
ثبت خرید مواد و مصرف مواد
فصل 1
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سیستم های نگهداری و ثبت مواد  

الف( سیستم ادواری
ب(سیستم دائمی

الف( ثبت های مربوط به عملیات خرید مواد در سیستم ادواری

در مواردی که برای اندازه گیری موجودی های مواد و کاال از سیستم ادواری استفاده 
تهیه  مالی  صورت های  که  دوره ای  پایان  در  کاال  و  مواد  موجودی های  می شود، 
می گردد به طور عینی شمارش می شود. برای محاسبه بهای تمام شده موجودی های 
پایان دوره، هرگروه از موجودی های شمارش شده در بهای تمام شدۀ یک واحد 
می گیرد  قرار  استفاده  مورد  ادواری  سیستم  ه  ک هنگامی  بنابراین  شود.  می  ضرب 
در  و  بررسی  قابل  آسانی  به  زمانی  مقطع  هر  در  به موجودی ها  مربوط  اطالعات 
دسترس نخواهد بود. در این سیستم هیچ گونه مدارک ثبت دائمی  در مورد میزان 

مواد خریداری شده و مصرف شده، نگهداری نمی شود.

1 ثبت خرید نقدی مواد 

شماره سند:                                           شرکت ...                               شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   /    /                            سند حسابداری                           تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

×××خرید مواد

×××سایرحساب های دریافتنی  ـ مالیات بر ارزش افزوده

×××                   موجودی نقد

××××××جمع:

شرح سند: بابت خرید نقدی مواد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

تنظیم کننده:                             تأیید کننده:                                تصویب کننده:
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2 ثبت خرید نسیه مواد

شماره سند:                                           شرکت ...                               شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   /    /                            سند حسابداری                           تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

×××خرید مواد

×××سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

×××                   حساب های پرداختنی

××××××جمع:

شرح سند: بابت خرید نسیه مواد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

تنظیم کننده:                                 تأیید کننده:                                   تصویب کننده:

نقد  صورت  به  خرید  بهای  از  قسمتی  صورت که  این  به  مواد  خرید  ثبت   3

پرداخت شود و بقیه نسیه باشد:

شماره سند:                                           شرکت ...                               شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   /    /                            سند حسابداری                           تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

×××خرید مواد

×××سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

×××                   موجودی نقد

×××                   حساب های پرداختنی

××××××جمع:

شرح سند: بابت خرید نقد و نسیه مواد

تنظیم کننده:                                    تأیید کننده:                                   تصویب کننده:
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4 ثبت پیش پرداخت خرید مواد

شماره سند:                                           شرکت ...                               شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   /    /                            سند حسابداری                           تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

×××پیش پرداخت خرید مواد

×××                   موجودی نقد

××××××جمع:

شرح سند: بابت پیش پرداخت خرید مواد

تنظیم کننده:                                                    تأیید کننده:                                   تصویب کننده:

5 ثبت خرید مواد از محل پیش پرداخت

شماره سند:                                           شرکت ...                               شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   /    /                            سند حسابداری                           تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

×××خرید مواد

×××سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

×××                   پیش پرداخت خرید مواد

×××                   موجودی نقد

××××××جمع:

شرح سند: بابت خرید مواد از محل پیش پرداخت خرید و تسویه حساب با فروشنده

تنظیم کننده:                                                    تأیید کننده:                                   تصویب کننده:
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6 ثبت هزینه حمل مواد خریداری شده

شماره سند:                                           شرکت ...                               شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   /    /                            سند حسابداری                           تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

×××هزینه حمل مواد خریداری شده

×××سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

×××                   موجودی نقد

××××××جمع:

شرح سند: بابت پرداخت هزینه حمل مواد خریداری شده

تنظیم کننده:                                                    تأیید کننده:                                   تصویب کننده:

  مثال: رویداد های مالی زیر در مورد عملیات خرید ماده  الف در شرکت  تولیدی 
ایوان گزارش شده است:

)این شرکت از سیستم ثبت ادواری برای ثبت عملیات  خرید مواد استفاده می کند(.
96/1/13ـ خرید 400 کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلو 350 ریال به صورت نقد

96/4/23ـ خرید 800 کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلو 360 ریال به صورت نسیه       
96/5/14ـ خرید 700 کیلوگرم مواد به نرخ هرکیلو 380 ریال که 80،000 ریال 
آن به صورت نقد پرداخت شد و شرکت متعهد گردید بقیه مبلغ خرید را در آینده 

پرداخت نماید.
96/9/24ـ خرید 900 کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلو 390 ریال و صدور یک برگ 

سفته در وجه فروشنده به مبلغ کل محموله خریداری شده 
96/10/15ـ پرداخت مبلغ 300،000 ریال به فروشنده بابت پیش پرداخت خرید 

مواد 
از محل  به نرخ هرکیلو گرم 400 ریال  96/11/25ـ خرید 1،200 کیلوگرم مواد 
به  شده  خریداری  محموله  وجه  بقیه  پرداخت  و   96/10/15 تاریخ  پیش پرداخت 

فروشنده 
96/11/26ـ پرداخت مبلغ 65،400 ریال بابت هزینه حمل مواد خریداری شده با 

احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده
مطلوب است:

افزوده  برارزش  مالیات  احتساب  با  فوق  مالی  رویدادهای  اسناد حسابداری  صدور 
به نرخ %9
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  پاسخ:

شماره سند: 201                                شرکت تولیدی ایوان                   شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  13 / 1 /96                       سند حسابداری                          تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

140،000خرید مواد

12،600سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

152،600                   موجودی نقد

152،600152،600جمع: یک صد و پنجاه و دو هزار ششصد ریال

شرح سند: بابت 400 کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلو 350 ریال به صورت نقد

تنظیم کننده:                                    تأیید کننده:                                   تصویب کننده:

شماره سند: 202                                  شرکت تولیدی ایوان                 شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  23 / 4 /96                         سند حسابداری                       تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

288،000خرید مواد

25،920سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

313،920                   حساب های پرداختنی

313،920313،920جمع: سیصد و سیزده هزار و نهصد و بیست ریال

شرح سند: بابت 800 کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلو 360 ریال به صورت نسیه

تنظیم کننده:                                    تأیید کننده:                                   تصویب کننده:
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شماره سند: 203                               شرکت تولیدی ایوان                  شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  14 / 5 /96                         سند حسابداری                       تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

266،000خرید مواد

23،940سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

80،000                   موجودی نقد

209،940                   حساب های پرداختنی

289،940289،940جمع: دویست و هشتاد و نه هزار و نهصد و چهل ریال

شرح سند: بابت خرید ٧00 کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلو 380 ریال که 80،000 ریال آن به صورت نقد 
پرداخت شد و شرکت متعهد گردید بقیه مبلغ را در آینده پرداخت نماید.

