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مخارج بعد از تحصیل دارایی های ثابت مشهود:
نماید. با  این دارایی ها پرداخت  ارتباط  را در  ثابت، مبالغی  از تحصیل دارایی های  بعد  امکان دارد مؤسسه 

به دو دسته زیر تقسیم می شوند: ثابت  از تحصیل دارایی های  بعد  هزینه های 
الف( تعمیرات جزئی:

 مخارجی از قبیل تعمیرات عادی که منافع حاصل از خدمات دارایی را افزایش نداده و برای حفظ دارایی در 
وضعیت عادی صورت می گیرد، به عنوان هزینه های جاری ثبت می شود، مانند تعویض الستیک وسایط نقلیه، 

تعمیر جزئی ساختمان مؤسسه و غیره.

ب( تعمیرات اساسی )مخارج سرمایه ای(:
اساسی در  بهبود  و  افزایش عمر مفید  افزایش ظرفیت و کارایی،  به  بهسازی که  و  تعویض  مانند  مخارجی 
کیفیت محصول یا کاهش بهای تمام شده محصول  تولیدی توسط دارایی منجر می گردد به عنوان تعمیرات 
استفاده  آتی مورد  به دوره های  استهالک  از طریق  و  این مخارج  دارایی مربوطه منظور  به حساب  اساسی 

می شود.  سرشکن 
نحوه مستهلک نمودن تعمیرات اساسی:

طبق ماده 149 قانون مالیات های مستقیم، مخارج مربوط به تعمیر اساسی دارایی در زمان انجام هزینه به 
ارزش دفتری دارایی اضافه و در طی باقیمانده عمر مفید دارایی، قابل استهالک خواهد بود. مخارج مربوط به 
تعمیر اساسی دارایی های ثابت که پس از پایان عمر مفید دارایی انجام می شود، در سال انجام مخارج، قابل 

استهالک است.
مثال:

اطالعات زیر مربوط به شرکت »خلیج فارس« در دست است:

بهای تمام شده ماشین آالت در تاریخ 1392/1/1 )تاریخ خرید(                   50،000،000 ریال 
عمر مفید دارایی                                                                                          10 سال                                                                                                 

مانده استهالک انباشته تا پایان سال 1394                                                  15،000،000
روش استهالک                                                                                        خط مستقیم    

شرکت هرمزگان در ابتدای سال 1390 تجهیزاتی را به قیمت تمام شده 18،000،000 ریال خریداری فعالیت
نمود، این شرکت از دارایی مذکور در سالهای 1390 الی 1392 استفاده و استهالک آن را محاسبه کرد، 
ولی در سال 1393 به دالیلی فقط 2 ماه آخر از این دارایی استفاده کرد، اگر ارزش اسقاط دارایی و عمر 
مفید آن به ترتیب 3،000،000 ریال و 5 سال و روش محاسبه استهالک خط مستقیم باشد، استهالک 

دارایی در سال 93 چند ریال است؟ 

مدت باقیمانده از عمر مفید تجهیزات شرکت هرمزگان را بنویسید.فعالیت
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شرکت در ابتدای سال 1395 مبلغ 7،000،000 ریال بابت تعمیرات اساسی ماشین آالت از حساب جاری 
پرداخت نمود، این تعمیرات باعث افزایش کارایی این دارایی شده است.

مطلوب است:
 الف(ثبت پرداخت بابت تعمیرات اساسی در سند حسابداری

                  ب( ثبت استهالک دارایی در پایان سال 1395

شماره سند:                                                   شرکت خلیج فارس                                  شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 1395/1/1                                       سند حسابداری                                       تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
7،000،000ماشین آالت

7،000،000                موجودی نقد ـ بانک
جمع: هفت میلیون ریال

شرح سند: پرداخت بابت تعمیرات اساسی ماشین آالت 
تنظیم کننده:                                       تأیید کننده:                                                 تصویب کننده:

محاسبه هزینه استهالک در سال 1395:
50،000،000بهای تمام شده ماشین آالت

7،000،000+ تعمیرات اساسی
57،000،000بهای تمام شده جدید

)15،000،000(کسر می شود: استهالک انباشته
42،000،000ارزش دفتری )مبنای محاسبه استهالک(

