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معموالً شرکت های بازرگانی، عملیات سال مالی خود را به استثنای اولین سال فعالیت با موجودی کاالی ابتدای دوره آغاز کرده 
و در طی سال، کاالهای دیگری را خریداری و انبار می نمایند. از کاالهای ابتدای دوره و کاالهایی که طی دوره خریداری شده اند، 
)به سبب خرید و  باقی می ماند. ورود کاال  پایان دوره در شرکت  به عنوان موجودی کاالی  به فروش می رسد و مابقی  مقداری 
برگشت از فروش( و خروج کاال )به سبب فروش و برگشت از خرید(، باعث تغییر در بهای تمام شدۀ کاالی فروش رفته و موجودی 
کاالی پایان دوره شده و نهایتًا سود آوری شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. در این فصل، با مستندات الزم جهت خروج کاال 

)به  سبب برگشت( و صدور سند حسابداری برگشت از خرید و تخفیفات خرید آشنا خواهید شد.

 

فصل 4

حسابداری تعدیالت خرید کاال
برگشت از خرید 

شماره:                                                                                                                             تاریخ: 

نام انبار:                                                                                                                           نام / شرکت تأمین کننده:

ردیف
شماره فرم 

تعداد واحد شرح کاالکد کاال درخواست کاال 
شماره فرم

توضیحات عدم انطباق 

امضای تحویل گیرنده:                                                                       تأیید انبار: 

توزیع نسخ:
١ ـ انبار              ٢ـ پشتیبانی                ٣ ـ مالی و اداری
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مقدمه   

   مجوز خروج کاال چیست و به چه منظور اخذ می شود؟ 
   تخفیفات خرید چیست و استفاده از آن چه مزایایی برای خریدار دارد؟

   آیا می دانید دالیل برگشت کاالهای خریداری شده چیست و کاالهای برگشتی به چه نحوی قیمت گذاری 
می شوند؟

َوَيا َقْوِم َأْوُفوا الِْمْكَياَل َوالِْميَزاَن بِالِْقْسِط َولَ تَبَْخُسوا النَّاَس َأْشَياءَُهْم َولَ تَْعثَْوا ِفی اْلَْرِض ُمْفِسِديَن.

و ای قوم من!، پيمانه و وزن را با عدالت وفا كنيد و بر اشيا )و اجناس( مردم عيب مگذاريد و از حق آنان نكاهيد و در زمين فساد 
مكنيد.

                                                                                                                                                                                                  »هود / 85«

استاندارد   عملکرد   

توانایی صدور سند حسابداری برگشت از خرید و تخفیفات خرید طبق اسناد مثبته.

 شایستگی هایی که در این فصل کسب می کنید: 

١  تهیه و کنترل مستندات خروج کاال به دلیل برگشت آن
٢  صدور سند حسابداری برگشت از خرید 

٣  صدور سند حسابداری تخفیفات خرید
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برگشت از خرید و دالیل آن   
در فرایند خرید کاال ممکن است عواملی وجود داشته باشد که باعث می شود خریدار همه یا بخشی از کاالهای 

خریداری شده را به فروشنده برگشت دهد. 

دالیلی را که ممکن است باعث برگشت کاالی خریداری شوند،  فهرست کنید. 

دلیل برگشت از خریدردیف

عیب و نقص کاال قبل از دریافت آن1

آسیب دیدگی کاال به دلیل بارگیری و حمل و نقل نادرست توسط فروشنده2

3

4

5

اگر به دالیل گفته شده )در جدول فوق( کاال به فروشنده برگشت داده شود، برگشت از خرید انجام شده است.

 
برای برگشت کاالی خریداری شده، چه مستنداتی تهیه می شود؟

مجوز خروج کاال   

مجوز خروج کاال)حواله انبار( برای چه رویدادهایی ممکن است، صادر شود؟ چند مورد فهرست کنید.

رویدادردیف

فروش کاال1

برگشت کاالهای خریداری شده2

3

4

فعالیت

فعالیت

فعالیت
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فعالیت

مستندات برگشت از خرید  کاال   

کاالهای برگشتی پس از تأیید مقامات مجاز برگشت داده می شود. برای این منظور باید برگ درخواست 
جنس از انبار، حوالۀ انبار و فرم برگشت از خرید تنظیم شود. الزم است واحد حسابداری قبل از صدور 
سند حسابداری فرم برگشت از خرید را از لحاظ امضاهای مجاز کنترل و آن را با فرم حوالۀ انبار مطابقت دهد. 
همچنین فاکتوری از طرف فروشنده بابت کاالهای برگشتی به خریدار ارسال می شود. این فاکتور از جانب 
خریدار فاکتور برگشت از خرید و از جانب فروشنده فاکتور برگشت از فروش نام دارد. خریدار این فاکتور را 
هم به عنوان یکی دیگر از مستندات برگشت از خرید طبقه بندی می کند و در فصل پنجم با این فاکتور آشنا 

می شوید.

کنترل مستندات برگشت از خرید     

١  مستندات برگشت از خرید کاال را فهرست کنید.     
٢  کنترل مستندات برگشت از خرید کاال به چه منظور انجام می شود؟     

                                                                 فرم برگشت از خرید                                          شماره:
کاالی مشروحه زیر طی رسید انبار شماره ..... تاریخ ............... دریافت شده است.               تاریخ:

طرف حسابعلت برگشت کاالمقدار برگشتیواحد کاالشماره کاالشرح کاال ردیف

مسئول بخش اداری و مالیمسئول واحد تدارکاتانباردار

تصویر ١ـ4ـ نمونه فرم برگشت از خرید کاال
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حساب برگشت از خرید و تخفیفات     

از  به فروشندگان)برگشت  کاالهای برگشت شده 
حساب  بستانکار  به  ادواری،  سیستم  در  خرید( 
در سیستم  و  و تخفیفات«  از خرید  »  برگشت 
کاال«  »  موجودی  حساب  بستانکار  به  دائمی 

منظور می شود.

برگشت از خرید و تخفیفات

افزایش

بستانکار

صدور سند حسابداری برگشت از خرید در سیستم ادواری )کاالهای غیرمشمول مالیات بر ارزش افزوده(: 

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

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××موجودی نقد / حساب های پرداختنی

××               برگشت از خرید و تخفیفات

××××جمع:

شرح سند: بابت برگشت کاالی خریداری شده

تنظیم کننده:                                                تأیید کننده:                                تصویب کننده:

فروشگاه »  چالوس« در تاریخ 95/11/5 معادل 10 عدد کاال به قیمت هر عدد 56،000 ریال به صورت فعالیت
نسیه خریداری نمود. بعد از یک هفته، 3 عدد از این کاالها به علت معیوب بودن به فروشنده برگشت 

داده شد. اگر سیستم ثبت کاال، ادواری باشد:
مطلوب است: 

 صدور سند حسابداری برگشت از خرید کاال.
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بازرگانی »کاشان« در تاریخ 95/10/15 معادل 2000 متر مربع سرامیک به صورت نسیه خریداری فعالیت
نمود. قیمت هر متر مربع سرامیک در طول دوره ثابت بوده و معادل 140،000 ریال می باشد. در 
تاریخ 95/10/29 به علت شکستگی، معادل 300 مترمربع از این سرامیک ها به فروشنده برگشت داده 

است، اگر سیستم ثبت کاال، ادواری باشد.
مطلوب است:

صدور سند حسابداری خرید و برگشت کاالی خریداری شده )کاال مشمول عوارض و مالیات برارزش 
افزوده نمی باشد (.

