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 برداشت )مصرف( کاال توسط مالکین واحد تجاری )برداشت شخصی(

مؤدي  توسط  كه  قانون  اين  موضوع  كاالهاي  افزوده:  برارزش  مالیات  قانون   ،4 تبصره 
در  دارايي  عنوان  به  شغلي  استفاده  براي  درصورتي كه  مي شود  توليد  يا  تحصيل  خريداري، 
دفاتر ثبت گردد يا براي مصارف شخصي برداشته شود، عرضه كاال به خود محسوب و مشمول 

ماليات خواهد شد.

  برداشت کاال در سیستم ادواری:

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

بستانکار )ريال(بدهکار )ريال(مبلغ جزءشرحكد حسابرديف

××برداشت

×× فروش

×× ساير حساب های پرداختنی ـ ماليات ارزش افزوده

××××جمع:

شرح سند: بابت برداشت كاال توسط مالک

تنظيم كننده: تأييد كننده: تصويب كننده:

  برداشت کاال در سیستم دائمی: در سيستم دائمی هنگام برداشت كاال دو ثبت انجام می شود.

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

بستانکار )ريال(بدهکار )ريال(مبلغ جزءشرحكد حسابرديف

××برداشت

×× فروش

×× ساير حساب های پرداختنی ماليات ارزش افزوده

××بهای تمام شده كاالی فروش رفته

×× موجودی كاال

××××جمع:

شرح سند: بابت برداشت كاال توسط مالک

تنظيم كننده: تأييد كننده: تصويب كننده:
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 بند18 استاندارد حسابداری 8
موارد زير، نمونه هايي از مخارجي است كه در بهاي تمام شده موجودي ها منظور نمي شود و در 

دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايي مي گردد:
الف( مبالغ غيرعادي مربوط به ضايعات مواد، دستمزد و ساير مخارج توليد )ضايعات قابل كنترل (. 
ب( مخارج انبارداري به استثناي مخارجي كه در فرايند توليد براي انبارداري محصوالتي كه نياز 

به پردازش بيشتر دارند، انجام مي شود.
ج ( سربار اداري كه در رساندن موجودي ها به مکان و شرايط فعلي نقشي ندارد. 

د( مخارج فروش. 

روش هاي محاسبه بهاي تمام شده 

برای  آماده  تمام شده كاالی  بهای  اساسی در حسابداری موجودی ها، تخصيص  از مسائل  يکی 
فروش بين موجودی كاالی پايان دوره و بهای تمام شده كاالی فروش رفته می باشد. چنانچه بهای 
تمام شده هر واحد كاالی خريداری شده، طی دوره ثابت باشد، اين تخصيص پيچيده نخواهد بود، 
اما ممکن است در طول دوره مالی كاالهای مشابه با قيمت های متفاوت خريداری شود. بنابراين 
برای تعيين بهای تمام شده موجودی كاالی پايان دوره و بهای تمام شده كاالی فروش رفته طی 
دوره بايد مشخص نمود كه موجودی های پايان دوره و كاالهای فروش رفته از كدام اقالم و كدام 

خريدها می باشد؟
این روش ها عبارت اند از:

روش های محاسبه
 بهای تمام شده

الف( روش های عينی

1 اولين صادره از اولين وارده 
٢ اولين صادره از آخرين وارده 

٣ ميانگين موزون )در سيستم ادواری( 
٤ ميانگين متحرک )در سيستم دائمی(

٥ شناسايي ويژه 

6 روش سود ناخالصب( روش های برآوردی
7 روش خرده فروشی

طبق اصول پذيرفته شده حسابداری به منظور يکسان سازی عمليات حسابداری، روش انتخاب 
شده برای ارزشيابی موجودی ها، بايد ثابت بماند و تغيير روش صورت نگيرد )ثبات روش(، زيرا 
تغيير روش قابليت مقايسه نتايج گزارش شده را كاهش داده و تصميم گيری را با مشکل مواجه 
می سازد. برای مثال اگر شركتی در سال گذشته از روش اولين صادره از اولين وارده استفاده كرده 
باشد و در سال جاری، روش ارزيابی را به ميانگين تغيير دهد، قابليت مقايسه بودن سود گزارش 
شده دو دوره به دليل عدم رعايت ثبات روش ارزيابی، پايين می آيد. به هر حال ثبات رويه مانع 

از تغيير روش های ارزيابی نيست.

بهای تمام شده موجودی كاال شامل تمامی مخارج الزم و ضروری برای رساندن موجودی 
كاال به شرايط فروش می باشد.
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اولین صادره از اولین وارده : در اين روش فرض بر اين است كه كاال به همان ترتيب و نوبتی 
كه خريداری شده، به همان ترتيب نيز فروخته می شود و آنچه باقی می ماند )موجودی كاالی 
پايان دوره( بر مبنای آخرين قيمت های خريد، ارزش گذاری می شود. نتايج حاصل از روش اولين 

صادره از اولين وارده، در هر دو سيستم ادواری و دائمی يکسان است. 

استفاده از روش اولين صادره از اولين وارده در صنايعی مانند صنايع غذايی، دارويی و شركت هايی 
و  فيزيکی  بيشتر جريان  انطباق هرچه  باعث  و  است  متداول  دارند  فاسد شدنی  كه محصوالت 
هزينه ای كاالها می شود. در اين روش بهای تمام شده موجودی های )پايان دوره( گزارش شده در 

ترازنامه تقريباً به ارزش بازار نزديک است.
اولین صادره از آخرین وارده: در اين روش فرض بر اين است كه كااليی كه آخر خريداری 
اولين  مبنای  بر  دوره(  پايان  كاالی  می ماند)موجودی  باقی  آنچه  و  می شود  فروخته  اول  شده، 

قيمت های خريد، ارزش گذاری می شود.

روش اولين صادره از آخرين وارده باعث رعايت اصل تطابق می شود و در اين روش بهای تمام 
شده كاالی فروش رفته به ارزش بازار نزديک تر است.

میانگین موزون: اين روش در سيستم ادواری كاربرد دارد و در پايان هر دوره قيمت ميانگين 
يک واحد از طريق تقسيم بهای تمام شده كاالی آماده برای فروش بر تعداد كاالی آماده برای 
تعداد  و  رفته  فروش  كاالی  تعداد  در  واحد  هر  موزون  ميانگين  می آيد سپس  به دست  فروش 
شده  تمام  بهای  و  رفته  فروش  كاالی  شده  تمام  بهای  تا  می شود  دوره ضرب  پايان  موجودی 

موجودی پايان دوره محاسبه شود.
و  )خريد  وارده  بار  هر  از  و پس  دارد  كاربرد  دائمی  در سيستم  اين روش  میانگین متحرک: 
برگشت از فروش(، ميانگين بهای تمام شده هر واحد از طريق تقسيم بهای تمام شده كاالی آماده 

خروج کاال از انبار)فروش(

انبار کاال

ورود کاال به انبار )خرید( موجودی کاالی ابتدای دوره

خروج کاال از انبار)فروش(

انبار کاال

ورود کاال به انبار )خرید( موجودی کاالی ابتدای دوره
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برای فروش بر تعداد كاالی آماده برای فروش به دست می آيد و بهای تمام شده كاالی فروش رفته 
از ضرب ميانگين هر واحد در تعداد كاالی فروش رفته به دست می آيد.

مهم ترين مزيت روش ميانگين، كاربرد عملی آن است. اين روش ساده و عينی می باشد و به دليل 
سهولت در اندازه گيری اغلب مورد استفاده قرار می گيرد.

شناسایی ویژه: اين روش برای اقالمی مناسب است كه مدارک مربوط به خريد كاال به طور جداگانه 
از يکديگر قابل تفکيک باشد و در زمان فروش بتوان به آسانی و به طور دقيق بهای تمام شده واقعی 
اقالمی كه فروخته می شود را شناسايی كرد. به طور كلی اين روش برای اقالم با ارزش باال و دارای 
جواهرسازی  كشتی سازی،  و  هواپيمايی  خودرو، شركت های  نمايندگی های  )مانند  پايين  گردش 
اين قبيل( كاربرد بيشتری دارد. در واحدهای تجاری كه گردش كاال بسيار زياد و  از  و مواردی 
موجودی ها از نوع مشابه می باشند )مانند كارخانجات صنايع غذايی و فروشگاه های خرده فروشی(، 

موجودی ها با هم مخلوط شده و رديابی فيزيکی و هزينه ای آنها به طور جداگانه مشکل می باشد.

   بند24 استاندارد حسابداری 8
ميانگين موزون از تقسيم مجموع بهاي تمام شده واحدهاي موجودي به مجموع تعداد واحدهاي 
آن موجودي محاسبه مي گردد و مي توان از طريق محاسبه دايمي )ميانگين موزون متحرک ( يا 

محاسبه ادواري )ميانگين موزون ساالنه، شش ماهه و...( به آن دست يافت .

   بند29 استاندارد حسابداری 8
بهاي تمام شده موجودي مواد و كاال بايد با استفاده از روش هاي » شناسایي ویژه «، »  اولین 

صادره از اولین وارده« يا »  میانگین موزون« محاسبه شود.

فيزيکی  جريان  جای  به  ويژه،  شناسايی  روش  استثنای  به  موجودی ها،  حسابداری  در 
واقعی كاال)ورود و خروج كاال(، بر جريان بهای تمام شده تأكيد می شود و لزومی ندارد 
اولين  روش  باشد.  سازگار  كاالها  فيزيکی  جريان  با  تمام شده،  بهای  جريان  روش های 
صادره از اولين وارده معموالً با جريان فيزيکی كاال مطابقت دارد، زيرا مديريت تمايل دارد 
كاالهايی را كه ابتدا خريداری كرده است به فروش برساند. جريان بهای تمام شده در اين 
روش منطقی تر و دارای رويکردی واقعی تر نسبت به ساير روش های ارزشيابی می باشد. 
بنابراين به استثنای روش شناسايی ويژه، در ساير روش ها ضرورت ندارد كه جريان بهای 

تمام شده با جريان فيزيکی )ورود و خروج كاال( يکسان باشد.

 
مقايسه روش هاي ارزشیابي موجودي هاي کاال

تا زماني كه قيمت ها ثابت باشد، به كارگيري هر يک از روش هاي پذيرفته شده ارزيابی موجودي هاي 
كاال شامل: روش شناسايي ويژه، روش اولين صادره از اولين وارده، روش اولين صادره از آخرين 
وارده و قيمت ميانگين كه بر اصل بهاي تمام شده مبتني هستند نتايج يکساني را ارائه مي دهند. 
اما هنگاهي كه قيمت ها به ميزان قابل توجهي تغيير كنند استفاده از هر يک از روش هاي مزبور 
اثرات متفاوت و با اهميتي بر موجودي هاي كاال و سود و زيان خواهد داشت. زماني كه قيمت ها 
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در حال افزايش است موجودي كاالي پايان دوره با روش اولين صادره از اولين وارده به مبلغي 
بيشتر و با روش اولين صادره از آخرين وارده به مبلغي كمتر گزارش مي شود. هنگامي كه قيمت ها 
رو به كاهش باشند موجودي كاال با روش اولين صادره از اولين وارده كمتر و با روش اولين صادره 

از آخرين وارده بيشتر محاسبه مي شود. 

 قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش 

مطابق بند ٤ استاندارد حسابداری 8 )موجودی مواد و كاال( موجودي مواد و كاال در تاريخ ترازنامه 
بايد برمبناي »  اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش« تک تک اقالم يا گروه هاي اقالم مشابه، 

اندازه گيري شود.
  برحسب تک تک اقالم موجودی ها به طور جداگانه: در اين حالت بهای تمام شده تک تک 

موجودی ها با خالص ارزش فروش آنها مقايسه می شود.
  بر حسب گروه های مشابه از اقالم موجودی به طور جداگانه: در اين حالت مجموع بهای 

تمام شده اقالم مشابه موجودی ها با مجموع خالص ارزش فروش آنها مقايسه می شود.

