ضمیمۀ
کتاب همراه هنرجو
( کد ) 210253

رشتة حسابداری

گروه بازرگانی و امور اداری
شاخۀ فنی و حرفه ای

پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه

1396
1

2

فصل 1

کلیات

3

مقدمه
هدف از ارائه این کتاب به هنرجویان رشته حسابداری ،آشنایی با برخی قوانین و مقررات است
که نه تنها در طول سال تحصیلی بلکه در سال های بعد و مقاطع درسی باالتر و حتی در حین
کار در محیط های خارج از محل تحصیل می توان از آن استفاده کرد .هدف اصلی از محتوای
کتاب ،حفظ کردن مطالب آن نیست بلکه جهت درک بهتر محتوای آموزشی برای استفاده هنرجو
می باشد .این کتاب ارزشیابی ندارد و هیچ گونه آزمونی از آن به عمل نمی آید .در این کتاب سعی
شده که قوانین و مقرراتی که برای هنرجویان الزم است در یک جا گردآوری شود و نیاز به تهیه
و یا جست وجو در منابع مختلف نباشد .همچنین سعی شده است مسیر توسعه و هدایت تحصیلی
برای هنرجو توضیح داده شود تا از این رهگذر فرد آگاهانه برای آینده خود خط مشی ترسیم کرده
و به اهداف آموزشی خود دست یابد.
این کتاب شامل مجموعه ای از مفاهیم ،اطالعات ،قوانین و مقررات و همچنین آگاهی از رشته و
دورنمای شغلی آن است که به شرح زیر است:

خرید و فروش کاال در شرکت های بازرگانی
مفاهیم
عرضه کاال به عنوان یکی از بخش های اصلی تجارت ،در دنیای امروز است ،مصرف کنندگان انتظار
دارند ،محصوالت شرکت های تولیدی یا توزیع کنندگان کاال را با قیمتی مناسب همراه با کیفیتی
باال خریداری و به مصرف برسانند .در زبان تجارت ،خرید و فروش به معامالتی اطالق می شود
که در آن مالکیت کاال از طرف فروشنده به خریدار منتقل شده و بهای آن به صورت نقد یا تعهد
پرداخت در سر رسیدی معین و یا ارائه خدمات و یا ترکیبی از آن ،از طرف خریدار به فروشنده
تأدیه می شود.
خرید یا تحصیل هر نوع مال به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفی در آن شده یا نشده باشد،
را معامالت تجاری گویند .به اشخاصی که به امر خرید و توزیع و فروش کاال مبادرت می ورزند،
تاجر می گویند.
مطابق ماده  1قانون تجارت« ،تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معامالت تجارتي قرار
دهد» .تاجر می تواند به صورت شخص حقیقی یا حقوقی در معامالت تجارتی حضور داشته باشد.
شخص حقیقی :همه افراد بشر (انسان) ،اشخاصي حقيقي هستند كه با متولد شدن داراي
شخصیت حقیقی می شود و با فوت این شخصیت به پایان می رسد.
شخص حقوقی :شرکت ها و مؤسسات ،اشخاص حقوقی محسوب می شوند که پس از طی مراحل
قانونی برای انجام مقاصد انتفاعی یا غیر انتفاعی به ثبت می رسند و یا به زبان ساده متولد می شوند
و با انحالل شرکت شخصیت آنها به پایان می رسد.
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تقسیم بندی واحدهای اقتصادی از لحاظ نوع فعالیت
واحدهای
خدماتی

واحدهای
بازرگانی

واحدهای
تولیدی

 1واحدهای خدماتی :واحدهایی حقیقی یا حقوقی هستند که خدماتی به مشتریان ارائه
و در ازای آن کارمزد یا حق الزحمه دریافت می کنند .مانند :هتل ها ،سردخانه ها ،شرکت های
حمل و نقل و...
 2واحدهای تولیدی :واحدهایی حقیقی یا حقوقی هستند که مواد اولیه را خریداری و با
کمک نیروی انسانی و ابزارآالت ،تجهیزات و ماشین آالت ،به صورت کاالی ساخته شده در اختیار
مشتریان یا شرکت های بازرگانی قرار می دهند؛ مانند کارخانه ها و کارگاه های تولیدی.
 3واحدهای بازرگانی :واحدهایی حقیقی یا حقوقی هستند که به خرید و فروش انواع کاال
(مواد خام ،محصوالت تولیدی) برای به دست آوردن سود اشتغال دارند .واحدهای بازرگانی،
کاالهای خریداری شده را بدون تغییر شکل (یا تغییراتی مانند بسته بندی و نظایر آن) به صورت
عمده و یا خرده به مشتریان خود عرضه می کنند .مانند :فروشگاه ها ،شرکت های بازرگانی و...
شرکت های بازرگانی از لحاظ ارتباط با انواع مشتریان و چگونگی عملیات فروش به دو دسته
طبقه بندی می شوند:
الف) عمده فروشان
ب) خرده فروشان
الف) عمدهفروشان انواع فراوردهها و کاالها را بهصورت عمده از تولیدکنندگان خریداری و به خردهفروشان
(مانند مغازهها) و مصرفکنندگان عمده (مانند بیمارستانها) میفروشند.
ب) خردهفروشان انواع فراوردهها و کاالهای مصرفی را از عمدهفروشان و یا مستقیماً از تولیدکنندگان
خریداری و به مصرفکنندگان نهایی میفروشند.
نمودار ارتباط تولیدکنندگان ،عمده فروشان ،خرده فروشان و مصرف کنندگان نهایی با یکدیگر