شمارۀ سند:                                             فروشگاه                                            شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                         سند حسابداری                                      تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

حساب های پرداختنی

               

جمع:

شرح سند: بابت برگشت کاالی خریداری شده

تنظیم کننده:                                              تأیید کننده:                            تصویب کننده:

صدور سند حسابداری خرید:

شمارۀ سند:                                              بازرگانی کاشان                                شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                              سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                     تأیید کننده:                                     تصویب کننده:
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صدور سند حسابداری برگشت کاالی خریداری شده:

شمارۀ سند:                                         بازرگانی کاشان                                    شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                          سند حسابداری                                    تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار) ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                                  تأیید کننده:                                          تصویب کننده:

مشمول  کاالهای  برای  ادواری  سیستم  در  تخفیفات  و  خرید  از  برگشت  حسابداری  سند  صدور 
عوارض و مالیات بر ارزش افزوده:

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

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××موجودی نقد / حساب های پرداختنی )١(

××      برگشت از خرید و تخفیفات )٢(

××      سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده )٣(

××××جمع:

شرح سند: بابت برگشت کاالی خریداری شده

تنظیم کننده:                                    تأیید کننده:                                                       تصویب کننده:
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١  مبلغ موجودی نقد / حساب های پرداختنی شامل مبلغ برگشت از خرید و تخفیفات )قیمت تمام 
شده کاالهای برگشتی( و مبلغ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده می باشد:

 
موجودی نقد/ حساب های

 =   پرداختنی
مبلغ برگشت از
خرید و تخفیفات  + ) مبلغ برگشت از

خرید و تخفیفات  × مجموع نرخ عوارض و 
مالیات بر ارزش افزوده  (

٢  معادل قیمت تمام شده کاالهای برگشتی به حساب برگشت از خرید و تخفیفات منظور می شود.
٣  مجموع نرخ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده × مبلغ برگشت از خرید و تخفیفات = مبلغ مالیات بر ارزش افزوده

صدور سند حسابداری خرید:

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

بستانکار)ریال(بدهکار) ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                       تأیید کننده:                                                       تصویب کننده:

به صورت نسیه خریداری فعالیت تاریخ 95/10/15 معادل 2000 مترمربع سرامیک  بازرگانی »کاشان« در 
نمود. قیمت هر متر مربع سرامیک در طول دوره ثابت بوده و معادل 140،000 ریال می باشد. در 
تاریخ 95/10/29 به علت شکستگی، معادل 300 متر مربع از این سرامیک ها به فروشنده برگشت 

داده است، اگر سیستم ثبت کاال، ادواری باشد:
مطلوب است:

و  عوارض  کاال مشمول  اینکه  فرض  )با  کاال خریداری شده  برگشت  و  صدور سند حسابداری خرید 
مالیات بر ارزش افزوده باشد(.
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صدور سند حسابداری برگشت کاالی خریداری شده با ثبت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده:

شمارۀ سند:                                                  بازرگانی کاشان                             شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 95/١0/٢9                                 سند حسابداری                             تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

45،780،000حساب های پرداختنی

42،000،000      برگشت از خرید و تخفیفات

3،780،000      سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

45،780،00045،780،000جمع: چهل و پنج میلیون و هفتصد و هشتاد هزار ریال

شرح سند: بابت برگشت کاالی خریداری شده

تنظیم کننده:                                    تأیید کننده:                                                       تصویب کننده:

محاسبات:

مبلغ برگشت از خرید و تخفیفات )قیمت تمام شده کاالهای برگشتی(    000 ، 000 ، 42 = 000 ، 140 × 300
مبلغ مالیات ارزش افزوده مربوط به کاالهای برگشتی                000 ، 780 ، 3 = % 9 × 000 ، 000 ، 42

مبلغ حساب های پرداختنی                            000 ، 780 ، 45 = 000 ، 780 ، 3 + 000 ، 000 ، 42{
یا:                                                                         000 ، 780 ، 45 = 09 /1 × 000 ، 000 ، 42 

معادل 20 عدد کاال به بهای هر عدد 1000 ریال خریداری شد و بعد از مدتی 5 عدد از این کاال به فعالیت
فروشنده برگشت داده می شود. اگر در طول دوره کاالها با نرخ های متفاوتی خریداری شده باشند، مبلغی 
که از حساب موجودی ها کسر می شود چند ریال است؟ با چه نرخی با فروشنده تسویه حساب می شود؟ 

هم کالسی شما، احمد و حسین پاسخ های متفاوتی دارند:
احمد: باید مبلغ 5،000 ریال از حساب موجودی کاال کسر شود و با همین مبلغ تسویه کرد.

حسین: باید با توجه به نرخ انبار از حساب موجودی کسر و با مبلغ 5،000 ریال با فروشنده تسویه کرد.
به نظر شما پاسخ صحیح کدام است؟ به کمک هنرآموز جواب این سؤال را بررسی نمایید. 

برگشت از خرید در سیستم دائمی

نحوه ثبت و قیمت گذاری کاالی برگشتی در کارت حساب کاال و صدور سندحسابداری آن 
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از آنجا که برگشت از خرید باعث کاهش بهای تمام شده کاالی خریداری شده می شود در ستون وارده )خرید( 
کارت حساب کاال به صورت منفی درج می شود. نرخ این کاال معادل نرخ صدور)فروش( کاال در تاریخ برگشت 
می باشد، در واقع قیمت کاالی برگشتی همانند صدور )فروش( کاال از انبار مطابق روش های قیمت گذاری 
وجود  فروشنده  به  کاال  رگشت  ب و  کاال  بین صدور  تفاوتی  هیچ  قیمت گذاری  نظر  از  یعنی  تعیین می شود. 
ندارد. در این حالت ممکن است به دلیل اختالف بین مبلغ خرید کاال و مبلغی که از حساب موجودی ها 
کسر می شود، مغایرتی ایجاد شود که در این صورت، مبلغ اختالف به بدهکار یا بستانکار حسابی تحت عنوان 
»  مغایرت نرخ انبار«، منظور شده و در پایان دوره این حساب به بهای تمام شده کاالی فروش رفته منتقل 

می شود.

مثال
به خرید و فروش  برای خرداد ماه سال 1395 اطالعات مربوط  »میناب«  شرکت پخش مواد غذایی 

نوشابه در اختیار می گذارد:
3/1ـ موجودی پایان ماه گذشته شامل:

70 واحد به نرخ هر واحد 110 ریال و 200 واحد به نرخ هر واحد 115 ریال
3/6ـ خرید 400 واحد به نرخ هر واحد 110 ریال به صورت نقد، مطابق رسید انبار شماره 118، هزینه 

حمل هر واحد 10 ریال
3/10ـ فروش 250 واحد به نرخ هر واحد210 ریال به صورت نقد مطابق حوالۀ انبار شمارۀ 54

نمونه درخواست شده،  با  به دلیل عدم مطابقت  به فروشنده  از خرید 3/6  برگشت 15 واحد  3/16ـ 
فروشنده مبلغ خرید و هزینه حمل پرداخت شده واحدهای برگشتی را در این تاریخ عودت داد.

3/17ـ خرید 200 واحد به نرخ هر واحد 118 ریال به صورت نقد، مطابق رسید انبار شمارۀ 119
3/26ـ فروش 330 واحد به نرخ 210 ریال به صورت نسیه مطابق حوالۀ انبار شمارۀ 55

مطلوب است:
 تنظیم کارت حساب کاال به روش اولین صادره از اولین وارده و صدور سند حسابداری برگشت از خرید 

در تاریخ 3/16 با در نظر گرفتن دو فرض زیر:
الف( کاال مشمول مالیات بر ارزش افزوده نباشد.

ب( کاال مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد.
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          حل:

شرکت پخش مواد غذایی میناب

نام کاال:                    نوشابه                                                                                  شماره قفسه: ١5
 FIFO :کد کاال:                    ٢١                                                                                        روش ارزیابی

واحد شمارش:          بسته                                                                                    نقطه تجدید سفارش: ………
نوع یا مدل کاال:        ……………………………                                         میزان سفارش: ……………

تاریخ

شرح

موجودیصادرهوارده

شماره ماهروز
بهای مقداررسید

شماره بهای کلواحد
حواله

بهای مقدار
واحد

بها
بهای مقدار

بهای کلواحد
کلجزءجزءکل

70موجودی13
200

110
11530،  700

خرید )شامل 63
11840012048،000هزینه حمل(

70
200
400

110
115
120

78،  700

5425070فروش103
180

110
115

7،700
20،70028،40020

400
115
12050،  300

برگشت از 163
5)725  ،1(115)15(خرید

400
115
12048،575

11920011823،600خرید173
5

40
200

115
120
118

72،175

553305فروش263
325

115
120

575
39،00039،57575

200
120
11832 ،  600

67،975بهای تمام شده کاالی فروش رفته69،875بهای تمام شده کاالی خریداری شده
بهای تمام شده 
موجودی پایان 

دوره
32،600
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فعالیت

الف( صدور سند حسابداری برگشت از خرید با فرض اینکه کاال مشمول مالیات بر ارزش افزوده 
نباشد.