تنظیم کننده:                                تأیید کننده:                                   تصویب کننده:

شماره سند: 204                                  شرکت تولید ایوان                     شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  24 /9 /96                         سند حسابداری                            تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

351،000خرید مواد

31،590سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

382،590                 اسنادپرداختنی

382،590382،590جمع: سیصد و هشتاد و دو هزار و پانصد و نود ریال

شرح سند: بابت خرید 900 کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلو 390 ریال و صدور یک برگ سفته در وجه 
فروشنده به مبلغ کل محموله خریداری شده   

تنظیم کننده:                                                    تأیید کننده:                                   تصویب کننده:
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شماره سند:    205                            شرکت تولیدی ایوان                         شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   96/10/15                        سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

300،000پیش پرداخت خرید مواد 

300،000                            موجودی نقد

300،000300،000جمع: سیصد هزار ریال

شرح سند: بابت پرداخت مبلغ 300،000 ریال به فروشنده بابت پیش پرداخت خرید مواد و تحویل آن در 
96/11/25

تنظیم کننده:                            تأیید کننده:                                   تصویب کننده:

شماره سند:    206                            شرکت تولیدی ایوان                         شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   96/11/25                        سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

480،000خریدمواد

43،200سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

300،000                    پیش پرداخت خرید  مواد

223،200                    موجودی نقد

523،200523،200جمع: پانصد و بیست و سه هزار و دویست ریال

شرح سند: بابت  خرید 1،200 کیلوگرم مواد به نرخ هرکیلوگرم 400 ریال از محل پیش پرداخت تاریخ 
96/10/15 و پرداخت بقیه وجه محموله خریداری شده به فروشنده و تسویه حساب با او  

تنظیم کننده:                            تأیید کننده:                                   تصویب کننده:
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شماره سند:    20٧                            شرکت تولیدی ایوان                         شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   96/11/26                        سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

60،000هزینه حمل مواد خریداری شده

5،400سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

65،400                         موجودی نقد

65،40065،400جمع: شصت و پنج هزار و چهار صد ریال

شرح سند: بابت  پرداخت  هزینه حمل مواد خریداری شده 

تنظیم کننده:                            تأیید کننده:                                   تصویب کننده:

حسابداری تخفیفات خرید مواد در سیستم ادواری   

تخفیفات رایج در خرید مواد عبارت اند از:
1  تخفیف تجاری

2  تخفیف توافقی)چانه زنی(
3  تخفیف نابابی)عیب و نقص(

4  تخفیف نقدی

احتساب  مالیات  با  ادواری  سیستم  در  مواد  خرید  تخفیفات  حسابداری 
برارزش افزوده

1 تخفیف تجاری
اگر فروشنده قبل از فروش کاال به مشتری تخفیف بدهد،چون این تخفیف قبل از 
قطعی شدن معامله اعطا شده است، در دفاتر خریدار و فروشنده ثبت نمی شود. در 
این مورد مبلغ خالص معامله محاسبه شده و در دفاتر ثبت می گردد. تخفیفات فصلی 
فروشگاه ها و تخفیفات ویژه فروشگاه ها که با هدف جذب مشتری صورت می گیرد 

نمونه ای از تخفیفات تجاری هستند.
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ثبت این رویداد به صورت زیر است:

شماره سند:                                        شرکت……                                شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                         سند حسابداری                           تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

×××خرید مواد

×××سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

×××                         موجودی نقد

××××××جمع:

شرح سند: بابت خرید مواد به صورت نقد 

تنظیم کننده:                          تأیید کننده:                              تصویب کننده:

  مثال: شرکت تولیدی قصرشیرین در تاریخ 96/4/24،  400 واحد ماده ج با 
نرخ هر واحد900 ریال را به صورت نقد خریداری نموده است و فروشنده معادل 

5% تخفیف بهاره برای مشتریان خود منظور می نماید.

مطلوب است: 
 %9 احتساب  با  ادواری  ثبت  سیستم  در  مالی  رویداد  این  حسابداری  سند  ثبت 

مالیات برارزش افزوده.

  پاسخ:

360،000 = 900×400= قیمت ناخالص مواد
18،000= 5% × 360،000= تخفیف تجاری

342،000 = 18،000-360،000= تخفیف تجاری    - قیمت ناخالص مواد = خالص قیمت خرید
30،780 = 9% × 342،000 = 9% × خالص خرید = مالیات برارزش افزوده
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شماره سند:                                 شرکت تولیدی قصر شیرین               شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   96/4/24                       سند حسابداری                            تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

342،000خرید مواد

30،780سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

372،780                         موجودی نقد

780  ،372،780372جمع: سیصد و هفتاد و دو هزار و هفتصد و هشتاد ریال

شرح سند: بابت خرید مواد به صورت نقد 

تنظیم کننده:                                         تأیید کننده:                                          تصویب کننده:

2 تخفیف توافقی )چانه زنی(
 اگر فروشنده و خریدار روی قیمت مواد یا کاال چانه زنی کنند و نهایتاً به مبلغی 
معامله  این  در  دریافتی  تخفیف  مبلغ  کنند،  توافق  کاال  متعارف  قیمت  از  کمتر 
در  تجاری  تخفیف  مانند  هم  تخفیف  این  دارد.  نام  چانه زنی  یا  توافقی  تخفیف 
حساب های خریدار و فروشنده ثبت نمی شود و مبلغ خالص خرید جهت ثبت در 

حساب های مربوطه در نظر گرفته می شود.
 مثال: شرکت تولیدی موسیان در تاریخ 96/12/15، 2،000 کیلوگرم ماده د از 
فروشنده به صورت نقد خریداری نمود. قیمت فروش  هر کیلوگرم از این نوع مواد 
8،000 ریال بود اما فروشنده پس از چانه زنی موافقت نمود که هرکیلوگرم از این 

مواد به نرخ 7،000 ریال معامله گردد .
مطلوب است:

 %9 احتساب  با  ادواری  ثبت  سیستم  در  مالی  رویداد  این  حسابداری  سند  ثبت 
مالیات بر ارزش افزوده.

                                                  14،000،000=7،000×2،000= خالص مبلغ خرید   
1،260،000=9%×14،000،000= نرخ مالیات × خالص مبلغ خرید= مالیات برارزش افزوده  
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شماره سند:                                  شرکت تولیدی موسیان                    شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  96/12/15                      سند حسابداری                           تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

14،000،000خرید مواد

000   ،1،260سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

000   ،15،260                         موجودی نقد

000   ،00015،260   ،15،260جمع: پانزده میلیون و دویست و شصد هزار ریال

شرح سند: بابت خرید مواد به صورت نقد با احتساب 9% مالیات برارزش افزوده

تنظیم کننده:                               تأیید کننده:                            تصویب کننده:

3 تخفیف نابابی)عیب و نقص(
برگشت مواد خریداری شده به فروشنده ممکن است به دالیل زیر باشد:

الف( مطابق نبودن مواد خریداری شده با نمونه دریافتی
ب( معیوب بودن مواد خریداری شده

ج(عدم تحویل به موقع مواد توسط فروشنده که در این صورت ممکن است در تاریخ 
تحویل، خریدار، دیگر به آن مواد نیاز نداشته باشد.