ارزش  خالص  و  شده  تمام  بهاي  بين  مقايسه  ايران  استانداردهای حسابداری  مطابق 
فروش بايد به طور جداگانه در مورد هريک از اقالم موجودي انجام شود. چنانچه اين 

كار عملي نباشد، بايد گروه هاي كاال و يا كاالي مشابه را جمعاً درنظر گرفت .
اگر مبلغ خالص ارزش فروش < مبلغ بهای تمام شده باشد، نيازی به ثبت نيست،

ولی اگر مبلغ خالص ارزش فروش > مبلغ بهای تمام شده باشد، بايد معادل اختالف اين 
دو مبلغ زيان شناسايی شود.

بهای تمام شده همان ارزش محاسبه شده موجودی كاال بر مبنای يکی از روش های قيمت گذاری 
)فايفو، اليفو، ميانگين و شناسايی ويژه( مي باشد و خالص ارزش فروش عبارت است از بهاي فروش 
اقالم موجودي مواد و كاال پس از كسر تمام مخارج مربوط بعدي تا مرحله تکميل و كليه مخارجي 
كه واحد تجاري در رابطه با بازاريابي، فروش و توزيع كاال متحمل خواهد شد و مستقيماً به اقالم 
مورد نظر مربوط مي شود. برای تعيين مبلغی كه برای موجودی ها بايد گزارش شود، قاعده اقل 
بهای تمام شده و خالص ارزش فروش اعمال می شود. در نتيجه در دوره هايی كه خالص ارزش 

فروش كمتر از بهای تمام شده است، موجودی كاال به خالص ارزش فروش گزارش می شود. 
در موارد زير ممکن است خالص ارزش فروش، كمتر از بهاي تمام شده باشد:

  افزايش هزينه ها يا كاهش قيمت فروش،
  خراب شدن موجودي،
  ناباب شدن محصوالت،

از  بخشي  عنوان  )به  زيان  به  محصوالت  فروش  و  ساخت  بر  مبني  شركت  تصميم    
استراتژي بازاريابي شركت(، 

  و وقوع اشتباهاتي در توليد يا خريد.
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 بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

تمام شده موجودی كاالی  بهای  به  تمام شده كاالی خريداری شده  بهای  ادواری،  در سيستم 
ميزان  گردد.  تعيين  فروش  برای  آماده  كاالی  شده  تمام  بهای  تا  مي شود  اضافه  دوره  ابتدای 
موجودی كاال در پايان دوره حسابداری از طريق شمارش فيزيکی تعيين می شود، سپس بهای 
تمام شده موجودی كاالی پايان دوره از بهای تمام شده كاالی آماده برای فروش كسر می گردد 
تا مبلغ بهای تمام شده كاالی فروش رفته محاسبه شود. بنابراين هنگامی كه از سيستم ادواری 
استفاده می شود، اول بايد تعداد موجودی های پايان دوره را از طريق شمارش فيزيکی مشخص 
كرد و سپس بهای تمام شده آن را با يکی از روش های قيمت گذاری )اولين صادره از اولين وارده، 
ميانگين متحرک، ميانگين موزون( محاسبه نمود. بهای تمام شده كاالی فروش رفته در سيستم 

ادواری به صورت زير محاسبه می شود:

مبلغمبلغمبلغ

××موجودی كاالی ابتدای دوره )نقل از دوره قبل(

××خريد طی دوره

كسر می شود: 

)××(برگشت از خريد و تخفيفات

)××(تخفيفات نقدی خريد

××خريد خالص

××اضافه می شود: هزينه حمل كاالی خريداری شده

××بهای تمام شده كاالی خريداری شده

××بهای تمام شده كاالی آماده برای فروش
)××(موجودی كاالی پايان دوره)شمارش شده(*

××بهای تمام شده كاالی فروش رفته

 * موجودی كاال در ترازنامه معادل همين مبلغ گزارش می شود.

در سيستم ادواری، قبل از ثبت موجودی كاالی پايان دوره و بهای تمام شده كاالی فروش 
كار  اين  به  الزامی  دائمی  آنکه در سيستم  الزامی است، حال  فيزيکی كاال  رفته، شمارش 

وجود ندارد. 
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به طور كلی جريان بهای تمام شده در سيستم ادواری و دائمی به صورت زير است:

سیستم ثبت دائمیسیستم ثبت ادواری

××موجودی کاالی ابتدای دوره××موجودی کاالی ابتدای دوره

××اضافه می شود: بهای تمام شده کاالی خریداری شده××اضافه می شود: بهای تمام شده کاالی خریداری شده

××بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش××بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش

)××(کسر می شود: بهای تمام شده کاالی فروش رفته)××(کسر می شود: موجودی کاالی پایان دوره )شمارش شده(

××موجودی کاالی پایان دوره××بهای تمام شده کاالی فروش رفته

در سيستم دائمی، بهای تمام شده موجودی ها هنگام ورود و خروج محاسبه و در حساب ها ثبت 
می گردد به گونه ای كه مدارک موجودی ها در هر زمان مانده حساب موجودی كاال و بهای تمام 
شده كاالی فروش رفته را نشان می دهد. در اين سيستم شمارش فيزيکی موجودی ها به منظور 

تأييد مانده موجودی كاال و كنترل و تطبيق آن با مدارک حسابداری انجام می شود.

فراموش نکنيم كه موجودی كاالی پايان هر دوره، موجودی كاالی ابتدای دوره بعد محسوب 
می شود.

محاسبه سود خالص در شرکت های بازرگانی 

درآمد اصلی شركت های بازرگانی از محل فروش كاال تأمين می شود و مهم ترين هزينه در اين 
فروش  بنابراين  می باشد.  عملياتی  هزينه های  و  رفته  فروش  كاالی  شده  تمام  بهای  شركت ها 
خالص، بهای تمام شده كاالی فروش رفته و هزينه های عملياتی، سه عنصر اصلی جهت محاسبه 
سود و زيان به كار می روند. نحوه محاسبه سود خالص در شركت های بازرگانی به صورت زير است:

مبلغمبلغ
××فروش كل

)××(كسر می شود: برگشت از فروش و تخفيفات
)××(تخفيفات نقدی فروش

××فروش خالص
)××(كسر می شود: بهای تمام شده كاالی فروش رفته

××سود ناخالص
)××(كسر می شود: هزينه های عملياتی

××سود خالص

الزم به توضيح است سود خالص در شركت های خدماتی با كسر نمودن هزينه های عملياتی از 
درآمد خدمات محاسبه می شود.
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کنترل کیفیت 

در مهندسی و تولید صنعتی، بخش کنترل کیفیت و مهندسی کیفیت به بخشی گفته می شود 
که به درست کردن روش هایی مشغول است تا کارخانه بتواند به وسیله آن روش ها از مرغوبیت 
با  و مشتری پسند بودن کاالهای تولیدی خود مطمئن گردد. این روش ها و سیستم ها معموالً 

همکاری با دیگر رشته های مهندسی و بازرگانی طراحی می شوند.

 عوامل ایجاد کاالی بی کیفیت

  مواد اولیه نامرغوب    خطاهای انسانی
  ماشین آالت و ابزارآالت    محیط تولید

  ضعف در طراحی     در سوء مدیریت
  عدم برنامه ریزی مناسب    کم بها دادن به وظیفه کنترل کیفیت

عوارض ناشی از کاالی معیوب 

  ادعای خسارت     برگشت محصوالت تولید شده
  هزینه های اصالحی    هزینه های پیشگیرانه

  سلب اعتماد مشتریان از سازمان

سیستم کنترل داخلی خرید 

سیستم کنترل داخلی، یعنی مجموعه سیاست ها و روش هایی که مدیریت واحد اقتصادی جهت 
اطمینان نسبی از اداره امور واحد اقتصادی به گونه ای منظم و اثربخش به کار می گیرد. 

از آنجا که موجودي هاي مواد و کاال یکي از اقالم با اهمیت دارائي است که به راحتي مي تواند 
دستخوش تحریف باشد، استقرار سیستم مناسبی که خرید و فروش و جریان کاال را کنترل نماید، 
یکی از الزمات اداره صحیح و کارآمد شرکت های بازرگانی و تولیدی است.جهت دستیابی به یک 
سیستم کنترل داخلی مناسب در ارتباط با خرید، باید تقسیم و تفکیک وظایف افراد و قسمت ها 
به نحوی صورت گیرد که امور و وظایف مربوط به خرید کاال، دریافت کاال و ثبت کاال به عهده 

افراد و واحدهای مختلفی واگذار گردد. 

سیستم کنترل داخلی فروش 

جهت دستیابی به یک سیستم کنترل داخلی مناسب وظایف زیر حتی المقدور باید از هم تفکیک شوند:
1 دریافت سفارش فروش از مشتری: فرایند فروش کاال با دریافت سفارش از مشتریان آغاز 
می شود. فرم های ثبت سفارش از اهمیت باالیی برخوردار می باشند به گونه ای که با داشتن آن 
می توان به بهترین شکل، اطالعات مشتریان و روش های ارتباط با آنها را دریافت نمود. هنگامی که 
اقالم سفارش داده شده به منظور تأمین آن در  از مشتری دریافت می شود، مقادیر و  سفارش 
فاصله زمانی معقول بررسی می شود. سفارش فروش به عنوان یک رهنمود در واحدهای مختلف 

مؤسسه مانند واحد اعتبارات، انبار، حساب های دریافتنی و... استفاده می شود. 
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٢ تصویب اعتبار مشتری: قبل از تحويل سفارشات به مشتريان بايد اعتبار آنان بررسی شود.
٣ صدور کاال از انبار: صدور كاال از انبار زمانی انجام می شود كه اعتبار مشتری تصويب شده 

باشد.
٤ حمل و ارسال کاال: پس از دريافت كاال از انبار، حال نوبت ارسال و نحوه حمل كاال برای مشتری 
می باشد. در اين واحد مدارک حمل مانند بارنامه و برگ باسکول توزين كاال تهيه و ثبت می شود و 

نسخه ای از اين مدارک برای واحد صدور صورتحساب فروش )فاكتور( ارسال می شود.
٥ تهیه و تنظیم صورتحساب فروش: پس از تأييد حمل و ارسال كاال صورتحساب فروش برای 

مشتری تنظيم می شود. 

نمودار گردش عملیات 

در اين نمودار، جريان كار، مدارک، اقدامات و روش ها با نمادهايی نشان داده می شوند، سپس با 
ترسيم مسير حركت آنها، جريان كار نشان داده می شود. بيشتر اين نمودار در طراحی فرايندها 

به كار مي رود. برخی از نمادها و نشانه ها به صورت زير است:

شرحنماد

نشانه مبدأ و منشأ و شروع كار سيستم است.

نشانه پردازش داده ها و عملياتی كه بايد انجام شود.

استفاده می شود  برای ورود و خروجی اطالعات  نماد  اين  از 
نتيجه  در  كه  مدركی  نماد  اطالعات خروجی،  نماد  )به جای 

می رود(. به كار  نيز  می آيد،  فراهم  پردازش 

اين نماد جهت تصميم گيری انجام يا عدم انجام عمل مشخص 
مورد استفاده قرار می گيرد.

حركت و مسير جريان با اين نماد نشان داده می شود.

می باشد؛  فعاليت ها  و  رويدادها  كتبی  مدرک  نشان دهنده 
فاكتور. مانند 

نشان دهنده نسخ متعدد يک فرم است.
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بیمه اموال 

اموال و دارايی های ثابت شركت، بايد در برابر خطرات قابل بيمه شدن، تحت پوشش بيمه ای قرار 
گيرد. با انجام عمليات بيمه دارايی در سيستم اموال، واحد حسابداری اموال خواهد توانست بابت 

عمليات انجام شده سند حسابداری را صادر نمايد.
 الف( بیمه اتومبیل

 هدف از ايجاد بيمه اتومبيل جبران خسارات وارد به اتومبيل، اشخاص ثالث و سرنشينان اتومبيل 
در اثر حوادث رانندگی می باشند.

 ب( بیمه باربری )حمل و نقل کاال(

 بيمه باربری رشته ای از بيمه اموال است كه كاال را در مقابل خطرات حمل از طريق دريا، زمين 
يا هوا، از مبدأ تا مقصد تحت شرايط خاصی مورد پوشش قرار می دهد.

 ج( بیمه آتش سوزی

و  آتش سوزی، صاعقه  وقوع  از  ناشی  زيان های  و  است كه خسارات  پوششی  آتش سوزی  بيمه   
انفجار كه به اموال مورد بيمه وارد می شود را براساس شرايط مندرج در بيمه نامه جبران می كند.