تعداد 15 واحد برگشتی مربوط به خرید 3/6 می باشد که در آن تاریخ بهای تمام شده هر واحد 120 ریال 
)شامل 110 ریال قیمت خرید و 10 ریال هزینه حمل( محاسبه شده است. در تاریخ 3/16 مطابق روش 
ارزیابی، بهای هر واحد 115 ریال قیمت گذاری می شود که باعث بروز اختالف در مبلغ واحدهای برگشت 

شده می شود:

    مبلغ دریافتی از فروشنده                                                                   1،800 = 120 × 15
    ارزش کاالی برگشت داده شده به فروشنده مطابق کارت حساب کاال                          1،725= 115× 15
    مبلغ اختالف                                                                               75 = 1،725 – 1،800            

با توجه به توضیحات گفته شده، سند حسابداری واحدهای برگشتی، به صورت زیر خواهد بود:

شماره سند:                                      شرکت پخش مواد غذایی میناب                   شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: ٣/١6 /95                                   سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

1،800موجودی نقد

1،725                          موجودی کاال

75                          مغایرت نرخ انبار

1،8001،800جمع: یک هزار و هشتصد ریال

شرح سند: بابت برگشت کاالی خریداری شده

تنظیم کننده:                                  تأیید کننده:                                             تصویب کننده:
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فعالیت

ب( صدور سند حسابداری برگشت از خرید فرض اینکه کاال مشمول 9% مالیات بر ارزش افزوده 
باشد:

شماره سند:                                             شرکت پخش مواد غذایی میناب                              شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 95/٣/١6                                              سند حسابداری                                        تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

962 ،1موجودی نقد 

725  ،1            موجودی کاال

75            معایرت نرخ انبار

162           سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

962  ،9621 ،1جمع: یک هزار و نهصد و شصت و دو ریال

شرح سند: بابت برگشت کاالی خریداری شده

تنظیم کننده:                                               تأیید کننده:                                               تصویب کننده:

مبلغ مالیات بر ارزش افزوده کاالهای برگشتی                                         162 = 9% × 1800 = 120 × 15
مبلغ دریافتی از فروشنده                                962 ،1 = 1/09 × 1800 یا  1،962 = )9% × 1800( + 1800

همچنین می توان با موازنه بدهکار و بستانکار مبلغ 962 ،1 را به دست آورد.
در ضمن مغایرت ایجاد شده تأثیری در تعدیل مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ندارد.

در مثال شرکت پخش مواد غذایی » میناب« فرض کنید فروشنده هزینه حمل تعداد واحدهای برگشت 
داده شده را تقبل نمی کند، در این حالت سند حسابداری آن را با در نظر گرفتن دو فرض زیر صادر 

نمایید؛
الف( کاال مشمول مالیات ارزش افزوده نباشد.

ب( کاال مشمول 9% مالیات ارزش افزوده باشد.
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افزوده  ارزش  مالیات  مشمول  کاال  اینکه  فرض  با  خرید  از  برگشت  الف( صدور سند حسابداری 
نباشد:

شماره سند:                                          شرکت پخش مواد غذایی میناب                              شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                        سند حسابداری                                          تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع: 

شرح سند:

تنظیم کننده:                                               تأیید کننده:                                               تصویب کننده:

ب( صدور سند حسابداری برگشت از خرید با فرض اینکه کاال مشمول 9% مالیات ارزش افزوده 
باشد:

شماره سند:                                            شرکت پخش مواد غذایی میناب                              شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                          سند حسابداری                                          تعداد ضمائم:

بستانکار )ریال(بدهکار )ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع: 

شرح سند:

تنظیم کننده:                                               تأیید کننده:                                               تصویب کننده:
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کار عملی 1

با در نظر گرفتن مثال مربوط به شرکت پخش مواد غذایی »  میناب«، مطلوب است: 
تنظیم کارت حساب کاال با فرض استفاده از روش میانگین متحرک و صدور سند حسابداری تاریخ های 3/6/ 

و 3/16 در دو حالت:
 الف( بدون اعمال مالیات بر ارزش افزوده 

ب( با اعمال مالیات بر ارزش افزوده

  کار عملی 2                 
شرکت »آبادان« اطالعات زیر را در مورد خرید و فروش نوعی گیربکس برای آبان ماه سال جاری در اختیار 

می گذارد:
8/١: موجودی گیربکس ها در ابتدای دوره 15 عدد به بهای هر عدد 5،800،000 ریال.

8/4: خرید نقدی  100 عدد گیربکس از شرکت »لرستان« به بهای هر عدد 5،890،000 ریال و هزینه حمل 
هر عدد 800،000 ریال می باشد که هنوز پرداخت نشده است.

8/١0: فروش نسیه 55  عدد گیربکس به شرکت »بوشهر« به بهای هر عدد 6،500،000 ریال.
8/١4: خرید 20 عدد گیربکس از تولیدی »مشهد« جمعاً به بهای تمام شده 118،000،000 ریال با شرط 

)ن/30ـ 10/2(.
8/٢0: ارسال اعالمیه بدهکار به شرکت »لرستان« بابت برگشت 10 عدد گیربکس به دلیل عدم مطابقت با 

نمونه سفارش داده شده.
8/٢4: پرداخت بدهی تولیدی »مشهد« از طریق چک.

8/٢5: درخواست خرید 12 عدد گیربکس، مطابق استعالم دریافت شده از شرکت »تهران« قیمت هر عدد آن 
6،000،000 ریال می باشد که در صورت قطعی بودن خرید از این شرکت تخفیف دریافت می شود.
8/٢7: فروش نقدی 60 عدد گیربکس به بهای هر واحد 6،500،000 ریال به فروشگاه »سیستان«  .

8/٣0: خرید 12 عدد گیربکس از شرکت »تهران« جمعاً به مبلغ 72،000،000 ریال و پرداخت وجه آن با 
1% تخفیف )درخواست تاریخ 8/25(.

مطلوب است:
١ تنظیم کارت حسابداری کاال به روش اولین صادره از اولین وارده و روش میانگین متحرک )بهای واحد و 

بهای کل ستون کارت حسابداری کاال را برحسب 10،000 ریال وارد نمایید(. 
٢ صدور سند حسابداری مربوط به خرید و فروش.

     تخفیفات رایج در خرید    

به نظر شما چرا شرکت ها و فروشگاه ها، به مشتریان خود تخفیف می دهند؟ بحث کنید. 
فعالیت
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تخفیف به معنی کم کردن قسمتی از بهای کاال است که معموالً به درخواست خریدار و با توافق فروشنده صورت 
می گیرد. شرکت های بازرگانی برای افزایش حجم فروش و تسریع در وصول مطالبات خود به روش های گوناگونی 
به مشتریان خود تخفیف می دهند که انواع رایج آن به شرح زیر است. الزم به ذکر است که برای محاسبه بهای 

تمام شده کاالی خریداری شده، هر یک از این تخفیفات از بهای خرید کسر می شوند. 

 در دفاتر در حسابی به نام تخفیف ثبت نمی شود.

 در دفاتر در حسابی به نام تخفیف ثبت نمی شود.

 در دفاتر در حسابی به نام »تخفیفات نقدی« ثبت می شود.

از خرید و تخفیفات«  نام »برگشت  به   در دفاتر در حسابی 
ثبت می شود.

١ـ تخفیف تجاری

٢ـ تخفیف توافقی )چانه زنی(

٣ ـ تخفیف نقدی

4ـ تخفیف نابابی )عیب و نقص(

فعالیت

١ تخفیف تجاری 
اعطاي تخفیف تجاري توسط فروشندگان با هدف جذب مشتري و کسب سهم بیشتر از بازار در رقابت با سایر 
رقباي حاضر در بازار، انجام می شود. چون این تخفیف قبل از قطعی شدن معامله اعطا می شود، در دفاتر خریدار 

و فروشنده ثبت نمی شود. در این موارد مبلغ خرید و فروش پس از کسر تخفیفات در دفاتر ثبت می شود.

تخفیف تجاری ممکن است به چه شیوه هایی اعمال شود؟

مثالشیوه های مختلف تخفیف تجاریردیف

1
دریافت تخفیف با توجه به جمع مبلغ فروش 
به هر مشتري در طول یک دوره )ماهانه، سه 

ماهه یا ساالنه(

2
برای مثال فروشگاه های بهاره یا پاییزه به مشتریانی که در  تخفیفات زمانی

مدت معینی خرید نمایند، درصدی یا مبلغی را به عنوان 
تخفیف اعطا می کنند

تخفیف ویژه نمایشگاه ها 3

تهیه  از کاالهای خود  برای هر یک  را  بها(  )فهرست  لیست قیمت  و فروشگاه ها،  در عمل شرکت ها 
می نمایند، چنانچه خریدار شرایطی را که فروشنده در نظر دارد، رعایت نماید، درصدی از قیمت رسمی 

به عنوان تخفیف به وی اعطا می شود، به این تخفیف، تخفیف تجاری می گویند.
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 کار عملی 3 
فروشگاه لوازم اداری »تهران« 8 عدد میز کارمندی به شرح صورت حساب زیر خریداری نمود:

فعالیت

مطلوب است:
١  درصد تخفیفات اعطا شده را محاسبه کنید.

