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تحلیل بهای خرید کاالی وارداتی )LC نقدی(

انواع مجوزهاي مربوط به گشایش اعتبارات اسنادي  

1  گواهی مبدأ 
سندی است که مبین نام کشور سازنده کاال در آن می باشد و این فرم توسط اتاق 

بازرگانی محل تکمیل و گواهی می شود.

2  لیست بسته بندی 
نوع  هر  یا  و  پالت  ـ  کارتن  هر  در  موجود  کاالهای  تعداد  نشان دهنده  سند  این 
بسته بندی مورد توافق خریدار و فروشنده می باشد. این سند در هنگام ترخیص 

کاال در گمرک فروشنده و خریدار بسیار اهمیت دارد.

3  گواهی بازرسی کاال
معامله  انجام  هنگام  خریداران  خصوصاً  و  فروشندگان  دائمی  دغدغه های  از 
بین المللی عدم اعتماد به طرف مقابل می باشد. شرکت های بازرسی ابزاری هستند 
حمل  مورد  کاالی  مقدار  و  کیفیت  از صحت  می تواند  خریدار  آنها  طریق  از  که 
اطمینان حاصل کند. 11 نوع گواهی بازرسی ممکن است صادر شود که مهم ترین 
 )PSI ( و گواهی بازرسی )قبل از حملCOI آنها گواهی بازرسی کاال )کمی و کیفی
تأیید  مورد  که  بازرسی مستقلی  مؤسسات  توسط  بازرسی  گواهی های  می باشند. 

بانک مرکزی می باشند با انتخاب خریدار صادر می گردد.

4  گواهی بهداشت: این نوع گواهی ها برای خرید مواد غذایی و دامی می باشد 
که توسط خریدار درخواست و گواهی مربوطه توسط وزارت بهداشت کشاورزی یا 

دامپروری کشور فروشنده تأیید و صادر می گردد.

 براي گشایش اعتبارات اسنادي چه مجوزهایي الزم است؟ بحث کنید.فعالیت

شماره هشت  نظیر  مجوزهایي  اسنادي  اعتبار  یک  گشایش  براي  جواب:   
رقمی ثبت سفارش انجام شده، پروفرما، بیمه نامه، فرم پذیرش بازرسی قبل 
از حمل از شرکت بازرسی و سایر مجوزهاي الزم اشاره شده به شرح زیر مورد 

نیاز مي باشد.
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5  گواهی تجزیه کاال
که  می باشد  نظر  مورد  کاالی  اولیه  مواد  تجزیه  مبین  گواهی  این  آنالیز  گواهی 

می بایست توسط یک آزمایشگاه مستقل و معتبر تأیید و صادر گردد.

6  بارنامه
سندی است که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کاال صادر می نماید. حاکی 
از حمل کاالی معینی از یک نقطه )مبدأ حمل( به نقطه دیگر )مقصد حمل( با 

وسیله حمل مورد توافق در مقابل کرایه حمل معینی می باشد.

7 فاکتور کرایه حمل
سندی است که توسط شرکت حمل و  نقل می بایست صادر و میزان کرایه حمل،  محل 
و نوع وسیله حمل در آن قید شده باشد و توسط فروشنده طبق شرایط اعتبار جهت 
معامله اسناد به بانک معامله کننده ارائه می شود. این سند باید به تأیید اتاق بازرگانی 

محل صدور برسد.

8 مانیفست
عبارت است از فهرست کل بار حمل شده در یک وسیله حمل )کشتی ـ قطار ـ هواپیما.( 
مانیفست شامل مشخصات تجاری کاالست، که این مشخصات شامل: سند حمل، 
نام فرستنده، گیرنده، عالئم تجاری و شماره ها، تعداد و نوع بسته ها، شرح و مقدار 

کاالست.

9  ترخیصیه 
سندی است که توسط شرکت حمل صادر می گردد. این سند پس از آنکه شرکت 
حمل مالکیت اسنادی واردکننده را احراز نموده، صادر شده و به وی یا نماینده 
قانونی وی تسلیم می گردد. دریافت این سند به این معناست که صاحب کاال با 
شرکت حمل تسویه حساب نموده و می تواند برای مقدمات انجام تشریفات گمرکی 

به گمرک مراجعه کند.

10  قبض انبار

قبض انبار رسید تحویل کاال به گمرک است، که به واردکننده یا نمایده قانونی وی 
تسلیم می گردد. یا به عبارتی دیگر سندی است که توسط انباردار صادر می شود و 

نشان می دهد که کاال به چه تعداد و یا چه وزنی در کدام انبار نگهداری می شود.

11 پروانه گمرکی 

سندی است که توسط گمرک صادر می شود. صدور این سند نشانۀ آن است که 
نموده و  با گمرک تسویه حساب  اتمام رسیده و صاحب کاال  به  ارزیابی  عملیات 

می تواند مقدمات خروج کاالی خود را از گمرک فراهم کند.
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12 پته گمرکی

همان پروانه سبز گمرکی است با این تفاوت که برای کاالهای با ارزش نازل که در 
حال حاضر حدود 311 دالر تعیین گردیده صادر می گردد.