در این صورت در سیستم ثبت ادواری سند زیر ثبت می گردد:

شماره سند:                                           شرکت ...                               شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   /    /                            سند حسابداری                           تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

×××حساب های پرداختنی

×××         برگشت از خرید و تخفیفات مواد

×××         سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

××××××جمع:

شرح سند: بابت برگشت مواد خریداری شده

تنظیم کننده:                              تأیید کننده:                             تصویب کننده:
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 مثال: شرکت تولیدی اردبیل  در ابتدای مهر ماه 1396 تعداد 1،000 واحد 
ماده ث را به نرخ هر واحد 3،000 ریال به طور نسیه خریداری نموده است ولی 
در تاریخ 96/7/15 تعداد200 واحد از این مواد را علت عیب و نقص به فروشنده 

برگشت داد.
مطلوب است: 

ثبت سند حسابداری مربوط به برگشت مواد به فروشنده در سیستم ثبت ادواری

 پاسخ:

شماره سند:                                   شرکت تولیدی اردبیل                       شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   96/٧/15                      سند حسابداری                             تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

654،000حساب های پرداختنی

600،000         برگشت از خرید و تخفیفات مواد

54،000         سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

654،000654،000جمع: ششصد و پنجاه و چهار هزار ریال

شرح سند: بابت برگشت مواد خریداری شده

تنظیم کننده:                                                 تأیید کننده:                                تصویب کننده:

4 تخفیف نقدی
اگر فروشنده هنگام فروش نسیه مواد یا کاال شرطی قرار دهد که اگر خریدار مبلغ 
بدهی خود را قبل از موعد مقرر و طی مدتی معین از تاریخ فاکتور پرداخت نماید 

برای او تخفیف قائل شود، به این نوع تخفیف، تخفیف نقدی گفته می شود.
بنابراین خریدار فقط وقتی می تواند از تخفیف نقدی استفاده کند که قباًل خرید 
نسیه مشروط انجام داده باشد و مبلغ بدهی خود را در دوره تخفیف بپردازد، در 

غیر  این صورت مشمول این تخفیف نخواهد شد و باید کل بدهی خود را بپردازد.
تخفیف نقدی خرید مواد در سیستم ادواری در حسابی به نام تخفیفات نقدی خرید 

مواد ثبت می گردد.
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هنگام  نقدی  تخفیف  از  استفاده  و  مشروط  نسیه  خرید  ثبت حسابداری 
تسویه حساب )با احتساب مالیات برارزش افزوده( 

هنگام خرید نسیه مشروط ثبت زیر انجام می شود:

شماره سند:                                           شرکت ...                               شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   /    /                            سند حسابداری                           تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

×××خرید مواد

×××         سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

×××         حساب های پرداختنی

××××××جمع:

شرح سند: بابت خرید مواد به صورت نسیه به صورت مشروط با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

تنظیم کننده:                             تأیید کننده:                                 تصویب کننده:

هنگام تسویه بدهی خرید نسیه مشروط در دوره تخفیف ثبت زیر انجام  می شود:
در این وضعیت به این نکته توجه کنید که به میزان مالیات متعلق به  تخفیف نقدی 
باید حساب سایرحساب های دریافتنی ـ مالیات برارزش افزوده  بستانکار گردد تا از 

اعتبار مالیاتی کسب شده هنگام ثبت خرید مواد کسرگردد.

شماره سند:                                           شرکت ...                               شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   /    /                            سند حسابداری                           تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

×××حساب های پرداختنی

×××         تخفیفات نقدی خرید مواد

×××         سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

×××         موجودی نقد

××××××جمع:

شرح سند: بابت پرداخت بدهی خرید نسیه مشروط در دوره تخفیف )با احتساب تخفیف نقدی(

تنظیم کننده:                             تأیید کننده:                              تصویب کننده:
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بدیهی است اگر بدهی مربوط به خرید نسیه مشروط بعد از دوره تخفیف پرداخت 
شود، مشمول تخفیف نقدی نخواهد شد؛ بنابراین خریدار باید کل مبلغ بدهی خود 

را پرداخت نماید و ثبت حسابداری آن به صورت زیر خواهد بود:

شماره سند:                                           شرکت ...                               شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   /    /                            سند حسابداری                           تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

×××حساب های پرداختنی

×××             موجودی نقد

××××××جمع:

شرح سند: بابت پرداخت بدهی خرید نسیه مشروط بعد از دوره تخفیف )بدون احتساب تخفیف نقدی(

تنظیم کننده:                                         تأیید کننده:                                          تصویب کننده:

 مثال: رویدادهای مالی زیر در مورد خرید یک نوع مواد در شرکت تولیدی 
دورود رخ داده است. سند حسابداری این رویدادها را ثبت کنید. ) این شرکت از 

سیستم ثبت ادواری برای ثبت عملیات خرید مواد استفاده می کند.(
به صورت  یال  ر نرخ هرواحد5،000  به  مواد  واحد  نسیه 3،000  96/7/6- خرید 

نسیه با شرط )ن/8/3-45(
96/7/12- پرداخت بدهی مربوط به خرید مورخ 96/7/6

96/9/6- خرید نسیه 4،000 واحد مواد به نرخ هر واحد 6،000 ریال به صورت 
نسیه با شرط )ن/10/2-40(

96/9/20- پرداخت بدهی مربوط به خرید مورخ 96/9/6
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شماره سند:                                   شرکت تولیدی دورود                           شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 96/٧/6                           سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

15،000،000خرید مواد

1،350،000سایر حساب های دریافتنیـ  مالیات بر ارزش افزوده

16،350،000              حساب های پرداختنی

16،350،00016،350،000جمع: شانزده میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال

شرح سند: بابت خرید نسیه 3،000 واحد مواد به نرخ هر واحد 5،000 ریال به صورت نسیه با شرط )ن/45ـ8/3(

تنظیم کننده:                                         تأیید کننده:                                          تصویب کننده:

شماره سند:                                      شرکت تولیدی دورود                         شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 96/٧/12                           سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

16،350،000حساب های پرداختنی

450،000         تخفیفات نقدی خرید مواد

         سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر 
ارزش افزوده

40،500

15،859،500         موجودی نقد

16،350،00016،350،000جمع: شانزده میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال

شرح سند: بابت پرداخت بدهی مربوط به خرید مورخ 96/3/3 در دوره تخفیف )با احتساب تخفیف نقدی(