 د( بیمه مسئولیت

 بيمه گر در اين بيمه تعهد می كند، كه خسارت هايی را كه بيمه گذار به طور ناخواسته، به اموال و 
مسئوليت ثالث وارد می كند و مسئول جبران آنها شناخته می شود، پرداخت نمايد.

صدور سند حسابداری بیمه اموال
اسناد حسابداری مربوط به بيمه دارايی معموالً شامل دو مورد می باشد.

 سند اعمال بیمه و پرداخت وجه آن
 پيش پرداخت ها/ پيش پرداخت بيمه/ بيمه اموال و دارايی ثابت ****
 ساير حساب های دريافتنی/ عوارض و ماليات بر ارزش افزوده ****

ـ   بانک ها    ****  موجودی نقد   
سند شناسایی هزینه در پایان دوره مالی 

هزينه های اداری/ هزينه های حق بيمه/ حق بيمه خريد اموال و دارايی ثابت ****
پيش پرداخت ها   / پيش پرداخت بيمه  / بيمه اموال و دارايی ثابت ****

صدور سند استهالک اموال 
اصطالحات و تعاریف

مال: در لغت به معنای آنچه كه در مالکيت شخص می باشد.
اقتصادی  ارزش  به دارايی هايی گفته می شود كه  بوده و در اصطالح حقوقی  اموال: جمع مال 
داشته باشد و قابل تبديل به پول باشد. اين اموال توسط شركت خريداری شده و يا به هر طريق 
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قانونی ديگر، به تملک آن درآمده است. اموال به دو دسته زير تقسيم می شود:
ديگر  محل  به  محلی  از  آن  نقل  كه  اموالی  مدنی،  قانون   19 ماده  مطابق  منقول:  اموال   1
امکان پذير باشد، بدون آنکه به خود يا محل آن صدمه ای وارد شود. مانند ميز، وسايط نقليه و ...

2 اموال غیرمنقول: مطابق ماده 1٢ قانون مدنی، اموالی كه از محلی به محل ديگر نتوان نقل 
نمود اعم از اينکه استقرار آن ذاتی باشد يا به واسطه عمل انسان، به نحوی كه نقل و انتقال آن 
مستلزم خرابی يا نقص خود مال يا محل آن شود. مانند زمين، ساختمان، در و پنجره نصب شده 

در ساختمان و ...
اموال از لحاظ ماهیت به سه گروه زیر تقسیم می شوند:

الف( اموال مصرفی
ب( اموال غيرمصرفی

ج( اموال در حکم مصرفی

 اموال مصرفی
اموالی هستند كه دارای عمر مفيد كوتاه مدت بوده و در صورت های مالی شركت به عنوان موجودی 
مواد و كاال طبقه بندی می شود و با مصرف، فروش و يا استفاده آن طی دوره مالی به حساب هزينه 

دوره منظور می گردد. مانند ملزومات، قطعات يدكی مصرفی و ... 
 اموال غیرمصرفی

صورت های  در  و  شده اند  خريداری  آينده  در  سودآوری  و  بهره برداری  برای  كه  هستند  اموالی 
مالی شركت تحت سرفصل دارايی های ثابت طبقه بندی می گردند. اين دارايی ها با گذشت زمان 
مستهلک می شوند. اين اموال دارای عمر مفيدی بيش از يک سال بوده و دارای پالک )برچسب 

اموال( می باشد و اطالعات آنها در كارت اموال نگهداری می شود.
 اموال در حكم مصرفی

اموالی هستند كه عمر مفيد آنها بيش از يک سال است ولی به لحاظ ارزش ريالی كم، نيازی به 
برچسب اموال ندارند. اطالعات مربوط به محل استقرار و مسئول نگهداری اين اموال مهم تلقی 
شده و در كارت اموال قابل مشاهده است. الزم به ذكر است كه اين اموال در سال خريد به طور 

كامل مستهلک می شوند.
 نگهداری و کنترل اموال

مسئوليت حفظ و حراست اموال به عهده مؤسسه بوده و نگهداری حساب آنها به عهده مديرمالی 
است.

در مؤسسه های عمومی و شركت های دولتی اين مسئوليت به عهده امين اموال می باشد.
امين اموال: امين اموال شخصی است كه از بين كارمندان رسمی با موافقت ذی حساب و به موجب 
حکم وزارتخانه يا مؤسسه دولتی به اين سمت منصوب می شود. وظايف امين اموال عبارت است از:
1 انجام محاسبات و اعمال كنترل های الزم در ارتباط با رسيد و حواله های انبار و تنظيم فرم های 

مربوطه. 
2  الصاق شماره به اموال خريداری شده براساس طبقه بندی آن و دريافت امضا از تحويل گيرندگان 

اموال و در نهايت اخذ امضا های الزم از مقام های مجاز.
3 تفکيک و توزيع نسخ فرم حواله اموال پس از تکميل امضا های الزم.
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4 ثبت مشخصات اموال خريداری شده كه به آنها شماره اموال الصاق گرديده در كارت اموال.
5 ثبت مشخصات اموال در سيستم رايانه ای با توجه به طبقه اموال.

6  تنظيم ليست اموال متمركز در اتاق ها و قسمت های مختلف شركت.
7 ثبت تغييرات و جابه جايی اموال بين واحد ها و قسمت های مختلف.

8 رعايت كامل قوانين و مقررات حاكم بر اموال در جهت حفظ و حراست از اموال.
9 تهيه و تنظيم ليست اموال اسقاطی در پايان هر سال و انجام مکاتبات الزم جهت تشکيل كميسيون 

تشخيص اموال اسقاط، به منظور تنظيم صورت جلسه و حذف اقالم مورد اشاره از دفاتر   اموال.
10 تنظيم پروانه خروج مال از سازمان يا مؤسسه در مواقع ضروری با توجه به اعالم كتبی واحد 

درخواست كننده و اخذ امضا های مجاز، تحويل به واحد درخواست كننده.
11 تنظيم گزارش و صورت جلسه حوادث برای اموالی كه در اثر سيل، زلزله، سرقت و آتش سوزی 

يا به هر علت ديگری از بين رفته  است.
12 تنظيم صورت حساب های اموال رسيده.

13 تنظيم اسناد و مدارک مربوط به نقل و انتقال اموال اهدايی و ثبت در دفاتر اموال.
14 نگهداری حساب اوراق بهادار، اسناد مالکيت خودرو های متعلق به شركت و همچنين اموال 
غيرمنقول و نگهداری سوابق و اسناد مالکيت دارايی های نامشهود از قبيل: امتياز خطوط تلفن و ... 

 کارت اموال
 فرمی است برای نگهداری اطالعات اموال و اعمال كنترل مؤثر و حسابداری قابل اتکا در مورد 

اموال شركت و ثبت كليه تغييرات اموال از زمان خريد تا زمان خروج در آن ثبت می شود.

 کنترل های داخلی در مورد اموال
 دارايــی ثابــت، امــوال و تجهيــزات به عنــوان بخشــی از ســرمايه واحــد تجــاری اســت و از ايــن 

لحــاظ كــه مولــد توليــد اســت دارای اهميــت بااليــی می باشــند.
دارايی هايی كه در ترازنامه تحت سرفصل اموال، ماشين آالت و تجهيزات طبقه بندی می شوند اكثراً 
از نظر تعداد اندک اما از لحاظ مبلغ دارای ارزش بااليی هستند و بخش مهمی از كل دارايی های 
بسياری از واحد های تجاری را تشکيل می دهند. از اين رو، حفاظت از اين گونه دارايی ها در مقابل 
انواع خسارات احتمالی ناشی از سرقت، آتش سوزی، استفاده نادرست يا غير مجاز و استقرار در 

محيط های باز و بدون حفاظ ضروری است. 
اموال،  كنارگذاری  و  نگهداری  تحصيل،  مورد  در  نادرست  روش های  اعمال  از  كه  زيان هايی 
ماشين آالت و تجهيزات ايجاد می شود، در برخی موارد از زيان های ناشی از اختالس وجوه نقد 

بيشتر است. 

 هدف از استقرار سیستم کنترل داخلی
و گزارش های حسابداری  اطالعات  بر  تجاری می گيرند  واحد های  مديران  اكثر تصميماتی كه   
استوار است. نگهداری اسناد و مدارک كافی، حفاظت از دارايی ها، جلوگيری از اشتبا هات، تهيه 
اعتماد كه محصول فرايند سيستم حسابداری است، جزء مسئوليت های  قابل  صورت های مالی 
مديريت محسوب می شود. مديران واحد های تجاری برای دستيابی به اين وظيفه ناگزير است كه 

كنترل های مناسبی را در واحد خود مستقر نمايد. 
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 سیستم کنترل داخلی 
مجموعه روش ها و تدابيری است كه برای اداره امور و هدايت عمليات يک مؤسسه با هدف های 

زير ايجاد می گردد: 
الف( محافظت از دارايی ها و جلوگيری از تقلب، سوء استفاده و استفاده نادرست و اتالف منابع 

اقتصادی متعلق به يک مؤسسه. 
ب( اطمينان يافتن از صحت اسناد و مدارک مالی. 

ج( كارآيی عمليات و ارزيابی عملکرد كليه قسمت های يک مؤسسه. 
برای دستيابی به اهداف فوق بايد جريان قبل و بعد از تحصيل دارايی ها تحت كنترل و مبتنی بر 

سيستمی باشد كه بر اساس آن: 
سطح  تصويب  به  سپس  و  شود  ثبت  درخواست كننده  به وسيله  قبالً  ثابت  دارايی های  تحصيل 

مناسبی از مديريت برسد. 
تحصيل دارايی های ثابت توسط دايره تداركات خريداری و قبل از بهره برداری مورد بازديد قرار 

گيرند. 
دارايی های ثابت بعد از خريد شماره گذاری و پالک كوبی شود. 

برای هريک از اقالم دارايی سرمايه ای كارت مخصوص اختصاص يابد كه در آن اطالعاتی نظير: 
بهای تمام شده، تاريخ خريد يا ساخت، تاريخ بهره برداری، ارزش اسقاط، روش محاسبه استهالک، 

استهالک ساالنه و استهالک انباشته ثبت شود. 
كارت های معين اموال با حساب كنترل مربوط در دفتر كل مطابقت داده می شود. 

اموال متعلق به واحد تجاری به صورت دوره ای مورد بازديد و شمارش قرار می گيرند و با مدارک 
تفصيلی و اسناد مالکيت مربوطه مطابقت داده می شود.

تعميرات، مرمت، گسترش و الحاق به دارايی ها توسط درخواست كننده ثبت شود و به تصويب 
سطح مناسبی از مديريت برسد. 