13  بیجک انبار

سندی است که توسط انباردار برای صاحب کاال و یا نماینده قانونی وی پس از 
ترخیص کاال و رؤیت پروانه سبز گمرکی صادر می گردد. این سند نشان می دهد که 
کاال تحویل ذی نفع شده است و او می تواند برای بارگیری کاالی خود اقدام نماید.

14  کوتاژ

اظهارنامه در آن درج  از روی  کاال،  اطالعات  و  است که کلیه مشخصات  دفتری 
می گردد. همچنین مراحل ارزیابی و حتی نام ارزیابان درآن ثبت می شود. شماره 
درج  و...  سپرده  درآمد،  قبوض  گمرکی،  سبز  پروانه  اظهارنامه،  روی  کوتاژ  دفتر 

می گردد.

15 فورس ماژور

تخلیه  یا  و  بارگیری  زمان  در  و  باشد  کشتی  با  و  دریایی  حمل  که  صورتی  در 
مشکالتی از قبیل شورش، اعتصاب، جنگ و... به وجود آید کاپیتان کشتی می تواند 
از بارگیری و یا تخلیه خودداری کند. این مورد نیز باید در قرارداد مشخص شود و 
در زمان فورس ماژور طرفین باید بالفاصله موضوع را با تأیید اتاق بازرگانی محلبه 

طرف دیگر به صورت کتبی اعالم نمایند.

16 دموراژ

به طور کلی پرداخت هزینه کشتی که جهت بارگیری و تخلیه مجبور به توقف بیش 
از حد زمان توافق شده باشد را دموراژ می نامند. لذا به جهت اینکه بعد از حمل کاال 
با هزینه های سنگین دموراژ مواجه نشویم باید مدت زمانی که در بندر مبدأ برای 
بارگیری و مدت زمان الزم در بندر مقصد برای تخلیه را قبل از انعقاد قرارداد مورد 

بررسی قرار داده و سپس در قرارداد ذکر کنیم.

مجوز ترخیص کاالی وارداتی   

نیاز فعالیت مورد  مجوزهایي  چه  وارداتي  کاالهاي  ترخیص  براي  کنید  تحقیق   
است؟

 جواب: براي ترخیص یک کاالي وارداتي، قبل از ورود به سرزمین اصلي 
کشور نیاز به اخذ مجوز استاندارد و مجوز ترخیص کاال حسب مورد مي باشد. 
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برای بسیاری از کاالها الزم است قبل از واردات کاال نسبت به اخذ مجوز واردات 
کاال اقدام گردد. همچنین در اغلب موارد پس از اخذ مجوز واردات کاال الزم است 
مجدداً نسبت به اخذ مجوز ترخیص کاال اقدام گردد. صدور مجوز مورد نیاز بسته 
به طبیعت کاال ممکن است به سازمان های مختلفی مربوط شود که اهم آنها عبارت 

است از: 
سازمان  مخابراتی(،  کاالهای  )درخصوص  کشور  رادیویی  مقررات  تنظیم  سازمان 
دامپزشکی  سازمان  اجباری(،  استاندارد  مشمول  کاالهای  )در خصوص  استاندارد 
کشور )در خصوص دام و خوراک دام(، سازمان غذا و دارو )درخصوص محصوالت 
اداره کل تجهیزات پزشکی )در خصوص تجهیزات  آرایشی، بهداشتی و دارویی(، 

پزشکی( و...
1  اخذ مجوز استاندارد

2 مجوز های ترخیص کاال
ـ ترخیص کاال با مجوز استاندارد اجباری

ـ ترخیص کاال با مجوز وزارت راه یا مجوز حمل کاال
ـ ترخیص کاال با مجوز قرنطینه
ـ ترخیص کاال با مجوز بهداشت

ـ ترخیص کاال با مجوز ارشاد
ـ ترخیص کاال با مجوز سازمان انرژی اتمی

ـ مجوز مخابرات 

عملیات حسابداری سفارشات خارجي )اعتبارات اسنادي(   

فعالیت  به نظر شما حسابداري خرید خارجي چه تفاوتي با حسابداري خرید داخلي 
دارد؟ حسابداري خرید خارجي چه شباهتي با حسابداري خرید داخلي دارد؟

 جواب: در حسابداري خرید داخلي، زماني که کاال یا خدمات مورد نیاز با 
وجود  و  تولید  داخل  در  تجاري  واحد  نظر  مورد  کیفیت  و  قیمت  ویژگي ها، 
داشته باشد دایره تدارکات و خرید، مواد و کاالی مورد نظر را از فروشندگان 
داخلي کشور تأمین مي نمایند ولي شرکت ها و سازمان هاي تولیدي و تجاري، 
بخش وسیعي از نیازهاي خود به مواد اولیه، کاال، ماشین آالت و تجهیزات و... را 
از فروشندگان خارجي تهیه مي کنند که نسبت به خرید داخلي مستلزم فرایند 
متفاوت و پیچیده تري مي باشد. وجود مسافت زیاد بین خریدار و فروشنده و 
همچنین تفاوت در قـوانین تـجـاري کشورهـا بـاعث مـي شود ریسک خرید 
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حساب سفارشات و اعتبارات اسنادي    