تنظیم کننده:                                         تأیید کننده:                                          تصویب کننده:

450،000   =   3% × 15،000،000= تخفیف نقدی 3 درصدی  
40،500   =  9% × 450،000= نرخ مالیات × تخفیف نقدی   = مالیات متعلق به تخفیف نقدی  
15،859،500= )450،000+40،500( - 16،350،000= )مالیات تخفیف نقدی+ تخفیف نقدی( - بدهی  =  موجودی نقد
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شماره سند:                                     شرکت تولیدی دورود                     شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 96/9/6                           سند حسابداری                            تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

24،000،000خرید مواد

2،160،000سایر حساب های دریافتنیـ  مالیات بر ارزش افزوده

26،160،000              حساب های پرداختنی

26،160،00026،160،000جمع: بیست و شش میلیون و صد و شصت هزار ریال

شرح سند: خرید نسیه 4،000 واحد مواد به نرخ هر واحد 6،000 ریال به صورت نسیه با شرط )ن/40ـ10/2(

تنظیم کننده:                                         تأیید کننده:                                          تصویب کننده:

شماره سند:                                   شرکت تولیدی دورود                                    شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  96/9/20                           سند حسابداری                              تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

26،160،000حساب های پرداختنی

26،160،000              موجودی نقد

26،160،00026،160،000جمع: بیست   و   شش میلیون و صد و شصت هزار ریال

شرح سند: بابت پرداخت بدهی مربوط به خرید مورخ 96/9/6

تنظیم کننده:                                         تأیید کننده:                                          تصویب کننده:

صدور و هزینه یابی مواد  

به منظور کنترل مواد از لحاظ مقدار و هزینه، وجود یک سیستم مؤثر خرید، ثبت 
و انبارداری ضروری است. روش سیستماتیک و مؤثر صدور مواد نیز از ضرورت 

و اهمیت مشابهی برخوردار می باشد.
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در سیستم ثبت ادواری موجودی مواد، مدارک ثبت دائمی   موجودی مواد )کاردکس 
مواد( نگهداری نمی گردد. همچنین مدارک مربوط  به مصرف مواد نگهداری نمی گردد و 
در مورد مصرف مواد ثبت حسابداری انجام نمی گردد بلکه تنها به ثبت خریدهای مواد 
در حساب ها اکتفا شده و فقط در آغاز و پایان هردوره به موجودی ها رسیدگی می شود.
درسیستم ثبت دائمی  موجودی مواد، ازکارت های حساب مواد برای ثبت دائمی 
جریان ورود )خرید( و خروج )مصرف( مواد استفاده می گردد و عالوه برهنگام خرید 

مواد، هنگام مصرف مواد نیز ثبت های حسابداری انجام می گیرد.
ثبت حسابداری مصرف مواد : )سیستم ثبت ادواری(

همان طور که اشاره گردید درسیستم ثبت ادواری هنگام مصرف مواد ثبت حسابداری 
انجام نمی گیرد.

روش های هزینه یابی مواد
متداول ترین روش های هزینه یابی مواد صادره و موجودی ها به شرح زیر می باشد:

)Fifo( 1  اولین صادره از اولین وارده

)Lifo( 2  اولین صادره از آخرین وارده
3  میانگین موزون

روش های فوق فرضی هستند. جریان گردش فیزیکی واحدها ممکن است با جریان 
گردش هزینه مورد استفاده، هماهنگ باشد اما وجود چنین شرطی ضروری نیست.
در بند30 استاندارد حسابداری شماره8 )حسابداری موجودی مواد و کاال( آمده 
است که روش اولین صادره از آخرین وارده )LIFO( معموالً جهت ارزشیابی موجودی 
بابت موجودی  به مبالغی  اغلب منجر  مواد و کاال مناسب نیست، زیرا کاربرد آن 

مواد و کاال در ترازنامه خواهدگردید که هیچ رابطه ای با سطح اخیر مخارج ندارد.
این روش های هزینه یابی در هردو سیستم ثبت دائمی  و ثبت ادواری به کار می روند. 

روش های هزینه یابی)Lifo-Fifo-   میانگین موزون( در سیستم ثبت    ادواری
همان طور که قباًل ذکر گردید در سیستم ثبت ادواری فقط رویدادهای مربوط به خرید 
مواد ثبت می گردند و در حساب های »خریدمواد«، »برگشت از خرید و تخفیفات 
مواد« و »تخفیفات نقدی خرید مواد« ثبت می گردند. در این روش حساب موجودی 
مواد وجود دارد اما گردش دائمی ندارد.همچنین رویدادهای مربوط به مصرف مواد در 

این سیستم ثبت نمی شوند.
اکنون گزارش های بهای تمام شده مواد مصرف شده طی دوره و بهای تمام شده 
موجودی مواد پایان دوره در مثال شرکت تولیدی آبادان در کتاب درسی حسابداری 
بهای تمام شده و مالیاتی، به هریک از روش های Fifo و Lifo و میانگین موزون را 
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در سیستم ادواری تهیه می کنیم:
1 روش Fifo - سیستم ادواری

2  روش Lifo - سیستم ادواری
3  روش میانگین موزون- سیستم ادواری

1 تهیه گزارش های شرکت تولیدی آبادان روش Fifo - سیستم ادواری
در سیستم ادواری برای قیمت گذاری موجودی مواد پایان دوره، ابتدا تعداد )مقدار( 
پایان دوره )انبارگردانی(  ایان دوره را از طریق شمارش  انبار در پ مواد موجود در 
به دست می آوریم. اکنون با توجه به روش، نرخ یا نرخ هایی برای موجودی درنظر 
می گیریم و در مقدار شمارش شده ضرب می کنیم تا نرخ کل موجودی پایان دوره 

به دست آید.
در روش فایفو چون فرض شده است که همواره مواد قدیمی  مصرف می شوند پس 

مواد باقیمانده )موجودی پایان دوره( از جدیدترین )آخرین(خریدها خواهد بود.
می دانیم که در مثال شرکت تولیدی آبادان، تعداد موجودی مواد پایان دوره 490 
واحد شمارش گردیده است بنابراین گزارش های بهای تمام شده موجودی مواد 
پایان دوره و بهای تمام شده مواد مصرف شده طی دوره در روش FIFO به صورت 

زیر خواهد بود.