٢  آیا مبلغ تخفیفات ثبت می شود؟ بحث کنید.
٣  صدور سند حسابداری خرید در هر دو سیستم دائمی و ادواری

٢ تخفیف توافقی )چانه زنی(

فروشنده ای قیمت کاالیی را 100،000 ریال تعیین کرده است، شما به عنوان خریدار قصد مذاکره 
با او را دارید و نهایتاً موفق می شوید، قیمت کاال را به 95،000 ریال برسانید. فروشنده کدام مبلغ را 

ثبت می نماید؟ چرا؟

چالدران

تهران

این نوع فعالیت آیا  بازار به کارمندان خود می فروشد.  ١  شرکتی کاالهای خود را معادل 10% زیر قیمت 
تخفیف تجاری است؟ بحث کنید. 

٢  فروشگاه »نهالستان« اعالم کرده برای مشتریانی که باالی 500،000 ریال خرید داشته باشند، 
 %6 معادل  باشند،  داشته  خرید  ریال  باالی 1،000،000  که  مشتریانی  برای  و  تخفیف   %4 معادل 
تخفیف اعطا می شود. اگر قیمت کاالیی 745،000 ریال باشد، مبلغ تخفیف و مبلغ پرداختی بابت 

خرید این کاال چند ریال می شود؟ 

آذربایجان غربی
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در زمان معامله کاال، ممکن است خریدار و فروشنده روی قیمت کاال چانه زنی کنند، و نهایتاً به مبلغی 
کمتر از قیمت متعارف کاال توافق کنند. مبلغ تخفیف دریافتی در این معامله تخفیف توافقی یا چانه زنی 
نام دارد. برای مثال فرض کنید قیمت کاالیی که 100،000 ریال است بر اثر چانه زدن به 95،000 ریال 
می رسد، در واقع 5،000 ریال تخفیف اخذ شده و مبلغ 95،000 ریال پرداخت می شود. بنابراین مبلغی که 
به بدهکار حساب خرید کاال و یا موجودی کاال منظور  می شود، مبلغ 95،000 ریال می باشد. در واقع می توان 
گفت چون خالص پرداخت بابت خرید 95،000 ریال می باشد و نمی تواند به مبلغی بیش از مبلغ واقعی 

خرید )100،000 ریال( ثبت شود، لذا این تخفیفات در دفاتر طرفین ثبت نمی شود.

٣ تخفیف نقدی

به نظر شما تخفیف نقدی چه تفاوتی با تخفیف تجاری دارد؟ آیا این تخفیف یک مزیت برای خریدار 
محسوب می شود؟ بحث کنید.

تخفیفات نقدی خرید چه زمانی ایجاد می شود؟ در مواردی که امکان خرید نقدی وجود ندارد، خرید به صورت 
نسیه )اعتباری( انجام می شود. در این شرایط فروشندگان برای تسریع در وصول مطالبات خود به مشتریانی 
که مبلغ فاکتور فروش را قبل از موعد مقرر و طی مدتی معین از تاریخ فاکتور پرداخت کنند، تخفیفی می دهند 
که به آن »  تخفیف نقدی« می گویند. در واقع تخفیف نقدی یک امتیاز برای خریدار محسوب می شود، چون 
استفاده از آن باعث صرفه جویی نقدی می شود. برای مثال شرکتی کاالهای خود را به صورت نسیه 30 روزه 
می فروشد، یعنی حداکثر مهلت پرداخت از تاریخ صدور صورت حساب 30 روز می باشد، ولی برای وصول هر 
چه سریع تر مبالغ فروش های نسیه خود شرط می گذارد و به مشتریان اعالم می کند که اگر تا 10 روز دیگر 
بدهی خود را پرداخت نمایند، از تخفیفی معادل 3%  برخوردار می شوند. مشخص است اگر مشتری از تاریخ 
صدور صورت حساب تا 10 روز دیگر مبلغ بدهی خود را پرداخت کند، مشمول 3% تخفیف می شود. چنانچه 
مشتری ظرف این مدت بدهی خود را پرداخت نکند، مشمول این تخفیف نمی شود و کل مبلغ صورت حساب 
را باید پرداخت کند. درصورتی که خریدار از این تخفیف استفاده کند مقداری از وجه نقد خود را صرفه جویی 

کرده است. شرط فوق را به اختصار می توان به صورت زیر بیان نمود:

دوره استفاده از تخفیف به روز

درصد تخفیف

نسیه

حداکثر مهلت پرداخت
به روز )دوره اعتبار(

)ن/٣0ـ ٣/١0(

فعالیت

با توجه به مطالب گفته شده و توضیحات هنرآموز، منظور از دوره اعتبار و دوره تخفیف چیست؟فعالیت
دوره »  اعتبار« : ..............................................................................................................................................
دوره » تخفیف« : ...........................................................................................................................................
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١  با درنظر گرفتن تاریخ خرید و پرداخت بدهی مربوط به خرید، قسمت های خالی جدول زیر را کامل 
نمایید.

مبلغ تخفیف شامل تاریخ پرداختشرط خریدمبلغ خریدتاریخ خریدردیف
مبلغ قابل پرداختشده

..............................95/7/6ن/45ـ195/7/1500،0008/3

..............................95/8/17ن/30ـ 295/8/91،200،0007/2

...............95/8/2430،000ن/60 ـ ...؟/395/8/14750،00010

601،400...............95/9/1ن/45ـ ...؟/495/8/25620،0007

364،800...............95/9/21ن/35ـ 12/4..................595/9/10
 

٢  در تاریخ 95/10/11 کاالیی به ارزش 400،000 ریال با شرط )ن/30ـ 7/5( خریداری شد. برای 
دریافت 5% تخفیف حداکثر تا چه تاریخی فرصت است؟

– 12/2( خریداری شد.  با شرط )ن/30  به ارزش 4،000،000 ریال  تاریخ 95/4/18 کاالیی  ٣  در 
آخرین مهلت پرداخت و آخرین روز دورۀ تخفیف را تعیین کرده و مبلغ تخفیف را محاسبه نمایید.

نحوۀ برخورد با تخفیفات نقدی خرید به دو روش است: 
١  روش 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. 

٢  روش 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 دورۀ تخفیف( شناسایی می شود.
از لحاظ تئوری، روش خالص نسبت به روش ناخالص روشی مناسب تر است، چون مطابق با اصول پذیرفته شده 
حسابداری )اصل بهای تمام شده( می باشد. در این کتاب به منظور سهولت در ثبت تخفیفات نقدی خرید از 

روش ناخالص استفاده می شود.

فروشگاه »کرمانشاه« کاالیی را به مبلغ 800،000 ریال با شرایط )ن/45ـ 8/2( خریداری نمود. 
الف( در تاریخ خرید، حساب خرید کاال به چه مبلغی بدهکار می شود؟

ب( درصورت پرداخت مبلغ بدهی در دورۀ تخفیف، میزان صرفه جویی نقدی و خروجی وجه نقد چند 
ریال است؟

فعالیت

فعالیت
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در دفاتر خریدار، تخفیفات نقدی أخذ شده از فروشندگان در ازای پرداخت فاکتورهای خرید در دورۀ 
تخفیف، به دست می آید و در دفاتر خریدار در سیستم ادواری به بستانکار حساب »تخفیفات نقدی 
»موجودی کاال« منظور می شود. در سیستم  بستانکار حساب  به  خرید« و در سیستم ثبت دائمی 

ادواری، تخفیفات نقدی خرید به عنوان کاهندۀ حساب خرید، از این حساب کسر می شود.