اعتبارات اسنادی  ارزی  اعتبارات اسنادي معادل ریالی بهای  حساب سفارشات و 
و هزینه های مرتبط با آن تا مرحله تحویل کاال با توجه به شرایط خرید را نشان 
می دهد به هنگام گشایش اعتبار اسنادي، پرداخت بهای کاالی خریداری شده و 

هزینه های مربوطه به شرح زیر در این حساب مورد ثبت قرار می گیرد:
با آن  از خارج و هزینه های مرتبط  بابت بهای خرید مواد و کاال  مبالغ پرداختی 
بدهکار و حساب  اسنادي  اعتبارات  و  تملک کاال در حساب سفارشات  تا مرحله 
کاال،  تملک  تاریخ  در  می گردد  بستانکار  پرداختنی  حساب های  یا  نقد  موجودی 
اولیه و مجموع  براساس نرخ تسعیر  ارزی  به بهای تمام شده )مبالغ  این حساب 
هزینه های مرتبط تا مرحله تملک( بستانکار شده و در مقابل حساب موجودی مواد 

و کاال بدهکار می گردد.
از  ثابت  بهای خرید دارایی  بابت  مبالغ پرداختی  ثابت،  واردات دارایی  در صورت 
خارج و هزینه های مرتبط با آن تا مرحله تملک دارایی در این حساب سفارشات و 
اعتبارات اسنادي بدهکار و حساب موجودی نقد یا حساب های پرداختنی بستانکار 
می گردد. در تاریخ تملک دارایی، این حساب به بهای تمام شده )مبالغ ارزی بر 
اساس نرخ تسعیر اولیه و مجموع هزینه های مرتبط تا مرحله تملک( بستانکار شده 

و در مقابل حساب دارایی ثابت بدهکار می گردد.
عملیات حسابداری مربوط به اعتبارات اسنادی، در دفاتر واردکننده کاال )خریدار( 

در صفحه بعد به طور خالصه آورده شده است:

باشد. حسابداري خرید  از ریسک خرید داخلي مشابه  بیشتر  خارجي بسیار 
خارجي با خرید داخلي از سه نقطه داراي شباهت و اهمیت است: 

1  ارسال سفارش کاال براي فروشندگان
2  انتقال مالکیت کاال به واحد تجاري 

3  دریافت کاال توسط انبار مي باشد. 
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)دفتر روزنامه(

حساب بستانکارحساب بدهکارشرح سند حسابداری

موجودی نقداعتبارات اسنادی1  پرداخت بابت کارمزد ثبت سفارش

موجودی نقدسپرده دریافتنی2  واریز بابت سپرده ثبت سفارش
موجودی نقداعتبارات اسنادی3  پرداخت بابت پیش پرداخت اعتبار

موجودی نقداعتبارات اسنادی4 پرداخت بابت کارمزد گشایش اعتبار
موجودی نقداعتبارات اسنادی5 پرداخت بابت هزینه های پستی و تلفکس

موجودی نقداعتبارات اسنادی6 پرداخت بابت بیمه کاال
موجودی نقداعتبارات اسنادی7 پرداخت بابت کارمزد تغییر شرایط سفارش

موجودی نقداعتبارات اسنادی8 واریز اعتبار پس از کسر پیش پرداخت
موجودی نقداعتبارات اسنادی9 پرداخت بابت ترخیص کاال و کرایه حمل

یا احتساب  بابت ثبت سفارش به حساب مشتری  10 برگشت 
اعتبار سفارش از  بخشی  پرداخت  بابت 

موجودی نقد / 
سپرده دریافتنیاعتبارات اسنادی

اعتبارات اسنادیموجودی نقد11  برگشت بابت قسمتی از سفارش انجام نشده
کاال  از  بخشی  که  شرایطی  در  بیمه  از  خسارت  وصول   12

باشد. دیده  اعتبارات اسنادیموجودی نقدخسارت 

اعتبارات اسنادیموجودی مواد و کاال13  ترخیص کاال از گمرک )بستن حساب سفارش(

همچنین حساب دفتر کل اعتبارات اسنادی به شرح زیر می باشد:

حساب اعتبارات اسنادی

****7 واریز اعتبار پس از کسر پیش پرداخت****1 کارمزد ثبت سفارش

****8 پرداخت بابت ترخیص کاال و کرایه حمل****2 پیش پرداخت ثبت سفارش

****9 احتساب سپرده بابت پرداخت بخشی از اعتبار سفارش****3 کارمزد گشایش اعتبار

****10 برگشت قسمتی از سفارش****4 هزینه های پستی و تلفکس

****11 وصول خسارت از شرکت بیمه****5 هزینه بیمه کاال

****12 ترخیص کاال از گمرک )بستن حساب اعتبارات اسنادی(****6 کارمزد تغییر شرایط سفارش

مشتری  از  سپرده  عنوان  تحت  مبلغی  عامل  بانک  اسنادی،  اعتبارات  گشایش  هنگام  در  معموالً 
دریافت و تا زمان ترخیص کاال نزد خود نگهداری می نماید )به این مبلغ نزد بانک عامل سپرده های 