7÷ عمر مفید باقیمانده
   6،000،000هزینه استهالک ساالنه

شماره سند:                                                شرکت  خلیج فارس                                    شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 1395/12/30                               سند حسابداری                                         تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
6،000،000هزینه استهالک ماشین آالت

6،000،000                استهالک انباشته ماشین آالت
جمع:  شش میلیون ریال

شرح سند: استهالک ماشین آالت در سال 1395
تنظیم کننده:                                           تأیید کننده:                                                       تصویب کننده:
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لیست دارایی های ثابت و مشخصات آن 
 صورت برداری از دارایی های ثابت به منظور مشخص کردن وضعیت دارایی ثابت شرکت از نظر کّمی و کیفی 
تنظیم می گردد، فرم صورت برداری از دارایی های ثابت با توّجه به نوع دارایی ثابت، شکل های متفاوتی دارد، 

یک نمونه از  این فرم ها به صورت زیر ارائه شده است:

افرادی که فرم باال را تکمیل می کنند باید اطالعات دقیق مربوط به اموال را در آن ذکر نمایند، پس از پایان 
تهیه  را  گزارشی  نشده  مشاهده  ثابت  دارایی های  مورد  در  اموال  ادارۀ  رئیس  آن،  بررسی  و  صورت برداری 
می کند، همچنین دارایی های مازاد باید به بخش هایی که نیاز دارند ارسال گردد، دارایی هایی که نیاز به تعمیر 
دارند، باید پیگیری های الزم برای تعمیر آنها صورت گیرد و درنهایت در خصوص دارایی اسقاطی تصمیمات 

الزم اخذ شود.

لیست صورت برداری دارایی ثابت

شرکت ..............................

فرم صورت برداری اموال

تاریخ صورت برداری .......................                             لغایت ............................                                  واحد: ..................

ف
ردی

وضعیتمحل استقرار زمان مشاهدهسریال فنیمشخصات اموال

1234نام مسئول نگهداریکدقسمتشرحپالک

1

2

3

4

5

مدیر امور مالیرئیس اداره حسابداری مدیریتکارشناس مسئول امین اموالامین اموال

نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی

امضاءامضاءامضاءامضاء

4ـ اسقاط3ـ مازاد2ـ قابل استفاده1ـ نو
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مسائل پایان پودمان    

1  آیا مؤسسه ای می تواند در هر سال از یک روش خاص برای محاسبه استهالک دارایی استفاده کند 
و روش استهالک را تغییر دهد؟ دلیل آن را بیان کنید. 

2   اگر مؤسسه ای برای انجام کارهای اداری خود اقدام به خرید یک دستگاه رایانه به ارزش 25،000،000 ریال 
نمود که شامل صفحه کلید، صفحه نمایش، موس، اسپیکر، کیس و غیره، استهالک رایانه باید یکجا محاسبه 

گردد یا استهالک هر قطعه به طور جداگانه محاسبه می گردد؟

بحث کنید

هر یک از نمودارهای زیر مربوط به کدام روش استهالک است؟فعالیت

کار عملی 17   

شرکت گلستان اثاثه ای را به بهای تمام شده 1،600،000 ریال خریداری نمود، ارزش اسقاط دارایی پس از 
5 سال معادل 100،000 ریال است.

مطلوب است: 
تنظیم جدول استهالک اثاثه در طی عمر مفید براساس روش های زیر:

1  خط مستقیم
2  مجموع سنوات

3  نزولی با نرخ مضاعف

مبلغ استهالکمبلغ استهالکمبلغ استهالک

 زمان
روش ...........................................

 زمان
روش ...........................................

 زمان
روش ...........................................

بهای تمام شده یک دارایی در شرکت سبزوار 48،000،000 ریال و عمر مفید آن 15 سال و فاقد فعالیت
ارزش اسقاط است، اگر روش محاسبه استهالک آن مجموع سنوات باشد.