تخفیفات نقدی خرید

افزایش
بستانکار

ادواری  سیستم  در  تخفیف(  دوره  در  بدهی  )پرداخت  خرید  نقدی  تخفیفات  حسابداری  سند 
)کاالهای غیرمشمول مالیات بر ارزش افزوده(: 

شماره سند:                                                      شرکت ...                                          شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                  سند حسابداری                                        تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××حساب های پرداختنی

××                    تخفیفات نقدی خرید*

××                    موجودی نقد

××××جمع:

شرح سند: بابت پرداخت بدهی در دوره تخفیف

تنظیم کننده:                                           تأیید کننده:                                           تصویب کننده:

* الزم به یادآوری است از حساب تخفیفات نقدی خرید تنها زمانی استفاده می شود که پرداخت بدهی در 
دوره تخفیف صورت گیرد. درصورتی که پرداخت بدهی در دوره بعد از تخفیف صورت گیرد، مشمول تخفیف 

نمی شود و کل بدهی باید پرداخت شود حساب های پرداختنی بدهکار و موجودی نقد، بستانکار می شود.
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 فروشگاه »رودبار« درتاریخ 11/10/ 95 کاالیی به ارزش 12،000،000ریال با شرط )ن/45– 10/2( فعالیت
خریداری نمود. اگر کاال مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده نباشد و روش نگهداری موجودی 

کاال، ادواری باشد.
مطلوب است:  

صدور سند حسابداری خرید و پرداخت بدهی با فرض پرداخت بدهی  الف( در تاریخ 95/11/22  و 
ب( پرداخت بدهی در تاریخ 95/11/18 

سند حسابداری خرید کاال:

شمارۀ سند:                                          فروشگاه رودبار                                            شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                          سند حسابداری                                            تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                    تأیید کننده:                                             تصویب کننده:

 سند حسابداری پرداخت بدهی در تاریخ ١١/٢٢/95:

شمارۀ سند:                                            فروشگاه رودبار                                         شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                             سند حسابداری                                        تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                       تأیید کننده:                                          تصویب کننده:
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سند حسابداری پرداخت بدهی در تاریخ ١١/١8/95:

شمارۀ سند:                                          فروشگاه رودبار                                      شمارۀ صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                          سند حسابداری                                      تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

جمع:

شرح سند: 

تنظیم کننده:                                        تأیید کننده:                                     تصویب کننده:

 
صدور سند حسابداری تخفیفات نقدی خرید در سیستم دائمی )کاالهای غیرمشمول مالیات بر 

ارزش افزوده(:
در این سیستم مبلغ تخفیفات نقدی خرید در بستانکار حساب موجودی کاال ثبت می شود.

شماره سند:                                                    شرکت ...                                       شماره صفحه دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                                 سند حسابداری                                  تعداد ضمائم:

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

××حساب های پرداختنی

××      موجودی کاال

××      موجودی نقد

××××جمع:

شرح سند: بابت پرداخت بدهی در دورۀ تخفیف

تنظیم کننده:                                    تأیید کننده:                                          تصویب کننده:
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××خرید ناخالص
)××(کسر می شود: .........................................................
.........................................................                   )××(

××خرید خالص
××اضافه می شود: ........................................................

××بهای تمام شده کاالی خریداری شده

فعالیت

نکته

فعالیت

کار عملی4  
در هفتم فروردین سال جاری، فروشگاه » گرگان« 20 عدد کاال )معاف از مالیات بر ارزش افزوده( را به ارزش 
هر یک 120،000 ریال با شرط)ن/30ـ 8/2( خریداری نمود. سند حسابداری خرید کاال و پرداخت بدهی را 

با فرض استفاده از سیستم دائمی در هر یک از حالت های زیر صادر نمایید؟
١  پرداخت بدهی در 16 فروردین صورت گیرد.
٢  پرداخت بدهی در 12 فروردین صورت گیرد.

4  تخفیف نابابی )عیب و نقص کاال(

فروشگاه »  اراک« 8 دستگاه جاروبرقی به مبلغ هر یک 4،600،000 ریال خریداری نمود. یک دستگاه از 
این جاروبرقی ها دارای عیب جزئی بوده و فروشنده برای جلوگیری از برگشت آن مبلغ 200،000ریال 

تخفیف اعطا می کند. به نظر شما آیا این تخفیف در دفاتر ثبت می شود؟ بحث کنید.

در مواردی ممکن است کاالی خریداری شده معیوب بوده و خریدار برای اینکه کاالی معیوب را برگشت ندهد 
درخواست تخفیف از فروشنده نماید. به این گونه تخفیفات که برای عدم برگشت کاالهای معیوب دریافت می شود، 
تخفیفات نابابی خرید می گویند. مبلغ تخفیف نابابی همانند برگشت از خرید، در سیستم ادواری به بستانکار 

حساب »برگشت از خرید و تخفیفات« و در سیستم دائمی به بستانکار حساب » موجودی کاال« منظور می شود.

حساب برگشت از خرید و تخفیفات، معادل قیمت کاالهای برگشت شده به فروشندگان و تخفیفات 
اخذ شده از آنان برای عدم برگشت کاالهای معیوب ایجاد می شود. در سیستم ادواری برای رسیدن به 

بهای تمام شده خرید، حساب برگشت از خرید و تخفیفات از حساب خرید کاال کسر می شود.

با عالمت سؤال  را که  ادواری، قسمت هایی  با سیستم  ارتباط  به مطالب گفته شده در  با توجه   ١
مشخص شده اند، تکمیل نمایید.

٢ اگر خرید و تخفیفات نقدی خرید هر دو به یک مبلغ برابر، بیش از واقع گزارش شوند، تأثیر این 
اشتباه روی بهای تمام شده کاالی فروش رفته چیست؟ بحث کنید.
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با استفاده از اطالعات سایر ردیف ها، مابقی اقالم را برای هر واحد تجاری محاسبه نمایید.

بازرگانی دفروشگاه جشرکت بفروشگاه الفشرحردیف
625،0002،680،000997،000خرید ناخالص1
67،00010،000تخفیفات نقدی خرید2
32،00036،00012،000برگشت از خرید و تخفیفات3
579،0002،523،000945،000خرید خالص4
74،00082،000هزینه حمل کاالی خریداری شده5
2،643،0001،746،000945،000   بهای تمام شده کاالی خریداری شده6

١ تراز آزمایشی شرکت »نمونه« در اختیار شما قرار گرفته است، چگونه تشخیص می دهید که روش 
نگهداری موجودی کاال در شرکت ادواری یا دائمی است؟ آیا تنها با تراز آزمایشی می توان تشخیص 

داد؟ بحث کنید.
از روش های نگهداری موجودی کاال  ٢ مشخص نمایید که هر یک از حساب های زیر در کدام یک 

استفاده می شوند؟ 
سیستم دائمیسیستم ادواریحسابردیف

فروش کاال1

موجودی کاال2
خرید کاال3
بهای تمام شده کاالی فروش رفته4
تخفیفات نقدی خرید5
برگشت از خرید و تخفیفات6

فعالیت

فعالیت

با توجه به مطالب گفته شده، جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید )از چپ به راست(
١  خرید خالص= .......................... - .......................... خرید ناخالص

٢  بهای تمام شده کاالی خریداری شده = هزینه حمل کاالی خریداری شده + .....................
٣  ......................... = برگشت از خرید و تخفیفات + تخفیفات نقدی خرید + خرید خالص

4  خرید خالص = .......................... - بهای تمام شده کاالی خریداری شده
5  .......................... = تخفیفات نقدی خرید - خرید خالص - خرید ناخالص

تخفیفات نایابی و تخفیفات نقدی خرید )مربوط به خریدهای نسیه( معموالً در کارت حساب کاال ثبت 
نمی شوند اما در محاسبه بهای تمام شده کاالی خریداری شده دخالت داده می شوند.

فعالیت

نکته
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فعالیت
١  اقالم کاهندۀ خرید را فهرست کنید.