دریافتنی می گویند(.
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  مثال:
در تاریخ 1 تیر ماه 1396، شرکت شلمچه جهت واردات کاالهایی از کشور ژاپن به ارزش 110،000 
دالر بر مبنای CIF، پیش فاکتور )پروفرما( دریافتی از فروشنده را به بانک ایران ارائه نمود. پس از 
موافقت اولیه بانک برای گشایش اعتبار اسنادی، به ترتیب عملیات زیر برای واردات کاالهای فوق 

صورت گرفته است: 
) فرض کنید نرخ هر دالر 12،000ریال و نرخ تعرفه گمرکی5 درصد باشد( 

1 تیر ماه / بابت ثبت سفارش خرید کاال از کشور ژاپن در سامانه سازمان توسعه تجارت ایران کارمزد 
ثبت سفارش به مبلغ 660،000 ریال پرداخت شد.

2 تیر ماه / برداشت 10درصد به مبلغ 132،000،000 ریال از حساب شرکت شلمچه بر مبنای 
100درصد ارزش پروفرما بابت سپرده ثبت سفارش. 

2 تیر ماه / شرکت شلمچه با ارائه مدارک الزم نسبت به گشایش اعتبار اسنادی شماره 96/100/100 
اقدام نمود. دراین تاریخ بانک مبالغ زیر را از حساب شرکت برداشت نمود:

1 کارمزد گشایش اعتبار                                             320،000، 1 ریال
2  پیش پرداخت اعتبار )20 درصد ارزش پروفرما(         000، 264،000  ریال
هزینه تلفکس به بانک کارگزار بابت اعالم گشایش اعتبار           000، 45  ریال

21 تیر ماه / بانک مبلغ 990،000،000 ریال از حساب مشتري، شرکت شلمچه بابت تأمین وجه 
اعتبار برداشت نمود. 

29 تیر ماه / بانک اطالع داد که وجه در تاریخ 21 تیر توسط بانک کارگزار به فروشنده پرداخت 
شده و اسناد مذکور به بانک رسیده است. بانک بابت تأخیر در واریز وجه اسناد مبلغ 400،000 

ریال از حساب شرکت برداشت نمود.
30 تیر ماه / کارپرداز شرکت با مراجعه به بانک، اسناد الزم جهت ترخیص کاال را تحویل گرفت. 

بانک مبالغ زیر را از حساب شرکت برداشت نمود:
1  کسری مبلغ اعتبار                                              66،000،000 ریال 

2  هزینه حواله ارزی )SWIFT(                                    100،0000ریال

14 مرداد ماه / پرداخت مبالغ 72،800،000 ریال بابت هزینه های گمرکی و 10،000،000 ریال 
بابت هزینه هاي حق بیمه و ترخیص کاالها.

18 مرداد ماه / پرداخت مبلغ 11،500،000 ریال بابت هزینه حمل و تخلیه کاال در انبار شرکت.
19 مرداد ماه/ ارائه برگ سبز گمرکی به بانک و استرداد سپرده ثبت سفارش به حساب شرکت.

مطلوب است:
الف( ثبت عملیات در دفتر روزنامه

ب( تنظیم حساب اعتبارات اسنادی در دفتر کل
ج( بستن حساب اعتبارات اسنادی در خاتمه عملیات
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1396
1 تیرماه