مبلغ استهالک دارایی در هر یک از سال های زیر را محاسبه نمایید:
سال اول .................       سال ششم .................       سال دوازدهم .................       سال پانزدهم .................
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کار عملی 18   

در ابتدای سال 1395 شرکت اهواز یک دستگاه ماشین آالت به مشخصات زیر خریداری نمود:
بهای تمام شده 380،000،000 ریال ـ ارزش اسقاط      20،000،000

برآورد عمر مفید:    
برحسب سال:                      8 سال 

برحسب ساعات کارکرد         90،000 ساعت
برحسب میزان تولید            72،000 واحد

مطلوب است: 
محاسبه مبلغ استهالک ماشین آالت در پایان سال های 1395 و 1396 بر اساس هریک از روش های زیر:

الف( خط مستقیم 
ب( مانده نزولی با نرخ %12

ج( مجموع سنوات 
د( نزولی با نرخ مضاعف

هـ( ساعات کارکرد با فرض اینکه ساعات کارکرد دارایی در سال های مذکور به ترتیب 14،000 و 11،500 
ساعت است.

و( میزان تولید با فرض  اینکه مقدار تولید دارایی در سال های مذکور به ترتیب  10،500 و 9،800 واحد 
است.

کار عملی 19   

اطالعات زیر مربوط به اولین سال بهره برداری از دارایی های ثابت شرکت اراک است، به جای عالمت سؤال 
گزینه مناسب را بنویسید.

بهاینام دارایی
تمام شده

عمر 
مفید

ارزش 
اسقاط

روش محاسبه 
استهالک

ماه های
 بهره برداری

نرخ 
استهالک

مبلغ 
استهالک

؟ـ5خط مستقیمصفر12،000،00010سردخانه
؟12%8مانده نزولیصفر-45،000،000ژنراتور

412،500ـ9خط مستقیم10500،000؟موتورسیکلت
1،550،000ـ12خط مستقیمصفر؟6،200،000حق الّتألیف
؟ـ9مجموع سنوات7،400،0006400،000اثاثه اداری
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کار عملی 20   
با مراجعه به کتاب همراه هنرجو، نحوه محاسبه استهالک دارایی های زیر را بر اساس ماده 149 مالیات های 

مستقیم تعیین نمایید.

نرخ/ مدت روش محاسبه استهالکنام دارایی
چمن طبیعی

چمن مصنوعی
شتر مرغ

اثاثیه هتل ها
پمپ های سانتریفیوژ

وانت بار

کار عملی 21   

اطالعات زیر مربوط به دارایی های ثابت شرکت البرز در سال 1395 می باشد.
مانده دارایی ها در ابتدای دوره:

مانده استهالک انباشتهروش استهالکعمر مفیدارزش اسقاطبهای تمام شدهنام دارایی

2،000،000خط مستقیم15صفر120،000،000ساختمان آجری

13،700،000نزولی با نرخ 15%-صفر80،000،000ماشین آالت

رویدادهای طی سال 1395:

تاریخ 1395/2/18: خرید یک دستگاه وسایط نقلیه به بهای تمام شده 65،000،000 ریال و پرداخت وجه 
آن پس از محاسبه مالیات بر ارزش افزوده از حساب جاری شرکت، عمر مفید دارایی 10 سال و ارزش اسقاط 

آن صفر و براساس روش خط مستقیم مستهلک می شود.
بهای   %40 پرداخت  و  ریال   380،000،000 ارزش  به  فلزی  ساختمان  دستگاه  یک  خرید   :1395/4/2
ساختمان از حساب جاری و بابت مابقی قرار شد 6 ماه دیگر پرداخت شود، همچنین حق  کمیسیون بنگاه 
380،000 ریال است که با احتساب مالیات از حساب صندوق شرکت پرداخت شد. روش محاسبه استهالک 

خط مستقیم و عمر مفید آن 25 سال بوده و ارزش اسقاط دارایی صفر می باشد.
95/7/17: خرید یک دستگاه تست اسکناس معادل 1،300،000 ریال از یک فروشنده ای که در سامانه 
مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نکرده است. وجه فاکتور از حساب جاری پرداخت گردید. ارزش اسقاط دارایی 

100،000 ریال و عمر مفید آن 5 سال و روش های محاسبه استهالک، خط مستقیم است.
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مطلوب است: 
محاسبه استهالک دارایی های شرکت البرز در سال 1395 و تکمیل جدول زیر.