تولیدکنند گان

عمده فروشان

خرده فروشان

مصرف کنند گان نهایی

فعاليت هاي اصلي شرکت های بازرگاني
فعاليت هاي اصلي يك شرکت بازرگاني را می توان به  4فعاليت زير تقسيم كرد:
 1خريد كاال :شامل انتخاب كاال ،سفارش كاال ،تحويل كاال ،ثبت معامله و پرداخت بهاي كاالي
خريداري شده به فروشندگان.
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 2دريافت كاال :شامل حمل كاالي خريداري شده ،نگهداري و انبار كردن كاال ،ثبت و پرداخت
هزينه های مربوط به حمل و نگهداري كاال.
 3فروش كاال :شامل عرضه كاال ،فروش و تحويل كاال ،ثبت معامله و دريافت بهاي كاالي
فروخته شده از مشتريان.
 4اداره عمليات شرکت :شامل انجام و ثبت هزینه های فروش و هزينه های عمومی و اداری.

عناصر یک معامله خرید و فروش
 1فروشنده
شخص حقیقی یا حقوقی است که مالکیت قانونی کاالی مورد معامله را به خریدار انتقال می دهد.
 2خریدار (مشتری)
شخص حقیقی یا حقوقی است که قیمت کاالی مورد معامله را به فروشنده می پردازد و آن را به
تصاحب خود در می آورد.
 3قیمت
مقدار پولی است که خریدار به فروشنده نقدا ً پرداخت و یا پرداخت بهای آن را در موعد معینی
تعهد می کند.
 4کاالی مورد معامله
در خرید و فروش کاال ،مالی است که مقدار جنس و وصف آن معین است و فروشنده مالکیت آن
را به خریدار منتقل و عین آن را در زمان معامله یا در موعد معین به وی تسلیم می کند.
تعریف موجودی :مطابق بند  3استاندارد حسابداری  ،8موجودی مواد و کاال به دارايي هايي
اطالق مي شود كه:
الف) براي فروش در روال عادي عمليات واحد تجاري نگهداري مي شود،
ب) به منظور ساخت محصول يا ارائه خدمات در فرايند توليد قرار دارد،
ج) به منظور ساخت محصول يا ارائه خدمات ،خريداري شده و نگهداري مي شود و
د) ماهيت مصرفي دارد و به طور غيرمستقيم در جهت فعاليت واحد تجاري مصرف مي شود.

موجودی کاال در شرکت های بازرگانی
از آنجا که موجودي کاال بخش عمده اي از دارايي هاي جاری بسياري از واحدهاي تجاري را تشكيل
مي دهد ،شناسایی و ارزیابی مناسب آن ،از اهمیت خاصی برخوردار است ،زیرا اثر چشمگیری بر
صورت ترازنامه (وضعیت مالی و صورت سود و زیان (صورت عملکرد مالی) دارد .موجودی کاال
در ترازنامه شرکت های بازرگانی و تولیدی به عنوان مهم ترین دارایی جاری گزارش و در صورت
سود و زیان جهت محاسبه بهای تمام شده کاالی فروش رفته کاربرد دارد .الزم به ذکر است در
شرکت های تولیدی سه نوع موجودی مواد اولیه ،کاالی در جریان ساخت و کاالی تکمیل شده
وجود دارد .عالوه بر موجودی های فوق ،اقالم دیگری نیز که ماهیت مصرفی دارند مانند موجودی
ملزومات ،در شرکت ها نگهداری می شوند.
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شرکت های بازرگانی معموالً کاالها را به شکلی که برای فروش به مشتریان آماده است
خریداری می کنند و از آنجایی که انتظار دارند موجودی کاال را طی مدتی کمتر از یک
سال به فروش رسانند ،این گونه اقالم را در بخش دارایی های جاری گزارش می نمایند.
مطابق استانداردهای حسابداری ایران ،مجموعه کامل صورت هاي مالي عبارت اند از:
 1ترازنامه

 2صورت سود و زيان

 4صورت جريان وجوه نقد

 3صورت سود و زيان جامع
 5یادداشت های توضیحی

یادداشت های توضیحی
یادداشت های توضیحی ،بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است که شامل اطالعات تشريحي
و جزئيات بيشتري از اقالم منعكس شده در صورت هاي مالي اساسي است .هر قلم مندرج در
صورت هاي مالي باید به يادداشت هاي توضيحي مربوط عطف داده شود .به طور کلی یادداشت های
توضیحی ،اطالعات با اهمیتی ،شامل روش های حسابداری ،اجزای تشکیل دهنده اقالم اصلی
صورت های مالی و ...ارائه می دهد.