اعتبارات اسنادی
                           موجودی نقد

)کارمزد ثبت سفارش اعتبار اسنادی شماره 96/100/100(
1

660 ،000
660 ،000

2 تیرماه
سپرده های دریافتنی

                           موجودی نقد
)سپرده ثبت سفارش اعتبار اسنادی 96/100/100(

2
132 ،000 ،000

132 ،000 ،000

2 تیرماه
اعتبارات اسنادی 

                           موجودی نقد
)کارمزد گشایش اعتبار اسنادی 96/100/100(

3
1 ،320 ،000

1 ،320 ،000

2 تیرماه
اعتبارات اسنادی

                           موجودی نقد
)پیش پرداخت اعتبار اسنادی96/100/100(

4
264 ،000 ،000

264 ،000 ،000

2 تیرماه
اعتبارات اسنادی

                           موجودی نقد
)هزینه تلفکس اعتبار اسنادی 96/100/100(

5
45 ،000

45 ،000

21 تیرماه
اعتبارات اسنادی

                           موجودی نقد
)پرداخت وجه اعتبار اسنادی 96/100/100(

6
990 ،000 ،000

990 ،000 ،000

29 تیرماه
اعتبارات اسنادی

                           موجودی نقد
)هزینه تأخیر واریز وجه اعتبار اسنادی 96/100/100(

7
400 ،000

400 ،000

30 تیرماه
اعتبارات اسنادی

                           موجودی نقد
)پرداخت کسری مبلغ اعتبار اسنادی 96/100/100(

8
66 ،000 ،000

66 ،000 ،000

30 تیرماه
اعتبارات اسنادی

                           موجودی نقد
)بابت هزینه حواله اعتبار اسنادی 96/100/100(

9
100 ،000

100 ،000

14
 مرداد ماه

اعتبارات اسنادی
                           موجودی نقد

)بابت هزینه های گمرکی و ترخیص  اعتبار اسنادی 96/100/100(
10

82 ،800 ،000
82 ،800 ،000

 18
مردادماه

اعتبارات اسنادی
                           موجودی نقد

)هزینه حمل  اعتبار اسنادی 96/100/100(
11

11 ،500 ،000
11 ،500 ،000

 19
مردادماه

موجودی نقد
                           سپرده های دریافتنی

)استرداد سپرده اعتبار اسنادی شماره 96/100/100(
12

132 ،000 ،000
132 ،000 ،000

 19
مردادماه

موجودی مواد وکاال
                           اعتبارات اسنادی

)بابت بستن حساب اعتبار اسنادی شماره 96/100/100(
13

1 ،416 ،825 ،000
1 ،416 ،825 ،000

مانده 1،416،825،000 ریال حساب اعتبار اسنادی، نشان دهنده بهای تمام شده کاالی وارداتی 
است. با اتمام عملیات واردات کاال، مانده حساب اعتبار اسنادی بسته شده و به حساب موجودی 

مواد و کاال انتقال می یابد.
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اعتبار اسنادی 96/100/100

660 ،000 )1()13( 1 ،416 ،825 ،000

1 ،320 ،000 )3(

264 ،000 ،000 )4(

45 ،000 )5(

990 ،000 ،000 )6(

400 ،000 )7(

66 ،000 ،000 )8(

100 ،000 )9(

82 ،800 ،000 )10(

11 ،500 ،000 )11(

1 ،416 ،825 ،0001 ،416 ،825 ،000

  تمرین
واردات یک دستگاه  براي  آزادگان  تاریخ 31 شهریور ماه 1396، شرکت  1  در 
ماشین آالت خط تولید سیمان از کشور ایتالیا به ارزش 135،000 یورو به قیمت 
درخواست  و  نموده  مراجعه  ایران  بانک  به  )پروفرما(  فاکتور  پیش  ارائه  با   CIF
گشایش اعتبارات اسنادی می نماید. )فرض کنید نرخ هر یورو 16،000 ریال و نرخ 

تعرفه گمرکی 5 درصد باشد(
در تاریخ 31 شهریور ماه بابت ثبت سفارش خرید یک دستگاه ماشین آالت از کشور 
از طریق سامانه سازمان  نیم در هزار )0/0005( حق ثبت سفارش  ایتالیا مبلغ 

حساب اعتبار اسنادی شماره 96/100/100 در دفتر کل به شرح ذیل است.
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توسعه تجارت ایران پرداخت گردید.
در تاریخ 1 مهر ماه، بانک هزینه گشایش اعتبارات اسنادی به مبلغ یک در هزار ارزش 
پروفرما را از حساب شرکت برداشت مي نماید و حساب اعتباري 96/200/250 را 
گشایش مي کند و همچنین بانک مبالغ زیر را از حساب شرکت برداشت مي نماید: 

1  مبلغ 10 درصد ارزش پروفرما بابت سپرده اعتبارات اسنادی. 
2  مبلغ 432،000،000 ریال بابت 20 درصد پیش پرداخت اعتبارات اسنادي )بر 

مبنای ارزش پروفرما(.
10 مهر ماه / برداشت مبلغ 45،500 ریال بابت هزینه تلفکس توسط بانک. 

15 مهرماه / بانک اطالع داد که پیش پرداخت اعتبار اسنادی در تاریخ 1 مهر ماه، 
توسط بانک کارگزار به فروشنده پرداخت شده است. به مشتری، شرکت آزادگان 
اعالم نمود که نسبت به واریز مابقی وجه اعتبار اسنادی به میزان 70 درصد ارزش 
پروفرما )پس از کسر سپرده اعتبار( به مبلغ 1،512،000،000 ریال اقدام الزم 
را انجام دهد که در تاریخ مذکور شرکت وجه درخواست شده بانک را به حساب 

جاری واریز نمود.
20 آذرماه/ بانک اطالع داد که سپرده اعتبار اسنادی به عنوان پرداخت قسمتی از 
یافته است و  انتقال  اعتبار اسنادی شماره 96/300/400  اعتبار به حساب  وجه 
همچنین 100 درصد ارزش پروفرما توسط بانک کارگزار به فروشنده پرداخت و 

اسناد حمل به بانک ارسال شده است.
21 آذرماه/ برداشت از حساب جاری مشتری به مبلغ 100،000  ریال بابت هزینه 

 )SWIFT( حواله ارزی
و  گمرکی  هزینه های  بابت  ریال   93 ،437،500 مبالغ  پرداخت  آذرماه/   22

350،100، 14 ریال بابت هزینه های حق بیمه و ترخیص کاالها.
23 آذرماه/ پرداخت مبلغ 350،000، 15 ریال بابت هزینه حمل و تخلیه کاالها.