اعمال نشود،  به طور دقيق  اموال، ماشين آالت و تجهيزات  در صورتی كه كنترل داخلی در مورد 
اين گونه رويداد ها  يا كنار گذاشته شود بدون آنکه  احتمال دارد برخی دارايی ها به سرقت رود 
در اسناد و مدارک حسابداری ثبت گردد. در اين صورت، حساب دارايی بيش از واقع نشان داده 
خواهد شد و محاسبه استهالک دارايی های از دست رفته به طور مداوم ادامه پيدا خواهد كرد و در 

نتيجه سود خالص واحد تجاری به طور صحيح گزارش نخواهد شد.
معموالًً واحد های تجاری اطالعات اموال خود را به صورت سيستمی و با استفاده از نرم افزار های 
موجود نگهداری می نمايند. مؤسسه هايی كه از سيستم رايانه ای استفاده نمی كنند، از كارت اموال 
برای كنترل و ثبت اطالعات اموال خود استفاده می كنند. اين كارت به شکل های مختلفی تنظيم 

می گردد. نمونه ای از اين كارت به صورت زير ارائه شده است.
نگهداری كارت اموال از اهميت بااليی برخوردار است و كار رسيدگی را از لحاظ تجزيه و تحليل 
مخارج  با  مجاز  مخارج  مقايسه  و  استهالک  هزينه  تأييد  و  سال  طی  كنارگذاری های  اضافات، 
واقعی انجام شده را تسهيل می كند. به عالوه نگهداری اين گونه مدارک مبنای خوبی برای تأييد 
اطالعاتی كه در اظهارنامه مالياتی آمده است و همچنين اطالعات الزم برای رسيدن به پوشش 
بيمه ای مناسب برای مطالبه خسارت از شركت بيمه در مورد خسارات ناشی از اموال بيمه شده 

را فراهم می سازد.
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برای آشنايی بيشتر هنرجو های محترم، نمونه ای از دفتر اموال و كارت اموال به صورت زير ارائه 
شده است:

 شرکت ........... شماره صفحه
دفتر اموال منقول

ف
شماره ردی

اموال
تاریخ 
خرید

شماره 
قبض 
انبار

شرح 
اموال

شماره 
سند

قیمت 
خرید

محل 
استفاده 
از اموال

تغییرات
 یا تعمیرات 

انجام شده

ذخیره 
استهالک

تاریخ 
فروش

قیمت 
فروش

تاریخ 
اقساط

تاریخ 
انتقال

مالحظات

مسئول امور مالی: 

مشخصات داراییشماره دارایی: 5001

مركز رديف )از(رديف )تا(
شماره باركدهزينه

٢001٤٢066اداریشماره پالک: 801٤٥

گروه دارايی: اثاثه اداری

روش استهالک: 
 نزولی درصد

مستقيم ٥ ساالنه
 كاركرد توليد

تاريخ خريد : 1٣9٥/٤/٥
تاريخ بهره برداری : 8/1٣9٥/٤

تاريخ خروج :

محل استقرار: دايره حسابداری

سند حسابداری
شرح

ذخیره استهالکبهای تمام شده
خالص ارزش  

دفتری استهالک سال .......13مبلغ )ریال(تاریخشماره
ساالنه

استهالک 
انباشته

ــــ٥.٤00.000خريد8/٤٢٤

1٣9٥7٢0.0007٢0.000٤.680.000استهالک7٤81٢/٢9

1٣961.080.0001.800.000٣.600.000استهالک69٢1٢/٢9

سایر توضیحات: اين دارايی طی قرارداد شماره ٤٥10٢0 نزد شركت بيمه معلم ثبت شده است.

حساب معين 
 104006 شماره 

صندلی کارمندیعنوان شرکت نمونه   کارت اموال
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پالک کوبی )برچسب(
هويت بخشيدن يکی از روش های كنترل و مراقبت از اشياء 
با  هويت بخشی  اين  دارايی ها  مورد  در  می باشد.  ارزش  با 
صورت  دارايی  به  خاصی  كد  و  شماره  الصاق  و  تخصيص 

می گيرد.
پالک کوبی اموال

 مجموعه اقداماتی است كه برای كنترل، رديابی و نگهداری 
از  برای جلوگيری  اموال،  اقالم مشخص  از  سوابق هر يک 
هرگونه اشتباه يا سوء استفاده احتمالی از آنها انجام می شود.
هدف از پالک كوبی اموال طبقه بندی و شناسايی آنها است.
اين شماره منحصر به فرد بوده و به عنوان برچسب يا پالک 
به يک دارايی تعلق می گيرد. برچسب عالوه بر كنترل اموال، 
كاربرد های ديگری نظير: گارانتی، پلمب و معرفی دارايی را 

نيز برعهده دارد.
است،  برخوردار  زيادی  تنوع  از  رنگ،  لحاظ  از  برچسب 
رنگ های آبی، قرمز، نقره ای و سبز كه مؤسسات معموالًً از 

رنگ نقره ای يا سفيد استفاده می كنند.
روی برچسب اطالعاتی مانند: نام شركت، لوگوی شركت، 
كلمه شماره اموال، عدد متغير متوالی و نيز شماره باركد 
آن  چسباندن  راحتی  برچسب  ويژگی های  از  دارد.  وجود 
روی انواع سطوح و نيز ضد آب بودن و تحمل دمای زياد 

می باشد.

نكات قابل توجه در مورد محل نصب پالک اموال
1 نصب پالک روی اموال در محلی صورت گيرد كه پالک 

قابل رؤيت باشد.
2 نصب پالک به صورتی انجام گيرد كه به وسيله دستگاه 

باركدخوان قابل كنترل باشد.
در  پالک  اموال،  ماهيت  و  استفاده  نوع  به  توجه  با   3
زمان  در  ديدن  آسيب  از  كه  نصب شود  اموال  از  قسمتی 

استفاده و مخدوش شدن آن جلوگيری گردد.
4 در صورت امکان پالک در محلی مشابه و يکسان نصب 
شود كه معموالًً در باال و سمت راست دارايی نصب می شود.

5   برای نصب پالک های برچسبی، ابتدا محل نصب پالک 
را تميز نموده تا پس از الصاق، پالک به سادگی از دارايی 

جدا نشود.
6  برای اموالی كه قابليت نصب پالک بر روی آنها وجود 
ندارد، پالک آنها ذخيره )دوربين های نصب شده در ارتفاع( 

يا از پالک مناسب )فلزی يا حک شدنی( استفاده شود.

فلوچارت الصاق برچسب اموال

الصاق برچسب توسط امین اموال

صدور قبض و حواله انبار توسط 
انباردار و تأیید آن توسط امین اموال 

و تحویل کاال به درخواست کننده

خرید دارایی توسط کارپرداز

شروع

درخواست خرید دارایی

موافقت مدیریت واحد

تأمین اعتبار توسط مدیر مالی
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صدور اسناد کنارگذاری و فروش دارايی ثابت 

مراحل ثبت فروش دارایی ثابت
الف( محاسبه و ثبت هزينة استهالک از ابتدای سال مالی تا تاريخ فروش؛

ب( محاسبة ماندة استهالک انباشتة و ارزش دفتری دارايی ثابت تا تاريخ فروش؛
ج( تشخيص سود يا زيان ناشی از فروش دارايی ثابت؛

د( صدور سند حسابداری فروش دارايی ثابت.
سود يا زيان ناشی از فروش و اهداء به شرح زير محاسبه می شود.

سود يا زيان فروش دارايی ثابتـارزش منصفانه دارايیـارزش دفتری دارايی

مراحل ثبت معاوضة دارایی ثابت 
الف( محاسبه و ثبت هزينه استهالک از ابتدای سال تا تاريخ معاوضه؛

ب( به هنگام نمودن حساب استهالک انباشته و ارزش دفتری دارايی تا تاريخ معاوضه؛ 
پ( شناسايی سود )زيان( ناشی از معاوضه در صورت وجود؛

سود يا زيان معاوضهـارزش منصفانه دارايی واگذار شدهـارزش دفتری دارايی واگذار شده

ت( محاسبه ارزش دارايی تحصيل شده؛
+سرک پرداختی

ارزش دارايی جديد=ارزش منصفانه دارايی واگذار شده
ـسرک دريافتی

ث( ثبت معاوضه دارايی به شرح زير:
در زمانی كه ارزش منصفانه دارايی دريافت شده و واگذار شده قابل تشخيص نباشد، ارزش دفتری 
دارايی واگذار شده به عنوان مبنا برای تعيين قيمت تمام شده دارايی در نظر گرفته می شود و 

بهای تمام شده دارايی تحصيل شده به شرح زير محاسبه می  شود.
+سرک پرداختی

ارزش منصفانه دارايی تحصيل شده=ارزش دفتری دارايی واگذار شده
ـسرک دريافتی

مراحل ثبت حوادث غیرمترقبه در دارایی ثابت 
يا   )... و  )زلزله، سيل، طوفان  منشأ طبيعی  می تواند  به دليل حوادث  دارايی های شركت  خروج 

انسانی )سرقت، آتش سوزی، تسامح در نگهداری و ...( داشته باشد.
زير  اثر حوادث، در دو حالت  بر  ثابت  دارايی های  به خروج  مربوط  ثبت عمليات  اين بخش  در 

بررسی می  شود:

الف( دارایی های ثابت بیمه نشده باشد.
1 محاسبه و ثبت هزينة استهالک تا تاريخ حادثه؛
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2 محاسبة استهالک انباشته و ارزش دفتری تا تاریخ حادثه؛
3 شناسایی زیان معادل ارزش دفتری؛

٤ ثبت خروج دارایی 
ب( دارایی ثابت بیمه شده باشد:

1 محاسبه و ثبت هزینة استهالک تا تاریخ حادثه؛
2 محاسبة استهالک انباشته و ارزش دفتری تا تاریخ حادثه؛

3 شناسایی و ایجاد طلب از شرکت بیمه معادل ارزش دفتری؛
٤ ثبت حذف دارایی حادثه دیده 

٥ دریافت خسارت از اداره بیمه و شناسایی سود و زیان

مراحل انبارگردانی 
جهت شروع و انجام انبارگردانی باید مراحلی صورت گیرد و کار بر این اساس انجام شود که به 
طرح فرایند کاری، نقشه کار و فعالیت  های الزم مراحل انبارگردانی گفته می شود و معموالً شامل 

موارد زیر می باشد:
تعیین گروه انبارگردان و سرپرست مربوطه

اعالم زمان و مدت انبارگردانی به تمام واحد های سازمان
تهیه تگ های کاال و چیدن آنها بر روی کاال های موجود در انبار

انجام عملیات شمارش عینی
انتقال برگه  های شمارش شده جهت کنترل موجودی

انجام مجدد عملیات )شمارش دوم و نهایی( در صورت مغایرت
تعیین تکلیف جهت تعدیل مغایرت احتمالی

 مغایرت گیری انبار با استفاده از نرم افزار صفحه گسترده اکسل
ارقام  تمام  فنی  انبار  شمارش  از  بعد  داریم  قصد  و  هستیم  شرکت  انبارگردانی  کمیته  عضو  ما 
شمارش شده را وارد سیستم نماییم که این کار دقت زیادی الزم دارد که ما آنها را چند نفره 
وارد سیستم می کنیم بعد از آنکه وارد سیستم کردیم از کل انبار اکسل می گیریم سپس تمام 
مغایرت ها را چک می کنیم سپس برای اینکه فقط اقالمی که مغایرت داشته را انتخاب کنیم یک 
فرمول می دهیم )یعنی اقالم اصلی را منهای اقالم شمارش شده می کنیم( که برای این کار یک 
ستون جدید باید ایجاد کنیم. پس ستون اول کد کاال و ستون دوم نام کاال و ستون سوم تعداد 
اولیه یا دفتری و ستون چهارم تعداد شمارش یا موجودی واقعی می باشد. ستون پنجم تفاوت بین 
ستون سوم و چهارم می باشد که در این ستون اقالمی که صفر شده است یعنی مغایرت ندارد و 

اقالمی که عدد در آنها باشد یعنی این سطر ها )کد ها ـ کاال ها( مغایرت دارند.

ستونی که مغایرت دارد تعداد شمارش تعداد اولیه نام کاال کد کاال

1 19 20 زونکن 1100024

1 7 8 انبردست 1100134

2 13 15 سطل زباله  1100203
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سپس ما در اكسل از تب Home گزينه Filter را كليک كرده و در انتخاب گزينه 0 )صفر( را 
انتخاب نمی كنيم. روشن است سطر هايی كه دارای مغايرت هستند نمايش داده می شوند. جدول 
را انتخاب و از آن چاپ گرفته و برای شمارش دوم دوباره سراغ انباردار رفته و شمارش را شروع 
می كنيم. در اين شمارش هر كاال كه مغايرت دارد را می شماريم و تگ شمارش دوم را گرفته 
و تعداد شمارش را می نويسيم و يک امضا روی تگ حسابدار می كند و از انباردار هم يک امضا 
می گيريم تمام اقالم مغايرت داشته را به همين روال انجام می دهيم و در آخر يک صورت جلسه 
تنظيم نموده و در اين صورت جلسه اعالم می كنيم كه تمام اقالم شمارش شده صحيح می باشد و 
هرگونه كمی و اضافه برعهده انباردار و مسئول انبار ها می باشد و تمام كسانی كه در انبار حضور 
دارند امضا می كنند و در اين قسمت مسئول انبار هم بايد امضا كرده و شمارش دوم يا قطعی را 
قبول دارد بعد از اين شمارش ما دوباره تمام اقالم مغايرت داشته را وارد سيستم كرده و موجودی 

واقعی و دفاتر را برابر قرار می دهيم.

بهاي  تمام  شده  موجودي  مواد و کاال 

بايد دربرگيرنده  مخارج  خريد، مخارج  تبديل  و ساير  بهاي  تمام  شده  موجودي  مواد و كاال   1
مخارجي  باشد كه  واحد تجاري  در جريان  فعاليت  معمول  خود، براي  رساندن  كاال يا خدمات  به  

مکان  و شرايط  فعلي  آن  متحمل  شده  است .

