــ نقدی و مابقی چک 2ماهه
4

1،188،000

594،000

21،582،000

مؤسسه F

00059

95/9/25

نسیه

516،000

258،000

9،347،000

فروشگاه E

00060

95/9/30

نقدی

1،470،000

735،000

26،705،000

مطلوب است:
 1با توجه به تاریخ خرید و فروش های مندرج در جدول ،ثبت های مربوط به آنها را با احتساب مالیات و
عوارض بر ارزش افزوده بنویسید و در حساب های مربوطه در دفتر کل به ثبت رسانده و مانده گیری کنید.
 1ثبت مربوط به تهاتر مالیات و عوارض ارزش افزوده را نوشته و مبلغ مربوط به تسویه حساب قابل ارائه به
سازمان امور مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده) را مشخص کنید.
صندلی

مصرف کننده

الوار

نجاری

تنه درخت

چوب بری

فاکتور فروش
صندلی به مصرف کننده
بهای صندلی25000 :
مالیات بر ارزش افزوده
750

فاکتور فروش
الوار به نجاری
بهای الوار15000 :
مالیات بر ارزش افزوده
450

فاکتور فروش
فاکتور تنه درخت به چوب بری
بهای تنه درخت10000 :
مالیات بر ارزش افزوده
300

پرداخت به نجاری25750 :

پرداخت به چوب بری15450 :

پرداخت به فروشنده10300 :

مالیات بر ارزش افزوده
پرداختی نجاری به
سازمان امور مالیاتی
750-450=300

مالیات بر ارزش افزوده
پرداختی چوببری به
سازمان امور مالیاتی
450-300=150

جمع وصولی سازمان امور مالیاتی در این فرایند
300+150+300=750
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بهره بردار

مالیات بر ارزش افزوده
پرداختی فروشنده تنه
به سازمان امور مالیاتی
300

مالیات برارزش افزوده

ارزشیابی
ردیف

شاخص های مورد ارزیابی

1

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

2

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

3

شرکت فعال در بحثهای گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل دربارۀ آنها

5

ارائۀ نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

اعتبار مالیاتی و نحوۀ ثبت آن

7

تکالیف قانونی مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده

8

نحوۀ محاسبۀ و ثبت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده

9

نحوۀ تهاتر مالیات بر ارزش افزوده

10

مقرر
نحوۀ تسویۀ مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در موعد ّ

خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق
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ارزشیابی شایستگی مالیات بر ارزش افزوده
شرح کار:

1
2
3
4

کنترل اسناد و مدارک مشمول مالیات بر ارزش افزوده
محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مربوطه
ثبت دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر قانونی

استاندارد عملکرد  :توانایی ثبت و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده ،طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه های سازمان
امور مالیاتی بر اساس اسناد و مدارک مثبته.
شاخص ها:

1
2
3
4

کنترل اسناد و مدارک مشمول بر مالیات بر ارزش افزوده
محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
تکمیل اظهارنامه مالیاتی بر ارزش افزوده در سامانه مربوطه
ثبت دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر قانونی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :شرایط :میز و صندلی ،اتاق کار ،رایانه ،ملزومات اداری ،ماشین حساب ،نرم افزار ،قانون مالیات بر ارزش افزوده ،آیین نامه
معامالت.
ابزار و تجهیزات :میز و صندلی ،اتاق کار ،رایانه ،ملزومات اداری ،ماشین حساب ،نرم افزار ،قانون مالیات بر ارزش افزوده ،آیین نامه
معامالت.
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

کنترل مستندات مشمول بر مالیات بر ارزش افزوده

1

2

انجام محاسبات مالیات بر ارزش افزوده

2

3

تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

٢

4

ثبت دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر قانونی

2

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو

2
*

پودمان 5

مالیاتتکلیفی

مالیات ابزار نیرومندی است که با کاربرد صحیح آن می توان تحوالت اساسی در شئون
مختلف زندگی اقتصادی و اجتماعی به وجود آورد .در واقع پیشرفت اقتصادی کشورها
وابستگی زیادی به برنامه مالیاتی آنها دارد .درآمدهای مالیاتی مطمئن ترین و سالم ترین
نوع درآمد برای دولت ها به حساب می آید .از نگاه دیگر وصول مالیات ازطرف دولت و
پرداخت آن از سوی مردم یک همیاری و همکاری متقابل و مشترک را به وجود آورده که
درتأمین هزینه های عمومی و نیازهای اجتماعی بسیار تأثیرگذار است.
درآمدهای مالیاتی در راستای تأمین هزینه های دولت ،شرایط نامطلوب اقتصادی جامعه را
بهبود می بخشد .سهم درآمدهای مالیاتی دولت ها ازتولید ناخالص داخلی کشورها معموالً
قابل توجه است .البته در اقتصاد ایران این سهم رقم بسیار ناچیزی است .نبود فاصله میان
دولت و مردم مهم ترین مسئله در پرداخت «بارغبت» مالیات است .زمانی که مردم بدانند
عدم پرداخت مالیات در نهایت به زیان خود آنهاست و مانع از اجرای برنامه های رفاهی
دولت خواهد شد ،پس مالیات را با رغبت پرداخت خواهند کرد.
«مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که افراد جامعه به تناسب استفاده از این هزینه
اجتماعی باید آن را متقبل و پرداخت نمایند».
صاحب نظران اقتصاد و توسعه معتقدندکه مناسب ترین نوع درآمد دولت ،مالیات است،که
باعث انتقال درآمد از گروه جامعه ثروتمند به اقشار کم درآمد می گردد.

ِن ل َ ُدن َ
ْک ُس ْل َطان ًا ن َِصی ًرا
اج َع ْل ل ِی م ْ
ب أَ ْدخِ ْلنِی ُم ْد َخ َل صِ ْد ٍق َوأَ ْخ ِر ْجنِی ُم ْخ َر َج صِ ْد ٍق َو ْ
َو ُق ْل َر ِّ
و بگو  :پروردگارا مرا (در هر کار) با صداقت وارد کن ،و با صداقت خارج ساز و از سوی خود ،حجتی یاری کننده
برایم قرار بده
(سورۀ االسراء ،آیۀ )80

مقدمه
آیا می دانید مالیات تکلیفی چیست؟
آیا می دانید مالیات های تکلیفی را چه کسانی پرداخت می کنند؟
اسناد و مدارک مشمول مالیات تکلیفی کدام هستند؟
نحوه محاسبه ،ثبت و پرداخت مالیات های تکلیفی به چه صورت است؟

استاندارد عملكرد کار
ثبت مالیات های تکلیفی طبق قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان امور
مالیاتی براساس مستندات و اسناد حسابداری

شایستگی  هایی که در این فصل کسب می کنید
1
2
3
4
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کنترل اسناد و مدارک مشمول مالیات تکلیفی
محاسبه مالیات تکلیفی
ثبت مالیات تکلیفی پرداختنی
ثبت پرداخت مالیات تکلیفی

مالیات تکلیفی

طبق قانون مالیات های مستقیم برخی از مقررات مربوط به پرداخت مالیات  ها به صورت تکلیفی آمده است.
یعنی قبل از اینکه وجوه پرداخت شود شخص باید مالیات را متناسب با احکام مقرر در قانون محاسبه و به
حساب اداره مالیاتی واریز نماید .طبیعی است چنین مالیات هایی در قانون محدود است.
فعالیت 1

درمورد مالیات های تکلیفی تحقیق کنید.
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

مالیاتهای تکلیفی چیست؟
براساس مفهوم لغوی منظور از مالیات های تکلیفی انجام یک تکلیف است و مقصود فرایند پرداخت نوعی
مالیات است که انجام آن را قانون بر عهده اشخاصی معین به صورت تکلیف قرارداده است.
این اشخاص معین قبل از پرداخت هر وجهی به اشخاص ثالث مکلف هستند مبالغی را طبق قانون از وجوه
مزبور کسر و در موعد مقرر به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نموده و مابقی را به اشخاص ثالث پرداخت
نمایند.
به عنوان مثال مالیات بر درآمد حقوق ،یک مالیات تکلیفی است که با توجه به نرخ ضریب مالیات ،توسط
پرداخت کننده کسر شده و مابقی حقوق پرداخت می شود.
به عبارتی ساده تر مالیات تکلیفی قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص است که تکلیف کسر و پرداخت آن
طبق احکام قانونی به عهده پرداخت کنندگان وجوه می باشد.
بنابراین سه عنصر کارفرما (کسی که تکلیف بر عهده اوست) ،مالیات و اشخاص ثالث در این میان نقش دارند.
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کار عملی 1
براساس تبصره  1و  2ماده  86قانون مالیات های مستقیم و با توجه به جدول زیر ،میزان درصد کسر
مالیات تکلیفی به اشخاص حقیقی ،توسط تمامی مؤسسات آموزشی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه ها
را مشخص نمایید.
ردیف

اشخاص حقیقی

1

حق پژوهش

2

حق التحقیق

3

حق التدریس

4

قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

درصد مالیات تکلیفی

تفاوت مالیات تکلیفی و مالیات بر درآمد یا عملکرد چیست؟
منظور از مالیات بر درآمد یا عملکرد ،مالیاتی است که مؤسسات پس از تنظیم صورت های مالی و تعیین سود
و زیان براساس ضرایب و مقدار تعیین شده در قانون ،ملزم به پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی می باشد.
ولی مالیات تکلیفی بخشی از مالیات بر درآمد افراد جامعه است که وظیفه پرداخت و کسر آن بر اساس قوانین
بر عهده افراد پرداخت کننده وجوه می باشد.