٢ کاالیی پس از دریافت 4% تخفیف به قیمت 11،184،000 ریال خریداری شده است، قیمت اولیه 
کاال چند ریال بوده است؟

٣ فروشگاه »سنندج« تعدادی کاال از یک تولیدی خریداری نمود. این فروشگاه بعد از ده روز متوجه 
می شود که قیمت خرید کاال نسبت به قیمت متعارف آن در زمان معامله باال بوده و به همین خاطر 
قصد برگشت تمام کاالهای خریداری شده را دارد. فروشنده برای جلوگیری از استرداد کاالها، %10 
کل مبلغ خرید را به این فروشگاه تخفیف می دهد. آیا مبلغ تخفیف دریافت شده ثبت می شود و در 

چه حسابی؟ بحث کنید.
4 کدام یک از تخفیفات زیر در دفاتر خریدار ثبت می شود؟

در دفاتر ثبت نمی شوددر دفاترثبت می شودرویداد
حد  از  باالتر  خرید  لت  ع به  تخفیف  دریافت 

مشخص
کاالی  بودن  معیوب  بابت  تخفیف  دریافت 

خریداری شده
خرید  قیمت   %10 معادل  تخفیفی  دریافت 
از  خریدار  انصراف  جهت  فروشنده  طرف  از 

برگشت  دادن کاال 

مقایسه ثبت های کاالهای غیرمشمول مالیات بر ارزش افزوده  

سیستم دائمیسیستم ادواریرویداد

موجودی نقد / حساب های پرداختنی **برگشت از خرید
           برگشت از خرید و تخفیفات     ××

موجودی نقد / حساب های پرداختنی ××
                          موجودی کاال       ××
                        مغایرت نرخ انبار*     ××

پرداخت بدهی در دوره تخفیف
حساب های پرداختنی ××

                    موجودی نقد              ××
                     تخفیفات نقدی خرید     ××

حساب های پرداختنی ××
                  موجودی نقد       ××
                  موجودی کاال       ××

حساب های پرداختنی ××پرداخت بدهی بعد از دوره تخفیف
               موجودی نقد ××

حساب های پرداختنی ××
                 موجودی نقد       ××

دریافت تخفیف به دلیل عدم برگشت کاال
 )تخفیف نابابی(

موجودی نقد / حساب های پرداختنی ××
             برگشت از خرید و تخفیفات   ××

موجودی نقد / حساب های پرداختنی ××
                             موجودی کاال     ××
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* همان طور که قباًل گفته شد در سیستم دائمی هنگام برگشت از خرید، مبلغ موجودی کاال از کارت حساب 
کاال استخراج می شود و با فروشنده با نرخ تاریخ خرید تسویه می گردد. چنانچه مبلغ تسویه با مبلغ موجودی 

کاال متفاوت باشد، اختالف حسب مورد در بدهکار یا بستانکار حساب مغایرت نرخ انبار ثبت می شود.

یکسانی  ماهیت  کاال  بودن  معیوب  علت  به  دریافتی  تخفیف  و  کاالی خریداری شده  دادن  برگشت 
دارند. هر دو باعث کاهش خرید از یک طرف و افزایش موجودی نقد و یا کاهش بدهی از طرف دیگر 

می شوند.

مقایسه ثبت های کاالهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده    

سیستم دائمیسیستم ادواریرویداد

برگشت از خرید
موجودی نقد / حساب های پرداختنی1       ××

    برگشت از خرید و تخفیفات2                                ××
    سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده3   ××

موجودی نقد / حساب های پرداختنی ××
       موجودی کاال                                                      ××
       مغایرت نرخ انبار                                                  ××
ـ   مالیات بر   ارزش  افزوده4         ××        سایر حساب های  دریافتنی  

پرداخت بدهی 
در دوره تخفیف

حساب های پرداختنی      ××
    موجودی نقد                                                     ××
    تخفیفات نقدی خرید                                         ××

    سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده5     ××

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

پرداخت بدهی 
در دوره

 پس از تخفیف

حساب های پرداختنی ××
               موجودی نقد ××

حساب های پرداختنی   ××
                       موجودی نقد       ××

دریافت تخفیف به دلیل
 عدم برگشت کاال
 )تخفیف نابابی(

موجودی نقد / حساب های پرداختنی ××
      برگشت از خرید و تخفیفات                                ××
     سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده    ××

موجودی نقد / حساب های پرداختنی ××
        موجودی کاال                                                     ××
        سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده         ××
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١ مبلغ موجودی نقد / حساب های پرداختنی شامل مبلغ برگشت از خرید و تخفیفات )قیمت تمام شده 
کاالهای برگشتی( و مبلغ مالیات بر ارزش افزوده کاالی برگشتی می باشد:

 نرخ مالیات بر ارزش            مبلغ برگشت از                مبلغ برگشت از              موجودی نقد/
=                                +                               *                              

         افزوده                        خرید و تخفیفات               خرید و تخفیفات            حساب های پرداختی

٢  معادل قیمت تمام شده کاالهای برگشتی به حساب برگشت از خرید و تخفیفات منظور می شود.
٣  مبلغ مالیات بر ارزش افزوده مربوط به برگشت از خرید و تخفیفات به صورت زیر محاسبه می شود:

نرخ مالیات بر ارزش                  مبلغ برگشت از                    مبلغ مالیات بر ارزش افزوده مربوط به
=                                        *                              

            افزوده                      خرید و تخفیفات                   برگشت از خرید و تخفیفات

4  همان طور که گفته شد، مالیات بر ارزش افزوده براساس مبلغ خرید کاالهای برگشتی محاسبه و منظور 
می شود. بنابراین مغایرات نرخ انبار تأثیری روی این حساب ندارد.

5  برای کاالهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده، هنگام تسویه بدهی در دوره تخفیف، حساب مالیات بر 
ارزش افزوده نیز به میزان درصد تخفیفات نقدی تعدیل )بستانکار( می شود.

نرخ مالیات بر ارزش                  مبلغ تخفیفات                 مبلغ مالیات بر ارزش افزوده مربوط به
=                                *                                 

       افزوده                              نقدی خرید                            تخفیفات نقدی خرید

مثال جامع
 رویدادهای زیر در نیمه اّول خرداد ماه سال 1395 برای فروشگاه »   الف« در اختیار می باشد:

٣/٢: مقداری کاال که قیمت آن 520،000 ریال بود پس از توافق طرفین به مبلغ 500،000 ریال 
به صورت نسیه و با شرط )ن/30ـ10/2( خریداری شد.

٣/5: برگشت 40،000 ریال از کاالی خریداری شده تاریخ اخیر به فروشنده به دلیل معیوب بودن.
٣/8: دریافت 30،000 ریال تخفیف به علت معیوب بودن )تخفیف نابابی( یکی از کاالهای خریداری 

شده.
و  تاریخ 3/5  برگشتی  نظر گرفتن کاالی  با در  به کاالی خریداری شده  مربوط  بدهی  پرداخت   :٣/١0

دریافت تخفیف تاریخ 3/8.
٣/١4: خرید 800،000 ریال کاال و پرداخت وجه آن با کسر 3% تخفیف تجاری.

مطلوب است:
١  ثبت رویدادهای فوق در هر یک از سیستم های ادواری و دائمی و با فرض اینکه کاال مشمول مالیات 

بر ارزش افزوده نباشد.
٢  ثبت رویدادهای فوق در هریک از سیستم های ادواری و دائمی و با فرض اینکه کاال مشمول 9% مالیات 

بر ارزش افزوده باشد )مبالغ فوق قبل از  احتساب مالیات بر ارزش افزوده فرض شوند(.
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کار عملی 5  
اطالعات زیر در شهریور سال ١٣95 برای فروشگاه »مهاباد« در دست می باشد:
6/١: موجودی کاالی ابتدای دوره 4 واحد به بهای تمام شده هر یک 125،000 ریال.

6/٣: خرید نسیه 10 واحد کاال به مبلغ 120،000 ریال با شرط )ن/30ـ10/3(. همچنین مطابق بارنامه 
دریافتی، هزینه حمل کاالهای خریداری شده مبلغ 100،000 ریال می باشد.

6/8: برگشت تعداد 2 واحد از کاالی خریداری شده تاریخ اخیر به فروشنده به دلیل معیوب بودن.
6/١١: فروش 7 واحد کاال به مبلغ هر یک 160،000 ریال به صورت نقد.

6/١٢: پرداخت بدهی مربوط به کاالی خریداری شده تاریخ 6/3 با در نظر گرفتن کاالی برگشتی تاریخ 6/8.
6/٢0: خرید 10 واحد کاال به مبلغ هر یک 130،000 و پرداخت وجه آن پس از کسر 1% تخفیف تجاری.

6/٢١: دریافت بارنامه مربوط به حمل کاالهای خریداری شده تاریخ 6/20 به مبلغ 100،000 ریال.
6/٢5: فروش 12 واحد کاال به مبلغ هر یک 162،000 ریال به صورت نسیه.

مطلوب است:
بهای تمام شده  بهای تمام شده کاالی فروش رفته و  بهای تمام شده کاالی خریداری شده،  ١  محاسبه 

موجودی پایان دوره به روش اولین صادره از اولین وارده و میانگین موزون در سیستم ادواری.
تمام شده  بهای  و  رفته  فروش  کاالی  تمام شده  بهای  کاالی خریداری شده،  تمام شده  بهای  محاسبه   ٢

موجودی پایان دوره به روش اولین صادره از اولین وارده و میانگین متحرک در سیستم دائمی )تنظیم کارت 
حساب کاال(.