بهای کلبهای واحدمقدارماهروز

800600480،000موجودی مواد  اول دوره18

200700140،000خرید نقدی مواد48

200800160،000خرید نسیه مواد108

900صدور مواد به خط تولید118

50برگشت مواد به فروشنده128

400900360،000خرید نسیه مواد148

40برگشت مواد از خط تولید به انبار188

200صدور مواد به خط تولید248

خالصه رویدادهای مثال شرکت تولیدی آبادان
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)Fifo گزارش بهای تمام شده موجودی مواد پایان دوره )سیستم ادواری ـ روش

موجودی از خرید8/14            400 واحد)به نرخ هرواحد 900  ریال(            360،000 ریال

موجودی از خرید 8/10           90 واحد )به نرخ هر واحد 800 ریال(              72،000   ریال

بهای تمام شده موجودی مواد پایان دوره   490 واحد                                            432،000 ریال

در روش فایفو بهای تمام شده مواد مصرف شده بر مبنای قیمت موجودی ابتدای 
دوره و خریدهای اولیه محاسبه می شود. با این حساب 1،060 واحد مواد مصرف 

شده به صورت زیر قیمت گذاری و گزارش می شود:

شرکت تولیدی آبادان
گزارش)مقداری ـ ریالی( مصرف مواد

طی آبان ماه  سال 1395 
Fifo در سیستم ثبت ادواری موجودی ها ـ روش

                         شرح    مقدار     نرخ       مبلغ
480،000  ریال  مصرفی از موجودی مواد اول دوره  800 واحد  600 ریال 
140،000  ریال مصرفی از خرید 8/4  200    واحد  700 ریال 
48،000    ریال مصرفی از خرید 8/10  60 واحد  800 ریال 
668،000  ریال    بهای تمام شده مواد مصرف شده طی دوره  1،060 واحد  

2 تهیه گزارش های شرکت تولیدی آبادان  روش Lifo ـ سیستم ادواری: 
شوند  می  مصرف  جدید  مواد  همواره  که  است  شده  فرض  چون  الیفو  روش  در 
بنابراین مواد باقیمانده )موجودی پایان دوره( از موجودی اول دوره و خریدهای 

اولیه خواهد بود.
پایان دوره 490 واحد شمارش  این مثال  تعداد موجودی مواد  می دانیم که در 

گردیده است، بنابراین در روش الیفو گزارش ها 
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بهای کلبهای واحدمقدارماهروز

800600480،000موجودی مواد  اول دوره18

200700140،000خرید نقدی مواد48

200800160،000خرید نسیه مواد108

900صدور مواد به خط تولید118

50برگشت مواد به فروشنده128

400900360،000خرید نسیه مواد148

40برگشت مواد از خط تولید به انبار188

200صدور مواد به خط تولید248

خالصه رویداد های مثال شرکت تولیدی آبادان

)Lifo ـ      روش گزارش بهای تمام شده موجودی مواد پایان دوره )سیستم ادواری  

موجودی از موجودی اول دوره                  490 واحد )به نرخ هر واحد 600  ریال(    294،000 ریال
بهای تمام شده موجودی مواد پایان دوره    490 واحد                                               294،000 ریال

در روش الیفو بهای تمام شده مواد مصرف شده بر مبنای قیمت آخرین )جدیدترین( 
خریدها محاسبه می شود. با این حساب 1060 واحد مواد مصرف شده به صورت 

زیر قیمت گذاری و گزارش می شود:

شرکت تولیدی آبادان
گزارش)مقداری ـ ریالی( مصرف مواد

طی آبان ماه  سال 1395 
Lifo در سیستم ثبت ادواری موجودی ها ـ روش

                   شرح         مقدار        نرخ    مبلغ
مصرفی از خرید 8/14        400 واحد       900 ریال      360،000  ریال
160،000 ریال مصرفی از خرید 8/10       200 واحد     800 ریال 
140،000 ریال مصرفی از خرید 8/4       200 واحد      700 ریال 
156،000 ریال مصرفی از موجودی مواد اول دوره       260 واحد      600 ریال 

بهای تمام شده مواد مصرف شده طی دوره  1060 واحد                      816،000 ریال   

به صورت زیر خواهد بود:
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3 تهیه گزارش های شرکت تولیدی آبادان روش میانگین موزون ـ سیستم ادواری
همان طور که قباًل ذکر شد، در این روش فرض برآن است که مواد ارسال شده از انبار شامل مقادیر 

یکسانی از هر محموله موجود در انبار در تاریخ ارسال می باشد.
برای  آماده  مواد  شده  تمام  بهای  تقسیم  از  موزون  میانگین  دوره  پایان  در  ادواری  سیستم  در 
مصرف )موجودی مواد ابتدای دوره + بهای تمام شده مواد خریداری شده طی دوره( بر مقدار مواد 

آماده برای مصرف به دست می آید.

میانگین موزون قیمت یک واحد مواد × تعداد موجودی مواد پایان دوره = بهای تمام شده موجودی مواد پایان دوره 

میانگین موزون قیمت یک واحد مواد × تعداد مواد مصرف شده طی دوره = بهای تمام شده مصرف شده طی دوره

می دانیم که در این مثال تعداد موجودی مواد پایان دوره 490 واحد شمارش گردیده است، بنابراین 
در روش میانگین موزون گزارش ها به صورت زیر خواهد بود. 

         بهای تمام شده مواد آماده برای مصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = میانگین موزون قیمت یک واحد مواد

                      مقدار مواد آماده برای مصرف 

بهای کلبهای واحدمقدارشرح

800600480،000موجودی اول دوره

200700140،000خرید 8/4

200800160،000خرید 8/10

400900360،000خرید 8/14

)35،000(700)50(برگشت به فروشنده از خرید8/4

1،5501،150،000بهای تمام شده مواد آماده برای مصرف
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 = میانگین موزون قیمت یک واحد مواد
 بهای تمام شده مواد آماده برای مصرف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدار مواد آماده برای مصرف
 = 

1,150,000
ـــــــــــــــــــــــ

1,550
ریال٧41/94= 

            

 میانگین  موزون  قیمت یک واحد مواد × تعداد موجودی مواد پایان دوره  =  بهای تمام شده موجودی مواد پایان دوره
ریال 363،550=741/94×490=      

میانگین موزون قیمت یک واحد مواد× تعداد مواد مصرف شده طی دوره = بهای تمام شده مواد مصرف شده طی دوره
ریال  786،456 = 741/94×1،060=  

ثبت  هزینه های  تحصیل  مواد    

مطابق اصل بهای تمام شده، هزینه ها باید به بهای تمام شده در حساب ها منظور 
شوند. براساس این اصل، بهای تمام شده مواد، عالوه برقیمت خرید، شامل کلیه 

هزینه های مربوط به تهیه و تحصیل مواد تا صدور آن از انبار می گردد.
برخی از این هزینه ها عبارت اند از: 

بیمه، حمل، بارگیری، عوارض گمرکی و سود بازرگانی، بازرسی و آزمایش.