شرکت البرز

جدول دارایی های ثابت و استهالک آنها موضوع ماده 149 قانون مالیات های مستقیم سال مالی 1395

شرح اقالم 
دارایی

ارزش دفتریاستهالک انباشتهبهای تمام شده

مانده 
اول 
دوره

دارایی 
خریداری شده 

طی دوره

دارایی 
فروش رفته 

طی دوره

انتقاالت 
بین اقالم 
دارایی ها

مانده
آخر دوره

مانده 
اول دوره

استهالک 
سال جاری

استهالک 
دارایی های 
فروش رفته

انتقاالت 
بین اقالم 
دارایی ها

مانده 
پایان دوره

مانده پایان 
سال مالی )نقل 

به ترازنامه(

ساختمان

ماشین آالت

وسایط نقلیه

اثاثه و منصوبات

جمع کل
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1  عمر مفید و ارزش اسقاط به صورت ......................... تعیین می گردند.
2  هنگامی که مانده ارزش دفتری دارایی به کمتر از ......................... درصد  بهای تمام شده دارایی برسد، کل 

مانده ارزش دفتری در سال بعد یکجا قابل استهالک است.
3   برای محاسبه استهالک طبق قانون مالیات های مستقیم، ارزش اسقاط دارایی معادل .........................  در 

نظر گرفته می شود.
4   از دالیل بهای تمام شده دارایی ثابت می باشد.

5   دارایی، منابع اقتصادی واحد اقتصادی هستند که دارای منافع ......................... باشد.
6   اگر عمر مفید اثاثه ای 4 سال باشد، مجموع سنوات آن معادل  ......................... است.

7   از دالیل محاسبه استهالک دارایی های ثابت می باشد.
8   محاسبه استهالک برای رعایت کدام یک از اصول حسابداری صورت می گیرد.

9    از فراورده های نفت است.
10   اختصاص یک کد یا شناسه خاصی به یک دارایی برای کنترل مؤثر آن در یک واحد اقتصادی.

11 به فضایي گفته مي شود که براساس یک سیستم طبقه بندي صحیح، اموال یک واحد اقتصادی در آن 

مي شود.  نگهداري 
12 یکی از منابع طبیعی که دارای ارزش باالیی است.

13 استهالک در لغت به معنای ......................... است.

14 از دارایی ثابت مشهود که استهالک پذیر نیست.

15 استهالک در این روش براساس مقدار محصول تولید شده و ساعات فعالیت محاسبه می شود.

16 از اجزای معادله حسابداری است.

17 معموالً منابع طبیعي به عنوان دارایي هاي .........................  شونده شناخته می شوند.

کار عملی 22   

جدول زیر را با توّجه به اطالعات ذکر شده تکمیل نمایید.
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شرح کار:
1  آشنایي با جدول استهالک موضوع ماده 149 قانون مالیات هاي مستقیم )آشنایي با روش هاي استهالک(

2 توانایي محاسبه استهالک موضوع ماده 149 قانون مالیات هاي مستقیم
3 توانایي تهیه و تنظیم جدول استهالک دارایي ها

4 توانایي صدور سند حسابرسي استهالک دارایي ها
5 آشنایي با ارزش دفتري و قیمت تمام شده دارایي

6 تنظیم کارت اموال )قیمت خرید ، ارزش اسقاط ، عمر مفید روش استهالک و ...(
7 توانایي ثبت استهالک در کارت دارایي

8 تهیه لیست دارایي هاي ثابت

حسابداري،  استانداردهاي  و  مستقیم  مالیات هاي  قانون  براساس  ثابت(  )دارایي هاي  اموال  استهالک  سند  صدور  عملکرد:   استاندارد 
آیین نامه هاي داخلي و اسناد خرید اموال

شاخص ها:
3 محاسبه استهالک دارایي هاي ثابت 2 تعیین روش استهالک دارایي هاي ثابت     1  تنظیم کارت اموال                                       

2  تهیه لیست دارایي هاي ثابت     5    ثبت استهالک در کارت اموال            4  صدور سند حسابداري استهالک دارایي هاي ثابت     
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: میز و صندلي اداري- ملزومات اداري
ابزار و تجهیزات: کامپیوتر- پرینتر- نرم افزار- اتاق کار- ماشین حساب- جدول محاسبه استهالک در قانون مالیات هاي مستقیم جهت 

