حسابداری خرید کاال

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

شرکت ...
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شرح

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

موجودی کاال

××

سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

××

موجودی نقد
جمع:

××
××

××

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

تأیید کننده:

تصویب کننده:

بازرگانی«مشهد» ،در دهم آبان سال جاری کاالیی به ارزش 10،900،000ریال شامل 900،000
ریال مالیات بر ارزش افزوده به صورت سند خریداری نمود .این کاال مشمول عوارض و مالیات برارزش
افزوده می باشد.
مطلوب است :صدور سند حسابداری خرید کاال

شماره سند:
تاریخ سند:

بازرگانی مشهد
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شرح

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

جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:
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سند حسابداری پرداخت هزینه حمل کاالی خریداری شده در سیستم ادواری
درسیستم ادواری ،این هزینه در حساب جداگانه ای تحت عنوان« هزینۀ حمل کاالی خریداری شده» ثبت
می شود .از آنجایی که هزینه حمل کاالی خریداری شده باعث افزایش بهای تمام شده آن می شود ،مشمول
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده است.
شماره سند:
تاریخ سند:

شرکت ....
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شرح

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
بدهکار( ریال) بستانکار( ریال)

مبلغ جزء

هزینۀ حمل کاالی خریداری شده

××

سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات برارزش افزوده

××
××

موجودی نقد
جمع:

××

××

شرح سند :بابت پرداخت هزینۀ حمل کاالی خریداری شده به شرکت حمل ونقل /آقای .......
تنظیم کننده:
فعالیت

تأیید کننده:

تصویب کننده:

فروشگاه « مازندران» در هشتم آذرماه سال جاری ،مبلغ 218،000ریال شامل  18،000ریال مالیات
بر ارزش افزوده بابت هزینه حمل کاالی خریداری   شده پرداخت نمود.
مطلوب است :
صدور سند حسابداری پرداخت هزینۀ حمل کاالی خریداری شده

شماره سند:
تاریخ سند:
ردیف کد حساب

فروشگاه مازندران
سند حسابداری
شرح
هزینۀ حمل کاالی خریداری شده

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال)

200،000

جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:
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تأیید کننده:

تصویب کننده:

بستانکار (ریال)

حسابداری خرید کاال

سند حسابداری پرداخت هزینه حمل کاالی خریداری شده در سیستم دائمی
در سیستم دائمی ،این هزینه در حساب جداگانه ای تحت عنوان«موجودی کاال» ثبت می شود.
شماره سند:
تاریخ سند:

شرکت .......
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شرح

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار( ریال) بستانکار( ریال)

موجودی کاال

××

سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات برارزش افزوده

××
××

موجودی نقد
××

جمع:

××

شرح سند:
تنظیم کننده:

فعالیت

تأیید کننده:

تصویب کننده:

فروشگاه «بیرجند» در تاریخ  ،95/9/12مبلغ  654،000ریال (شامل  54،000ریال مالیات بر ارزش
افزوده) بابت هزینه حمل کاالی خریداری شده پرداخت نمود.
مطلوب است :
صدور سند حسابداری پرداخت هزینۀ حمل کاال خریداری شده.

شماره سند:
تاریخ سند:

فروشگاه بیرجند
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شرح

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:

تأیید کننده:

تصویب کننده:
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کارعملی9

آقای ایرانی

اصفهان
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اصفهان

فاکتور فروش زیر را با اعمال نرخ  %9مالیات برارزش افزوده ،کامل نموده و سند حسابداری آن را در دفاتر
خریدار به روش دائمی صادر نمایید.

حسابداری خرید کاال

کار عملی10
خریدهای شرکت « کرج» در دی ماه سال جاری به قرار زیر بوده است (در اول دی ماه مانده صندوق
 5،200،000ریال ،مانده وجوه نزد تنخواه  2،500،000ریال و مانده بانک  7،300،000ریال می باشد).
توجه