25 آذرماه/ شرکت یک نسخه از برگ گمرکی و ترخیص کاالها را به بانک عامل 
ارائه نمود.

مطلوب است:
الف( ثبت عملیات فوق در دفتر روزنامه

ب( تنظیم حساب اعتبارات اسنادی در دفتر کل
ج( بستن حساب اعتبارات اسنادی در خاتمه عملیات واردات
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31 شهریور 

اعتبارات اسنادی
                           موجودی نقد

)کارمزد ثبت سفارش اعتبار اسنادی شماره 96/200/250(
1

1،080،000
1،080،000

1
مهر ماه

اعتبارات اسنادی 
                            موجودی نقد

)کارمزد گشایش اعتبار اسنادی 96/200/250(
2

2،160،000
2،160،000

 1
مهر ماه

سپرده های دریافتنی
                            موجودی نقد

 )سپرده ثبت سفارش اعتبار اسنادی 96/200/250(
3

216،000،000
216،000،000

1
مهر ماه

اعتبارات اسنادی
                           موجودي نقد

)پیش پرداخت اعتبار اسنادی 96/200/250(
4

432،000،000
432،000،000

10
مهر ماه

اعتبارات اسنادی
                           موجودی نقد

)هزینه تلفکس اعتبار اسنادی 96/200/250(
5

45،500
45،500

15
مهر ماه

اعتبارات اسنادی
                           موجودی نقد

)پرداخت وجه اعتبار اسنادی 96/200/250(
6

1،512،000،000
1،512،000،000

27
مهر ماه

اعتبارات اسنادی
                           سپرده های دریافتنی

)احتساب سپرده به حساب اعتبار اسنادی 96/200/250(
7

216،000،000
216،000،000

27
مهر ماه

اعتبارات اسنادی
                            موجودی نقد

)بابت هزینه حواله اعتبار اسنادی 96/200/250(
8

100،000
100،000

29
مهر ماه

اعتبارات اسنادی
                            موجودی نقد

)بابت هزینه های گمرکی اعتبار اسنادی 96/200/250(
9

108،400،000
108،400،000

29
مهر ماه

اعتبارات اسنادی
                           موجودی نقد

)بابت هزینه های ترخیص اعتبار اسنادی 96/200/250(
10

12،250،000
12،250،000

29
مهر ماه

اعتبارات اسنادی
                            موجودی نقد

 )هزینه حمل اعتبار اسنادی 96/200/250(
11

13،500،000
13،500،000

29
مهر ماه

موجودی مواد و کاال
                           اعتبارات اسنادی

)بابت بستن حساب اعتبار اسنادی 96/200/250(
12

  2،297،535،500
  2،297،535،500
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شرکت آزادگان مبلغ درخواست شده را در حساب جاری خود تأمین نمود. 
27 مهر ماه / بانک به مشتری اطالع داد وجه اعتبار اسنادی شماره 96/200/250 
به صورت 100 درصد توسط بانک کارگزار به فروشنده پرداخت شده است و اسناد 
حمل به بانک ارائه شده است. نماینده شرکت با حضور در بانک عامل اسناد حمل 
ماشین آالت را تحویل گرفت و همچنین بانک مبلغ 100،000ریال بابت هزینه 

حواله ارزی )SWIFT( از حساب مشتری برداشت نمود.
29 مهرماه  /  شرکت با پرداخت مبالغ 108،400،000 ریال بابت هزینه های گمرکي، 
12،250،000ریال بابت هزینه هاي حق بیمه و ترخیص کاال و 13،500،000 
ریال هزینه حمل، دستگاه مذکور را جهت نصب و راه اندازي به کارخانه انتقال داد.
30 مهر ماه / شرکت یک نسخه از برگ گمرکی و ترخیص ماشین آالت را به بانک 

عامل ارائه نمود.
مطلوب است: 

الف( ثبت عملیات فوق در دفتر روزنامه 
ب( تنظیم حساب اعتبارات اسنادي در دفترکل 

ج( بستن حساب اعتبارات اسنادي در خاتمه عملیات واردات 
حساب اعتبار اسنادی شماره 96/200/250 در دفتر کل به شرح زیر است:

اعتبار اسنادی 96/200/250

1،080،000 )1()12( 2،297،535،500

2،160،000 )2(

432،000،000 )4(

45،500 )5(

1،512،000،000 )6(

216،000،000 )7(

100،000 )8(

108،400،000 )9(

12،250،000 )10(

13،500،000 )11(

2،297،535،5002،297،535،500
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2  در تاریخ 27 آبان ماه 1396، شرکت خرمشهر جهت واردات کاالهایي از کشور 
فرانسه به ارزش 149،500 دالر به قیمت CIF، پروفرماي دریافتي از فروشنده را 
به بانک ارائه نمود. پس از موافقت اولیه بانک براي گشایش اعتبارات اسنادي، به 
ترتیب عملیات زیر براي واردات کاالهاي فوق صورت گرفته است: )فرض کنید نرخ 