محاسبه استهالک- کارت اموال- لیست اموال دارایي 

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
1تنظیم کارت اموال1
2تعیین روش استهالک دارایي هاي ثابت2
1تعیین روش استهالک دارایي هاي ثابت3
1صدور سند حسابداري استهالک دارایي هاي ثابت4
1ثبت استهالک در کارت اموال5
1تهیه لیست دارایي هاي ثابت6

2شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
*میانگین نمرات

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

ارزشیابی شایستگی صدور سند استهالک اموال )دارایی های ثابت(



مورد  در طی چند سال  و  فعالیت های خود خریداری  اجرای  راستای  در  که شرکت  دارایی هایی هستند  ثابت،  دارایی های 
استفاده قرار می دهد، در زمانی که دارایی ثابت توانایی برآوردن نیازهای شرکت را نداشته باشد، یا بنا بر دالیلی؛ از جمله 
باید ضمن  به اشخاص دیگر می کند، حسابداران  یا فروش آن  به برکناری  اقدام  کاهش کیفیت محصوالت تولیدی، شرکت 
بررسی کامل بودن کلیه مستندات مربوط به برکناری یا فروش دارایی ثابت، توانایی ثبت و صدور سند حسابداری را در این 

باشند. داشته  خصوص 

پودمان 3

صدور اسناد کنارگذاری و فروش دارایی ثابت
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َِّتی َجَعَل اهلُل لَُکْم ِقَیاًما َواْرُزُقوُهْم ِفیَها َواْکُسوُهْم َو ُقولُوا لَُهْم َقْواًل َمْعُروًفا َفَهاء أْمَوالَُکُم ال َواَل تُْؤتُوا السُّ

و اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام ]زندگی[ شما قرار داده به سفیهان مدهید و]لی[ از ]عواید[ آن به 
ایشان بخورانید و آنان را پوشاک دهید و با آنان سخنی پسندیده بگویید.

                                                                                                                                                                                               ) سوره نسا، آیه 5( 

مقدمه   

   آیا می دانید یک حسابدار در زمان کنارگذاری یا فروش یک دارایی ثابت چه مدارک و مستنداتی را بررسی 
می کند؟ 

   آیا می دانید سود و زیان ناشی از کنارگذاری یا فروش یک دارایی ثابت چگونه محاسبه می شود؟
   صدور سند حسابداری در زمان فروش یا کنارگذاری دارایی ثابت به چه صورت انجام می پذیرد؟

  صدور سند حسابداری خروج دارایی های امانی نزد شرکت چگونه انجام می پذیرد؟

استاندارد عملكرد
توانایی صدور سند حسابداری کنارگذاری دارایی ثابت براساس مدارک و اسناد مثبته طبق 

استانداردهای حسابداری و آئین نامه های داخلی

شایستگی  هایی که در این پودمان کسب می کنید:
1  کنترل اسناد و مدارک کنارگذاری دارایی ثابت 

2  محاسبه سود و زیان فروش دارایی های ثابت 
3  صدور سند حسابداری کنارگذاری دارایی های ثابت

4  صدور سند خروج دارایی امانی نزد شرکت
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پس از خرید دارایی ثابت و استفاده از آن، مخارجی برای حفظ شرایط فعلی دارایی یا بهبود شرایط فعلی انجام 
می گیرد، مخارج پس از تحصیل دارایی ثابت یا به عنوان مخارج جاری تلقی می گردد )هزینه( یا به عنوان 

مخارج سرمایه ای )دارایی( در نظر گرفته می شود.

چه تفاوتی بین مخارج جاری و مخارج سرمایه ای دارایی ثابت وجود دارد؟فعالیت

2  تعویض الستیک و برف پاک کن؛ 1  خرید یک دستگاه وسیله نقلیه جهت گسترش فعالیت؛            
4  تعویض روغن وسایل نقلیه؛  3  تعویض اتاق وسیلۀ نقلیه؛                                             