 مخارج  خرید
2 مخارج  خريد شامل  بهاي  خريد و هرگونه  مخارج  ديگري  از قبيل  حقوق  و عوارض  گمركي  و 
حمل  است  كه  مستقيماً به  خريد مربوط  مي گردد. تخفيفات  تجاري  از بهاي  خريد كسر مي شود.

  مخارج  تبدیل 
3 مخارج  تبديل  شامل  مخارجي  است  كه  مستقيماً به  اقالم  توليدشده  مربوط  مي گردد )مانند
 كار مستقيم (. مخارج  تبديل  همچنين  شامل  سربار توليد )اعم  از ثابت  و متغير( است  كه  براي  

تبديل  مواد اوليه  به  محصول  يا ارائه  خدمات  واقع  مي شود.
4 سربار توليد اعم  از ثابت  و متغير با روشي  سيستماتيک  به  محصوالت  تخصيص  مي يابد. سربار 
ثابت  توليد، آن  بخش  از مخارج  غيرمستقيم  توليد است  كه  عليرغم  تغيير در حجم  توليد نسبتاً 
ثابت  مي ماند، مانند استهالک  و مخارج  نگهداري  ساختمان  و تجهيزات  كارخانه  و مخارج  مديريت  
كارخانه . سربار متغير توليد آن  بخش  از مخارج  غيرمستقيم  توليد است  كه  متناسب  با تغيير حجم  

توليد تغيير مي يابد، مانند مواد و دستمزد غيرمستقيم .
تجاري  تخصيص  مي يابد. ظرفيت   واحد  فعاليت   برمبناي  ظرفيت  معمول   توليد  ثابت   5 سربار 
معمول  بيانگر متوسط  محصولي  است  كه  انتظار مي رود در شرايط  عادي  )با در نظر گرفتن  توقفات  
براي   يا فصل ، توليد شود.  برنامه ريزي شده ( طي  چند دوره   از تعميرات  و نگهداري   ناشي   توليد 
تخصيص  هزينه هاي  سربار ثابت  توليد مي توان  از سطح  واقعي  توليد استفاده  كرد به شرط  آنکه  
بايد توجه  داشت  عامل   نزديک  به  سطح  معمول  فعاليت  واحد تجاري  باشد.  سطح  مزبور تقريباً 
تعيين كننده  در تخصيص  سربار ثابت  توليد برمبناي  سطح  معمول  فعاليت ، اين  است  كه  مخارج  
مربوط  به  ظرفيت  بال استفاده  بايد در دوره  وقوع  به عنوان  هزينه  عملياتي  و پس  از سود ناخالص  

در صورت  سود و زيان  منعکس  شود.
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 سایر مخارج 
سایر مخارج  تنها تا میزاني  که  آشکارا به  رساندن  موجودي  مواد و کاال به  مکان  و شرایط  فعلي  آن  

مربوط  است  به عنوان  بخشي  از بهاي  تمام شده  موجودي ها منظور مي شود.
موارد زیر، نمونه هایي  از مخارجي  است  که  در بهاي  تمام شده  موجودي ها منظور نمي شود و در 

دوره  وقوع  به عنوان  هزینه  شناسایي  مي گردد:
الف ( مبالغ  غیرعادي  مربوط  به  ضایعات  مواد، دستمزد و سایر مخارج  تولید )ضایعات  قابل  کنترل (. 
ب ( مخارج  انبارداري  به استثناي مخارجي  که  در فرایند تولید براي  انبارداري  محصوالتي  که  نیاز 

به  پردازش  بیشتر دارند، انجام  مي شود.
ج ( سربار اداري  که  در رساندن  موجودي ها به  مکان  و شرایط  فعلي  نقشي  ندارد. 

د( مخارج  فروش . 
مخارج  مدیریت  عمومي ، برخالف  مدیریت  عملیاتي ، مستقیماً به  تولید جاري  مربوط  نمي شود و لذا 
نباید در مخارج  تبدیل  )و در نتیجه ، در بهاي  تمام  شده  موجودي  مواد و کاال( منظور گردد. در مورد 
واحدهاي  تجاري  کوچک تر که  مدیریت  معموالً در اداره  روزانه  هر یک  از عملیات  مختلف  نقش  دارد، 
ممکن  است  در تفکیک  مخارج  سربار مدیریت  عمومي ، مسائل  خاصي  در عمل  بروز کند. در چنین  
واحدهایي ، مخارج  مدیریت  را مي توان  با استفاده  از مباني  مناسب ، به گونه اي  منصفانه  به  عملیات  

تولید، بازاریابي ، فروش  و اداري  تخصیص  داد.
در شرایطي  خاص ، مخارج  تأمین  مالي  را مي توان  در بهاي  تمام شده  موجودي ها منظور کرد. این  
شرایط  در استاندارد حسابداري  شماره13 با عنوان  حسابداري  مخارج  تأمین  مالي  مشخص  شده  

است .

بهاي  تمام  شده  موجودي ها در واحدهاي  خدماتي  

بهاي  تمام شده  موجودي ها در واحدهاي  خدماتي  اساساً دستمزد و سایر مخارج  کارکناني  که  مستقیماً 
در ارائه  خدمات مربوط  مشارکت  داشته اند و نیز سربار قابل  تخصیص  را دربر مي گیرد. دستمزد و سایر 
مخارج  مربوط  به  کارکنان  اداري  و فروش  در بهاي  تمام شده  خدمات  ارائه  شده  منظور نمي شود بلکه  در 

دوره  وقوع  به عنوان  هزینه  شناسایي  مي گردد.

 روش هاي  محاسبه  بهاي  تمام  شده 
براي  محاسبه  بهاي  تمام  شده  موجودي  مواد و کاال روش هاي  مختلفي  با آثار متفاوت  به  کار گرفته  

مي شود. این  روش ها  شامل  موارد زیر است :
الف ( اولین  صادره  از اولین  وارده ،

ب ( میانگین  موزون ،
ج( شناسایي  ویژه ،

د( اولین  صادره  از آخرین  وارده ،
ه( موجودي  پایه ، و

و( خرده  فروشي .
براین   از محاسبه  بهاي  تمام شده موجودي  مواد و کاال  اولین  وارده  عبارت  است   از  اولین  صادره  

اساس  که  تعداد موجود، بیانگر آخرین  خریدها یا آخرین  تولیدات است .
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بهاي   اعمال   براساس   وكاال  مواد  موجودي   تمام شده   بهاي   محاسبه   عبارت  از  موزون   ميانگين   ـ 
متوسط  در مورد واحد موجودي  است . ميانگين  موزون  از تقسيم  مجموع  بهاي  تمام شده  واحدهاي  
موجودي  به  مجموع  تعداد واحدهاي  آن  موجودي  محاسبه  مي گردد و مي توان  از طريق  محاسبه  
دائمي  )ميانگين  موزون  متحرک ( يا محاسبه  ادواري  )ميانگين  موزون  ساالنه ، شش  ماهه  و...( به  

آن  دست  يافت . 
قلم  آن  به  موجودي  اقالم  از  يک  هر  مختص  مخارج  آن  در  كه  است   روشي   ويژه   شناسايي   ـ 
اختصاص  مي يابد. اين  روش  براي  اقالمي  مناسب  است  كه  صرف نظر از فرايند خريد يا توليد قابل  
تشخيص  هستند. اما كاربرد اين  روش  در مواردي  كه  اقالم  متعددي  از موجودي  مواد و كاال از 

يکديگر قابل  تفکيک  نباشند، مناسب  نيست .
ـ اولين  صادره  از آخرين  وارده  عبارت  است  از محاسبه  بهاي  تمام شده  موجودي  مواد و كاال براين  

اساس  كه  تعداد موجود بيانگر اولين  خريدها يا اولين  توليدات  است .
ـ موجودي  پايـه  عبارت  است  از بهاي  تمام  شده  موجودي  مواد و كاال بر اين  اساس  كـه  يک  ارزش  
واحد ثابت  به  بخشي  از موجودي ها كه  تعداد آن  از پيش  تعيين  شده  است  نسبت  داده  مي شود و 
موجودي هاي  اضافه  براين  تعداد به  روش  ديگري  ارزشيابي  مي گردد. اگر تعداد واحدهاي  موجود، 
كمتر از حداقل  از پيش  تعيين  شده  باشد، ارزش  واحد ثابت  در مورد كل  تعداد موجودي  اعمال  

خواهد شد.
بايد چنان   مواد و كاال  به  موجودي   تمام  شده   بهاي   استفاده  جهت  تخصيص   مورد  ـ روش هاي  
انتخاب  شود كه  براي  مخارجي  كه  واحد تجاري  براي  رساندن  كاال به  مکان  و شرايط  فعلي  آن  واقعاً 

متحمل  شده  است ، منصفانه ترين  تقريب  ممکن  را فراهم  آورد.
ـ بهاي  تمام  شده  موجودي  مواد و كاال بايد با استفاده  از روش هاي  »شناسايي  ويژه«، »اولين  صادره  

از اولين  وارده« يا »ميانگين  موزون« محاسبه  شود.
ـ روش هايي  از قبيل  »موجودي  پايه« و »اولين  صادره  از آخرين  وارده« معموالً جهت  ارزشيابي  
موجودي   بابت   مبالغي   منجر به   اغلب   آنها  كاربرد  زيرا  نيست .  مناسب   مواد و كاال  موجودي  
ندارد. در صورت   اخير مخارج   با سطح   رابطه اي   ترازنامه  خواهد گرديد كه  هيچ   در  مواد و كاال 
استفاده  از روش هاي  مذكور، نه  تنها مبالغ  منعکس  شده  بابت  دارايي هاي  جاري  گمراه  كننده  است  
بلکه  اگر سطح  موجودي ها كاهش  و قيمت هاي  قديمي تر به  سود و زيان  راه  يابد، نتايج  بعدي  نيز 

به  طور بالقوه  مخدوش  خواهد شد.

 شناخت  موجودي  مواد و کاال به عنوان  هزینه 
ـ مبلغ  دفتري  موجودي  مواد و كاالي  فروخته  شده  بايد در دوره اي  كه  درآمد مربوط  شناسايي  
مي گردد، به عنوان  هزينه  شناسايي  شود. مبلغ  كاهش  ارزش  موجودي  مواد و كاال ناشي  از اعمال  
قاعده  »اقل  بهاي  تمام  شده  و خالص  ارزش  فروش« و كليه  زيان هاي  مرتبط  با موجودي  مواد و كاال 
يا وقوع  زيان هاي  مربوط  به عنوان  هزينه  شناسايي  كرد. در مورد  بايد در دوره  كاهش  ارزش   را 
موجودي هايي  كه  در دوره  قبل  به  مبلغي  كمتر از بهاي  تمام  شده  ارزيابي  شده  است  و در دوره  
جاري  به دليل  افزايش  در خالص  ارزش  فروش ، به مبلغ  بيشتري  ارزيابي  گردد، هرگونه  افزايشي  از 
اين  بابت  در دوره  جاري  بايد به عنوان  درآمد يا كاهش  هزينه  دوره  جاري  )حداكثر تا حد جبران  

كاهش  قبلي ( شناسايي  شود.
و  درآمد  تطابق   فرايند  تابع   هزينه ،  به عنوان   رفته   فروش   موجودي هاي   دفتري   مبلغ   شناخت   ـ 
هزينه  است . برخي  موجودي ها ممکن  است  به  ساير حساب هاي  دارايي  تخصيص  يابد. براي  مثال  
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مي توان  از موجودي  مواد و كاالي  به كار رفته  در ساخت  دارايي  ثابت  مشهود توسط  واحد تجاري  نام  
برد. موجودي هايي  كه  به  ساير حساب هاي  دارايي  تخصيص  مي يابد، طي  عمر مفيد دارايي  مربوط  

به عنوان  هزينه  شناسايي  مي شود.

کسور توافقی 

مواردی كه با توافق كارگر و يا براساس قرارداد بين كارگر و كارفرما، در زمان تنظيم ليست حقوق 
و دستمزد از حقوق كاركنان كسر شود را كسور توافقی نامند. 