پرداخت مالیات یعنی توسعه و آبادانی کشور
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مالیات تکلیفی

انواع مالیات های تکلیفی:
مالیات های تکلیفی مقرر در قانون مالیات های
مستقیم به شرح جدول روبه رو است.

فعالیت 2

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

نوع مالیات تکلیفی

اجاره امالک
حقوق
مضاربه
حق الوکاله
اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج
مدیران تصفیه اشخاص حقوقی
مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی و مدیران تصفیه و ضامن ها
مؤسسات بیمه
منافع بالعوض اموال
نقل و انتقال سهام

تکلیف دستگاه ها و مؤسسات دولتی و اشخاص حقوقی هنگام پرداخت اجاره در خصوص کسر مالیات
چیست؟
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

اسناد و مدارک تعیین مالیات تکلیفی:
مهم ترین اسناد و مدارک تعیین مالیات تکلیفی به شرح زیر است:
ردیف

مالیات تکلیفی

اسناد و مدارک تعیین مالیات تکلیفی

1

اجاره امالک

اجاره نامه رسمی ـ ارزیابی امالک مشابه

2

حقوق

لیست حقوق و دستمزد

3

مضاربه

کلیه اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش و موجودی کاالی موضوع
مضاربه

4

حق الوکاله

قرارداد حق الوکاله و الصاق و ابطال تمبر براساس نرخ تعیین شده

5

اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج

اسناد و مدارک مستند مربوط به فعالیت های خدمات و تجاری

6

مدیران تصفیه اشخاص حقوقی

اسناد و مدارک مالی شرکت منحل شده

7

مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی و مدیران تصفیه
و ضامن ها

اطالعات مالی و اسناد انحالل شرکت

8

مؤسسات بیمه

قرارداد منعقده بابت بیمه نامه

9

منافع بالعوض اموال

اسناد و مدارک انتقال منافع مالی بالعوض

10

نقل و انتقال سهام

سهام و سهم الشرکه منتقل شده
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کار عملی 2
باتوجه به جدول زیرکدام یک ازفعالیت ها ،مالیات تکلیفی و کدام یک مالیات عملکرد است؟
ردیف
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شرح پرداخت

1

مالیات فروشگاه های زنجیره ای

2

مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی

3

مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی

4

مالیات فروشگاه های عمده فروشی

5

مالیات درآمد خدمات کارکنان

6

مالیات بر اجاره امالک (مستأجر شخص حقوقی)

7

مالیات بر اجاره امالک (مستأجر شخص حقیقی)

8

مالیات وکالی دادگستری

9

مالیات واحدهای تجاری بازرگانی

10

مالیات واحدهای خدماتی

11

مالیات خدمات مؤسسات حسابداری

مالیات تکلیفی

مالیات عملکرد


مالیات تکلیفی

شایستگی غیر فنی
مالیات و اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی اصطالحی است که در پی مقاوم سازی و ترمیم برخی از ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد
اقتصادی مطرح می شودکه قطعاً باور مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقالیی و مدبرانه ،پیش شرط
و الزام چنین موضوعی است .اقتصاد
مقاومتی کاهش وابستگی ها و تأکید
روی مزیت های تولید داخل و تالش
برای خوداتکایی است .یکی از مهم ترین
محورهای اجرای سیاست های ابالغی
اقتصاد مقاومتی تکیه مخارج دولتی بر
دریافت مالیات و کاهش وابستگی به
درآمدهای نفتی است.
از طرفی ،چالش مهم و اساسی در
اقتصاد مقاومتی ،تأمین درآمدها و منابع مالی است چرا که معموالً اولین مسئله ای که درشرایط تحریم هدف
قرار می گیرد ،منابع مالی است .کشورهای تحریم کننده با استفاده از ابزارها و روش های گوناگون سعی در
محدود کردن و قطع درآمدهای کشورهای تحریم شونده دارند ،تا آنها را دچار بحران های اقتصادی ،سیاسی و
اجتماعی کرده و وادار به پذیرش شرایط خود کنند .این محدودیت ها و تحریم ها در اقتصادهای تک محصولی
بیشتر نمود پیدا می کند .چرا که این گونه نظام های اقتصادی معموالً آسیب پذیر هستند و حتی درشرایط
عادی که تحریم یا فشار خارجی وجود ندارد ،ممکن است نوسانات قیمت و تحوالت بازارهای جهانی ،آنها
را دستخوش بحران کند .ازاین رو باید پایه های درآمدی دیگری در اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته و زمینه
آسیب پذیری را کاهش داد.
بی شک ،درآمدهای مالیاتی یکی از پایدارترین و درعین حال مطمئن ترین منابع درآمدی دولت ها جهت نیل
به اهداف اقتصادی و اجتماعی درجامعه به شمار می رود .کشورهای توسعه یافته به دلیل اتکا به همین منابع
مالیاتی در اقتصادشان از دهه های گذشته ،به صورت نظام مند و هدف مند از این ظرفیت بی پایان بهره می برند.
نظام مالیاتی پویا می تواند تمامی نیازهای یک اقتصاد مقاومتی را تأمین نماید ،زیرا دولت ها برای انجام وظایف
و اجرای تعهدات خود نیازمند منابع مالی هستند و مالیات به عنوان یک راهبرد می تواند اتکای درآمدهای
کشور را به درآمدهای نفتی کاهش دهد .چرا که تأمین مالی آن به وسیله خود افراد جامعه و مالیات های
پرداختی آنها است که موجب عدم نیاز مالی دولت به منابع دیگر می گردد و باعث استحکام پایه های آن
می شود .در واقع مالیات می تواند به عنوان کلیدی ترین منبع درآمدی دولت ،نقش به سزایی در شکوفایی
اقتصاد مقاومتی ایفا نماید.
از طرفی ،بایدپرداخت مالیات به یک باور و تکلیف اقتصادی نهادینه شده در مردم منجر شود ،اما از آنجا که
یکی از شروط اساسی ایجاد نظام مالیاتی مطلوب ،مقبولیت آن از سوی مردم و پرداخت داوطلبانه مالیات
است ،راهی به جز تقویت فرهنگ مالیاتی نیست چرا که با ایجاد زیرساخت ها و بسترهای فرهنگی مناسب
می توان انتظار ترغیب و مشارکت مردم به پرداخت مالیات را داشت.
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ارزشیابی
ردیف

شاخص های مورد ارزیابی

1

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

2

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

3

شرکت فعال در بحثهای گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل دربارۀ آنها

5

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف پرداخت های مشمول مالیات تکلیفی

7

ویژگی مالیات های تکلیفی و تفاوت آن با مالیات عملکرد

8

اسناد و مدارک تعیین مالیات تکلیفی

9

تفکیک مخارج مشمول مالیات تکلیفی از سایر پرداخت ها

10

انواع مالیات های تکلیفی
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خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق

مالیات تکلیفی

محاسبات مربوط به مالیات تکلیفی
فعالیت 3

الف) تفاوت بین مالیات های مستقیم و غیرمستقیم چیست؟
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ب) آیا هرنوع مالیات اجاره امالک تکلیفی محسوب می شود؟ بحث کنید.
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

مالیات اجاره امالک

براساس ماده  52قانون مالیات های مستقیم درآمد شخص
حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به
امالک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این
قانون مشمول مالیات بر درآمد امالک می باشد.