6  خرید بنزین برای وسایل نقلیه. 5  تعمیر اساسی موتور یکی از وسایل نقلیه؛                          

مخارج جاریمخارج سرمایه ایشرح

*- خرید یک دستگاه وسیلۀ نقلیه باری جهت گسترش فعالیت

*- تعویض الستیک و برف پاک کن

- تعویض اتاق وسیلۀ نقلیه 

- تعویض روغن وسایل نقلیه

- تعمیر اساسی موتور یکی از وسایل نقلیه

- خرید بنزین برای وسایل نقلیه

آژانس مسافرتی »اردبیل« دارای چندین اتومبیل بین شهری است و با استفاده از آنها اقدام به جابه جایی فعالیت
مسافر بین شهرهای مختلف می کند. در طی سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1395، شرکت اقد ام به 
انجام مخارجی به شرح زیر کرده است. تعیین کنید که کدام یک از مخارج به عنوان دارایی و کدام یک 

به عنوان هزینه در دفاتر شناسایی می شود.

مبلغ فعالیت به  منسوجات  تولید  ماشین آالت  خرید  به  اقدام   1393 سال  ابتدای  در  »سمنان«  شرکت 
240،000،000 ریال به صورت نقدی کرده است. روش استهالک خط مستقیم، عمر مفید ماشین آالت 
مذکور 8 سال و ارزش اسقاط آن در پایان عمر مفید صفر است. در ابتدای سال 1395 شرکت اقدام به 
تعمیر دارایی مذکور به مبلغ 23،000،000 ریال نمود که عمر مفید دارایی را یک سال افزایش داد. 

مطلوب است:
ثبت حسابداری مربوط به خرید دارایی ثابت، هزینه استهالک سال های 1393 الی 1395، هزینه تعمیرات 

اساسی دارایی ثابت.
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ثبت خرید ماشین آالت

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

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع: 

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                                               تأییدکننده:                                                تصویب کننده:

ثبت هزینه استهالک سال 1393

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

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع: 

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                                               تأییدکننده:                                                تصویب کننده:

ثبت هزینه استهالک سال 1394

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

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع: 

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                                               تأییدکننده:                                                تصویب کننده:
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ثبت هزینه تعمیرات اساسی

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

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع: 

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                                               تأییدکننده:                                                تصویب کننده:

ثبت هزینه استهالک سال 1395

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

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع: 

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                                               تأییدکننده:                                                تصویب کننده:

در  این فعالیت کند؟  تفکیک  هم  از  را  و سرمایه ای  مخارج جاری  می تواند  نظر شما چگونه یک حسابدار  به 
کنید. بحث  هنرآموز  کمک  با  خصوص 

معموالً شرکت ها آئین نامه ای تحت عنوان آئین نامۀ تفکیک مخارج جاری از سرمایه ای در اختیار دارند. در  این 
آیین نامه، مبلغی به عنوان مبنا در نظر گرفته می شود و مخارج کمتر از آن مبلغ به عنوان مخارج جاری و 

مخارج بیشتر از آن مبلغ به عنوان مخارج سرمایه ای تلقی می گردد. 

شرکت »ایران« اقدام به خرید یک دستگاه خودرو به صورت نقدی طی چک شمارۀ 156721 به مبلغ فعالیت
220،000،000 ریال در ابتدای سال 1395 کرده است. در طی ماه اول سال 1395 مخارج شرکت در 
خصوص وسیلۀ نقلیۀ مذکور به میزان 10،800،000 ریال هزینۀ بنزین و 45،000،000 ریال برای 
اعمال  را بدون  نقدی پرداخت شده اند. سند حسابداری  به صورت  بوده است که  اساسی موتور  تعمیر 

مالیات بر ارزش افزوده صادر کنید.
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سند حسابداری خرید یک دستگاه خودرو

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

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
....................................220،000،000

220،000،000         موجودی نقد

220،000،000220،000،000جمع: دویست و بیست میلیون ریال

شرح سند: صدور چک شمارۀ 156721 بانک .... جهت خرید یک دستگاه خودرو

تنظیم کننده:                                                               تأییدکننده:                                                تصویب کننده:

سند حسابداری پرداخت هزینه سوخت

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

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
.........................................10،800،000

10،800،000         موجودی نقد

10،800،00010،800،000جمع: ده میلیون و هشتصد هزار ریال

شرح سند: پرداخت جهت هزینه سوخت طی فروردین ماه

تنظیم کننده:                                                               تأییدکننده:                                                تصویب کننده:

سند حسابداری تعمیر اساسی موتور

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

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
............................................45،000،000

45،000،000         موجودی نقد

45،000،00045،000،000جمع: چهل و پنج میلیون ریال

شرح سند: پرداخت بابت تعمیر اساسی موتور ماشین

تنظیم کننده:                                                               تأییدکننده:                                                تصویب کننده:
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خروج و کنارگذاری دارایی ثابت   

شرکت »کرمان« در تاریخ 1394/01/01 اقدام به خرید ماشین آالت تولیدی به مبلغ 10،000،000 فعالیت
ریال نمود. طبق مادۀ 149 قانون مالیات های مستقیم استهالک دارایی مذکور 10 سال و براساس روش 

خط مستقیم و ارزش اسقاط آن در پایان عمر مفید صفر است. مطلوب است:
الف( محاسبۀ میزان استهالک دارایی مذکور برای سال 1394 و 1395؛

ب( محاسبۀ استهالک انباشتۀ شرکت در پایان سال 1395؛
ج( چه تفاوتی بین هزینۀ استهالک و استهالک انباشته وجود دارد؟

د( محاسبۀ ارزش دفتری دارایی ثابت در انتهای سال 1395.

دارایی های ثابت شرکت ها در طول عمر مفید خود ممکن است با مواردی مانند: فروش، تعویض، آتش سوزی، 
سرقت و ... مواجه شوند. این موارد سبب خروج و حذف حساب های مربوطه از دفاتر می شود.

خروج و کنارگذاری 
دارایی ثابت

خروج

اختیاری

کنارگذاری

فروش

اهدا

معاوضه

  اجباری

دائمی

موقت

حوادث
غیر مترقبه

 واگذاری به
 حکم قانون

حوادث با منشأ  طبیعی

حوادث با منشأ انسانی

چه عواملی باعث خروج دارایی های ثابت شرکت می شود؟فعالیت

خروج و کنارگذاری دارایی ثابت در شرکت ها بر چه مبنایی صورت می گیرد؟فعالیت

با توجه به ارزش اموالی که شرکت قصد برکناری آنها را دارد، تصمیم گیری در خصوص برکناری اموال ممکن 
بر آن  دارای آیین نامۀ معامالتی هستند که  است توسط اشخاص مختلفی صورت گیرد، شرکت ها معموالً 
اساس معامالت را غالباً در سه گروه معامالت جزئی، معامالت متوسط و معامالت بزرگ طبقه بندی می کنند.

معموالً برای معامالت جزئی مدیران ردۀ پایین و برای معامالت میانی مدیران رده باال و برای معامالت بزرگ 
هیئت مدیره تصمیم گیری خواهد کرد.

چه مستنداتی برای خروج یا کنارگذاری دارایی ثابت الزم است؟فعالیت
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باید جهت  ثابت،  دارایی  یا کنارگذاری  ثابت، ضمن داشتن مجوز خروج  دارایی  یا کنارگذاری  برای خروج 
تکمیل برگ خروج یا کنارگذاری دارایی ثابت اقدام کرد، در زیر نمونه ای از مجوز فروش دارایی ثابت و برگ 

فروش دارایی ثابت آمده است.

مجوز فروش دارایی ها
شماره:

تاریخ:

خواهشمند است با فروش دارایی های مندرج در جدول زیر موافقت فرمایید.
مشخصات دارایی

وضعیت مورد تأییدتوضیحاتمحل استقرارمسئول نگهداشت
عنوانشماره پالک

امضای مجاز:تأییدکننده:    تهیه کننده:                                                                        

برگ فروش دارایی ثابت
شماره:
تاریخ:

عنوان دارایی:شمارۀ پالک دارایی:
ذخیرۀ استهالک:قیمت تمام شده:

مبلغ فروش:
شرح:

نام خریدار:
تاریخ سند موقت:شمارۀ سند موقت:                                                                                  
تصویب کننده:تأییدکننده: تهیه کننده:                                                                               

مهر واحد:درج در کارت اموال:                                                                                 

در زمان خروج دارایی ثابت به هر دلیل، حسابدار وظیفه دارد ضمن جمع آوری کلیۀ مستندات و مدارک 
مربوط به فروش یا کنارگذاری دارایی ثابت، اقدام به صدور سند حسابداری نماید.