مبنای تسهیمعنوان هزینهردیف

سطح زيربنااجاره كارخانه1

تعداد كاركنانكارگزينی٢

ساعات كاركنان/ تعداد كاركنانحسابداری٣

ساعات كار ماشينتعميرات و نگهداری٤

سطح زيربناتعميرات ساختمان٥

تعداد حواله/ هزينه موادانبار6

تعداد كاركنانرستوران7

تعداد/ مقدار محصولكنترل كيفی8

 روش های تسهیم ثانویه سربار
1 روش مستقیم: اين روش بسيار ساده است ولی دقت الزم را ندارد در اين روش هزينه دايره 
خدماتی براساس مبناهای مناسب  بين دواير توليدی تسهيم می گردد. از معايب اساسی اين روش 
آن است كه سهم هزينه دواير خدماتی كه به يکديگر سرويس داده اند مورد محاسبه و توجه قرار 

نمی گيرد.
2 روش یک طرفه: روش يک طرفه كامل تر از روش مستقيم است ولی از معايب آن اين است 
كه هر دايره ای كه هزينه اش تسهيم شود از فرايند محاسباتی بعدی حذف می شود و متقاباًل از 

تسهيم بعدی سهم هزينه نمی گيرد.
نکته مهم و قابل توجه اين است كه كدام دايره خدماتی بايد قبل از دواير ديگر هزينه  خود را 
تسهيم كند معموالً دواير خدماتی برحسب دايره ای كه بيشترين هزينه را دارد يا درصد خدماتی 

كه ارائه می دهند مرتب، سپس از عمليات تسهيم آغاز می شود.
3 روش ریاضی / جبری/ دوطرفه: روش دو طرفه روش كاملی است و در تسهيم ثانويه، سهم 
هزينة دواير خدماتی را كه بيشتر از يکديگر سرويس گرفته اند تعيين نموده و اطالعات كاملی در 

اختيار مديريت می گذارد.
برای تسهيم ثانويه هزينه به روش دو طرفه بايد قبل از هر اقدامی، جدول )ماتريس( هزينه دهی و 
هزينه بری را تشکيل داد سپس براساس اين جدول برای دواير خدماتی معادله ای تنظيم و با حل 

معادله عمل تسهيم هزينه انجام گيرد.
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 اضافه کسرجذب سربار
اگر سربار واقعی بيش از سربار جذب شده باشد، كسر جذب سربار وجود دارد و به اين معنا است 
سرباری كه در ابتدای دوره مالی پيش بينی، جذب و به حساب توليد منظور گرديده است كمتر 
از سربار واقعی بوده كه در طی دوره مالی تحمل شده است و اگر سربار جذب شده بيش از سربار 

واقعی باشد اضافه جذب سربار وجود دارد.
الف( اضافه جذب سربار → سربار واقعی > سربار جذب شده  

ب( كسر جذب سربار → سربار واقعی < سربار جذب شده
 

 مؤدی مالیاتی 
در سازمان امور مالياتی به ارباب رجوع يا شخص حقيقی) مانند: فرد( يا شخص حقوقی)مانند: 

شركت( كه ماليات از آن مطالبه می شود، مؤدی مالياتی گفته می شود.

گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده 

در  بايستی  ابتدا  مشمول  مؤديان  تمامی  افزوده،  ارزش  بر  ماليات  قانون   )18( ماده  راستای  در 
سامانه عمليات الکترونيکی مالياتی به نشانی www.tax.gov.ir ثبت نام نمايند تا نسبت به صدور 

گواهينامه ماليات بر ارزش افزوده اقدام گردد.
همچنين در قسمت مديريتی سامانه ماليات بر ارزش افزوده به نشانیwww.evat.ir/admin در 
منوی »گواهينامه ثبت نام« زير منوی »صدور گواهينامه ثبت نام« توسط كاربران خدمات مؤديان 

اقدام الزم صورت پذيرد.

1 مدت اعتبار گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده برای مؤديان نکته
حائز شرايط برای بار اول شش ماه خواهد بود.

برای  افزوده  ارزش  بر  ماليات  نظام  در  ثبت نام  گواهينامه  اعتبار  2    مدت 
مؤديانی كه بدهی مالياتی خودرا در نظام ماليات بر ارزش افزوده پرداخت يا 

شرايط پرداخت آن را مشخص نموده اند، يک سال خواهد بود.
3 مدت مزبور در بند )٢( برای مؤديان خوش حساب )مؤديانی خوش حساب 
هستند كه سه سال مؤدی نظام ماليات بر ارزش افزوده بوده و بدهی ماليات 

بر ارزش افزوده ندارند( ٢٤ ماهه خواهد بود.

 گواهی ارزش افزوده
اين  اصلی  مالياتی صادر می شود. محتوای  امور  از طرف سازمان  اين گواهی مجوزی است كه   
مجوز، اخذ درصد ماليات و عوارض ارزش افزوده از مشتريان، توسط فروشنده می باشد كه به نام 
شركت و يا شخص فروشنده صادر می گردد. اين گواهينامه دارای تاريخ اعتبار است و اگر تاريخ 

اعتبار تمام شود فروشنده می بايست جهت تمديد آن اقدام نمايد.

 امضای الكترونیک
 امضای الکترونيکی عبارت است از: داده های الکترونيکی موجود دريک پيام، منظم شده به آن يا 
داده های الکترونيکی كه به صورت منطقی به يک پيام متصل اند و از آن می توان برای شناسايی 
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امضا کننده مرتبط با داده پیام استفاده کرد و تأیید وی درخصوص اطالعات موجود در داده پیام 
را نشان داد.

 شرایط امضای الکترونیکی
1 نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد.

2 هویت امضا کننده پیام را معلوم نماید.
3 به وسیله امضاکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

٤ به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف 
باشد.

1 از جمله روش های امضای الکترونیکی مطمئن می توان به »امضای دیجیتالی« 
اشاره کرد. 

2   امضای دیجیتال مفهوم امضای کاغذ سنتی را دربردارد و آن را به یک اثر 
انگشت الکترونیکی تبدیل می کند این اثر انگشت یا پیام رمزگذاری شده در 
مقابل سند و امضاکننده منحصربه فرد است و اختصاص به صاحب اثر انگشت 

دارد و شخص امضاکننده را ملزم به انجام مفاد آن سند می نماید.
به دنبال  را  پذیرش جهانی  و  امنیت  باالترین سطح  که  دیجیتال  امضای   3
را  سند  تمامیت  و  پیام  یکپارچگی  نیز  و  امضاکننده  هویت  و  اصالت  دارد، 

تضمین می کند.

نکته

 کد اقتصادی
یک  حکم  آن،  دارنده  برای  که  است  رقم   12 دارای  و  منحصربه فرد  شماره  یک  اقتصادی  کد 

شناسنامه را داشته و کد مختص آن شرکت یا واحد اقتصادی می باشد.
کلیه افراد حقوقی که به امر تولید، واردات، صادرات، توزیع هر نوع کاال و امور خدماتی مشغول 
هستند و همچنین کلیه افراد حقیقی که به همین امور مشغول بوده و دارای پروانه کسب و کار 

از مراجع مربوطه هستند، باید نسبت به اخذ شماره یا کد اقتصادی دوازده رقمی اقدام نمایند.

 شناسة ملی
عددی است 11 رقمی که توسط سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور تنها به یک شخص 

حقوقی اختصاص داده می شود.

ـ هیئت وزیران در جلسه مورخه 1387/6/10 و پیشنهاد شماره 100/148444 
مورخه 1386/11/24 معاونت برنامه ریزی و نظارت و راهبردی رئیس جمهور، 
آیین نامه اختصاصی شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی را در 17 ماده 

صادر کرده است.
ـ طبق ماده)2( همان آیین نامه، تمامی اشخاص حقوقی موظفند طبق برنامه 
زمانی اعالمی سازمان های ثبت کننده، فرم درخواست شناسه ملی را تکمیل 
و همراه اسناد و مدارک الزم که توسط سازمان ثبت کننده اعالم می شود به 

سازمان های یاد شده ارائه نمایند.

نکته
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مالیات تکلیفی چیست؟ 
مالیات تکلیفی در لغت به معنای انجام یک تکلیف می باشد و هدف از آن فرایند پرداخت نوعی 
مالیات است که انجام آن برعهده اشخاص معینی می باشد که قانون آنها را مکلف ساخته است. 
هستند  مکلف  ثالث،  اشخاص  به  وجهی  هر  پرداخت  از  قبل  معین  اشخاص  این  قانون  برطبق 
وجوهی که میزان آن را قانون تعیین کرده از مبالغ مزبور کسر کنند و در موعد مشخص به حساب 
سازمان امور مالیاتی واریز نموده و مابقی آن را پس از کسر سایر کسورات در وجه آن اشخاص 
ثالث پرداخت نمایند. بنابراین سه نقش یعنی کارفرما )فردی که تکلیف پرداخت مالیات برعهده 

اوست(، مالیات و اشخاص ثالث در این میان وجود دارند.

 انواع مالیات های تکلیفی
مالیات های تکلیفی مقرر در قانون مالیات های مستقیم و تکالیف پرداخت کنندگان وجوه و مهلت 

و محل پرداخت مالیات مزبور به شرح زیر می باشد:
1 ماده 53، تبصره 9 )مالیات تکلیفی اجاره امالک(
2 مواد 85 و 86 اصالحی )مالیات تکلیفی حقوق(

3 ماده 102 )مالیات تکلیفی مضاربه(
٤ ماده 103 )مالیات تکلیفی حق الوکاله(

٥ ماده 107 )مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج(
6 ماده 109 )مالیات تکلیفی مؤسسات بیمه(

7 ماده 116)تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی(
8 ماده 118 )مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی و مدیران تصفیه و ضامن ها(

9 ماده 123 )مالیات تکلیفی منافع بالعوض اموال(
10 ماده 143 )مالیات تکلیفی نقل و انتقال سهام(

 درصدهای مالیات تکلیفی
1 تبصره 1 ماده 86 در مورد پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به 
اشخاص حقیقی به عمل می آید پرداخت کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را 
با رعایت معافیت های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده 84 این قانون به نرخ 
مقطوع 10% )ده درصد( محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی 
دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند و در صورت تخلف مسئول 

پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهند بود.

 مهلت پرداخت مالیات های تکلیفی
وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به 
وسیله دولت تأمین می شود، نهادهای انقالب اسالمی، شهرداری ها و شرکت ها و مؤسسات وابسته 
به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال االجاره هایی 
که پرداخت می کنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و 

رسید آن را به مؤجر تسلیم نمایند.
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 مالیات مستقیم و غیرمستقیم چیست؟
كه  است  ماليات هايی  مستقیم:  مالیات های 
مستقيماً از دارايی يا درآمد افراد گرفته می شوند و 
شامل ماليات بر دارايی و ماليات بر درآمد هستند، 
است  ماليات ها مشخص  اين  نام  از  كه  همان طور 
بدون هيچ واسطه ای بر درآمد افراد و يا سازمان ها 
توسط  و  می شوند  اعمال  اقتصادی  مؤسسات  و 
به طور مستقيم وصول می شوند.  مالياتی  مأموران 
دولت  كه  است  مالياتی  ماليات ها  اين  بارز  نمونه 
كسر  خود  كارمندان  حقوق  از  مستقيم  به طور 

می كند.

مالیات های غیرمستقیم: مالياتی است كه با واسطه و به طور غيرمستقيم از شهروندان گرفته 
می شود. ماليات غيرمستقيم در شکل های گوناگونی قابل پياده شدن می باشد و پرداخت آن نيز 
با اينکه بر دوش همگان می باشد ولی محسوس نيست و به طور معمول عموم مردم وجود آن 
را احساس نمی كنند. اين ماليات  غالباً بر قيمت كاالها و خدمات اضافه شده و به مصرف كننده 

منتقل می گردد و شامل ماليات بر واردات و ماليات بر معامالت است.
»سرقفلی«

وجهی است كه مالک محل تجاری در آغاز اجاره عالوه بر اجور از مستأجر می  گيرد تا محل را به 
او اجاره دهد يا مستأجر كه حق انتقال به غير دارد و به مؤجر سرقفلی پرداخته در قبال انتفاع 
منافع به مستأجر دست دوم از او دريافت می كند و يا مستأجری كه به موجب شروط ضمن عقد 
امتيازاتی دارد كه مانع از تخليه عين مستأجره به وسيله مؤجر است در قبال اسقاط اين امتيازات 

و استرداد مورد اجاره به مالک از وی می گيرد.
به اين ترتيب مالحظه می شود كه سرقفلی پديده ای است ناشی از اعمال اراده آزاد طرفين عقد 

اجاره و ايجاد آن به هيچ وجه )برخالف كسب و پيشه( جنبه قهری ندارد.