ترازنامه (صورت وضعیت مالی)
ترازنامه به همراه يادداشت هاي توضيحي مربوط اطالعاتي در مورد وضعيت مالي واحد تجاري
مشتمل بر دارايي ها ،بدهي ها و حقوق صاحبان سرمايه ارائه مي كند و رابطه بين عناصر مزبور
را در يک مقطع معين زماني نشان مي دهد .در سمت راست ترازنامه دارایی های متعلق به واحد
تجاری و در سمت چپ نیز بدهی ها و سرمایه (حقوق صاحبان سرمایه) گزارش می شود.
در ترازنامه دارایی ها و بدهی ها به جاری و غیرجاری طبقه بندی می شوند:
دارایی ها

الف) دارایی های جاری
ب) دارایی های غیر جاری

 1سرمایه گذاری های بلند مدت
 ٢دارایی های ثابت مشهود
 ٣دارایی های نامشهود

دارایی های جاری :موجودی نقد و سایر اقالم دارایی ها هستند که انتظار می رود طی چرخه
عملیاتی معمول واحد تجاری یا ظرف یکسال از تاریخ ترازنامه ،هر کدام طوالنی تر است ،به وجه
نقد تبدیل ،مصرف یا فروخته شود .دارایی های جاری به ترتیب قابلیت نقد شوندگی در ترازنامه
ارائه می شوند.
دارایی های غیرجاری :دارایی های که از شرایط الزم برای انعکاس در سرفصل دارایی های جاری
برخوردار نیستند ،به عنوان دارایی غیر جاری گزارش می شوند.
طبقه جدیدی از دارایی ها با عنوان ،دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش مطابق
استاندارد حسابداری  31اضافه شده است که بین دارایی های جاری و غیرجاری گزارش می شود.
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بدهکاران (حساب ها و اسناد دریافتنی)تجاری و غیرتجاری

بدهکاران تجاری :اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در نتیجه فروش کاال یا ارائه خدمات
به آنها به صورت اعتباری (نسیه) ،به جهت تجاری بودن معامله به عنوان مشتری شناخته شده و
به واحد تجاری بدهکار می باشند.
بدهکاران غیرتجاری :اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که واحد تجاری با آنها معامالت
تجاری نداشته و فقط بابت مبلغی که به صورت وام یا قرض و یا عملیات غیرتجاری حاصل شده،
بدهکار می باشند.

بستانکاران (حساب ها و اسناد پرداختنی)تجاری و غیرتجاری

بستانکاران تجاری :اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در نتیجه خرید کاال یا دریافت
خدمات از آنها به صورت اعتباری (نسیه) ،به جهت تجاری بودن معامله به عنوان فروشنده شناخته
شده و واحد تجاری به آنها بدهکار است.
بستانکاران غیرتجاری :اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که واحد تجاری با آنها معامالت
تجاری نداشته و فقط بابت مبلغی که به صورت وام یا قرض و یا عملیات غیرتجاری حاصل شده،
به آنها بدهکار است.

صورت سود و زیان (صورت عملکرد مالی)
صورت سود و زیان ،درآمدها و هزينه هايي را كه در طی يک دوره مالي شناسايي شده اند ،نشان
می دهد.

چرخه عملیاتی در شرکت های بازرگانی
چرخه عملیاتی در شرکت های بازرگانی با خرید کاال آغاز و با وصول وجوه حاصل از فروش کاال
به پایان می رسد .مدت چرخه عملیاتی با توجه به نوع شرکت بازرگانی و کاال متفاوت است .در
معامالت نقدی چرخه عملیاتی کوتاه تر و در مبادالت غیر نقدی (نسیه) این چرخه ممکن است
طوالنی تر باشد .چرخه عملیاتی معامالت نقدی و نسیه در شکل زیر نشان داده شده است.
موجودی نقد
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موجودی کاال

حساب ها و
اسناد دریافتنی
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حساب ها و
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فروش کاال
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چرخه حسابداری
عملیات حسابداری را که به طور پیاپی در هر دوره مالی تکرار می شوند ،چرخه حسابداری
می گویند.

اصل بهای تمام شده
اصل بهای تمام شده یکی از مهم ترین اصول حسابداری است .مطابق این اصل دارایی ها و بدهی ها
باید بر مبنای بهای تمام شده ثبت و گزارش شود .منظور از بهای تمام شده هر دارایی ،ارزش بازار
آن در تاریخ تحصیل می باشد.

بهای تمام شده موجودی مواد و کاال
مطابق بند  6استاندارد حسابداری ( 8موجودی مواد و کاال) ،بهاي تمام شده موجودي مواد و کاال
بايد دربرگيرنده مخارج خريد ،مخارج تبديل و ساير مخارجي باشد كه واحد تجاري در جريان
فعاليت معمول خود ،براي رساندن كاال يا خدمات به مكان و شرايط فعلي آن متحمل شده است.

مخارج خرید
مطابق بند  7استاندارد حسابداری ( 8موجودی مواد و کاال) ،مخارج خريد شامل بهاي خريد و
هرگونه مخارج ديگري از قبيل حقوق و عوارض گمركي و حمل است كه مستقيماً به خريد مربوط
مي گردد .تخفيفات تجاري از بهاي خريد كسر مي شود.

اصل تحقق درآمد
فرایند شناسایی درآمد فروش کاال مطابق «اصل تحقق درآمد» است ،طبق این اصل درآمد
بدون توجه به زمان دریافت وجه نقد و باید هنگامی شناسایی شود که دو شرط زیر برقرار باشد:
 1مبادله یا داد و ستدی صورت گرفته باشد.
 2فرایند کسب سود کامل شده باشد .به این معنی که کلیه مخارج ضروری الزم برای فروش
کاال یا ارائه خدمات انجام شده یا به نحوی معقول قابل برآورد باشد و اطمینان کافی از دریافت
وجه آن از خریدار وجود داشته باشد.
هدف این اصل شناسایی به موقع درآمد طی یک دوره زمانی خاص برای گزارشگری
مالی است.