 1مبالغ خرید قبل از احتساب مالیات برارزش افزوده می باشد و برای محاسبه مبلغ مالیات برارزش
افزوده ،نرخ  9%را اعمال کنید.
 2چک های صادره به تاریخ روز تحویل شده اند.
 :10/2برای کاالهایی که در تاریخ  10/29تحویل می شود ،مبلغ  1،000،000ریال پرداخت شد.
 :10/5خرید نسیه کاال به مبلغ  600،000ریال از شرکت «اردبیل».
 :10/8خرید کاال به صورت نقد به مبلغ  300،000ریال در ازای صدور چک شماره  ،516از تجارتخانه
«نهاوند».
،
 :10/12خرید یک دستگاه رایانه برای انجام عملیات حسابداری به مبلغ  400 000ریال از فروشگاه
سخت افزاری « جیرفت» ،معادل  %20مبلغ فاکتور از طریق چک شماره  517پرداخت و مابقی طی  30روز
آینده پرداخت میشود.
،
 :10/15خرید کاال به ارزش  80 000ریال از عمده فروشی «کرمانشاه» و پرداخت وجه آن از صندوق شرکت.
 :10/18خرید نسیه کاال به مبلغ  620،000ریال از بازرگانی «خراسان» (این کاال از پرداخت عوارض و مالیات
بر ارزش افزوده معاف می باشد).
 :10/21خرید کاال به مبلغ  1،300،000ریال از شرکت «ماهشهر» در ازای صدور سفته سه ماهه معادل
 1،000،000ریال و پرداخت مابقی مبلغ فاکتور از محل صندوق.
 :10/25نصف بدهی خرید مورخ  10/5از طریق صدور چک شماره  518پرداخت شد.
 :10/28دریافت صورتحساب حمل کاالهای خریداری شده تاریخ های  10/15 ،10/8 ،10/5و  10/21از
تنخواه گردان شرکت (آقای امیری) جمعاً به مبلغ  218،000ریال (شامل  18،000ریال مالیات بر ارزش
افزوده) .در همین تاریخ صورتحساب ها تأیید و چکی به تاریخ روز معادل مخارج انجام شده جهت ترمیم
تنخواه گردانی در وجه آقای امیری صادر شد (تنخواه گردان به روش متغیر).
،
،
 :10/29دریافت کاالهایی به ارزش  2،800،000ریال .الزم به ذکر است که در تاریخ  10/2مبلغ 1 000 000
ریال برای آن پیش پرداخت شده بود و مابقی نیز به صورت نقد از طریق چک شماره  519پرداخت شد.
مطلوب است:
تنظیم سند حسابداری رویدادهای فوق در هر سیستم ادواری و ثبت اسناد حسابداری در دفتر روزنامه.
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ارزشیابی

ردیف

شاخص های مورد ارزشیابی

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 بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درست کاری

4

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن

5

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی

6

تعریف مالیات بر ارزش افزوده

7

تعریف عوارض بر ارزش افزوده

8

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

9

صدورسندحسابداری خرید کاالی مشمول مالیات برارزش افزوده در سیستم دائمی

10

صدور سند حسابداری هزینۀ حمل به داخل
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خود ارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظر هنرآموز
موفق

ناموفق

حسابداری خرید کاال

انواع بیمه
فعالیت

به نظر شما چرا بعضی شرکت ها موجودیهای خود را در برابر خطرات احتمالی ،بیمه میکنند؟ آیا
هیچ لزومی دارد که موجودیها بیمه شوند و شرکت از این بابت متحمل هزینه بیمه شود؟
تعریف بیمه :بیمه به مفهوم اطمینان از امکان انتقال خسارت وارده از حوادث احتمالی و ناخواسته به فرد
یا سازمان دیگری می باشد.
دریک تقسیمبندی کلی ،بیمه به دو دسته بیمههای اجتماعی و بیمههای بازرگانی(اختیاری) تقسیمبندی
میشود.
بیمه آتش سوزی
بیمه حمل و نقل
(باربری)

انواع بیمه

بیمه های
بازرگانی
بیمه های
اجتماعی

تصویر12ـ  1ـ نمودار انواع بیمه

بیمه مهندسی
بیمه مسئولیت
بیمه اتومبیل

انواع بیمه نامه های مرتبط با موجودی کاال عبارت اند از :بیمه آتش سوزی و صاعقه ـ بیمه سرقت ـ بیمه سیل
ـ بیمه نابابی و  . ...در ادامه به تعریف دو بیمه آتش سوزی و سرقت پرداخته می شود:
بیمه آتشسوزی :رشتهای از بیمه است که بیمهگر طی آن در قبال دریافت حق بیمه ،جبران خسارتهای
وارد شده بر داراییهای بیمهگذار را در اثر آتشسوزی ،صاعقه و انفجار تعهد مینماید .بیمه آتش سوزی ممکن
است خطرات اضافی همچون سیل ،زلزله ،طوفان ،تگرگ ،سرقت ،ترکیدگی لولههای آب ،ضایعات ناشی از
برف و باران و موارد دیگری را نیز تحت پوشش قرار دهد.
بیمه سرقت :این نوع بیمهنامه ،خطر سرقت و خساراتی که در اثر سرقت به بیمهگذار وارد میشود ،را
تعهد می نماید .معموالً بیمه سرقت با سایر بیمه نامه ها ترکیب میشود که از رایج ترین آنها ترکیب با بیمه
آتش سوزی است.
فعالیت