»اجاره«
مستأجره  عين  منافع  مالک  مستأجر  آن  موجب  به  كه  است  عقدی  مدنی  قانون  تعريف  طبق 
می شود. بنابراين سرقفلی هم مربوط به اجاره است اما در عقد اجاره روابط طرفين نظر به مقررات 

قانون مدنی و قانون روابط مؤجر و مستأجر دو حالت پيدا می كند:
)تحت عنوان  تجاری صورت گيرد  انتقال حقوق  اخذ وجهی جهت  بدون  منافع  انتقال  اگر   1

سرقفلی( اين عقد اجاره بدون سرقفلی ناميده می شود.
2 اگر انتقال منافع با اخذ وجهی تحت عنوان سرقفلی صورت گيرد كه در نتيجه )مبلغ ماهيانه 

اجاره هم كم خواهد بود( در اين صورت اجاره با حق سرقفلی ناميده می شود.
نتيجه اينکه اجاره عقدی است كه طی آن منافع ملک برای مدت معينی در قبال اجاره بها در 
طول مدت اجاره به مستأجر منتقل می گردد. اما سرقفلی عوض و بدل امتيازی است كه مالک 

منافع به صورت يک جا به ديگری منتقل می نمايد.
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»رهن«
عبارت از عقدی است كه به موجب آن مالی وثيقه دين قرار می گيرد.

رهن عقدی است كه به موجب آن مديون مالی را برای وثيقه به دائن می دهد.
رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن می گويند )ماده 771 قانون مدنی(

 مالكیت رهنی و مالكیت اجاره به شرط تملیک: در مالکيت رهنی شما، مالک ملک هستيد 
و فقط خود را جهت اخذ وام و ... در گرو )رهن( بانک قرار می دهيد. در اين حالت شما امکان 
اجاره دادن و يا در برخی موارد فروش آن را داريد و ملک خود را فقط در رهن قرار داده ايد. اما 
در اجاره به شرط تمليک، اجاره دهنده مالک ملک است و تا زمان اتمام اجاره و انتقال ملک فقط 

منافع آن به مستأجر واگذار می شود.
تفاوت ديگر اين دو در اين است كه در مالکيت رهنی سند را در رهن بانک قرار می دهيم تا در 
صورت عدم پرداخت وام بانک بتواند آن را تصاحب كند، اما در اجاره به شرط تمليک، وام را صرفاً 

برای خريد همان ملک مورد قرارداد می گيريم.

 مالیات نقل و انتقال
ماليات نقل و انتقال ملک به عهده فروشنده می باشد و به صرت زير محاسبه می گردد.

ملک  معامالتی  ارزش   %5 مسکونی  امالک  انتقال  و  نقل  ماليات  نرخ  مسكونی:  امالک   1
می باشد و قيمت معامله در محاسبه ماليات منظور نمی گردد.

 دفترچه ارزش معامالتی امالک
و  مالياتی، مسکن  امور  سازمان  نمايندگان  با حضور  مالياتی  امور  اداره  در  كميسيونی  هر سال 
شهرسازی، جهاد كشاورزی، ثبت اسناد و شورای شهر تشکيل می گردد و باتوجه به اوضاع و احوال 
شهر و موقعيت امالک ارزش معامله هر مقدار عرصه و با توجه به نوع ساختمان و تکميل بودن 

آن، ارزش اعيان معين می گردد.

 انواع درآمد حقوق
الف( حقوق ثابت )اصل حقوق(

ب( مزايای مربوط به شغل كه به دو دسته مزايای مستمر و مزايای غيرمستمر تفکيک می شود.

 حقوق و مزایای مستمر: مزايای مستمر به دو دسته تقسيم می شود.
1 مستمر نقدی

2 مستمر غيرنقدی

حقوق و مزایای مستمر نقدی عبارت  است از:
 حقوق ثابت    مزايای مستمر نقدی

 حق اوالد   حق مقام
 فوق العاده بدی آب و هوا           حق مسکن

 حق اياب و ذهاب               محروميت از تسهيالت زندگی
 محل خدمت                       اشتغال خارج از مركز 

 شرايط محيط كار                 نوبت كاری
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 مزایای مستمر غیرنقدی
1 استفاده از مسکن واگذاری از طرف كارفرما )با اثاثيه و يا بدون اثاثيه(

2 استفاده از اتومبيل اختصاصی از طرف كارفرما )با راننده و يا بدون راننده(
3 ساير مزايای غيرنقدی مستمر مانند خواروبار، بن و ... مزايای غيرمستمر

 انواع مزایای غیرمستمر
1 مزايای غيرمستمر نقدی

2 مزايای غيرمستقيم غيرنقدی

مزایای غیرمستمر نقدی شامل:
 اضافه كار                             فوق العاده مأموريت               عيدی 

 پاداش                                هزينه سفر

مزایای غیرمستمر غیرنقدی شامل:
 وجوه پرداختی بابت لباس كار     بازخريد مرخصی                  بهره وری

 اظهارنامه مالیاتی
اظهارنامه مالياتی فرمی است كه به منظور اظهار درآمدها، هزينه ها، دارايی ها، بدهی ها، سرمايه، 
معافيت ها، درآمد مشمول ماليات، بخشودگی مالياتی و همچنين اطالعات هويتی و مکانی، مطابق 

نمونه هايی كه توسط سازمان امور مالياتی ارائه می گردد، تنظيم می شود.

 بین برگ تشخیص مالیات
برگ تشخيص ماليات در حقيقت اظهارنظر اداره امور مالياتی نسبت به ماليات مؤدی براساس 
رسيدگی های صورت گرفته است و برای انواع ماليات از قبيل عملکرد، حقوق و غيره به صورت 

جداگانه صادر می شود.

 برگ قطعی مالیات: برگ قطعی ماليات زمانی صادر می شود كه اظهارنامه مالياتی مورد قبول و پذيرش 
 اداره امور مالياتی قرار بگيرد و يا بعد از پيگيری برگ تشخيص در زمان مقرر و تمکين به آرای قانونی صادر شود.

 مؤدیان مالیاتی: مؤديان مالياتی كسانی كه ماليات به دولت می پردازند و طبق قانون به دولت 
مديون هستند. به عبارت ديگر مؤديان مالياتی به اشخاصی اطالق می گردد كه بدهی مالياتی بابت 

هرگونه فعاليت يا معامالت انجام شده متوجه آنها است.

چرخه حسابداری چیست؟ 

سيستم حسابداری بايد به طور منظم تمام اطالعات مالی مربوط به يک مؤسسه را اندازه گيری، 
ثبت، طبقه بندی و آثار اقتصادی آن را در صورت های مالی تلخيص كند. فرايند حسابداری شامل 
يک سری مراحل پياپی است كه در هر دوره مالی تکرار می شود. اين مراحل را معموالً چرخه 

حسابداری می گويند.
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توالی چرخة حسابداری بدون استفاده از کاربرگ و با استفاده از کاربرگ به شرح زیر است:

 مراحل 1 تا 4 طی دوره مالی به صورت مستمر و پیاپی انجام می گیرد.
 مرحله 5 )تهیه تراز آزمایشی اصالح نشده( ممکن است در هر مقطعی از زمان و براساس نیاز 

تهیه شود.
 مراحل 1 تا 5 با استفاده از کاربرگ و بدون استفاده از کاربرگ یکسان است. 

 مراحل   6،  7و 8 براساس نیاز به صورت سه ماهه، شش ماهه، و یا حداقل در پایان هر دوره مالی 
تهیه می گردد.

 مراحل 9 و 10 براساس نیاز به صورت سه ماهه، شش ماهه، و یا حداقل در پایان هر دوره 
مالی تهیه می گردد.

امروزه اطالعات به ابزار مهمی برای دستیابی به امتیازات و اهداف اقتصادی تبدیل شده است.گسترش 
و دامنه گردش اطالعات و سهم مؤثر آن در تصمیم گیری های درون سازمانی و برون سازمانی، موجب 

بروز تحوالت اساسی در سرنوشت واحدهای تجاری گردیده است.
صورت های مالی مؤسسات به عنوان یک منبع و ابزار اصلی و ارزشمند برای ارائه و ارزیابی اطالعات 
معرفی می گردد. ابزاری که از مهم ترین منبع سنجش اعتبار مؤسسه ها در تعیین میزان قابلیت و 

تعهدات برون سازمانی محسوب می شود.

1ـ جمع آوری اطالعات مالی از روی اسناد و مدارک مثبته
2ـ تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی و تنظیم سند حسابداری

3ـ ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه به ترتیب تاریخ
4ـ انتقال ثبت های دفتر روزنامه به دفتر کل

5ـ تهیه تراز آزمایشی )اصالح نشده(

توالی چرخه حسابداری بدون استفاده از کاربرگ                        توالی چرخه حسابداری با استفاده از کاربرگ

6ـ اصالح و تعدیل حساب های دفتر کل
7ـ تهیه تراز آزمایشی اصالح شده

8ـ تهیه صورت های مالی
9ـ بستن حساب های موقت

10ـ تهیه تراز آزمایشی اختتامی و بستن حساب های دائمی

6ـ تهیه کاربرگ
7ـ تهیه صورت های مالی

8ـ اصالح و تعدیل حساب های دفتر کل
9ـ بستن حساب های موقت

10ـ تهیه تراز آزمایشی اختتامی و بستن حساب های دائمی

هدف
صورت های مالی

ارائه اطالعاتی 
تلخیصی و 

طبقه بندی شده 
درباره

وضعیت مالی
عملکرد مالی
انعطاف پذیری

که برای اتخاذ 
تصمیمات اقتصادی 

مفید واقع شود.

مجموع کامل 
صورت های 

مالی

الف( صورت های مالی اساسی

ب( یادداشت های توضیحی

ترازنامه

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان جامع

صورت جریان وجوه نقد
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ترازنامه: بیانگر وضعیت مالی مؤسسه در خصوص میزان دارایی، بدهی و سرمایه مؤسسه در یک 
تاریخ مشخص است.

صورت سود و زیان: خالصه و نتیجه عملکرد مؤسسه را در خصوص درآمدها و هزینه ها در طی 
یک سال مالی نشان می دهد.

صورت سود و زیان جامع: کل درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی دوره را که قابل انتساب 
به حقوق صاحبان سرمایه است، به تفکیک اجزای تشکیل دهنده آنها نشان می دهد. 

 صورت جریان وجوه نقد: بیانگر توان مؤسسه در ایفای به موقع تعهدات و نحوة ورود و خروج 
وجه نقد در مؤسسه است.

 یادداشت های توضیحی
شامل اطالعات تشریحی و جزئیات بیشتری از اقالم منعکس شده در صورت های مالی اساسی است. 
این یادداشت ها، اطالعات توضیحی یا جزئیات اقالم ارائه شده در صورت های مالی و اطالعاتی در 

مورد اقالمی که واجد شرایط الزم برای شناسایی در صورت های مالی نیست را ارائه می دهد.

ارتباط بین صورت های مالی 
 

صورت های مالی اساسی با یکدیگر ارتباط ذاتی دارند زیرا همگی جنبه های عملیات و رویدادهای 
ارائه  مالی یگانه ای را گزارش می کنند. اگرچه هر یک از صورت های مالی اطالعات متفاوتی را 

می کنند اما از آنها انتظار نمی رود نیازهای اطالعاتی همه استفاده کنندگان را تأمین نمایند.