برای اغلب شرکت ها زمان مناسب برای شناسایی درآمد ،مقطع فروش (زمان تحویل کاال به
مشتری) می باشد؛ برای مثال در فروش نقدی درآمد هم زمان با دریافت وجه نقد شناسایی
می شود ،یا در فروش نسیه بعد از تعهد خریدار مبنی بر پرداخت وجه نقد می توان نسبت به
شناسایی درآمد اقدام کرد .اگرچه مقطع فروش رایج ترین مقطع شناسایی درآمد است اما ممکن
است معیارهای شناخت درآمد اساساً در مقاطع دیگری غیر از مقطع فروش هم تحقق یابد.
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طبق بند  15استاندارد حسابداری شماره  3درآمد عملیاتی ،معیارهای شناخت درآمد ناشی از
فروش كاال به شرح زیر است:
 1واحد تجاري مخاطرات و مزاياي عمده مالكيت كاالي مورد معامله را به خريدار
منتقل كرده باشد،
 2واحد تجاري هيچ دخالت مديريتي مستمر درحدي كه معموالً با مالكيت همراه است
يا كنترل مؤثري نسبت به كاالي فروش رفته اعمال نكند،
 3مبلغ درآمد عملياتي را بتوان به گونه اي اتكاپذير اندازه گيري كرد،
 4جريان منافع اقتصادي مرتبط با معامله فروش به درون واحد تجاري محتمل باشد ،و
 5مخارجي را كه در ارتباط با كاالي فروش رفته تحمل شده يا خواهد شد بتوان به
گونه اي اتكاپذير اندازه گيري كرد.
نکته

زمان شناسایی درآمد فروش ،اغلب تاریخ فروش (تحویل) کاال می باشد.

اصل تطابق هزینه ها با درآمدها
یکی از اصول مهم حسابداری در فرایند گزارشگری ،اصل تطابق هزینه ها با درآمدها می باشد.
مطابق این اصل هزینه های انجام شده به منظور تحصیل درآمد باید در همان دوره تحصیل درآمد
به حساب گرفته شود تا سود یا زیان دوره مشخص گردد .نمونه بارز از هزینه ها که در همان دوره
فروش شناسایی می شود ،بهای تمام شده کاالی فروش رفته می باشد.

سیستم های نگهداری موجودی کاال
در شرکت های بازرگانی برای جمع آوری اطالعات مرتبط با ثبت موجودی کاال و بهای تمام شده
کاالی فروش رفته دو سیستم ادواری و دائمی وجود دارد:
 1سیستم ادواری :در این سیستم در پایان هر دوره مالی بهای تمام شده و مقدار موجودی ها
از طریق شمارش فیزیکی (انبارگردانی) تعیین و ارزش آن با استفاده از روش های محاسبه بهای
تمام شده (روش های ارزشیابی) جهت انعکاس در صورت های مالی تعیین می شود.
در این سیستم ،کاالهای خریداری شده به حساب خرید کاال منظور و هر یک از حساب های هزینه
حمل کاالی خریداری شده ،برگشت از خرید و تخفیفات و تخفیفات نقدی خرید در حساب های
جداگانه ای ثبت می شوند .مزیت استفاده از سیستم ادواری ،سادگی آن و از معایب این سیستم
آن است که در هر زمان مقدار و ارزش موجودی ها را نشان نمی دهد .در سیستم ادواری ،موجودی
کاال بدون گردش بوده و مانده آن نشان دهنده مانده ابتدای دوره است و مانده پایان دوره نیز از
طریق شمارش فیزیکی و ارزش گذاری تعیین می شود.
 2سیستم دائمی :در این سیستم ،خرید کاال و رویدادهای مرتبط با خرید (هزینه حمل کاالی
خریداری شده ،برگشت از خرید و تخفیفات و تخفیفات نقدی خرید)هنگام تحقق به حساب
موجودی کاال منظور می شوند .بنابراین مقدار و ارزش موجودی در هر زمان مشخص است چون
10

مقدار و مبلغ موجودی ها به طور مستمر اندازه گیری می شود .این سیستم در مقایسه با سیستم
ادواری مبنای بهتری را برای کنترل فراهم می آورد.
در این سیستم ،تعداد و مبلغ ریالی (بهای تمام شده) موجودی کاال هنگام خرید و فروش در
کاردکس ثبت می شود .از آنجا که در زمان فروش نمی توان به طور دقیق مشخص نمود که کاالی
فروش رفته از کدام خریدهای طی دوره می باشد ،بهای تمام شده کاالهای فروش رفته با استفاده
از یکی از روش های ارزشیابی محاسبه و در کاردکس ثبت می شود.