فعالیت 4

تفاوت مالکیت رهنی و مالکیت اجاره به شرط تملیک چیست؟
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

انواع مالیات بر درآمد اجاره (مستغالت)
الف) مالیات اجاره دست اول :مالیاتی است که به درآمد امالک و مستغالتی که از طرف مالک به اجاره
واگذار می شود تعلق می گیرد و در واقع موجر شخص مالک می باشد.
ب) مالیات اجاره دست دوم :هرگاه مستأجر محل مورد اجاره را به غیر واگذار نماید مشمول مالیات اجاره
دست دوم می باشد و در واقع موجر مالک نمی باشد.
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درآمد مشمول مالیات بر اجاره دست اول
طبق ماده  53قانون مالیات های مستقیم درآمد مشمول مالیات امالکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت
است از کل مال االجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست و پنج درصد ( )%25بابت هزینه ها و
استهالکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.
درآمد × %75کل مال االجاره = درآمد مشمول مالیات اجاره

مثال 1

اجاره بهای ساالنه یک دستگاه ساختمان  300متری به مبلغ  150،000،000ریال می باشد ،درآمد
مشمول مالیات ساالنه و میزان معافیت ماده  53قانون مالیات های مستقیم را محاسبه کنید.
پاسخ:
درآمد مشمول مالیات اجاره
		
معافیت ماده  53ق.م.م

فعالیت 5

150،000،000 × %75 = 112،500،000
150، 000، 000 × %25 = 37، 500، 000

چه بخش از مالیات های اجاره امالک تکلیفی محسوب می شوند؟
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

کار عملی 3
شخصی یک واحد آپارتمان  200متری خود را از ابتدای سال  ۱۳۹7به مدت یک سال به مبلغ ماهیانه
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ریال اجاره داده است.
مطلوب است:
محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره و معافیت ماده  53قانون مالیات های مستقیم
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کار عملی 4
باتوجه به میزان محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره امالک  ،جدول زیر را کامل کنید.
ردیف
1
2
3
4

دریافتی اجاره امالک
ساالنه
600، 000، 000

دریافتی اجاره امالک
ماهیانه

درآمد مشمول مالیات
ساالنه

30، 000، 000
21، 500، 000
495، 000، 000
69، 000، 000

5
6
فعالیت 6

میزان معافیت ساالنه
ماده  53ق.م.م

360، 000، 000

تفاوت بین حق واگذاری (سرقفلی) و اجاره چیست؟
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
درآمد مشمول مالیات براجاره دست دوم
هرگاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی
بابت ملک مورد اجاره.

نکته

در مورد اجاره دست دوم چون موجر مالک نیست لذا در محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره  %25ذکر شده در
ماده  ۵۳قانون مالیاتهای مستقیم بابت هزینهها و استهالکات و تعهدات مالک از اجاره دریافتی کسر نمیشود.

نکته

حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر
قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.
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کار عملی 5
با توجه به اطالعات جدول زیر درآمد مشمول مالیات اجاره امالک را محاسبه کنید؟
پرداختی بابت اجاره
دست دوم ساالنه

میزان معافیت ساالنه
ماده 53ق.م.م

درآمد مشمول مالیات
ساالنه

پرداختی بابت اجاره دست
ردیف
اول ساالنه
1

350، 000، 000

0

87، 500، 000

262، 500، 000

2

0

380، 000، 000

3

750، 000، 000

260، 000، 000

4

500، 000، 000

40، 000، 000

5

0

750، 000، 000

6

150، 000، 000

0

7

70، 000، 000

35، 000، 000

کار عملی 6
مؤسسه ساوه در ابتدای سال  ۱۳۹7طی یک سند رسمی یک مجتمع  ۴واحدی آپارتمان را به مدت  ۳سال
از آقای آروین اجاره نمود .مبلغ اجاره بهای ساالنه طبق سند تنظیمی  ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ریال می باشد .مؤسسه
آروین مجتمع  ۴واحدی را به  ۴نفر اجاره داده و در سال  ۱۳۹7جمعاً مبلغ  ۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ریال از
مستأجرین دریافت کرده است.
مطلوب است:
محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره مؤسسه « ساوه» در سال .1397
تفاوت بین رهن و اجاره چیست؟
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

فعالیت 7

نحوه محاسبه مالیات اجاره
1

اگر شخص حقیقی باشد

نرخ ماده  131قانون مالیاتهای مستقیم × درآمد مشمول مالیات اجاره = مالیات اجاره اشخاص حقیقی
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نرخ محاسبه مالیات براساس ماده  131قانون مالیات های مستقیم
نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای
است به شرح زیر است:
ماده  131قانون مالیات های مستقیم
تا میزان پانصد میلیون ( )500، 000، 000ریال درآمد مشمول مالیات

نرخ پانزده درصد
()%15

نسبت به مازاد پانصد میلیون ( )500، 000، 000ریال تا میزان یک
میلیارد ( )1، 000، 000، 000ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه

نرخ بیست درصد

ساالنه

نسبت به مازاد یک میلیارد ( )1، 000، 000، 000ریال درآمد مشمول
مالیات ساالنه

()%20
نرخ بیست و پنج درصد
()%25

 2اگر شخص حقوقی باشد
براساس ماده  105قانون مالیات های مستقیم جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی
سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود پس از وضع زیان های
حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ
جداگانه ای می باشد ،مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد ( )%25خواهند بود.
بنابراین نرخ مالیات بر درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی به صورت مقطوع  %25است.
 × %25درآمد مشمول مالیات اجاره=مالیات اجاره اشخاص حقوقی

مثال 2

درآمد مشمول مالیات اجاره ساالنه یک شخص حقیقی در سال  1/200/000/000ریال است مالیات
وی را براساس ضرایب ماده  131قانون مالیات های مستقیم محاسبه نمایید.
پاسخ:
جمع مالیات

500، 000، 000 × %15      =   75   ، 000، 000
500، 000، 000      × %20    = 100، 000، 000
200، 000، 000     × %25= 50، 000، 000
75، 000، 000 +100، 000، 000 +50، 000، 000=225، 000، 000
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مثال 3

درآمد مشمول مالیات اجاره یک شخص حقوقی ماهیانه به مبلغ  20، 000، 000ریال می باشد.
مالیات سالیانه این مؤسسه را حساب کنید.
پاسخ :
،
،
،
،
درآمد سالیانه
20 000 000×12=240 000 000
،
،
،
،
جمع مالیات 240 000 000×%25= 60 000 000

کار عملی 7
با توجه به اطالعات داده شده درجدول زیر میزان مالیات اجاره را برای هریک محاسبه کنید؟
ردیف

نام مؤسسه /مالک

نوع شخصیت

درآمد مشمول مالیات

1

شرکت سهامی نوبران

حقوقی

250، 000، 000

2

مؤسسه برنج فروشی نیما

حقیقی

175، 000، 000

3

اداره آموزش و پرورش

حقوقی

400، 000، 000

4

شرکت تعاونی کارگران

حقوقی

520، 000، 000

5

مؤسسه خدمات رایانه آشتیان

حقیقی

65 ، 000، 000

6

فروشگاه مواد غذایی زرندیه

حقیقی

1 ، 200، 000، 000

7

عمده فروشی فراهان

حقیقی

950، 000، 000

مالیات

کار عملی 8

آقای «  شکری» آپارتمان خود را در سال جاری ماهیانه به مبلغ  60، 000، 000ریال به اجاره واگذار نموده
است .درآمد مشمول مالیات ساالنه و مالیات وی را حساب کنید.

فعالیت 8

الف) تفاوت بین اجاره نامه رسمی و غیررسمی چیست؟
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ب) مبنای محاسبه درآمد اجاره برای تشخیص مالیات چگونه انجام می شود؟
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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کار عملی 9
مؤسسه محالت ساختمان مسکونی خود را به مدت یک سال به شخصی اجاره داده است .قرارداد در بنگاه
امالک رسمی تنظیم شده است .مبلغ اجاره ماهیانه 28، 000، 000ریال می باشدکه مورد قبول واقع نشد.
براساس دفترچه ارزش اداری هر متر عرصه  70، 000ریال و اعیانی  100، 000ریال است ،ضمناً زیر بنای
ملک  200متر و زمین آن  300متر مربع است.
مطلوب است :محاسبه مالیات ساالنه

کار عملی 10
بنگاه خمین کارگاهی را به مدت یک سال به تولیدی مهدی اجاره داده است .شروع قرارداد از ابتدای خردادماه
سال جاری است .مبلغ اجاره ماهیانه  6، 000، 000ریال است که مورد قبول اداره امورمالیاتی واقع نشد.
براساس دفترچه ارزش اجاری هر متر مربع مسکونی اعیانی  90، 000ریال و عرصه  60، 000ریال و هر متر
مربع تجاری اعیانی  140، 000ریال و عرصه  110، 000ریال است .زیر بنای ملک  250متر و عرصه آن
 400متر مربع است.
مطلوب است :محاسبه مالیات سال جاری
فعالیت 9

چه امالکی درایران مشمول مالیات بردرآمداجاره امالک نیستند؟
.....................................................................................................................................................................................