هر دالر 12،500ریال و نرخ تعرفه گمرکی 5 درصد باشد(
29 آبان ماه / مبلغ 934،375 ریال بابت کارمزد ثبت سفارش خرید کاال از کشور 

فرانسه از طریق سامانه سازمان توسعه تجارت ایران پرداخت شد.
29 آبان ماه / برداشت مبلغ 1،868،750ریال بابت کارمزد گشایش اعتبار از حساب 

شرکت خرمشهر بر مبناي ارزش پروفرما. 
30 آبان ماه / شرکت خرمشهر با ارائه مدارک الزم به بانک عامل، نسبت به گشایش 
اعتبار اسنادي شماره 96/300/400 اقدام نمود. در تاریخ مذکور بانک مبالغ زیر 

را از حساب مشتری برداشت نمود:
1  مبلغ 186،875،000 ریال بابت 10 درصد سپرده اعتبار اسنادی. )بر مبنای 

100درصد ارزش پروفرما(
2  مبلغ 20 درصد ارزش پروفرما بابت پیش پرداخت اعتبار اسنادی. 

10 آذر ماه / هزینه تلفکس به بانک کارگزار بابت اعالم گشایش اعتبار 60،150 ریال. 
15 آذر ماه / بانک به شرکت خرمشهر اطالع داد که پیش پرداخت اعتبار اسنادی 
است.  شده  پرداخت  فروشنده  به  کارگزار  بانک  توسط  ماه  آبان   30 تاریخ  در 
مبلغ  به  اسنادی  اعتبار  وجه  مابقی  واریز  به  نسبت  نمود  اعالم  مشتری  به  بانک 
1،308،125،000ریال معادل 70درصد ارزش پروفرما به حساب جاری خود اقدام 
نماید که شرکت در تاریخ مذکور وجه درخواست شده بانک را به حساب جاری 

واریز نمود.   
20 آذر ماه / بانک اطالع داد که سپرده اعتبار اسنادی به عنوان پرداخت قسمتی 
انتقال یافته است  از وجه اعتبار به حساب اعتبار اسنادی شماره 96/300/400 
و همچنین 100درصد ارزش پروفرما توسط بانک گارگزار به فروشنده پرداخت و 

اسناد حمل به بانک ارسال شده است.
21 آذر ماه / برداشت از حساب جاری مشتری به مبلغ 100،000ریال بابت هزینه 

.)SWIFT( حواله ارزی
و  گمرکی  هزینه های  بابت  93،437،500ریال  مبالغ  پرداخت   / ماه  آذر   22

14،350،100 ریال بابت هزینه های حق بیمه و ترخیص کاالها.
23 آذر ماه / پرداخت مبلغ 15،350،000ریال بابت هزینه حمل و تخلیه کاالها. 
25 آذر ماه / شرکت یک نسخه از برگ گمرکی و ترخیص کاالها را به بانک عامل 

ارائه نمود.
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مطلوب است: 
الف( ثبت عملیات فوق در دفتر روزنامه 

ب( تنظیم حساب اعتبارات اسنادي در دفترکل 
ج( بستن حساب اعتبارات اسنادي در خاتمه عملیات واردات 