اسناد و مدارک مثبته خرید کاال
1ـ برگ درخواست خرید
6ـ گواهینامه ثبتنام
مالیات ارزش افزوده

2ـ استعالم بها
مستندات خرید

بدهی ها
کاال

3ـ پیش فاکتور

5ـ رسید انبار

4ـ فاکتور فروش (صورتحساب فروش)

فرایند خرید کاال
درخواست کاال

حوالۀ انبار

بله

آیا انبار موجودی دارد؟

خیر

درخواست خرید

استعالم بها
خرید کاال

رسید انبار

صدور سند حسابداری

11

نمونه دیگر از فرایند خرید کاال
نمودار جریان خرید کاال
شروع
اعالم نیاز موجودی توسط واحد
فروش و تهیه لیست اقالم
واحد بازرگانی
خارجی

واحد بازرگانی
داخلی

دریافت لیست اقالم توسط
واحد تأمین
مکاتبه و ارسال سفارشات به
فروشندگان
دریافت پیش فاکتور  از
فروشندگان

تأیید مدیر بازرگانی:
کنترل مشخصات فروشندگان
و حجم تعدادی و قیمت
بله

خیر

خیر

تأییدیه مدیر تأمین:
تطابق با سفارشات به لحاظ
کمی و کیفی کاال
بله

خیر

تأییدیه مدیر فروش:
کنترل مشخصات و
تعداد اقام مرتبط با نیاز
بله

تأییدیهواحدمالی:
اعالموضعیتحسابفروشنده
و اعالم توانایی مالی پرداخت

چک
ارسال کاال توسط
فروشندگان

خیر

بله
خزانه داری:
تعیین روش پرداخت

دریافت اصل فاکتور خرید
      جهت ارجاع به خزانه داری

نقدی
تحویل از باربری یا گمرک و
پرداخت هزینه های حمل و
بارگیری و تخلیه

کنترل و بررسی کاالی
وارده به انبار

برگشت کاالهای مغایر با
سفارش
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بله

چیدمان کاال
در انبار

انباردار :تهیه رسید
کاال و  ارسال به واحد
فروش

پایان

حساب های مرتبط با خرید کاال

در سیستم ادواری موجودی ها ،حساب های زیر نگهداری می شوند:
نوع حساب

ماهیت

حساب خرید

بدهکار

حساب موجودی کاال

بدهکار

حساب هزینه حمل کاالی خریداری شده

بدهکار

حساب برگشت از خرید و تخفیفات

بستانکار

حساب تخفیفات نقدی خرید

بستانکار

در سیستم دائمی موجودی ها ،کلیه حساب های فوق هنگام تحقق به حساب موجودی کاال منظور
می شوند.
حساب خريد كاال :حسابي است كه معادل بهاي كاالي خريداري شده در سیستم ادواری (اعم
از خريد نقد یا نسیه) بدهكار مي شود.
حساب موجودی کاال :حسابي است كه معادل بهاي كاالي خريداري شده در سیستم دائمی
(اعم از خريد نقد یا نسیه) بدهكار مي شود.
حساب برگشت از خريد و تخفيفات :حسابي است كه معادل قيمت كاالهاي برگردانده شده به
فروشندگان و تخفيفات اخذ شده از آنان براي پذيرفتن كاالهاي ناقص و معيوب بستانكار می شود.
حساب تخفيفات نقدي خريد :حسابي است كه به ميزان تخفيفات نقدي اخذ شده از
فروشندگان در ازاي پرداخت فاكتورهاي خريد در دوره تخفيف ،بستانكار مي شود.
نحوه برخورد با تخفیفات نقدی خرید به دو روش است:
 1روش خالص خرید :در این روش در زمان خرید ،مبلغ تخفیفات نقدی از حساب موجودی
کاال (در سیستم دائمی) و حساب خرید کاال (در سیستم ادواری) و حساب های پرداختنی کسر
می شود تا به مبلغ خالص ثبت شوند.
هنگام پرداخت بدهی در دوره تخفیف ،حسابهای پرداختنی بدهکار و وجه نقد (بانک) بستانکار
میشود .در صورتی که پرداخت بدهی پس از دوره تخفیف صورت گیرد ،مبلغ تخفیفات نقدی خرید
در حسابی به نام «تخفیفات از دست رفته» ثبت میشود .به این صورت که در زمان پرداخت بدهی،
حسابهای پرداختنی و تخفیفات از دست رفته بدهکار و وجه نقد (بانک) بستانکار میشوند.
 2روش ناخالص خرید :در این روش خرید به صورت ناخالص (بدون کسر تخفیفات نقدی)
مطابق مبلغ فاکتور ثبت می شود و مبلغ تخفیفات نقدی خرید در زمان تحقق (زمان پرداخت
بدهی در دوره تخفیف) شناسایی می شود.
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مثال :شرکت الف در تاریخ  95/8/5کاالیی به ارزش  10،000،000ریال با شرط (ن30/ـ)10/3
خریداری نمود( .روش ادواری).
رویداد
ثبت خرید

روش ناخالص
خرید کاال 10،000،000

روش خالص
خرید کاال 9،700،000

   حساب های پرداختنی 10،000،000

حساب های پرداختنی 9،700،000

ثبت پرداخت حساب های پرداختنی 10،000،000
،
9 700،000
وجه نقد
بدهی در
تخفیفات نقدی خرید 300،000
دوره تخفیف

حساب های پرداختنی 9،700،000
،
9 700،000
وجه نقد

9،700،000
حساب های پرداختنی
ثبت پرداخت
حساب های پرداختنی 10،000،000
تخفیفات از  دست رفته 300،000
بدهی پس از
،
،
10 000 000
وجه نقد
10،000،000
وجه نقد
دوره تخفیف

در روش ناخالص ،مبلغ تخفیفات تنها در صورتی ثبت می شود که از آن استفاده شود.
در روش خالص ،مبلغ تخفیف تنها در صورتی ثبت می شود که از آن استفاده نشود.
اگر تا پایان دوره مالی مبلغ صورتحساب پرداخت
نشود.