نحوه ثبت مواد خریداری شده  

 حالت1:
اگر در زمان ثبت، مبلغ واقعی هزینه های مربوط به تهیه و تحصیل مواد خریداری 

شده مشخص باشد:
ابتدا هزینه های تهیه و تحصیل انجام شده را به قیمت خرید مواد  در این حالت 
اضافه می نماییم تا بهای تمام شده مواد خریداری شده به دست آید، سپس ثبت 

صفحه بعد در سیستم دائمی انجام می گردد:
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شماره سند:                                         شرکت……                               شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  /   /                               سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

×××کنترل موجودی مواد

×××سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

×××                    موجودی نقد

××××××جمع:

شرح سند: بابت خرید مواد به صورت نقد با احتساب 9% مالیات برارزش افزوده

تنظیم کننده:                             تأیید کننده:                               تصویب کننده:

 مثال: شرکت تولیدی بهار در تاریخ 95/2/2 اقدام به خرید مواد به مبلغ 3،000،000 
ریال و پرداخت هزینه های زیر بابت تحصیل آن نمود و تمام هزینه های خرید مواد و 

تحصیل آن به صورت نقد پرداخت گردید.
- هزینه های اداره خرید 100،000 ریال

- هزینه بیمه 30،000 ریال
- هزینه انبارداری و جابه جایی 60،000 ریال

- هزینه حمل مواد خریداری شده 310،000  ریال
- هزینه بازرسی و آزمایش 20،000 ریال

مطلوب است :
ثبت این رویداد مالی در سند حسابداری

تمام  به عالوه  بهای خرید  شامل  مواد خریداری شده  تمام شده  بهای  پاسخ:   
هزینه های تهیه و تحصیل آن می گردد، بنابراین باید تمام این اقالم را باهم جمع 

کنیم:
هزینه های تهیه و تحصیل مواد + بهای مواد خریداری شده = بهای تمام شده مواد خریداری شده
=3،000،000 + )20،000+ 310،000+ 60،000+ 100،000+30،000( = 3،520،000
 316،800 =  9% ×3،520،000 = مالیات بر ارزش افزوده
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شماره سند:                                      شرکت تولیدی بهار                         شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 2 /2/ 95                          سند حسابداری                              تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

3،520،000کنترل موجودی مواد

316،800سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

3،836،800                    موجودی نقد

3،836،8003،836،800جمع: سه میلیون و هشتصد و سی و شش هزار و هشتصد ریال

شرح سند: بابت خرید مواد به صورت نقد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

تنظیم کننده:                            تأیید کننده:                         تصویب کننده:

 حالت2:  
اگر در زمان ثبت، مبلغ واقعی هزینه های مربوط به تهیه و تحصیل مواد خریداری 

شده مشخص نباشد:
معموالً بسیاری از هزینه های واقعی مربوط به تهیه و تحصیل  مواد، تا زمان تحویل آن 
به انبار مشخص نمی شود. به همین دلیل، در ابتدای هر دوره مالی با توجه به تجربیات 
سال های گذشته و با درنظر گرفتن تغییرات احتمالی نرخ های عوامل هزینه مربوط 
به تهیه مواد، یک نرخ برای تمام هزینه های تهیه و تحصیل مواد برآورد می شود که 

اصطالحاً به نرخ پیش بینی هزینه های تحصیل مواد موسوم است.
محاسبه این نرخ، به عوامل متعددی بستگی دارد. این نرخ مالک محاسبه هزینه های 
مربوط به خرید مواد قرار می گیرد. بنابراین، در طول دوره مالی هربار که مواد خریداری 
می شود، هزینه های تهیه و تحصیل مواد  پس از کسر تخفیفات خرید به  بهای خرید 
اضافه می گردد. در نتیجه با استفاده از اصل بهای تمام شده، موادی که به انبار وارد 

می شود شامل کلیه هزینه ها تا زمان تحویل خواهد بود.
با توجه به مطالب فوق، حسابی تحت عنوان حساب پیش بینی هزینه های تهیه و 
تحصیل مواد، در دفترکل درنظر گرفته می شود تا کلیه هزینه های برآورد شده برای 
تهیه و تحصیل مواد با نرخ از پیش تعیین شده، به بستانکار این حساب منظور 

گردد. مراحل کار  در این حالت به صورت صفحه بعد است:
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 مرحله 1: 
ثبت مربوط به خرید مواد با توجه به هزینه های برآوردشده به صورت زیراست:

شماره سند:                                      شرکت……                                    شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  /   /                             سند حسابداری                                 تعداد ضمائم:

مبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
بدهکار
)ریال(

بستانکار
)ریال(

×××کنترل موجودی مواد

×××سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

×××              موجودی نقد

×××             پیش بینی هزینه های تهیه مواد

××××××جمع:

شرح سند: بابت خرید مواد به صورت نقد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

تنظیم کننده:                                         تأیید کننده:                                          تصویب کننده:

ارقام هر یک از حساب های فوق به صورت زیر محاسبه و ثبت می گردد:

نرخ پیش بینی هزینه های تحصیل مواد × خالص قیمت مواد خریداری شده = پیش بینی هزینه های تهیه مواد

مبلغ پیش بینی شده هزینه های تهیه مواد + خالص قیمت مواد خریداری شده = کنترل موجودی مواد

نرخ مالیات برارزش افزوده × خالص قیمت مواد خریداری شده = سایرحساب های دریافتنی )مالیات برارزش افزوده(

مالیات برارزش افزوده + خالص قیمت مواد خریداری شده = موجودی نقد

 همان طور که مالحظه می فرمایید، در این مرحله مالیات بر ارزش افزوده فقط 
به قیمت قطعی مواد )خالص قیمت مواد خریداری شده( تعلق می گیرد.

 مرحله 2: 
انجام شده مربوط به تهیه مواد، حساب  پس از دریافت اسناد هزینه های واقعی 
کنترل هزینه های تهیه مواد در دفترکل و حساب هریک از هزینه ها به طور جداگانه 
در دفتر معین هزینه، بدهکار و حساب هایی نظیر حساب های پرداختنی، موجودی 

نقد و یا اسناد پرداختنی، بستانکار می گردد:



شماره سند:                                     شرکت ..........                                    شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  /  /                              سند حسابداری                                 تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

×××کنترل هزینه های تهیه مواد

×××ـ هزینه حمل مواد

×××ـ هزینه بیمه مواد

×××ـ هزینه حقوق و عوارض گمرکی

×××سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

×××              موجودی نقد

××××××جمع:

شرح سند: بابت ثبت هزینه های واقعی انجام شده مربوط به تهیه مواد به صورت نقد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

تنظیم کننده:                          تأیید کننده:                                  تصویب کننده:

 مرحله3: بستن حساب ها
درپایان دوره مالی، برای بستن حساب های کنترل و پیش بینی هزینه های مربوط 
به تهیه مواد، حساب پیش بینی هزینه تهیه مواد، بدهکار و حساب کنترل هزینه 

تهیه مواد، بستانکار می گردد.
چنانچه اختالفی بین مانده این دو حساب وجود داشته باشد، اختالف به حساب 

تعدیل هزینه های تهیه مواد بدهکار یا بستانکار می گردد.