ارزش کاالهای موجود در انبار شرکت«یزد» معادل  65،000،000ریال است ،این موجودی ها در
مقابل خطرات آتش سوزی و خطرات اضافی(سیل وزلزله) بیمه شده و برای این منظور مبلغ 520،000
ریال به شرکت بیمه پرداخت شد .نرخ بیمه چند درصد بوده است؟
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صدور سند حسابداری بیمه
فعالیت

پیش پرداخت هزینهها ،دارایی است یا هزینه؟ چرا؟
در مواردی ممکن است شرکت قبل از دریافت کاال و خدمات ویا وقوع هزینه ،نسبت به پرداخت وجه آن اقدام
نماید .مبلغ پرداخت شده در حساب پیش پرداخت مربوطه منظور و به عنوان دارایی شناسایی می گردد .در
نتیجه مبلغی که بابت حق بیمه در ابتدا پرداخت می شود ،تحت عنوان پیش پرداخت بیمه ثبت می شود.

شماره سند:
تاریخ سند:

شرکت ...
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شرح

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار (ریال) بستانکار (ریال)

پیش پرداخت بیمه

××

سایر حسابهای دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

××

موجودی نقد
جمع:

××
××

شرح سند :بابت خرید بیمه نامه......
تنظیم کننده:
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تأیید کننده:

تصویب کننده:

××

حسابداری خرید کاال

کار عملی11
شرکت بازرگانی «خراسان» در اول فروردین  95کاالی موجود در انبار خود را در مقابل خطرات آتش سوزی
بیمه کرد .حق بیمه پرداختی مطابق بیمهنامه معادل   6،540،000ریال(شامل  540،000ریال مالیات
بر ارزش افزوده) است و در تاریخ مذکور وجه بیمه پرداخت شد.
مطلوب است:
تنظیم سند حسابداری این رویداد،
شماره سند:
تاریخ سند:

شرکت خراسان
سند حسابداری

ردیف کد حساب

شرح

شماره صفحه دفتر روزنامه:
تعداد ضمائم:
مبلغ جزء

بدهکار( ریال) بستانکار( ریال)

جمع:
شرح سند:
تنظیم کننده:

تصویب کننده:

تأیید کننده:

کار عملی 12
فروشگاه «شیراز» به کار خرید و فروش اثاثه اداری اشتغال دارد .در ابتدای شهریور سال جاری مانده حساب های
پرداختنی تجاری در دفتر کل شماره  300معادل  3،800،000ریال و مانده حساب فروشندگان در دفتر
معین فروشگاه به شرح زیر است:
فروشنده

کد حساب

مانده بدهی

شرکت الف

3001

750،000

کارخانه ب

3002

1،100،000

بازرگانی ج

3003

400،000

شرکت د

3004

1،550،000
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عملیات خرید کاال در فروشگاه «شیراز» در این ماه به صورت زیر بوده است:
شماره فاکتور تاریخ خرید

فروشنده

شرایط خرید

مبلغ مالیات مبلغ عوارض
ارزش افزوده ارزش افزوده

مبلغ قابل
پرداخت

شرکت الف

254

6/23

نقدی

36،000

18،000

654،000

کارخانه ب

3648

6/5

نسیه

21،600

10،800

392،400

بازرگانی ج

32146

6/14

یک سوم نقد و مابقی نسیه

90،000

45،000

1،635،000

شرکت د

648

6/9

نسیه

54،000

27،000

981،000

تولیدی هـ

7841

6/11

نسیه

47،100

23،550

855،650

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

تاریخ پرداخت مبلغ پرداخت شده

نحوه پرداخت

شرکت الف

6/30

300،000

صندوق

کارخانه ب

6/29

950،000

صدور چک شماره ( 556به تاریخ روز)

بازرگانی ج

6/31

1،350،000

صدور چک شماره ( 558به تاریخ روز)

شرکت د

6/29

2،531،000

صدور چک شماره  ( 557به تاریخ  20روز آینده)

تولیدی هـ

6/25

500،000

صندوق

مطلوب است:
 1صدور سند حسابداری به دو روش ادواری و دائمی و تنظیم دفتر معین.
 2تهیه تراز آزمایشی دفتر معین حساب های پرداختنی به تاریخ . 6/31

کار عملی13
بازرگانی «مهاباد» به خرید و فروش لوازم خانگی اشتغال دارد .اسناد و مدارک مثبته زیر برای هفته دوم خرداد
 95در ارتباط با دو مورد خرید و بیمه موجودی کاال در اختیار شما قرار میگیرد:
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حسابداری خرید کاال

سمیرم

مهاباد

صنایع خانگی  گرگان

مهاباد
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سمیرم

اصفهان

مهاباد

مهاباد

مهاباد

64

حسابداری خرید کاال

مهاباد
.....