روش ناخالص

روش خالص

ثبتی ندارد.

تخفیفات از دست رفته 300.000
حساب های پرداختنی 300.000

حساب هزينه حمل كاالي خريداري شده :حسابي است كه به ميزان مخارجي كه خريدار
بابت حمل و نقل و تخليه كاالهاي خريداري شده انجام مي دهد ،بدهكار مي شود.
ممکن است در مورد هزینه حمل کاالی خریداری شده به یکی از حاالت زیر توافق شود:
 1هزینه حمل را خریدار پرداخت می کند.
 2هزینه حمل را فروشنده پرداخت می کند (جزء هزینه های فروشنده محسوب و در
دفاتر خریدار ثبت نمی شود).
 3هزینه حمل را فروشنده به حساب خریدار پرداخت می نماید (در این حالت ،معموالً
فروشنده هزینه حمل کاال را جداگانه در فاکتور فروش منظور و مبلغ آن را از خریدار
دریافت و به شخص ثالث دیگری که معموالً شرکت حمل و نقل می باشد ،پرداخت
می کند).

مالیات و عوارض ارزش افزوده
ارزش افزوده :تفاوت بین درآمد حاصل از فروش کاالها و خدمات با ارزش کاالها و خدمات
خریداری شده .در عمل ارزش افزوده یعنی:
خرید ـ فروش = ارزش افزوده
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فرایند فرضی ایجاد ارزش افزوده در تولید کفش:
ارزش افزوده در یک تولید ساده کفش
محصول

مواد اولیه

تولید

چرم رویه  35000ریال
کفی کفش  25000ریال

کفش  120/000ریال

میخ کفاشی 1000ریال
چسب کفاشی 800ریال
نخ کفاشی 500ریال

جمع مواد اولیه  62/300ریال
ارزش افزوده

 57/700ریال = 120/000 - 62/300

خرید  -فروش = ارزش افزوده
 = 120.000 - 62.300 = 57.700ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده :مالیات غیر مستقیمی است که خریدار آن را همراه بهای خرید کاال
و خدمات به فروشنده می پردازد.
از آنجایی که در مالیات بر ارزش افزوده ،مؤدیان خود به عنوان مأموران سازمان امور مالیاتی کشور
عمل می کنند ،مؤدیان موظف اند پس از محاسبه مالیات بر ارزش افزوده دریافتی بابت فروش ها و
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت خریدها ،مابه التفاوت مالیات دریافتی و پرداختی را محاسبه
نمایند و به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند و در صورتی که مالیات های پرداختی از
مالیات های دریافتی بیشتر باشد ،می توانند مازاد را از سازمان امور مالیاتی کشور مطالبه و استرداد
کنند و به حساب دوره بعد انتقال دهند.
الزم است تمامی جزئیات عملیات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر حسابداری ثبت شوند
و مؤدی مکلف است که تمام جزئیات مربوط به معامالت خویش را ثبت نموده و به اطالع سازمان
امور مالیاتی کشور برساند .کنترل دفاتر حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور زمانی که
مؤدی درخواست استرداد کرده باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
برخی از ثبت های ضروری عبارت اند از:
میزان کاالهای خریداری شده و مالیات پرداخت شده بابت آن.
میزان خدمات خریداری شده و مالیات پرداخت شده بابت آن.
میزان کاالهای فروخته شده و مالیات پرداخت شده بابت آن.
میزان خدمات فروخته شده و مالیات پرداخت شده بابت آن.
میزان هزینههای جاری و مالیات پرداخت شده بابت آن.
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میزان خرید و فروش داراییهای ثابت مشهود و نامشهود.
میزان کاالهای مصرف شده توسط اعضاء شرکت جهت مصارف خودشان (عرضه به خود یا خود
مصرفی).
برگشت از خرید و تخفیفات.
برگشت از فروش و تخفیفات.
مالیات دریافتنی :مالیاتی است که مؤدی هنگام خرید کاالها و خدمات از مؤدی دیگر ،به آن
پرداخت کرده است .در واقع مؤدی این مالیات را از سازمان امور مالیاتی کشور طلبکار است و باید
دریافت کند.
مالیات پرداختنی :مالیاتی است که مؤدی هنگام فروش کاالها و خدمات به مؤدی دیگر یا
مصرفکننده نهایی دریافت میکند .در واقع مؤدی این مالیات را باید به سازمان امور مالیاتی کشور
پرداخت نماید.
مالیات بر ارزش افزوده خرید

به چه حسابی منظور می شود؟

سایر حسابهای دریافتی ـ مالیات بر ارزشافزوده

مالیات بر ارزش افزوده فروش

به چه حسابی منظور می شود؟

سایر حسابهای پرداختنی ـ مالیات بر ارزشافزوده

در صورتی که کاالها و خدمات خریداری شده مشمول عوارض مالیات بر ارزش افزوده
باشند ،هنگام خرید کاال ،مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به بدهکار «   سایر حساب های
دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده » منظور می شود.
نرخ مالیات برارزش افزوده × مبلغ خرید (پس از کسر تخفیفات مندرج در صورتحساب) = مبلغ مالیات
برارزشافزوده خرید

تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده
1ـ در مورد عرضه کاال

تاریخ صورتحساب ،تاریخ تحول کاال یا تاریخ تحقق
معادله کاال هر کدام مقدم باشد.