بستانکاربدهکارعطفشرحتاریخ

1396
29 آبان ماه

اعتبارات اسنادی
          موجودی نقد

)کارمزد ثبت سفارش اعتبار اسنادی شماره 96/300/400(
1

934،375
934،375

29
آبان ماه

اعتبارات اسنادی 
          موجودی نقد

)کارمزد گشایش اعتبار اسنادی 96/300/400(
2

1،868،750
1،868،750

 30
آبان ماه

سپرده های دریافتنی
         موجودی نقد

)سپرده ثبت سفارش اعتبار اسنادی 96/300/400(
3

186،875،000
186،875،000

30
آبان ماه

اعتبارات اسنادی
         موجودي نقد

)پیش پرداخت اعتبار اسنادی 96/300/400(
4

373،750،000
373،750،000

10
آذر ماه

اعتبارات اسنادی
         موجودی نقد

)هزینه تلفکس اعتبار اسنادی 96/300/400(
5

60،150
60،150

15
آذر ماه

اعتبارات اسنادی
         موجودی نقد

)پرداخت وجه اعتبار اسنادی 96/300/400(
6

1،308،125،000
1،308،125،000

20
آذر ماه

اعتبارات اسنادی
         سپرده های دریافتنی

)احتساب سپرده به حساب اعتبار اسنادی 96/300/400(
7

186،875،000
186،875،000

21
آذر ماه

اعتبارات اسنادی
         موجودی نقد

)بابت هزینه حواله اعتبار اسنادی 96/300/400(
8

100،000
100،000

22
آذر ماه

اعتبارات اسنادی
        موجودی نقد

)بابت هزینه های گمرکی اعتبار اسنادی 96/300/400(
9

93،437،500
93،437،500

22
آذر ماه

اعتبارات اسنادی
       موجودی نقد

)بابت هزینه های ترخیص اعتبار اسنادی 96/300/400(
10

14،350،100
14،350،100

23
آذر ماه

اعتبارات اسنادی
       موجودی نقد

 )هزینه حمل اعتبار اسنادی 96/300/400(
11

15،350،000
15،350،000

23
آذر ماه

موجودی مواد وکاال
       اعتبارات اسنادی

)بابت بستن حساب اعتبار اسنادی 96/300/400(
12

1،994،850،875
1،994،850،875
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حساب اعتبار اسنادی شماره 96/300/400 در دفتر کل به شرح زیر است:

اعتبار اسنادی 96/300/400

934،375 )1()12( 1،994،850،875

1،868،750 )2(

373،750،000 )4(

60،150 )5(

1،308،125،000 )6(

186،875،000 )7(

100،000 )8(

93،437،500 )9(

14،350،100 )10(

15،350،000 )11(

1،994،850،8751،994،850،875

3  سفارشات خرید خارجي کاال در ترازنامه در چه سرفصلي گزارش مي شود؟
الف( دارایي هاي جاري ـ پیش پرداخت خرید کاال 

ب( دارایي هاي جاري ـ موجودي کاال 
ج( دارایي هاي جاري ـ سفارشات و پیش پرداخت ها 

د( دارایي هاي جاري ـ سفارشات 
)گزینه ج صحیح است(

4  هزینه حمل کاالي خریداري شده در سفارشات خارجي، بنا به شرایط حمل، 
بدهکار  کاال  واردکننده  دفاتر  در  چه حسابي  به  باشد  خریدار  برعهده  هزینه  اگر 

مي گردد؟ 
الف( به حساب پیش پرداخت خرید کاال و خدمات بدهکار مي شود.

ب( به حساب سفارشات و اعتبارات اسنادي بدهکار مي شود.
ج( به حساب هزینه حمل کاالي خریداري شده یا فروخته شده بدهکار مي گردد. 

د( به حساب موجودي مواد وکاال بدهکار مي شود.
)گزینه ب صحیح است(

5  حساب اعتبارات اسنادي درچه زماني بستانکار نمي شود؟ 
الف( برگشت قسمتي از سفارش  خارجي انجام نشده 

ب( ثبت کارمزد ثبت سفارش  
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ج( دریافت خسارت از شرکت بیمه در صورت بیمه بودن  
د( انتقال به حساب دارایي ثابت 

)گزینه ب صحیح است(
6  در صورتي که شرکت آسمان براي خرید ماشین آالت خط تولید خود از طریق 
سیستم بانکي ـ اعتبارات اسنادي )LC( اقدام نماید در پایان تملک دارایي، چه 

حساب هایي بدهکار و بستانکار مي شود؟
الف( حساب موجودي کاال بدهکار و حساب اعتبارات اسنادي بستانکار مي شود 

ب( حساب پیش پرداخت خرید کاالي خارجي بدهکار و حساب اعتبارات اسنادي 
بستانکار مي شود

ج( حساب دارایي ثابت بدهکار و حساب پیش پرداخت خرید کاال بستانکار مي شود
د( حساب دارایي ثابت ـ ماشین آالت بدهکار و حساب اعتبارات اسنادي بستانکار 

مي شود
)گزینه د صحیح است(

جدول ارزشیابی فصل

فصل
تکالیف عملکردی

)شایستگی ها(
استاندارد

 عملکرد )کیفیت( 
نتایج

استاندارد
)شاخص ها، داوری، 

نمره دهی(
نمره

اعتبارات
 اسنادی

تحلیل هزینه های 
ucp سفارش کاالی خارجی و  اینکوترمز  اساس  بر  اسنادي  اعتبارات 

باربري  بیمه نامه  کاال،  سفارش  ثبت  کارمزد 
اعتبار  گشایش  هزینه هاي  وارداتي،  کاالي 
مربوطه،  مجوزهاي  صدور  هزینه هاي  اسنادي، 
کنترل مستندات خرید کاالي وارداتي، تخصیص 
بهاي  الباقي  ثبت  وارداتي،  کاالي  پیش پرداخت 

مربوطه کارمزدهاي  و  وارداتي  کاالي 

باالتر
 از حد انتظار

3یک نمونه کار عملي در حد    هنرجو

در حد  انتظار
تحلیل هزینه هاي سفارش کاالي 
خرید  بهاي  کاربرد  و  خارجي 

نقدي(  LC( وارداتي  کاالي 
2

کاربرد 
بهای خرید کاالی 
پایین تروارداتی )LC نقدی(

 از حد انتظار
1یکي از دو تکلیف را انجام دهد.

نمرة مستمر از 5

نمرة شایستگی فصل از 3

نمرة فصل از 20