معافیتهای مالیاتی اجاره
 1محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک
اجاری تلقی نمی شود.
 2امالکی که مجاناً در اختیار سازمان ها قرار می گیرد غیر اجاری تلقی می شود.
 3از نظر مالیات بر درآمد اجاره امالک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می شود.
 4در مورد امالکی که با اثاثه یا ماشین آالت به اجاره واگذار می شود ،درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آالت
نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می شود.
 5مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به
اعالم وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد ( )%100مالیات
بر درآمد امالک اجاری معاف می باشد ،در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای
مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع
233

زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره امالک معاف می باشد.
 6هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی ،آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت
خویش اجاره نماید یا از خانة سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد
مشمول مالیات این فصل میزان مال االجاره ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یا توسط کارفرما
از حقوق وی کسر و یا برای محاسبة مالیات حقوق تقویم می گردد از کل مال االجارة دریافتی او کسر خواهد
شد.
 7در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده
( )84این قانون از درآمد مشمول مالیات ساالنة مستغالت از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل
مشمول مالیات می باشد.

مثال 4

آقای بدیعی کارگاهی را به همراه ماشین آالت داخل آن را از ابتدای سال جاری به مدت یک سال طی
سند رسمی به اجاره واگذار نموده است .بر اساس قرارداد اجاره ماهیانه ساختمان کارگاه ۳،۰۰۰،۰۰۰
ریال و ارزش اجاری ماشین آالت  ۲،۰۰۰،۰۰۰ریال تعیین گردیده است.
مطلوب است :محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره سال جاری و تعیین مالیات
پاسخ:
،
،
،
،
،
،
جمع درآمد اجاره ماهانه
3 000 000+2 000 000 = 5 000 000
،
،
،
،
5 000 000×12 = 60 000 000
جمع درآمد اجاره ساالنه
معافیت موضوع ماده 53
60، 000، 000×%25 = 15، 000، 000
،
،
،
،
،
،
60 000 000-15 000 000 = 45 000 000
درآمد مشمول مالیات اجاره سال جاری
،
،
،
،
مالیات پرداختی براساس ضرایب ماده 131
45 000 000 × %15 = 6 750 000

مثال 5

آقای آزادی یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت  240متر در اراک دارد که اجاره ماهیانه آن
 30، 000، 000ریال می باشد.
مطلوب است :محاسبه مالیات ماهیانه وساالنه
پاسخ:
30، 000، 000×12 = 360، 000، 000
جمع درآمد اجاره ساالنه
،
،
،
،
360 000 000 ÷ 240 = 1 500 000
اجاره هرمترمربع ساالنه
240-200=40
مقدار متراژ مشمول مالیات
،
،
،
،
درآمد مشمول مالیات اجاره
40×1 500 000×%75=45 000 000
مالیات ساالنه براساس ضرایب ماده 131
45، 000، 000 × %15 = 6، 750، 000
،
،
،
6 750 000 ÷ 12 =562 500
مالیات ماهیانه
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مالیات تکلیفی
فعالیت10

الف) آیا حقوق بازنشستگی و وظیفة دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده های بانکی برای اشخاص
حقیقی درآمد تلقی می شود؟
.....................................................................................................................................................................................
ب) وظایف اشخاص حقیقی مشمول طبق قانون جهت استفاده از معافیت ساالنه مستغالت چگونه
است؟
.....................................................................................................................................................................................

مثال 6

آقای امانی در ابتدای سال جاری ملک خود را با تنظیم قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی به مدت یک
سال اجاره داد .مبلغ اجاره ماهیانه  30، 000، 000ریال می باشد.آقای امانی به جز درآمد این ملک
عایدی دیگری ندارد.
مطلوب است:
،
،
محاسبه مالیات سال جاری (معافیت سال  1397مبلغ  216 000 000ریال است)
پاسخ:
درآمد مشمول مالیات قبل از کسر مالیات
30، 000، 000×12×%75=270، 000، 000
،
،
،
،
،
،
درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت 216 000 000=54 000 000ـ270 000 000
محاسبه براساس نرخ مالیات بردرآمد ماده 131ق م م:
،
،
،
،
مالیات آقای امانی
54 000 000×%15=8 100 000

کار عملی 11
مشمول و غیرمشمول بودن موارد زیر را از نظر مالیات بر درآمد اجاره امالک مشخص نمایید.
ردیف

شرح

1

آپارتمان 180متری در اراک

2

محل سکونت فرزند واجداد

3

اجاره ساختمان به صورت رایگان به بهزیستی

4

ساختمان  205متری دراراک

5

مغازه  30متری تجاری

6

واحد  120متری اداری

7

آپارتمان  165متری درتهران

مشمول مالیات اجاره

عدم مشمول مالیات اجاره
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کار عملی 12
آقای امیری کارمند بازنشسته آموزش و پرورش میباشد و غیر از حقوق بازنشستگی درآمد دیگری ندارد .ایشان
در فروردین ماه سال جاری یک واحد آپارتمان  300متری خود را در تهران با اجاره ماهیانه  45، 000، 000ریال
در اختیار مستأجر گذاشت.
مطلوب است :محاسبه مالیات ساالنه

نحوه پرداخت مالیات بر درآمد اجاره امالک
فعالیت 11

اظهارنامه مالیاتی چیست؟
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
طبق ماده  80قانون مالیات های مستقیم مالک یا مالکین مکلف هستند اظهارنامه مالیاتى هر سال درآمد
اجاره خود را تا پایان تیرماه سال بعد به حوزۀ مالیاتى مربوطه تسلیم و مالیات متعلقه را نیز پرداخت کنند.
همچنین براساس تبصره  9ماده  53قانون مالیات های مستقیم در صورتى که مستأجر اشخاص حقوقى (اعم از
دولتى یا خصوصى و یا نهادهاى عمومى غیردولتی) باشند هنگام پرداخت اجاره بهاء مکلف هستند مالیات
متعلقه را براساس قانون محاسبه ،کسر و ظرف مدت ده روز پس از کسر ،مالیات مربوطه را به اداره امور
اقتصادى و دارایى محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به مؤجر تسلیم نماید.

فعالیت 12

منظور از مالیات نقل و انتقال امالک چیست؟
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

مشمولین مالیات بر درآمد امالك
كلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از اینكه مالك عین ملك و یا مستأجر دارای حق واگذاری محل بابت
هرگونه واگذاری سرقفلی محل كسب خود یا انتقال حقوق مربوط به حق تصرف و یا حقوق ناشی از موقعیت
تجاری مشمول مالیات می باشند.
فعالیت 13
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چه عواملی در محاسبه ارزش معادالتی امالک تأثیر گذار هستند؟
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

مالیات تکلیفی

مالیات نقل و انتقال امالک
الف) مالیات انتقال امالک
براساس ماده  59قانون مالیات های مستقیم نقل و انتقال قطعی امالک به
مأخذ ارزش معامالتی و به نرخ پنج درصد ( )%5در تاریخ انتقال از طرف
مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد.
تبصره :چنانچه برای مورد معامله ارزش معامالتی تعیین نشده باشد ،ارزش
معامالتی نزدیک ترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.
مثال 7

اطالعات زیر مربوط به انتقال یک واحد مسکونی می باشد.
،
،
مساحت مفید آپارتمان  125متر مربع با ارزش معامالتی
 450 896 250ریال
 12، 000، 000ریال
میزان سهم از عرصه  66مترمربع با ارزش معامالتی
،
،
    48 721 700ریال
پارکینگ و مشاعات  28متر مربع با ارزش معامالتی
،
،
 92 210 450ریال
آسانسور با ارزش معامالتی
،
،
 711 828 400ریال
مجموع ارزش معامالتی آپارتمان مورد انتقال
مطلوب است :محاسبه مالیات نقل و انتقال واحد مسکونی
پاسخ:
،
،
،
،
  
711 828 400 × %5 = 35 591 420
ب) مالیات انتقال حق واگذاری امالک (حقوق صنفی و سرقفلی)
براساس ماده  59قانون مالیات های مستقیم انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب
حق و به نرخ دو درصد ( )%2در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد.
تبصره :حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق
ناشی از موقعیت تجاری محل.