2ـ در مورد کاالهایی که توسط مؤدی خریداری ،تحصیل و یا تولید
میشود ،در صورتیکه برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر
ثبت گردد ،و یا برای مصارف شخصی برداشت شود.

تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا شروع استفاده ،هر
کدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت حسب مورد.

3ـ در مورد خدمات ،تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت هر
کدام مقدم باشد.

در مورد خدمات ،تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه
خدمت هرکدام مقدم باشد.

4ـ در مورد معاوضه خدمات

تاریخمعاوضه

  5ـ در مورد استفاده از ماشینهای صندوق

تاریخ تعلق هنگام مالیات ثبت معامله در ماشین
میباشد.
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ثبت حسابداری خرید کاال در سیستم ادواری
کاالی غیر مشمول
مالیات و عوارض

ثبت

بدهکار

خرید کاال

بستانکار

××

کاالی مشمول و
مالیات و عوارض
بدهکار

بستانکار

××
××

سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده
موجودی نقد  /حساب های پرداختنی

××

××

ثبت حسابداری خرید کاال در سیستم دائمی
کاالی غیر مشمول
مالیات و عوارض

ثبت

بدهکار

موجودی کاال

بستانکار

××

کاالی مشمول و
مالیات و عوارض
بدهکار

بستانکار

××
××

سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده
موجودی نقد  /حساب های پرداختنی

××

××

بهطور کلی در سیستم ادواری رویدادهای مرتبط با خرید بهصورت زیر ثبت میشوند:
رویداد مالی

نام حساب بدهکار

نام حساب بستانکار

خرید کاال به صورت نقد

خرید کاال
سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

خرید کاال به صورت نسیه

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

پرداخت هزینه حمل کاالی
خریداری شده

هزینه حمل کاال خریداری شده
سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش موجودی نقد
افزوده

موجودی نقد

برگشت کاالی خریداری شده معیوب
(و تخفیفات نابابی خرید)

حساب های پرداختنی

برگشت از خرید و تخفیفات
سایر حساب های دریافتنی ـ
مالیات بر ارزش افزوده

پرداخت بدهی در دوره تخفیف

حساب های پرداختنی

تخفیفات نقدی خرید
موجودی نقد
سایر حساب های دریافتنی ـ
مالیات بر ارزش افزوده

پرداخت بدهی پس از دوره تخفیف حساب های پرداختنی

موجودی نقد
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به طور کلی در سیستم دائمی رویدادهای مرتبط با خرید به صورت زیر ثبت می شوند:
نام حساب بدهکار

رویداد مالی

نام حساب بستانکار

خرید کاال به صورت نقد

موجودی کاال
سایر حساب های دریافتنی ـ
مالیات بر ارزش افزوده

موجودی نقد

خرید کاال به صورت نسیه

موجودی کاال
سایر حساب های دریافتنی ـ
مالیات برارزش افزوده

حساب های پرداختنی

موجودی کاال
پرداخت هزینه حمل کاالی خریداری
سایر حساب های دریافتنی ـ
شده
مالیات برارزش افزوده

موجودی نقد

برگشت کاالی خریداری شده معیوب
(و تخفیفات نابابی خرید)

حساب های پرداختنی

موجودی کاال
سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات
بر ارزش افزوده

پرداخت بدهی در دوره تخفیف

حساب های پرداختنی

موجودی کاال
موجودی نقد
سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات
بر ارزش افزوده

پرداخت بدهی پس از دوره تخفیف

حساب های پرداختنی

موجودی نقد

نکته

هنگام برگشت از خرید و دریافت تخفیفات ،مالیات ارزش افزوده نیز به تناسب
این مبالغ تعدیل می شود.
مبلغ برگشت از خرید × نرخ مالیات برارزشافزوده = مبلغ مالیات برارزش افزوده مربوط به برگشت از خرید
مبلغ تخفیفات

× نرخ مالیات برارزش افزوده = مبلغ مالیات برارزش افزوده مربوط به تخفیفات

مقایسه روش ادواری و دائمی
سیستم ادواری
حساب خرید کاال
حساب هزینه حمل کاالی خریداری شده
حساب برگشت از خرید و تخفیفات حساب
حساب تخفیفات نقدی خرید
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رویداد

سیستم دائمی

خرید کاال
هزینه حمل کاالی خریداری شده
برگشت از خرید و تخفیفات
تخفیفات نقدی خرید

حساب موجودی کاال

اسناد و مدارک مثبته فروش کاال
  1ـ فرم درخواست فروش
5ـ برگ باسکول

  2ـ فاکتور فروش
فروش
مستندات
بدهی ها

  4ـ بارانامه

 3ـ حواله انبار

فرایند فروش کاال
دریافت سفارش

توقف عملیات

ندارد

آیا مشتری اعتبار دارد؟

نسیه

نوع فروش
نقد

دارد

دریافت نقدی یا چک
تنظیم صورت حساب فروش
صدور سند حسابداری
صدور حواله انبار
خروج کاال از انبار
ارسال و حمل کاال
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حساب های مرتبط با فروش کاال
در سیستم ادواری موجودی ها حساب های زیر نگهداری می شوند:
نوع حساب