٣  صدور سند حسابداری رویدادهای فوق به روش گفته شده در هر یک از سیستم های ادواری و دائمی بدون 

اعمال مالیات بر ارزش افزوده.
4  صدور سند حسابداری رویدادهای فوق به روش های گفته شده در هر یک از سیستم های ادواری و دائمی 

با اعمال 9% مالیات بر ارزش افزوده )مبالغ فوق قبل از احتساب مالیات بر ارزش افزوده فرض شوند(.

کار عملی 6   

اطالعات روبه رو در94/12/30 از شرکت »خرم آباد« 
در اختیار می باشد:

مطلوب است:
١  خرید خالص

٢  محاسبه  بهای تمام  شده کاالی  خریداری شده

کار عملی 7  
فروشگاه »میبد« در تاریخ 95/3/5 معادل 20 عدد کاال )معاف از پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده( 
به ارزش هریک 300.000 ریال به صورت نقد خریداری و در حساب خرید کاال ثبت نمود. در تاریخ 3/12 به 

ریال
25،000،000خرید کاال طی دوره

هزینه حمل کاالی خریداری 
شده

2،800،000

هزینه حمل کاالی فروش 
رفته

850،000

300،000برگشت از خرید و تخفیفات
700،000تخفیفات نقدی خرید
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ارقام به ریال
120،000موجودی کاالی ابتدای دوره
98،000موجودی کاالی پایان دوره

10،000تخفیفات نقدی خرید
214،000بهای تمام شده کاالی فروش رفته
12،000هزینه حمل کاالی خریداری شده

8،000برگشت از خرید و تخفیفات

دلیل آسیب دیدگی قبل از تحویل، 3 عدد از این کاالها به فروشنده برگشت داده شد، وجه آن نیز از فروشنده 
دریافت شد. 

مطلوب است:  صدور سند حسابداری خرید و برگشت از خرید. 

کار عملی  8     
 

اطالعات زیر از دفاتر و مدارک بازرگانی
 »سیرجان« استخراج شده است:

مطلوب است: 
محاسبۀ خرید خالص و خرید ناخالص

برداشت

افزایش 
بدهکار

برداشت )مصرف( کاال توسط مالکین واحد تجاری
ممکن است یکی از دالیل خروج کاال از انبار، برداشت کاال توسط مالکین برای مصارف شخصی باشد. اگر کاالی 
برداشت شده، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نباشد، در این صورت معادل بهای تمام شده کاالی برداشت 
شده،  حساب برداشت بدهکار و حساب فروش کاال بستانکار می شود. ماهیت حساب برداشت، بدهکار می باشد.

در صورتی که کاال مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، هنگام برداشت کاال، همانند فروش باید مالیات بر 
ارزش افزوده آن منظور شود.

طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کاال در این قانون، انتقال کاال از طریق هر نوع معامله است.
تبصره:

یا تولید می شود، در  قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل  این   کاالهای مشمول مالیات موضوع 
صورتی که برای مصارف شخصی برداشته شود عرضه کاال به خود محسوب می شود و مشمول مالیات 

خواهد شد. در صورتی که عرضه کاال به خود برای استفاده شغلی باشد مشمول مالیات نخواهد شد.

تذکر
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صدور سند حسابداری برداشت کاال در سیستم ادواری برای کاالی مشمول مالیات بر ارزش افزوده:

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

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
××برداشت

××      فروش کاال
××      سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

××××جمع:
شرح سند:

تنظیم کننده:                                    تأیید کننده:                                                       تصویب کننده:

صدور سند حسابداری برداشت کاال در سیستم دائمی برای کاالی مشمول مالیات بر ارزش افزوده:

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

بستانکار)ریال(بدهکار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف
××برداشت

××      فروش کاال
××      سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

××بهای تمام شده کاالی فروش رفته 
××                        موجودی کاال

××××جمع:
شرح سند:

تنظیم کننده:                                    تأیید کننده:                                                       تصویب کننده:

مبلغ برداشت شامل بهای تمام شده و مالیات بر ارزش افزوده است و فروش بر اساس بهای تمام شده ثبت 
می شود. در سیستم دائمی اگر مشخص شود که برداشت کاال از کدام خرید بوده است، ثبت اّول بر اساس 
قیمت خرید و ثبت دوم مطابق با کارت حساب کاال خواهد بود، در غیر این صورت مبلغ هر دو ثبت با توجه 

به رقم درج شده در کارت حساب کاال ثبت می شود.

برداشت شخصی در کارت حساب کاال در قسمت صادره درج و همانند فروش با آن برخورد می شود.
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مثال:
آن  خرید  قیمت  که  کاالیی   1395 سال  ماه  فروردین  پانزدهم  در  » رامسر«  فروشگاه  مالک  امینی،  آقای 
300،000  ،2 ریال بود برای مصارف شخصی برداشت نمود. در ضمن قیمت فروش این کاال 2،700،000 

ریال می باشد.

مطلوب است:
صدور سند حسابداری برداشت کاال با فرض اینکه:

الف( سیستم ادواری باشد و کاال مشمول مالیات بر ارزش افزوده نباشد.
ب( سیستم دائمی باشد و کاال مشمول مالیات بر ارزش افزوده نباشد )بهای تمام شده کاالی برداشت شده 

مطابق کارت حساب کاال 2،200،000 ریال می باشد(.
ج( سیستم ادواری باشد و کاال مشمول 9% مالیات بر ارزش افزوده باشد.

د( سیستم دائمی باشد و کاال مشمول 9% مالیات بر ارزش افزوده باشد )بهای تمام شده کاالی برداشت شده 
مطابق کارت حساب کاال 2،200،000 ریال می باشد(.

جواب:

بستانکاربدهکارشرحفرض

برداشت الف( سیستم ادواری
          فروش کاال

2،  300،000
2،  300،000

ب( سیستم دائمی 

برداشت 
ـــــــــــــــــــــــ          فروش کاال 

     بهای تمام شده کاالی فروش رفته 
موجودی کاال

2،  300،000

2، 200،000
2،  300،000

2، 200،000

ج( سیستم ادواری
برداشت 

          فروش کاال
          سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

2، 507،000
2،  300،000
207،000

د( سیستم دائمی

برداشت 
          فروش کاال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات بر ارزش افزوده 
 بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

موجودی کاال

2، 507،000

2، 200،000

2،  300،000
207،000

2، 200،000

مبلغ مالیات بر ارزش افزوده 207،000 = 9% × 300،000 ،2

در مورد تفاوت برداشت شخصی و شغلی بحث کنید. فعالیت
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کار عملی 9   

در پنجم دی ماه سال جاری، مالک فروشگاه لوازم خانگی »ایران« 2 عدد کاال را برای مصارف شخصی برداشت 
نمود. قیمت خرید هر واحد از این کاالها 10،000 ریال و قیمت فروش هر واحد آن 15،000 ریال است و 

مطابق کارت حساب کاال بهای تمام شده این 2 عدد کاال جمعاً 22،000 ریال محاسبه شده است.
مطلوب است:

صدور سند حسابداری برداشت کاال با فرض اینکه:
الف( کاال مشمول مالیات بر ارزش افزوده نباشد.

ب( کاال مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد )نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال جاری در نظر گرفته شود(.
ج( کاال مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد و قیمت خرید کاالها هم مشخص نباشد.

 کار عملی 10        
فروشگاه »محمدی« توسط آقای محمدی اداره می شود. این فروشگاه از سیستم ادواری برای ثبت عملیات خرید 

و فروش کاال استفاده می نماید و اطالعات زیر را برای اردیبهشت ماه سال جاری در اختیار شما می گذارد:
توجه: به غیر از مبالغ تاریخ های 5، ١0 و ١٢ خرداد، سایر مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده است.

 ٢ خرداد: خرید 9،000،000 ریال کاال از شرکت »سلماس« با شرط)ن/60ـ 15/5(.
٣ خرداد: برداشت 200،000 ریال کاال توسط آقای محمدی جهت مصارف شخصی.

4 خرداد: فروش 1،200،000 ریال کاال به شرکت » بندرعباس« در ازای دریافت سفته.
4 خرداد: پرداخت نقدی 150،000 ریال بابت حمل کاالی خریداری شده در 3/2.