مثال 8

فروشگاه تفرش حق واگذاری مغازه خود را با دریافت مبلغ  650، 000، 000ریال به مؤسسه آشتیان
واگذار نموده است .در صورتی که ارزش معامالتی حق واگذاری این واحد تجاری 500، 000، 000
ریال باشد.
مطلوب است :محاسبه مالیات حق واگذاری مغازه
پاسخ:
مالیات حق واگذاری مغازه
650، 000، 000 × %2 = 13، 000، 000
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جدول نرخ مالیات نقل و انتقال امالک
انواع نقل و انتقال امالک

نرخ مالیات

توضیحات

مالیات نقل و انتقال امالک براساس ارزش معامالتی

پنج درصد()%5

در تاریخ انتقال از طرف صاحب یا صاحبان

انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی صاحب حق

دودرصد()%2

در تاریخ واگذاری از طرف صاحب یا صاحبان

کار عملی 13
مؤسسه « خمین» ملکی را به مبلغ  750، 000، 000ریال براساس اطالعات زیربه فروش رسانده است.
 1این ملک شامل  3واحد آپارتمان مسكونی و یك باب واحد صنفی تجاری است.
 2عرصه ملك  300متر مربع و اعیان آن  200متر مربع می باشد.
 3ارزش معامالتی عرصه هر متر مربعی 900، 000ریال.
 4ارزش معامالتی اعیان هر متر مربع  550، 000ریال است.
 5حق واگذاری (سرقفلی) محل كسب  260، 000، 000ریال.
مطلوب است :محاسبه مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری قطعی ملك.

کار عملی 14
بنگاه « کمیجان»  4باب واحد تجاری خود را در سال جاری به مؤسسه « فراهان» واگذار نمود .در تاریخ انتقال
ارزش معامالتی ملک  589، 000، 000ریال و ارزش معامالتی حق واگذاری  885، 000، 000ریال است.
در صورتی که بنگاه « کمیجان» مبلغ  995، 000، 000ریال دریافت کرده باشد.
مطلوب است :محاسبه مالیات نقل و انتقال وحق واگذاری.
ج) مالیات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش
براساس ماده  77قانون مالیات های مستقیم درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع
ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود.
تبصره   :1اولین نقل و انتقال ساختمان های مذکور عالوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ( )59این
قانون مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ده درصد( )%10به مأخذ ارزش معامالتی ملک مورد انتقال است.
مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می شود.
تبصره   :2شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن
است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
تبصره   :3شهرداری ها موظف اند هم زمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب
را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی
کشور تعیین می گردد گزارش کنند.
تبصره      :4شهرهای زیر یک صد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.
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مالیات تکلیفی
مثال 9

آقای «  ایلیاد» یك دستگاه ساختمان نوساز واقع در اراک ،كه گواهی پایان كار آن در یک سال پیش
صادر گردیده بود به مبلغ  4، 500، 000، 000ریال به فروش رساند .در صورتی که ارزش معامالتی
عرصه  550، 000، 000ریال و ارزش معامالتی اعیانی آن  950، 000، 000ریال باشد.
مطلوب است :محاسبه مالیات نقل و انتقال ملك مزبور
پاسخ   :
،
،
،
،
،
،
،
جمع ارزش معامالتی عرصه و اعیانی550 000 000 + 950 000 000 = 1 500 000 000
مالیات نقل و انتقال
1، 500، 000، 000 × %5 = 75، 000، 000
،
،
،
،
مالیات ساخت وفروش
950 000 000 × %10 = 95 000 000
،
،
،
،
،
،
جمع مالیات نقل و انتقال وساخت وفروش 75 000 000 + 95 000 000 = 170 000 000

کار عملی 15
آقای «  امینی» یک دستگاه ساختمان خود را در تاریخ  1397/12/1به قیمت  35، 000، 000، 000ریال به
فروش رسانید .متراژ این ساختمان شامل 150متر عرصه و 250متر اعیانی است .همچنین تاریخ پایان کار
این ساختمان  1395/10/20است.
مطلوب است :محاسبه مالیات نقل و انتقال و ساخت و فروش در صورتی که ارزش معامالتی هر متر عرصه
 250، 000ریال و ارزش معامالتی هر متر اعیانی 340، 000ریال باشد.

مالیات تکلیفی حقوق
فعالیت 14

الف) میزان بخشودگی مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته چقدراست؟
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ب) نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی در سال جاری چگونه می باشد؟
ردیف

شرح

میزان درصد

1

تا مبلغ معافیت قانونی

؟

2

تا  3برابر مبلغ معافیت قانونی

؟

3

از  3تا  4برابر مبلغ معافیت قانونی

؟

4

از  4تا  6برابر مبلغ معافیت قانونی

؟

5

بیشتر از  6برابر مبلغ معافیت قانونی

؟
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تعریف مالیات حقوق
براساس ماده  82قانون مالیات های مستقیم درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر اعم از
حقیقی یا حقوقی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور
نقد یا غیر نقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.
همچنین درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور از طرف دولت جمهوری اسالمی ایران یا اشخاص
مقیم ایران از منابع ایرانی عاید شخص می شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.
فعالیت 15

در مورد نحوه ارسال لیست مالیات حقوق تحقیق کنید.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

انواع درآمد حقوق
الف) حقوق ثابت (اصل حقوق)
ب) مزایای مربوط به شغل که به دو دسته مزایای مستمر و مزایای غیرمستمر تفکیک می شود.
مالیات تکلیفی ماده  86ق.م.م
مثال
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تبصره 1

تبصره 2

پرداخت کننده
غیر اصلی

پرداخت توسط
دانشگاه ها ،مراکز و
مؤسسات آموزش
عالی ،پژوهشی و
فناوری

هنگام هر پرداخت
به اشخاص حقیقی

پرداخت به
کارکنان خود و غیر
کارکنان خود

مالیات متعلق با
رعایتمعافیتهای
قانونیبهغیرازماده84

حق التدریس
حق التحقیق
حق پژوهش
قراردادهای پژوهشی

به نرخ مقطوع %10

به نرخ مقطوع %10

به نرخ مقطوع %5

حقوق مستمر مهر ماه  1397کارگری در یک مؤسسه  26، 000، 000ریال میباشد همچنین نامبرده
در طی همین ماه مبلغ  18، 000، 000ریال بهعنوان حقپژوهش نیز از دانشگاه دریافت نموده است.
مطلوب است :محاسبه مالیات حقوق و حق پژوهش مهرماه ( 1397معافیت سالیانه )276، 000، 000
پاسخ:
،
،
،
،
،
،
23 000 000=3 000 000ـ26 000 000
حقوق مستمر ماهانه مشمول مالیات
،
،
،
مالیات حقوق مهرماه
3 000 000×%10=300 000
،
،
،
مالیات تکلیفی حق پژوهش
18 000 000×%5=900 000
300، 000+900، 000=1، 200، 000
جمع کل مالیات مهرماه

مالیات تکلیفی

مقررات ناظر بر اجرای تکالیف قانونی
فعالیت 16

مؤدیان مالیاتی چه کسانی هستند؟
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
همان طور که طبق قانون مالیات های مستقیم اجرای مسئولیت ها متناسب با اختیارات مراجع مالیاتی لحاظ
شده است درخصوص عدم اجرای تکالیف قانونی از طرف مؤدیان مالیاتی و یا اشخاص ثالث نیز جرایم نقدی
و مجازات حبس تأدیبی پیش بینی شده است و لذا براساس حکم کلی ماده  ۱۸۲قانون مالیات های مستقیم
کسانی که مطابق مقررات قانون مذکور مکلف به پرداخت مالیات دیگران می باشند و همچنین هرکسی که
پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر
مشمول جریمه ای شناخته شده اند ،در حکم مؤدی محسوب می شوند و از نظر وصول بدهی طبق مقررات
قانونی اجرای وصول مالیات ها با آنان رفتار خواهد شد.