ماهیت

حساب فروش کاال

بستانکار

حساب برگشت از فروش و تخفیفات

بدهکار

حساب تخفیفات نقدی فروش

بدهکار

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

بدهکار

هزینه تضمین (گارانتی) محصول

بدهکار

ذخیره تضمین محصول

بستانکار

حساب فروش :حسابي است كه معادل قيمت فروش كاالهايي كه در طول دوره مالي به طور
نقد يا نسيه به فروش مي رسد ،بستانكار مي شود  .در سیستم دائمی ،هنگام فروش کاال دو ثبت
انجام می شود:
 1ثبت فروش کاال
 2ثبت بهای تمام شده کاالی فروش رفته ،بنابراین در این سیستم ،حساب بهای تمام شده
کاالی فروش رفته نیز نگهداری می شود.
حساب برگشت از فروش و تخفيفات :حسابي است كه معادل قيمت فروش كاالي برگشتي از
طرف مشتريان و يا تخفيف اعطايي به آنان به علت عيب و نقص كاال ،بدهكار مي شود .
حساب تخفيفات نقدي فروش :حسابي است كه به ميزان تخفيفات اعطايي به مشترياني كه
صورت حساب خود را در دوره تخفيف پرداخت كرده اند ،بدهكار مي شود.
بهای تمام شده کاالی فروش رفته :محاسبه بهای تمام کاالهای خارج شده به منظور فروش بر
اساس قیمت های تمام شده خرید به یکی از روش های فایفو ،الیفو ،میانگین و ...را بهای تمام شده
کاالی فروش رفته می گویند .به طور کلی می توان گفت تمامی هزینه های متحمل شده و مرتبط
در یک دوره مالی برای تحصیل کاالهای فروش رفته ،بهای تمام شده کاالی فروش رفته نام دارد.
هزینه تضمین (گارانتی) و ضمانت نامه محصوالت :امروزه اکثر واحدهای تجاری محصوالت
خود را با تضمین به فروش می رسانند تا نشان دهند که محصول عاری از هرگونه عیب و نقص
است ،به این معنی که فروشنده (سازنده) متعهد می شود نقایص کمی و کیفی محصوالت فروخته
شده را تا مدت معین بعد از تاریخ فروش که در ضمانت نامه قید شده است ،تضمین نماید و در
صورتی که در دوره تضمین ،محصول دچار نقصی و یا عیبی شود ،واحد تجاری تمام یا بخشی از
هزینه های جایگزین را باید متحمل گردد و بدون دریافت هیچ وجهی آن را تعمیر و یا تعویض
نمایند و یا نیز ممکن است مبلغ فروش را به مشتری برگشت دهد.
ذخیره :نوعی بدهي است که زمان تسویه و يا تعیین مبلغ آن توأم با ابهام نسبتاً قابل توجه است
و تفاوت آن با حساب هاي پرداختني تجاري این است که مبلغ حساب های پرداختنی تجاری،
با توجه به صورت حساب و زمان پرداخت آن نیز از طریق توافق با فروشنده مشخص می گردد.
بدهی ناشی از تضمین محصول در زمان فروش ایجاد می شود .این بدهی را می توان در زمان
فروش یا در پایان دوره مالی ثبت نمود.
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هنگام فروش کاال ،مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به بستانکار «سایر حساب های پرداختنی  ـ
مالیات بر ارزش افزوده» منظور می شود.
نرخ مالیات برارزش افزوده × مبلغ فروش (پس از کسر تخفیفات مندرج در صورت حساب) = مبلغ مالیات
برارزش افزوده فروش

ثبت حسابداری فروش کاال در سیستم ادواری

ثبت

کاالی غیر
کاالی مشمول و
مشمول مالیات و
مالیات و عوارض
عوارض
بدهکار بستانکار بدهکار بستانکار

موجودی نقد  /حساب های دریافتنی

××

××

سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده
فروش کاال

××
××

××
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ثبت حسابداری فروش کاال در سیستم دائمی
کاالی غیر مشمول
مالیات و عوارض

ثبت

کاالی مشمول و
مالیات و عوارض

بدهکار بستانکار بدهکار بستانکار

ثبت اول:
××

موجودی نقد  /حساب های دریافتنی

××
××

سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده
××

فروش کاال

××

ثبت دوم:
بهای تمام شده کاالی فروش رفته

××

××
××

موجودی کاال

××

در هر دو سیستم دائمی و ادواری برگشت از فروش تخفیفات ،تخفیفات نقدی فروش و
دریافت طلب به صورت زیر ثبت می شود:
رویداد مالی

برگشت کاالی فروش رفته

نام حساب بدهکار

نام حساب بستانکار

ثبت اول:
برگشت از فروش و تخفیفات
سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

حساب های دریافتنی

ثبت دوم:
موجودی کاال

بهای تمام شده کاالی
فروش رفته

برگشت از فروش و تخفیفات
سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

حساب های دریافتنی

موجودی نقد
دریافت طلب در دوره تخفیف تخفیفات نقدی فروش
سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

حساب های دریافتنی

دریافتطلب پس از دورهتخفیف موجودی نقد

حساب های دریافتنی

تخفیفات نابابی فروش

نکته
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«سایرحساب های دریافتنی ـ مالیات برارزش افزوده» با حساب های خرید،
برگشت از خرید و تخفیفات نقدی خرید و «سایر حساب های پرداختنی
مالیات برارزش افزوده» با حساب های فروش ،برگشت از فروش و تخفیفات
نقدی فروش همراه است.