9 خرداد: مقداری کاال که قیمت فروش آن 3،000،000 ریال اعالم شده بود، با دریافت 2% تخفیف تجاری 
از  فروشگاه » تبریز« خریداری شد.

١0 خرداد: خرید کاال از شرکت »  دزفول« با شرط )ن/60ـ15/4(. قیمت خرید این کاال 3،650،000 ریال 
بود که نهایتاً با قیمت 3،450،000 ریال توافق شد.

١٢ خرداد: برگشت مقداری کاال به شرکت » سلماس« و منظور کردن 300،000 ریال به بدهکار آن شرکت.
١٣ خرداد: دریافت 85% مبلغ طلب از شرکت » بندرعباس« .

١6 خرداد: پرداخت بدهی به شرکت » سلماس«  .
٢0 خرداد: فروش 1،875،000 ریال کاال به فروشگاه »البرز« در ازای دریافت چک روز .

٢٣ خرداد: ارسال اعالمیه بدهکار به شرکت »  دزفول« به مبلغ 75،000 ریال بابت اشتباه در محاسبه مبلغ 
قابل پرداخت در فاکتور فروش مورخ 3/10.

٢4 خرداد: معادل 90% مبلغ بدهی شرکت »  دزفول« پرداخت شد.
٢5 خرداد: خرید کاال به مبلغ 4،600،000 ریال از تولیدی »فیروزکوه« با شرط )ن/45(.

٢8 خرداد: آقای محمدی مقداری کاال که قیمت فروش آن 320،000 ریال جهت اهدا به یکی از دوستان 
خود از فروشگاه برداشت نمود. قیمت خرید این کاال 285،000 ریال می باشد.

٣0 خرداد: به دلیل بارگیری نادرست کاالهای خریداری شده توسط کارگران تولیدی »فیروزکوه«، تعدادی 
کاال دارای عیب و نقص شده که پس توافق، این تولیدی 10% کل مبلغ خرید را برای جلوگیری از برگشت 

کاال به فروشگاه »محمدی« اعطا نمود.
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مطلوب است: 
١  صدور سند حسابداری عملیات فوق با اعمال عوارض و مالیات بر ارزش افزوده با نرخ سال جاری. 

٢  محاسبه خرید خالص

کار عملی  11    
رخدادهای مالی یک نوع کاال )تلویزیون( در فروشگاه »آمل« برای دو ماه متوالی )مهر و آبان( در سال 1395 

به شرح زیر است:
توجه: مبالغ خرید و فروش قبل از احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند. 

7/١: موجودی کاالی ابتدای دوره 40 دستگاه به بهای هر یک 850،000 ریال.
7/7: خرید 30 دستگاه به بهای هر یک 865،000 ریال به صورت نسیه )قبض شماره 4000(

7/8: دریافت بارنامه حمل دستگاه های خریداری شده تاریخ 7/7 به مبلغ 163،500 ریال )شامل 13،500 
ریال مالیات بر ارزش افزوده(.

7/١0: خرید 15 عدد صندلی برای استفاده در فروشگاه به بهای هر عدد 24،000 ریال به صورت نسیه.
نقد  صورت  به  تجاری  تخفیف   %4 کسر  با  ریال  یک 900،000  هر  بهای  به  دستگاه   50 فروش   :7/٢0
)حواله شماره 6001( و پرداخت 218،000 ریال )شامل 18،000 ریال مالیات بر ارزش افزوده( بابت حمل 

دستگاه های فروش رفته.
7/٣0: خرید 20 دستگاه به بهای هر یک 860،000 ریال به صورت نقد و پرداخت 130،800 ریال )شامل 

9% مالیات بر ارزش افزوده( بابت حمل دستگاه ها )قبض 4001(.
8/٢: فروش 25 دستگاه به بهای هر یک 910،000 ریال به صورت نسیه )حواله شماره 6002(.

از فروشنده. مبلغ  به علت معیوب بودن و دریافت وجه آن  تاریخ 7/30  از خرید  8/5: برگشت 5 دستگاه 
دریافتی از فروشنده شامل هزینه حمل تعداد واحدهای برگشتی نیز می باشد.

8/7: برگشت 2 عدد از صندلی های خریداری شده تاریخ 7/10 به دلیل معیوب بودن.
8/١0: دریافت مطالبات فروش تاریخ 8/2.

8/١٢: فروش 4 عدد از صندلی های فروشگاه به علت مازاد بودن به صورت نقد و به همان قیمت خرید )هر 
عدد صندلی 24،000 ریال(.

8/١5: خرید 35 دستگاه به بهای هر عدد 875،000 ریال با شرط )ن / 45ـ12/3(. )قبض شماره 4002(.
8/٢٢: برداشت 1 دستگاه تلویزیون از فروشگاه توسط صاحب آن جهت مصارف شخصی.
8/٢5: دریافت 6،440،000 ریال به صورت علی الحساب از مشتری قبل از تحویل کاال.

8/٢9: پرداخت بدهی مربوط به خرید تاریخ 8/15 .
مطلوب است:

١  ثبت رویدادهای فوق در کارت حساب کاال فروشگاه »آمل« بر اساس روش های اولین صادره از اولین وارده 
و میانگین متحرک.

٢  صدور سند حسابداری عملیات فوق با اعمال 9% مالیات بر ارزش افزوده در هر یک از روش های ارزیابی 
مطرح شده بند 1.

٣  ثبت اسناد حسابداری در دفتر روزنامه.



182

 ارزشیابی     

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظرهنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط١

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی )کتاب، دفتر، ماشین حساب و ... (٢

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درست کاری٣

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف حساب برگشت از خرید و مستندات آن6

تعریف تخفیفات و انواع آن7

توانایی تعیین قیمت کاالهای برگشتی با توجه به روش های قیمت گذاری8

صدور سند حسابداری برگشت از خرید و تخفیفات نقدی خرید9

صدور سند حسابداری برداشت کاال١0

بحث کنید 
به نظر شما کمک حسابدار تعدیالت خرید کاال در رابطه با خدا، خویشتن، جامعه و محیط زیست چه 

مسئولیت هایی دارد؟



حسابداری تعدیالت خرید کاال
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شرح کار

١  کنترل مستندات خروج کاال شامل درخواست مشتري، مجوز خروج کاال، حواله انبار
٢  تعیین روش قیمت گذاري )کنترل آن( روش هاي fifo.lifo ، میانگین و شناسایي ویژه و...

٣  محاسبه بهاي تمام شده کاالي فروش رفته براساس روش قیمت گذاري تعیین شده
4  صدور سند حسابداري بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

5  کنترل مستندات برگشت از خرید
6  کنترل مستندات تخفیفات خرید

7  صدور سند برگشت از خرید و تخفیفات

استاندارد عملکرد

توانایي صدور سندخروج کاال )بهاي تمام شده کاالي فروش رفته( طبق اسناد مثبته بر اساس استانداردهاي حسابداري و آیین نامه معامالت 

شاخص ها

2  کنترل محاسبات بهاي تمام شده کاالي فروش رفته  1  کنترل مستندات خروج کاال از انبار )حواله فروش(           
4  صدور سند حسابداري برگشت از خرید و تخفیفات 3 صدور سند حسابداري خروج کاال                               

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات

شرایط: میز و صندلي اداري ـ ملزومات اداري ـ رایانه ـ چاپگر ـ نرم افزارـ اتاق کارـ ماشین حساب ـ استانداردهاي حسابداري ـ آیین نامه 
معامالت 5 مورد اسناد موردنیاز طي حداکثر زمان 60 دقیقه

ابزار و تجهیزات: میز و صندلي اداري ـ ملزومات اداري ـ رایانه ـ نرم افزار انبارـ آیین نامه معامالت ـ اتاق کارـ ماشین حساب ـ استانداردهاي 
حسابداري

معیار شایستگی

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣ مرحله کارردیف
1کنترل مستندات خروج کاال از انبار )حواله فروش(1

2کنترل محاسبات بهای تمام شده کاالی فروش رفته2

2صدور سند حسابداری خروج کاال 3

2صدور حسابداری برگشت از خرید و تخفیفات 4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: دقت
غیر فني : محاسبه و ریاضی ،  استدالل، مستندسازی، مدیریت زمان 

2 

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ٢ می باشد.

ارزشیابی شایستگی صدور سند حسابداری برگشت از خرید کاال )تعدیالت خرید(