فعالیت 17

جرایم مالیاتی طبق قانون چگونه می باشد؟
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
جرایم مالیاتی چیست؟
جرایم مالیاتی مواردی هستند که به دلیل عدم انجام تکالیف مالیاتی و یا انجام تکالیف مالیاتی بعد از مهلت
قانونی به مؤدیان تعلق می گیرند و بر اساس نوع تخلف صورت گرفته ،انواع و نرخ های متفاوتی دارند.
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برخی از جرایم و میزان آن در قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر است:
الف) جرایم مالیات بر درآمد امالک
ماده قانونی

نرخ جریمه

مأخذ

موضوع جریمه
تسلیم اظهارنامه خالف واقع

57

یک برابر

مالیات

پرداخت مالیات پس از آن موعد مقرر (تأخیر در پرداخت
مالیات)

190

 2/5درصد به ازای هرماه

مالیات

عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقیقی

192

 10درصد

مالیات

عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی

192

 30درصد

مالیات

عدم کسر و وایصال مالیات یا عدم پرداخت مالیات تکلیفی

199

 10درصد

مالیات
پرداخت نشده

 2/5درصد به ازای هرماه

مالیات

ب) جرایم مالیات بر درآمد حقوق
موضوع جریمه

ماده قانونی

نرخ جریمه

مأخذ

تسلیم خالف واقع یا عدم تسلیم لیست حقوق

197

 2درصد

حقوق پرداختنی

عدم کسر و وایصال مالیات حقوق

199

 10درصد

مالیات پرداخت نشده

 2/5درصد به ازای هرماه

مالیات پرداخت نشده

ج)جرایم سایر مالیات های تکلیفی
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موضوع جریمه

ماده قانونی

نرخ جریمه

مأخذ

تسلیم خالف واقع یا عدم تسلیم قرارداد

197

 1درصد

مبلغ قرارداد

عدم کسر ووایصال مالیات مؤدیان

199

 10درصد

مالیات پرداخت نشده

 2/5درصد به ازای هرماه

مالیات پرداخت نشده

مالیات تکلیفی
فعالیت 18

 1در مواردی که به موجب قانون مکلف به پرداخت مالیات براساس اظهارنامه مالیاتی باشیم و در
موعد مقرر اقدام نکنیم ،میزان جریمه ساالنه چقدر می باشد؟
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
 2تفاوت بین برگ تشخیص و برگ قطعی مالیات بر درآمد چیست؟
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

پیگیری جرایم مالیاتی:
پیگیری جرایم مالیاتی بر اساس تبصره های  1و  2ماده
 190قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر است:
تبصره  :1مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به
تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان
و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه
یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به
موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده اند ،در موارد
مذکور در مادة ( )239این قانون  ،هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با ادارة امور مالیاتی توافق
نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد ()%80
جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود .همچنین ،در صورتی که این گونه مؤدیان ظرف یک ماه از تاریخ
ابالغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد ()%40
جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.
تبصره  :2چنانچه فاصلة تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن
مالیات از یک سال تجاوز نماید جریمه دو و نیم درصد ( )%2/5در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت
زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابالغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود .سازمان
امورمالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نکنند که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا
یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.
فعالیت 19

جرایم مالیاتی درچه صورتی قابل بخشودگی است؟
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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شایستگی غیر فنی
تأثیر و نقش پرداخت مالیات در توسعه زیرساخت های
شهری
بهره گیری ازیک نظام مالیاتی جامع و متناسب با شرایط
اقتصادی کشور ،موجب توزیع عادالنه تر درآمدها ،دستیابی به
رشد اقتصادی باالتر ،توجه بیشتر به بخش خصوصی ،حساسیت
بیشتر دولت در زمینه هزینه کردن اعتبارات و در نتیجه اثربخشی
باالتر خواهد شد ،بنابراین همکاری و همراهی مردم با نظام
مالیاتی می تواند مهم ترین عامل رشد و توسعه جامعه ،تحقق
رفاه اجتماعی ،افزایش خدمات و عمران وآبادانی کشور شود.
از آنجا که مالیات نقش مؤثر و مستقیمی در تأمین منابع مالی
کشورها برعهده داشته و انجام پروژه های عمرانی و توسعه
زیرساخت ها ،ارتباط مستقیمی با میزان مالیات های وصول شده
دارد ،مالیات و توسعه عمرانی ،ارتباط معناداری پیدا خواهد
نمود .طرح های عمرانی همچون بزرگراه ها ،خیابان ها ،جاده ها و
پل ها ،حمل و نقل عمومی ،فرودگاه ها و خطوط هوایی ،منابع آبی ،مدیریت شهری ،تولید جریان برق و مخابرات،
ارتباطات ،مدیریت سالمت جامعه ،توسعه زیرساخت های آموزشی وگسترش خدمات درمناطق محروم ،نیازمند
بودجه قابل توجهی است که بخشی از آنها از محل درآمدهای مالیاتی تأمین خواهد شد .مالیات وپرداخت به
موقع آن ضامن بسترسازی و رفع نیازهای اولیه برای توسعه زیرساخت های کشوری و پیشبرد صحیح و بهینه
امور کشور است .مردم با پرداخت مالیات به موقع کمک شایان توجهی به تأمین بخش عظیمی از بودجه
کشور می کنند و به عبارتی دولت را برای تأمین منابع مالی برای اجرای این امر یاری می نمایند .مسئوالن و
مردم در شرایط کنونی به خوبی معایب اقتصاد تک محصولی یعنی وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی را
درک می کنند ،اقتصادی که به راحتی با تحریم یاکاهش قیمت جهانی نفت دچار مشکالت عدیده ای می شود،
نمی تواند قابل اتکا باشد .در این راستا با آگاه کردن مردم از نقش مالیات درتوسعه و ارتقا زیرساخت های کشور
می توان به افزایش سطح مشارکت مردم در پرداخت مالیات کمک نمود .بهره گیری از یک نظام مالیاتی جامع
و متناسب با شرایط اقتصادی کشور ،موجب توزیع عادالنه تر درآمدها ،دستیابی به رشد اقتصادی باالتر ،توجه
بیشتر به بخش خصوصی ،حساسیت بیشتر دولت در زمینه هزینه کردن اعتبارات و در نتیجه اثربخشی باالتر
خواهد شد ،بنابراین همکاری و همراهی مردم با نظام مالیاتی می تواند مهم ترین عامل رشدوتوسعه جامعه،
تحقق رفاه اجتماعی ،افزایش خدمات وعمران و آبادانی کشور شود.
امروزه اهمیت مالیات باعث شده است که این مقوله در رأس برنامه های اقتصادی دولت ها قرار گرفته و در این
میان مسئولین نظام مالیاتی نیز کوشیده اند با شفاف سازی و تبیین نقش مالیات در گرداندن چرخ اقتصادی
کشور ،راه کارهایی را ارائه نمایدکه موجب افزایش اعتماد عمومی و نیز مشارکت مردم درپرداخت مالیات شود.
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مالیات تکلیفی

ارزشیابی
ردیف

شاخص های مورد ارزیابی

1

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

2

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

3

شرکت فعال در بحثهای گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل دربارۀ آنها

5

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف مالیات اجاره و توانایی محاسبه مالیات اجاره

7

تعریف مالیات نقل و انتقال و توانایی محاسبه مالیات آن

8

تعریف مالیات حقوق و محاسبه آن

9

تعریف جرایم مالیاتی

10

توانایی پیگیری جرایم مالیاتی و کنترل مالیات پرداختی

خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق
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تعریف مالیات تکلیفی پرداختنی
فعالیت 20

تفاوت بین مالیات های «تکلیفی» و مالیات « برعملکرد» چیست؟
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
«مالیات تکلیفی» مالیاتی است که توسط پرداخت کننده براساس قوانین کسر می شود و به حساب سازمان
امورمالیاتی پرداخت می گردد.

ثبتهای مالیات تکلیفی
 1ثبت هزینه و درآمد اجاره
در ارتباط با شناخت درآمد و هزینه در دفاتر موجر و مستأجر در صورتی که مکلف به ثبت رویدادهای مالی در
دفاتر قانونی باشند ثبت های زیر اعمال می گردد:

دفاتر مستأجر:

« ثبت پرداخت اجاره بها»

شمارۀ سند:
تاریخ سند:

شرکت...
سند حسابداری
شرح

ردیف کد حساب
هزینه اجاره

شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
××
×

سایرحساب های پرداختنی ـ مالیات پرداختنی
موجودی نقد
جمع:

×
××

شرح سند :پرداخت اجاره ماه......
تنظیم کننده:
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تأیید کننده:

تصویب کننده:

××

مالیات تکلیفی

دفاتر موجر:

«  ثبت دریافت اجاره از مستأجر»

شمارۀ سند:
تاریخ سند:

شرکت...
سند حسابداری
شرح

ردیف کد حساب

شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

موجودی نقد

×

سایرحساب های دریافتنی ـ مطالبات فیش مالیاتی

×
××

درآمد اجاره
××

جمع:

××

شرح سند :پرداخت اجاره ماه......
تنظیم کننده:

تصویب کننده:

تأیید کننده:

2

ثبت هزینه « حقوق و دستمزد» « ،حق التدریس» « ،حق التحقیق»« ،حق پژوهش»:

شمارۀ سند:
تاریخ سند:

شرکت...
سند حسابداری
شرح

ردیف کد حساب

شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

هزینه حقوق ودستمزد

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
××

سایرحساب های پرداختنی ـ مالیات پرداختنی

×

موجودی نقد
جمع:

×
××

××

شرح سند :ثبت کسر مالیات حقوق ،حق التدریس ،حق التحقیق ،حق پژوهش ماه......
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:
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ثبت پرداخت مالیات تکلیفی:
هنگام پرداخت مالیات های تکلیفی به اداره امور مالیاتی ثبت های زیر صورت می گیرد
مالیات تکلیفی اجاره
1