ارتباط بین صورت های مالی

صورت سود و زیانصورت جریان وجوه نقد

خالص جریان وجوه نقد
درآمد

سودهزینه

ترازنامه
بدهی هاوجوه نقد

مجموع دارایی ها
سرمایه

سود انباشته

سود تقسیمی

قابلکمی بودن
 اتکابودن

به موقع بودن
مرتبط

بودن با تصمیمات 
مدیران

ویژگی های صورت های مالی
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ابعاد گزارشگری مالی مؤسسه ها 

طی یک دوره زمانی

در یک مقطع زمانی

مانند یک فیلم 

مانند یک عكس

معادله حسابداری

دارایی = بدهی + حقوق صاحبان سرمایه
سود )زيان( انباشته + سرمايه مالکان

                                              سود )زيان( سال های قبل + سود )زيان( جاری

                                               سودهای تقسيم نشده    +     هزينه دوره - درآمد دوره

نحوة ارائة صورت های مالی را از استاندارد شماره يک و شش می توانيد استخراج كنيد.

کنترل های داخلی حسابداری 

كليه اقدامات و روش هايی كه برای حصول اطمينان از حفاظت دارايی ها و درستی اسناد و مدارک 
و گزارش های مالی به كار گرفته می شود را كنترل داخلی حسابداری می گويند.

كنترل های داخلی در يک مؤسسه براساس چهارچرخه به شکل زير است:

صورت سود و زیان به مثابه فیلمی بین دو عكس ترازنامه

نمایش صورت سود و زیان براساس معادله حسابداری

چرخه درآمد خدمات و فروش کاال
1ـ قيمت و شرايط كاالها و خدمات بايد براساس مجوزها باشد. ٢ـ هر كاال و خدماتی كه برای مشتريان ارسال می شود بايد دارای صورتحساب 

باشد٣ـ صورت حساب ها بايد فوراً طبقه بندی و گزارش شود. ٤ـ در صدور فاكتور بايد به قيمت خريد و نوسان قيمت ها توجه شود.

چرخه مخارج
1ـ تغيير نرخ دستمزدها بايد براساس قوانين و تأييد مديريت باشد. ٢ـ مقدار، مشخصات و كيفيت كاال و خدمات دريافتی با 

مدارک مطابقت داشته باشد. ٣ـ مبلغ هزينه ها بايد كنترل شود و پرداخت ها براساس مجوزها صورت گيرد.

چرخه تولید
1ـ طرح توليد بايد به تأييد مديريت برسد. ٢ـ بهای تمام شده محصوالت بايد صحيح باشد و سريعاً گزارش شود. 

٣ـ ثبت آمار واقعی توليد محصول، ضايعات و ساعات كاركرد پرسنل.

چرخه مالی
1ـ مقدار و زمان پرداخت بدهی بايد مطابق معيارهای مديريت باشد.

٢ـ دسترسی به وجه نقد بايد به اشخاصی داده شود كه مجوز الزم را از مديريت داشته باشند.
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اقدامات پیش از بستن حساب ها 
پیش از هر اقدامی برای بستن حساب ها باید از صحت مانده و ماهیت آنها اطمینان حاصل نمود 

به این منظور برخی از این کنترل ها عبارت اند از:
1 ترازهای مالی شرکت را در سطوح مختلف )کل، معین و تفصیل( تهیه کنید.

2 حساب ها را از نظر رعـایت مـاهیت معمول خـود بررسی کنید )بـه ویژه حساب هـای بانک، 
 صندوق، تنخواه گردان(

3 مطابقت حساب بانک با صورت حساب های دریافتی از بانک ها
٤ بررسی کلیه اسناد حسابداری به صورت تک به تک و رفع ایرادات احتمالی

٥ اطمینان از ثبت کلیه فاکتورهای صادره
6 اطمینان از ثبت کلیه فعالیت های مالی مؤسسه در سال جاری

7 تهیه نسخه پشتیبان از نرم افزار حسابداری
 و...

اقدامات فوق تنها برخی از کنترل های اصلی پیش از بستن حساب ها است که البته ممکن است 
در مؤسسات مختلف با نوع فعالیت های متفات این کنترل ها کمتر و یا بیشتر باشد.

پس از حصول اطمینان از درستی کلیه اطالعات، اکنون با کسب مجوزهای الزم از مدیران می توان 
نسبت به بستن حساب ها اقدام کرد.

ارتباط بین بستن حساب ها با مفروضات حسابداری 
تعریف فرض دوره مالی: نتابج واقعی عملیات یک واحد تجاری را تنها در خاتمه عملیات آن 
می توان تعیین کرد. از طرف دیگر، بستانکاران، اعتباردهندگان و اشخاص ذی نفع نمی توانند تا 
تاریخ انحالل، از نتایج آن بی خبر باشند. از این رو عمر واحد تجاری به دوره های زمانی مساوی 
تقسیم می شود که هر دوره را اصطالحاً )دوره حسابداری( گویند. دورة مالی ممکن است سه ماهه، 
شش ماهه یا یک ساله باشد. هر دوره مالی را که دوازده ماه طول بکشد اصطالحاً سال مالی گویند.

باتوجه به تعریف فوق یکی از دالیل مهم در بستن حساب های موقت را می توان فرض دوره مالی دانست چرا  
که ذی نفعان عالقه مندند نتیجة عملکرد شرکت را در مقاطع زمانی مختلف مورد قضاوت قرار دهند یکی از 
این مقاطع پایان دوره مالی است به همین دلیل در پایان دوره مالی باید کلیة حساب های موقت بسته شوند 

تا برای اندازه گیری عملکرد واحد اقتصادی در ابتدای دوره مالی بعد با مانده صفر دوره مالی شروع شود. 

ارتباط بین بستن حساب ها با قوانین مالیاتی
 95 ماده  استناد  به  و  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  پیشنهاد  به  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 
اصالحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 آیین نامه اجرایی با عنوان زیر منتشر 

نموده است:
»آیین نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی 
قانون  ماده 95 اصالحی  مالیات موضوع  برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول  ارائه  نحوة  و 

مالیات های مستقیم«
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بخشی از اين آيين نامه كه با بستن حساب های دائم در ارتباط است در زير آورده شده است:

ماده 6 : بند دوم 

مؤديانی كه دفاتر دستی نگهداری می نمايند، مکلفند برای هر سال مالياتی فقط از دفاتری كه 
طی سال مالياتی قبل نزد مراجع قانونی ذی ربط ثبت شده استفاده نمايند. در مواردی كه دفاتر 
ثبت شده مذكور در هر سال برای ثبت عمليات مالی مؤديان تا پايان سال مالياتی كفايت ننمايد، 

مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده طی همان سال می باشند.

با توجه به مطالب فوق یكی از دالیل مهم در بستن حساب های دائم الزام به داشتن دفاتر جداگانه برای هر  
سال مالی است که واحدهای تجاری را ملزم به بستن حساب های دائم برای انتقال از دفاتر سال جاری به 

دفاتر سال آینده می نماید.

اسامی ديگر حساب های موقت و دائمی 

در برخی از كتب حسابداری برای عناوين حساب های موقت و دائمی از اسامی ديگری نيز به شرح 
زير استفاده شده است:

حساب های اسمیحساب های سود و زیانیحساب موقت

حساب های حقیقی )واقعی(حساب های ترازنامه ایحساب های دائمی

در منابع التين نيز اين دو حساب با عناوين زير شناخته می شوند 
  Temporary Accounts
  Permanent Accounts

                          بستن حساب های دائمی بدون استفاده از حساب تراز اختتامی  

عنوان  با  واسطه  از يک حساب  دائمی  بستن حساب های  برای  كه  كتاب گفته شد  در  پيش تر 
»حساب تراز اختتامی« استفاده می شود اما بايد بدانيم كه برخی از واحدهای تجاری برای بستن 
حساب های دائمی از اين حساب استفاده نمی كنند و مستقيماً و با يک ثبت كليه حساب های 
دائمی را می بندند، برای اين منظور كلية حساب های دائمی با مانده بستانکار را بدهکار كرده و 
در مقابل كلية حساب های دائمی با مانده بدهکار را بستانکار می نماييم به اين ترتيب به دليل 
برابری جمع دارايی ها با بدهی ها و حقوق صاحبان سرمايه اين ثبت تراز می گردد نمونه ای از آن 

در صفحه روبه رو آمده است:
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شمارة سند:                                                       مؤسسه...                        شمارة صفحة دفتر روزنامه:
تاریخ سند:1396/12/29                                سند حسابداری                  تعداد ضمائم:

بستانكار)ریال(بدهكار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

×××استهالک انباشته اثاثه

×××حساب های پرداختنی

×××حقوق پرداختنی

×××پيش دريافت درآمد

×××سرمايه

×××سود و زيان انباشته

××× بانک

××× حساب های دريافتنی

××× پيش پرداخت اجاره

×××××× اثاثه
جمع:

شرح سند: بابت بستن حساب های دائمی

تنظيم كننده: تأييدكننده: تصويب كننده:

افتتاح حساب های دائمی بدون استفاده از حساب تراز افتتاحی 

عنوان  با  واسطه  از يک حساب  دائمی  افتتاح حساب های  برای  كه  در كتاب گفته شد  پيش تر 
»حساب تراز افتتاحی« استفاده می شود اما بايد بدانيم كه برخی از واحدهای تجاری برای افتتاح 
و با يک ثبت كلية حساب های  حساب های دائمی از اين حساب استفاده نمی كنند و مستقيماً 
دائمی را افتتاح می نمايند برای اين منظور كليه حساب های دائمی با مانده بدهکار را بدهکار كرده 
و در مقابل كليه حساب های دائمی با مانده بستانکار را بستانکار می نماييم به اين ترتيب به دليل 
برابری جمع دارايی ها با بدهی ها و حقوق صاحبان سرماية اين ثبت تراز می گردد نمونه ای از آن 

در زير آمده است :

فرایند بستن حساب ها در نرم افزارهای حسابداری 
نرم افزارهای حسابداری معموالً عمليات بستن حساب ها در پايان سال مالی را به صورت خودكار 
انجام می دهند برای اين منظور كافی است حسابداران در ابتدای دوره مالی ماهيت هر حساب و 
موقت يا دائمی بودن آن را برای نرم افزار حسابداری مشخص كنند، نرم افزار در پايان دوره مالی 
با تشخيص حساب های موقت از دائمی عمليات بستن حساب ها را انجام می دهد در نظر داشته 
باشيد اين عمل صرفاً موجب تسهيل و تسريع در كار حسابداران می شود و يک نرم افزار حسابداری 

نمی تواند جايگزين يک حسابدار شود.
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بستانكار)ریال(بدهكار)ریال(مبلغ جزءشرحکد حسابردیف

×××بانک

×××حساب های دريافتنی

×××پيش پرداخت اجاره

×××اثاثه

××× استهالک انباشته اثاثه

××× حساب های پرداختنی 

××× حقوق پرداختنی

××× ماليات پرداختنی

××× پيش دريافت درآمد

×××××× سرمايه

×××××× سود و زيان انباشته 
جمع:

شرح سند: بابت بستن حساب های دائمی

تنظيم كننده: تأييدكننده: تصويب كننده:

پرسش و پاسخ   

 آیا حساب ها تنها در پایان دوره مالی بسته خواهند شد ؟خير، يک حساب ممکن است 
در طی دورة مالی نيز بسته شود مانند حساب های دريافتنی يا پرداختنی كه پس از تسوية حساب 

خود به خود صفر می شود.
 آیا مبحث بستن حساب ها دارای یک استاندارد حسابداری است؟ خير

 آیا الزامی برای رعایت ترتیب بستن حساب های موقت وجود دارد؟ هر چند كه ممکن 
است رعايت نکردن ترتيب بستن حساب ها در نتيجه نهايی تغييری ايجاد نکند اما بهتر است به 

منظور حفظ نظم و رعايت كنترل های داخلی اين ترتيب رعايت گردد.
بستن  از  پس  ثبت  اين  اما  خير،  ؟  است  حساب ها  بستن  مراحل  جز  مالیات  ثبت  آیا   

حساب های موقت و قبل از بستن حساب های دائمی انجام می گيرد.
 آیا فرایند بستن حساب ها در مؤسسات تولیدی متفاوت از مؤسسات بازرگانی است؟ 
درمؤسسات توليدی بر خالف مؤسسات بازرگانی كه كاال بدون تغيير به فروش می رسد، مواد اوليه 
طی فرايند توليد تبديل به كاال شده و سپس به فروش خواهد رسيد به همين دليل در اين نوع 
توليد  فرايند  اما در طی  بازرگانی است  به فروش شبيه مؤسسات  مؤسسات حساب های مربوط 

حساب های دائمی جديدی كه متفاوت از مؤسسات بازرگانی است ايجاد می شود.