صرف نظر از نوع خروج دارایی ثابت، حسابدار باید مانده استهالک انباشته مربوط را تا تاریخ خروج دارایی 
ثابت بهنگام نماید و ثبت حسابداری را در همان زمان در دفاتر انجام دهد. 
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ارزشیابی      

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

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

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

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آنها4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

شناسایی مخارج جاری و سرمایه ای طبق آیین نامه6

تعریف مجوز فروش و برگ فروش7

تفاوت مجوز فروش با برگ فروش8

شناسایی انواع مستندات خروج دارایی ثابت از شرکت9

توانایی کنترل مستندات خروج دارایی ثابت از شرکت10



154

خروج دارایی ثابت:
پس از تحصیل دارایی ثابت، شرکت ها اقدام به استفاده از دارایی می کنند و با استفاده از دارایی طی سال های 
متمادی مزایای مورد انتظار از آن برای شرکت محقق می گردد، در نهایت شرکت اقدام به کنارگذاری دارایی 

می کند.
خروج اموال از شرکت: اموال به دو شکل اختیاری و اجباری از شرکت خارج می شوند.

خروج اختیاری اموال به سه شکل فروش، اهدا و معاوضه انجام می پذیرد.
خروج اجباری اموال به دو صورت حوادث غیرمترقبه و واگذاری به حکم قانون صورت می گیرد.

فروش دارایی ثابت:
فروش دارایی ثابت در اکثر شرکت ها به تصویب باالترین مقام اجرایی شرکت می رسد و مسئولین رده های 

میانی توانایی تصمیم گیری در خصوص فروش دارایی ثابت را ندارند.

مواردی که باعث خروج دارایی ثابت می شوند را نام ببرید؟فعالیت

تجهیزات به شرکت دیگری فروخته می شود.

ضمن  دارد  وظیفه  حسابدار  فروش،  برگ  تکمیل  و  الزم  مجوز  اخذ  از  پس  ثابت،  دارایی  فروش  زمان  در 
نماید. اقدام  به صدور سند حسابداری  ثابت،  به فروش دارایی  جمع آوری کلیۀ مستندات و مدارک مربوط 

مراحل ثبت فروش دارایی ثابت:
الف( محاسبه و ثبت هزینۀ استهالک از ابتدای سال مالی تا تاریخ فروش

ب( محاسبۀ ماندۀ استهالک انباشته و ارزش دفتری دارایی ثابت تا تاریخ فروش
ج( تشخیص سود یا زیان ناشی از فروش دارایی ثابت

د( صدور سند حسابداری فروش دارایی ثابت
ثبت حسابداری فروش دارایی ثابت:

باید حساب دارایی و استهالک  از پایان عمر مفید آن به فروش برسد،  چنانچه یک قلم دارایی ثابت، قبل 
انباشتۀ آن در زمان فروش، از دفاتر خارج گردد و براساس وجوه دریافتی یا طلب ایجاد شده از بابت فروش 

دارایی ثابت، جهت شناسایی سود و زیان ناشی از فروش دارایی ثابت اقدام شود.

فروش
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صدور سند حسابداری با فرض وجود زیان

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

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

×××موجودی نقد/ سایر حساب های دریافتنی/ ....

×××استهالک انباشته دارایی ثابت

×××زیان ناشی از فروش دارایی ثابت

×××   دارایی ثابت

××××××جمع:

شرح سند: فروش دارایی ثابت

تنظیم کننده:                                              تأییدکننده:                                                        تصویب کننده:

صدور سند حسابداری با فرض وجود سود

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

مبلغ بستانکارمبلغ بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف

×××موجودی نقد/ سایر حسابهای دریافتنی/....

×××استهالک انباشته دارایی ثابت

×××                        سود ناشی از فروش دارایی ثابت

×××دارایی ثابت

××××××جمع:

شرح سند: بابت فروش دارایی ثابت

تنظیم کننده:                                              تأییدکننده:                                                        تصویب کننده:

آیا می توان تفاوت بین بهای تمام شدۀ دارایی ثابت و قیمت فروش در سال های پس از استفاده از آن فعالیت
دارایی را سود و زیان ناشی از فروش دارایی ثابت نامید؟