دفاتر مستأجر

شمارۀ سند:
تاریخ سند:

شرکت...
سند حسابداری
شرح

ردیف کد حساب

شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

مبلغ جزء

سایرحساب های پرداختنی ـ مالیات پرداختنی

××
××

موجودی نقد
××

جمع:

××

شرح سند :پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی
تأیید کننده:

تنظیم کننده:

2

تصویب کننده:

دفاتر موجر

موجر در زمان دریافت فیش مالیاتی ثبت زیر را در دفاتر اعمال می کند.
شمارۀ سند:
تاریخ سند:

شرکت...
سند حسابداری
شرح

ردیف کد حساب
پیش پرداخت مالیات

شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
×

سایرحساب های دریافتنی ـ مطالبات فیش مالیاتی
جمع:

×
×

شرح سند :دریافت فیش مالیاتی اجاره ماه.....
تنظیم کننده:
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تأیید کننده:

تصویب کننده:

×

مالیات تکلیفی

نکته

مهلت پرداخت مالیات اجاره امالک
در صورتی که مستأجر شخص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی باشد هنگام پرداخت اجاره بهاء مکلف
است مالیات آن را طبق قانون کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و
رسید آن را به موجر تسلیم نماید.
3

پرداخت مالیات « ،حقوق و دستمزد»«،حق التدریس»«،حق التحقیق»« ،حق پژوهش»

شماره سند:
تاریخ سند:

شرکت...
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شرح
سایرحساب های پرداختنی ـ مالیات پرداختنی

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
××

موجودی نقد
جمع:

××
××

××

شرح سند :پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی
تنظیم کننده:

مثال 11

تأیید کننده:

تصویب کننده:

آقای قریشی حقوق بگیر اصلی شرکت خنداب است که در فروردین ماه سال جاری مبلغ 35، 000، 000
ریال حقوق از این شرکت دریافت نموده است .همچنین ایشان در همین ماه بابت حق پژوهش و
تحقیق از مؤسسه آموزشی « سینا» مبلغ  13، 000، 000ریال دریافت کرد.
مطلوب است:
(معافیت مالیاتی سال  1397اعمال شود و صرف     نظر از سایر معافیت ها)
الف) محاسبه و ثبت سند حقوق و مالیات در دفاتر شرکت « خنداب»
ب) ثبت پرداخت سند مالیات در دفاتر شرکت « خنداب»
ج) محاسبه و ثبت سند حق پژوهش و مالیات متعلقه در دفاتر مؤسسه آموزشی « سینا»
د) ثبت پرداخت سند مالیات در دفاتر مؤسسه آموزشی « سینا»
پاسخ:
،
،
،
،
،
،
35 000 000-23 000 000=12 000 000
مشمول مالیات
،
،
،
،
مالیات حقوق مربوط به شرکت خنداب
12 000 000×%10=1 200 000
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الف) ثبت حقوق و مالیات
شمارۀ سند:
تاریخ سند1397/1/31 :

شرکت خنداب
سند حسابداری
شرح

ردیف کد حساب

شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
35، 000، 000

هزینه حقوق ودستمزد
سایرحساب های پرداختنی ـ مالیات پرداختنی

1، 200، 000

موجودی نقد

33، 800، 000
35، 000، 000

جمع :سی وپنج میلیون ریال

35، 000، 000

شرح سند :ثبت حقوق وکسر مالیات فروردین ماه
تأیید کننده:

تنظیم کننده:

تصویب کننده:

ب)پرداخت مالیات
شمارۀ سند:
تاریخ سند1397/1/31 :
ردیف کد حساب

شرکت خنداب
سند حسابداری
شرح

سایرحساب های پرداختنی ـمالیات پرداختنی

     شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
1، 200، 000
1، 200، 000

موجودی نقد
1، 200، 000

جمع :یک میلیون و دویست هزار ریال
شرح سند :پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی
تنظیم کننده:
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تأیید کننده:

تصویب کننده:

1، 200، 000

مالیات تکلیفی

		
مالیات حق پژوهش وتحقیق مربوط به مؤسسه آموزشی سینا

13، 000، 000×%5 = 650، 000

ج) ثبت حق پژوهش و تحقیق
شمارۀ سند:
تاریخ سند1397/1/31 :

مؤسسه آموزشی سینا
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شرح

شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
13، 000، 000

هزینه حقوق ودستمزد

650، 000

سایرحساب های پرداختنی ـ مالیات پرداختنی

12، 350، 000

موجودی نقد
13، 000، 000

جمع :سیزده میلیون ریال

13، 000، 000

شرح سند :ثبت حق پژوهش و تحقیق و کسر مالیات در فروردین ماه
تأیید کننده:

تنظیم کننده:

تصویب کننده:

د)پرداخت مالیات
شمارۀ سند:
تاریخ سند1397/1/31 :

مؤسسه آموزشی سینا
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شرح

      شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

سایرحساب های پرداختنی ـ مالیات پرداختنی

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)
650/000

موجودی نقد
جمع :ششصد وپنجاه هزار ریال

650/000
650/000

650/000

شرح سند :پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:
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کار عملی 16
در ابتدای سال  1397یک مؤسسه دولتی آپارتمانی را به مبلغ ماهیانه  60، 000، 000ریال اجاره کرده است
و طبق قرارداد اجاره بها را در پایان هر ماه پرداخت می نماید.
الف) وظیفه مؤسسه مزبور پس از کسر مالیات چیست؟
ب) نحوه محاسبه وثبت اجاره و مالیات را برای پایان فروردین ماه محاسبه کنید.
ج) ثبت پرداخت مالیات درتاریخ 1397/2/15
پاسخ الف............................................................................................................................................................................ :
پاسخ ب:
شمارۀ سند:
تاریخ سند1397/1/31 :
ردیف کد حساب

شرکت
سند حسابداری
شرح

شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

جمع:
شرح سند :پرداخت اجاره فروردین ماه
تأیید کننده:

تنظیم کننده:

تصویب کننده:

پاسخ ج:
شمارۀ سند:
تاریخ سند1397/2/15 :
ردیف کد حساب

شرکت
سند حسابداری
شرح

شمارۀ صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

جمع:
شرح سند :پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی
تنظیم کننده:
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تأیید کننده:

تصویب کننده:

مالیات تکلیفی

کار عملی 17
یک «  بانک خصوصی» درابتدای تیرماه سال جاری ملکی را از آقای « رضایی» با عقد قرارداد یک ساله به مبلغ
ماهیانه  50، 000، 000ریال اجاره کرد و مقرر گردید در پایان هر ماه مبلغ مذکور را پس از کسر مالیات
تکلیفی پرداخت نماید.
مطلوب است :محاسبه و ثبت رویداد فوق در دفاتر «  بانک» و آقای «  رضایی» به تاریخ  31تیرماه
دفاتر بانک
1

پرداخت اجاره

شماره سند:
تاریخ سند/4/31 :
ردیف کد حساب

بانک
سند حسابداری
شرح

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

جمع:
شرح سند :پرداخت اجاره تیرماه
تأیید کننده:

تنظیم کننده:
2

تصویب کننده:

پرداخت مالیات به اداره امورمالیاتی

شماره سند:
تاریخ سند/4/31 :
ردیف کد حساب

بانک
سند حسابداری
شرح

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

جمع:
شرح سند :پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:
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دفاتر آقای رضایی
1

دریافت اجاره از مستأجر

شماره سند:
تاریخ سند/4/31 :

رضایی
سند حسابداری
شرح

ردیف کد حساب

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

جمع:
شرح سند :دریافت اجاره تیرماه
تأیید کننده:

تنظیم کننده:

2

تصویب کننده:

دریافت فیش مالیاتی

شماره سند:
تاریخ سند/4/31 :
ردیف کد حساب

رضایی
سند حسابداری
شرح

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

جمع:
شرح سند :دریافت فیش مالیات تیرماه
تنظیم کننده:
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تأیید کننده:

تصویب کننده:

مالیات تکلیفی

کار عملی 18

مؤسسه حسابداری «امین» در پایان بهمنماه سال جاری مبلغ  130، 000، 000ریال بهعنوان حقالتدریس به
مدرسین مؤسسه آموزشی خود که همگی شاغل در آموزش و پرورش میباشند پرداخت نمود.
مطلوب است :محاسبه وثبت حق التدریس وپرداخت مالیات

ثبت حق التدریس و مالیات
شماره سند:
تاریخ سند/11/30 :
ردیف کد حساب

مؤسسه امین
سند حسابداری
شرح

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

جمع:
شرح سند :ثبت حق التدریس و کسر مالیات در بهمن ماه
تأیید کننده:

تنظیم کننده:

تصویب کننده:

ب)پرداخت مالیات
شماره سند:
تاریخ سند/11/30 :
ردیف کد حساب

مؤسسه امین
سند حسابداری
شرح

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

جمع:
شرح سند :پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:
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شایستگی غیر فنی
فرار مالیاتی
فرار مالیاتی انجام اقدامات غیرقانونی از قبیل حساب سازی ،عدم ارائه دفاتر رسمی ،انجام فعالیت های اقتصادی
زیرزمینی و ...به منظور فرار از پرداخت مالیات است .در این راستا و برای رسیدن به این هدف ،درآمدی که
مشمول پرداخت مالیات می شود ،سودی که به آن مالیات تعلق می گیرد ،میزان یا منبع درآمدها ،مخفی
می گردد و یا اقداماتی که سبب تخفیف مالیاتی می گردند ،به طور کلی باالتر از میزان واقعی بیان می شوند.