شماره سند:                                      شرکت تولیدی                                شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  /    /                              سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

×××پیش بینی هزینه های تهیه مواد

×××تعدیل هزینه های تهیه مواد

×××                کنترل هزینه های تهیه مواد

××××××جمع:
شرح سند: بابت بستن حساب های کنترل و پیش بینی هزینه های تهیه مواد

تنظیم کننده:                                         تأیید کننده:                                          تصویب کننده:
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ثبت فوق برای حالتی است که مانده حساب کنترل هزینه های تهیه مواد بیشتر 
از حساب تعدیل هزینه های تهیه مواد باشد که طبیعتاً حساب تعدیل هزینه های 

تعدیل مواد به میزان اختالف دو حساب مذکور بدهکار می گردد.
حساب  به  نسبت  مواد  تهیه  هزینه های  کنترل  حساب  مانده  اگر  است  بدیهی 
تهیه  هزینه های  عدیل  ت باید حساب  باشد  کمتر  مواد  تهیه  هزینه های  پیش بینی 

مواد را بستانکار نمود.
مانده حساب تعدیل هزینه های تهیه مواد، نشان دهنده اضافه یا کسر هزینه های 
پیش بینی شده با هزینه های واقعی تهیه و تحصیل مواد خواهد بود که نهایتاً به 
تناسب، بین بهای تمام شده کاالی فروش رفته و موجودی های پایان دوره تسهیم 

می گردد.
 مثال: شرکت تولیدی تکاب، نرخ هزینه های تهیه و تحصیل مواد را برای دوره 

جاری 6% پیش بینی نموده است.
به  توجه  با  حساب ها  بستن  و  مواد  خرید  به  مربوط  حسابداری  اسناد  ثبت های 

اطالعات زیر،چنین است:
1 مواد خریداری شده عبارت اند از:

95/4/4- خرید مواد به مبلغ 4،000،000 ریال به صورت نقد
95/12/20- خرید مواد به مبلغ 8،000،000 ریال به صورت نسیه

2 هزینه های واقعی انجام شده طی دوره:

- هزینه های اداره خرید 120،000 ریال
- هزینه بیمه 130،000 ریال

- هزینه انبارداری و جابه جایی 80،000 ریال
- هزینه حمل مواد خریداری شده 220،000 ریال

- هزینه بازرسی و آزمایش 40،000 ریال
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محاسبه و ثبت رویدادها و بستن حساب ها  

 مرحله1:
محاسبه و ثبت خرید اول:

240،000 = 6%× 4،000،000= نرخ پیش بینی هزینه های تحصیل مواد × خالص قیمت مواد خریداری شده = پیش بینی هزینه های تهیه مواد

4،240،000=4،000،000+240،000 =  مبلغ پیش بینی شده هزینه های تهیه مواد + خالص قیمت مواد خریداری شده = کنترل موجودی مواد

360،000=9% × 4،000،000= نرخ مالیات برارزش افزوده × خالص قیمت موادخریداری شده = سایرحساب های دریافتنی )مالیات برارزش افزوده(

4،360،000= 360،000+ 4،000،000= مالیات برارزش افزوده + خالص قیمت مواد خریداری شده = موجودی نقد

شماره سند:                                   شرکت تولیدی تکاب                           شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 4 /4/ 95                        سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

4،240،000کنترل موجودی مواد

360،000سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

4،360،000                    موجودی نقد

240،000                    پیش بینی هزینه های مواد

4،600،0004،600،000جمع: چهار میلیون و ششصد هزار ریال

شرح سند: بابت خرید مواد به صورت نقد با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده

تنظیم کننده:                                         تأیید کننده:                                          تصویب کننده:
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محاسبه و ثبت خرید دوم:

480،000= 6% ×8،000،000= نرخ پیش بینی هزینه های تحصیل مواد×خالص قیمت مواد خریداری شده= پیش بینی هزینه های 

تهیه مواد

کنترل   = شده  خریداری  مواد  قیمت  مواد+خالص  تهیه  های  هزینه  شده  پیش بینی  مبلغ    =  480،000+8،000،000=8،480،000

مواد موجودی 

٧20،000= 9% ×8،000،000= نرخ مالیات برارزش افزوده ×خالص قیمت موادخریداری شده= سایرحساب های دریافتنی )مالیات 

افزوده( برارزش 

8،٧20،000= ٧20،000+ 8،000،000 = مالیات برارزش افزوده + خالص قیمت مواد خریداری شده = حساب های 
پرداختنی

شماره سند:                                   شرکت تولیدی تکاب                           شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 20 /12/ 95                   سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

8،480،000کنترل موجودی مواد

720،000سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

8،720،000                    حساب های پرداختنی

480،000                 پیش بینی هزینه های تهیه مواد

9،200،0009،200،000جمع: نه میلیون و دویست هزار ریال

شرح سند: بابت خرید مواد به صورت نسیه با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده

تنظیم کننده:                            تأیید کننده:                           تصویب کننده:
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 مرحله2:
ثبت  هزینه های واقعی تهیه مواد:

            600،000=220،000+40،000 + 140،000+80،000 + 120،000= جمع هزینه های واقعی

54،000 = 9% ×600،000 = نرخ مالیات برارزش افزوده × جمع هزینه های واقعی= سایرحساب های دریافتنی )مالیات برارزش افزوده(

شماره سند:                                     شرکت تولیدی تکاب                     شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 20 /12/ 95                           سند حسابداری                             تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

600،000کنترل هزینه های تهیه مواد

120،000هزینه های اداره خرید

140،000هزینه بیمه

80،000هزینه انبارداری و جابه جایی

220،000هزینه حمل مواد خریداری شده

40،000هزینه بازرسی و آزمایش

54،000سایرحساب های دریافتنی  ـ   مالیات برارزش افزوده

654،000                    موجودی نقد

654،000654،000جمع: ششصد و پنجاه و چهار هزار ریال

شرح سند: بابت ثبت هزینه های واقعی انجام شده مربوط به تهیه مواد به صورت نقد با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده

تنظیم کننده:                                         تأیید کننده:                                          تصویب کننده:

مرحله3: 
ثبت بستن حساب ها:

            ٧20،000=480،000+ 240،000= جمع پیش بینی هزینه های تهیه مواد  

120،000=٧20،000 -600،000 =   کنترل هزینه های تهیه مواد  - جمع پیش بینی هزینه های تهیه مواد  = 
تعدیل هزینه های تهیه مواد
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شماره سند:                                     شرکت تولیدی تکاب                     شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 29 /12/ 95                          سند حسابداری                         تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