65

.....

بازرگانی مهاباد

سمیرم بابت

بازرگانی مهاباد

مطلوب است:
 1صدور سند حسابداری رویدادهای فوق در هر دو سیستم ادواری و دائمی.
 2محاسبه نرخ بیمه موجودی ها.
 3محاسبه بهای تمام شده کاالهای خریداری شده تاریخ  3/12و .3/14
توجه

از انواع بیمه های اشاره شده ،بیمه حمل عامل افزایش بهای تمام شده است و سایر بیمه ها برای
شرکت ها ،هزینه محسوب می شود.
برای دستیابی به اصول بنیادین شایستگیهای غیرفنی (درستکاری ،رازداری ،امانتداری)در
حسابداری ،حسابداران باید در هر موقعیتی صادق باشند و کم کاری نکنند تا از خدشه دار شدن حرفه
و شئون خود جلوگیری کرده و نسبت به آنها و اعمالشان اعتماد کامل به وجود آید .برای حفظ و
گسترش اعتماد درجامعه باید تمام مسئولیتهای حرفهای را با نهایت دقت انجام دهند.
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ارزشیابی

شاخص های مورد ارزشیابی

ردیف
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 بحث های 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 عوارض و مالیات برارزش افزوده

7

تعریف بیمه و انواع آن (آتش سوزی،سرقت)

8

محاسبه نرخ بیمه

9

صدور سند حسابداری خرید کاال

10

صدور سند حسابداری بیمه موجودی ها

خودارزیابی هنرجو
موفق

ناموفق

نظرهنرآموز
موفق

ناموفق
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تفکر کنید
طبق تعالیم قرآنی همه انسان ها در مقابل خداوند نسبت به اعمالی که انجام می دهند،مسئولیت
پاسخگویی و یا حسابدهی دارند،یک کمک حسابدار خرید کاال چگونه می  تواند این مسئولیت را
به جا آورد؟

بحث کنید
به نظر شما کمک حسابدار خرید کاال چه مسئولیت هایی در برابر خدا ،خویشتن ،جامعه و محیط
زیست دارد؟
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ارزشیابی شایستگی صدور سند حسابداری خرید کاال
شرح کار

 1تطبيق مستندات خريد كاال (استعالم خريد ،امضاهاي مجاز ،پيش فاكتورها) با آيين نامه معامالت
 3كنترل صحت و كفايت مستندات خريد كاال
 2كنترل محاسبات مستندات خريد كاال
 4تطبيق درخواست خريد كاال ،فاكتور خريد ،رسيد انبار
 5كنترل مستندات و محاسبات ماليات و عوارض بر ارزش افزورده (شامل گواهي ثبت نام در ارزش افزوده ،كد
اقتصادي ،مدت گواهي)
 6كنترل هزينه هاي انجام شده جهت خريد كاال و شناسايي هزينه هاي مرتبط و صدور سند حسابداري آن
 8صدور سند حسابداري خريد كاال
 7محاسبه بهاي تمام شده كاالهاي خريداري شده
 9كنترل مستندات بيمه موجودي ها شامل محاسبات ،مستندات بيمه ،ارزش كاال
استاندارد عملکرد

توانايي صدور سند حسابداري خريد كاال بر طبق استانداردهاي آيين نامه معامالت بر اساس مدارك و اسناد مثبته
شاخص ها

 1كنترل مستندات خريد كاال  2محاسبه بهاي تمام شده خريد كاال  3ثبت سند حسابداري  4صدور سند بيمه موجودي ها
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات

شرایط :ميز و صندلي ـ اتاق كار ـ رایانه ـ ملزومات اداري ـ ماشين حساب ـ نرم افزار ـ آيين نامه معامالت ـ استاندارد حسابداري
ـ قانون ماليات بر ارزش افزوده ـ 10مورد اسناد مورد نياز طي مدت حداكثر 60دقيقه
ابزار و تجهیزات :ميز و صندلي ـ اتاق كار ـ رایانه ـ ملزومات اداري ـ ماشين حساب ـ نرم افزار انبارـ آيين نامه معامالت ـ استاندارد
حسابداري ـ قانون ماليات بر ارزش افزوده
معیار شایستگی
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

كنترل مستندات خريد كاال

1

2

محاسبه بهاي تمام شده خريد كاال

2

3

ثبت سند حسابداري خريد كاال

2

4

صدور سند بیمه موجودی ها

2

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش :دقت
غير فني  :محاسبه و ریاضی  ،مستندسازي  ،درست كاري
میانگین نمرات

نمره هنرجو

2
*

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