علل مهم درفرارمالیاتی
دالیل فرارمالیاتی را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد.
 1عوامل نهادی
هنجارها و کنش های اجتماعی ،عدالت مالیاتی ،فساد ماموران مالیاتی ،عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در
جامعه ،عدم مبادله اطالعات کامل ،نبود سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات ،عدم استقبال ازتسلیم
اظهارنامه های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت های اجرایی دراین مورد ،تأخیردر وصول مالیات ،مشكالت
مربوط به تشخیص علی الراس مالیات ،قوانین پیچیده و متعدد ،عدم شناسایی مؤدیان و مستند نبودن میزان
درآمد آنها ،وجود معافیت های وسیع و متنوع و. ...
 2عوامل اقتصادی
نرخ و بار مالیاتی،درآمد مالیات دهندگان ،نرخ های تورم و بیكاری ،آزادسازی تجاری ،اندازه دولت و . ...
آثار فرار مالیاتی
فرار مالیاتی آثار سویی بر اقتصاد می گذاردکه
می توان به تأثیر آن بر رشد اقتصادی،
توزیع درآمد ،پس انداز بخش خصوصی،
سرمایه گذاری بخش دولتی و ...اشاره کرد.
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مالیات تکلیفی

ارزشیابی
ردیف

شاخص های مورد ارزیابی

1

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

2

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

3

شرکت فعال در بحثهای گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل دربارۀ آنها

5

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف مالیات های تکلیفی

7

توانایی محاسبه مالیات های تکلیفی

8

توانایی ثبت مالیات تکلیفی اجاره

9

توانایی ثبت مالیات تکلیفی حق التدریس ،حق التحقیق و...

10

توانایی ثبت پرداخت مالیات های تکلیفی

خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق
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ارزشیابی شایستگی مالیات تکلیفی
شرح کار:

1
2
3
4
5
6
7

كنترل مستندات مبنی بر مشمول بودن یا نبودن مالیات تکلیفی (هزینه و دارایی)
کنترل و اعمال ضرایب مالیات تکلیفی براساس قوانین و مقررات
محاسبه مالیات تکلیفی
محاسبه مالیات اجاره
ثبت مالیات تکلیفی پرداختی
ثبت پرداخت مالیات تکلیفی
اخذ اعالم وصول چک و فرم های تحویلی به سازمان امور مالیاتی

استاندارد عملکرد  :ثبت مالیات های تکلیفی طبق قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی
براساس مستندات و اسناد حسابداری
شاخص ها:

 1كنترل اسناد و مدارک مشمول مالیات تکلیفی
 3ثبت مالیات تکلیفی پرداختی

 2محاسبه مالیات تکلیفی
 4ثبت پرداخت مالیات تکلیفی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :میز و صندلی ـ ماشین حساب ـ نرم افزارکامپیوترـ پرینترـ نرم افزار وزارت دارایی ـ قانون مالیات های مستقیم ـ نرم افزار
ادارات مالیات مبنی برثبت مالیات های مکسوره
حداقل محاسبه مالیاتی تکلیفی  5مورد ـ حداکثر  25دقیقه در شرایط مختلف
ابزارو تجهیزات :میز و صندلی اداری ـ ملزومات اداری ـ ماشین حساب ـ کامپیوترـ پرینترـ نرم افزار مرتبط به وزارت دارایی ـ
قانون مالیات های مستقیم ـ نرم افزار حسابداری و مالی
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

کنترل اسناد و مدارک مشمول مالیات تکلیفی

1

2

محاسبه مالیات تکلیفی

2

3

ثبت مالیات تکلیفی پرداختنی

١

4

ثبت پرداخت مالیات تکلیفی

١

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو

2
*

مالیات تکلیفی

فهرست منابع
 1حسابداری صنعتی با تأکید برمسائل مدیریتی ـ جلد اول ـ چارلز تی .هورن گرن ـ جورج فاسترـ سریکانت
ام .داتارـ ترجمه دکتر علی پارسائیان ـ انتشارات ترمه ـ چاپ دوم1393
 2حسابداری صنعتی مقدماتی ـ ابوالقاسم عشقی و دیگران ـ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ـ وزارت
آموزش و پرورش
 3حسابداری خرید و فروش کاال ـ هیوا بلکامه و دیگران ـ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ـ وزارت آموزش
و پرورش
 4حسابداری مدیریت ـ جلد اول ـ چاپ 22ـ تألیف دکتر رضا شباهنگ ـ مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و
حسابرسی سازمان حسابرسی ـ نشریه شماره 131
 5حسابداری صنعتی(برنامه ریزی و کنترل) ـ جلداول ـ چاپ هشتم ـ مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و
حسابرسی سازمان حسابرسی ـ نشریه شماره 36
 6حسابداری صنعتی (برنامه ریزی و کنترل) ـ جلددوم ـ چاپ هفتم ـ مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و
حسابرسی سازمان حسابرسی ـ نشریه شماره 48
 7حسابداری صنعتی ـ جلد اول ـ تألیف دکتر محمدقسیم عثمانی و علی قاسم زاده ـ چاپ پنجم ـ انتشارات ترمه
 8حسابداری موجودی مواد و کاال ـ چاپ پنجم ـ ترجمه و تألیف رضا نظری ـ مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری
و حسابرسی سازمان حسابرسی ـ نشریه شماره 80
 9مجموعۀ قوانین مالیات های مستقیم جمهوری اسالمی ایران
 10سایت سازمان امور مالیاتی کشور www.intamedia.ir
 11مجموع قوانین مالیات ارزش افزوده جمهوری اسالمی ایران
 12سایت مالیات ارزش افزوده کشور www.vat.ir
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری
اسالمی ایران ،مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند .برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط
اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت ،کتاب های درسی را در اولین سال چاپ،
با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید .در انجام مطلوب این فرایند ،همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی
استان ها ،گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند .ضمن ارج
نهادن به تالش تمامی این همکاران ،اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود
محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.
اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب حسابداري بهاي تمام شده و مالياتي کد 212252
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

استان محل خدمت

استان محل خدمت

ردیف

قزوین

17

زهرا مصطفوي

خراسان رضوی

18

شهربانو محمدي

کرمان

البرز

19

بهزاد حق پرست

گیالن

20

كاني مرادي

کرمانشاه

مهدیه مظفری غربا

مازندران
ایالم
آذربایجان شرقی

چهارمحال  بختیاری

1

معصومه آبگونصاف

2

فاطمه مختاري

3

نیره ربیعی

4

مهرداد بهاروند

لرستان

5

فرهاد جعفری

همدان

21

6

معصومه پارسافر

شهرستان های تهران

22

فاطمه باستاني

7

محمد آقامحمدی

قزوین

23

ماهنده زارعي

8

عباالدین قیطولی

کرمانشاه

24

حبیب اله نظری

9

میالد تمیزی

اصفهان

25

حميرا كرجي

10

امیرعلی فهیمی

آذربایجان شرقی

26

محسن آسيابان

خراسان جنوبی

11

فرح السادات سابعی

همدان

27

حبیب پورعرب

خوزستان

12

الهه ارجمند

قم

28

سكينه منصوري

کهگیلویه و بویراحمد

13

قاسم رستگار

خراسان شمالی

29

مرضیه مهدیان پور

بوشهر

14

شبنم نعمت زاده

اردبیل

30

حمیده اعوانی

سمنان

15

پروین خواجه پور گلوساری

کرمان

31

محمد حسن داناي باغكي

16

مرجان مصلحيايي

فارس

کهگیلویه و بویراحمد
کردستان

خراسان رضوی