720،000پیش بینی هزینه های تهیه مواد

600،000                کنترل هزینه های تهیه مواد

120،000                تعدیل هزینه های تهیه مواد

720،000720،000جمع: هفتصد و بیست هزار ریال

شرح سند: بابت بستن حساب های کنترل و پیش بینی هزینه های تهیه مواد

تنظیم کننده:                                         تأیید کننده:                                          تصویب کننده:

بهای حمل و جابه جایی    

مبالغی که بابت حمل و جابه جایی منظور می شود، ممکن است به یکی از موارد 
ذیل مربوط باشد:

1 مبالغ مربوط به حمل و جابه جایی مواد خریداری شده، که این نوع حمل را 
»حمل به داخل«  می نامند و بهای حمل مذکور به بهای خرید مواد اضافه می شود، 

یعنی بهای حمل به داخل مواد، جزو بهای مواد خریداری شده به حساب می آید.
2 مبالغ مربوط به حمل و جابه جایی مواد، کاالی درجریان ساخت و کاالی تکمیل 
شده در داخل شرکت، که این نوع حمل را »حمل در داخل« می نامند و بهای 
مذکـور بـه عنوان یکـی از عـوامل غیرمستقیم تـولید )سربارساخت( درنظر گـرفته 

می شود.
بهای حمل در داخل شامل بهای حمل کاالی در جریان ساخت به بیرون و به داخل 

شرکت نیز می شود.
بیرون شرکت، که  به  به حمل و جابه جایی کاالی تکمیل شده  3 مبالغ مربوط 
تحت  و  هزینه جاری  به  عنوان  و  نامند  می  به خارج«  »حمل  را  نوع حمل  این 
سرفصل هزینه های توزیع و فروش طبقه بندی می شود. هزینه حمل به خارج برای 
گزارشگری مالی قابل تخصیص به موجودی ها نیست و باید در همان دوره ای که 

تحقق می یابد به سود و زیان منظور شود.
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شرح کار:
1 تفکیک و طبقه بندی فاکتور خرید مواد براساس )مستقیم و غیرمستقیم بودن مواد(

2  کنترل فاکتورخرید و رعایت آیین نامه معامالت )درخواست خرید، استعالم بها، پیش فاکتور، فاکتور خرید، رسید انبار و . . .(
3  ثبت سند خرید مواد )به تفکیک حساب معین خرید(

4  کنترل کاردکس مواد و ریالی کردن کاردکس
5  تکمیل کاردکس مواد و تطبیق آن با حساب معین خرید )سمت بدهکار(

6  تکمیل برگ سفارش خرید مواد )حدتجدید سفارش، حداقل موجودی، باصرفه ترین مقدار سفارش، دفعات سفارش مقرون 
به صرفه، دورۀ گردش موجودی و حداکثر موجودی مواد(

استاندارد عملکرد : ثبت سند خرید مواد براساس استانداردهای حسابداری و مطابق آیین نامه معامالت

شاخص ها:
2 ثبت سند خرید مواد     1  کنترل مستندات خرید مواد                            

3 ثبت مقداری و ریالی خرید مواد در کاردکس
4  کنترل کاردکس ریالی خرید مواد با معین حساب خرید مواد )سمت بدهکار(

5    تعیین حدتجدید سفارش
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: میزوصندلی ـ اتاق کار ـ رایانه ـ چاپگر ـ ملزومات اداری ـ ماشین حساب ـ نرم افزار ـ کاردکس انبار و مواد ـ آیین نامه 
معامالت ـ آیین نامه های داخلی مصرف مواد ـ استاندارد های حسابداری ـ قانون مالیات برارزش افزوده ـ حداقل 5 مورد خرید 

مواد در مدت زمان 40 دقیقه ) آزمون ها براساس سیستم دستی و رایانه ای توأمان صورت بگیرد.(
ابزارو تجهیزات: میزوصندلی ـ رایانه ـ چاپگر ـ ملزومات اداری ـ ماشین حساب ـ نرم افزارحسابداری و انبار ـ کاردکس انبار و 

مواد ـ آیین نامه معامالت ـ استانداردهای حسابداری ـ لوازم التحریر ـ قانون مالیات برارزش افزوده

معیار شایستگی: 
نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1کنترل مستندات خرید مواد 1

2ثبت سند خرید مواد2

2ثبت مقداری و ریالی خرید مواد در کاردکس3

1کنترل کاردکس ریالی خرید با معین حساب خرید)سمت بدهکار(4

1تعیین حدتجدید سفارش5
2شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش

*میانگین نمرات

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

ارزشیابی شایستگی صدور سند حسابداری خرید مواد
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شرح کار:
1 کنترل برگ درخواست مواد

2  تفکیک مراکز هزینه براساس حواله مصرف مواد
3  محاسبه و قیمت گذاری حوالۀ انبار مواد براساس یکی از روش های قیمت گذاری موجودی ها

4  ثبت سند مصرف مواد )به حساب کاردرجریان ساخت و مراکز هزینه(
5  ثبت کاردکس مواد

6  تطبیق کاردکس ریالی انبار با حساب معین )بستانکار( انبار مواد
7  تعیین موجودی مواد در پایان دوره و تهیۀ لیست موجودی ها

8  محاسبه و قیمت گذاری مواد برگشتی از خط تولید
استاندارد عملکرد :   ثبت مصرف مواد طبق اسناد و مدارک مثبته و دستورالعمل های داخلی

شاخص ها:
2  ریالی کردن حواله انبار 1   کنترل مستندات حواله انبار                             

4  ثبت کاردکس مواد 3 ثبت سند مصرف مواد                                      
5   کنترل کاردکس ریالی با حساب معین مواد)سمت بستانکار(

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: میزوصندلی ـ اتاق کار ـ رایانه ـ چاپگرـ ملزومات اداری ـ ماشین حساب ـ نرم افزار ـ کاردکس انبار و مواد ـ آیین نامه 
معامالت ـ آیین نامه های داخلی مصرف موادـ استاندارد های حسابداری ـ قانون مالیات برارزش افزوده ـ حداقل 5 مورد مصرف 

مواد در مدت زمان 30 دقیقه )آزمون ها براساس سیستم دستی و رایانه ای توأمان صورت بگیرد.(
ابزار و تجهیزات: میزوصندلی ـ رایانه ـ چاپگرـ ملزومات اداری ـ ماشین حساب ـ نرم افزارحسابداری و انبارـ کاردکس انبار و 

مواد   ـ آیین نامه معامالت ـ استاندارد های حسابداری ـ لوازم التحریرـ قانون مالیات برارزش افزوده

  معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1کنترل مستندات حوالۀ انبار1

1ریالی کردن حواله انبار2

2ثبت سند مصرف مواد3

2ثبت کاردکس مواد4

1کنترل کاردکس ریالی با حساب معین مواد )سمت بستانکار(5
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 

2نگرش

*میانگین نمرات

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

ارزشیابی شایستگی صدور سند مصرف مواد


