
 حسابداری خرید و فروش

 

 مؤسسه بازرگانی

 .یک واحد اقتصادی است که به منظور کسب سود، به خرید و فروش کاال می پردازد

 :خرید و فروش کاال

 .عبارت است از اجناسی که به منظور فروش به مشتریان، از تولید کننده یا عمده فروش خریداری می گردد :کاال

 .خریدار پس از دریافت کاال تعهد می نماید بهای کاالی مورد معامله را ظرف مهلت مقرر پرداخت نماید :خرید نسیه

 .هر گاه فروشنده همزمان با تحویل کاال به خریدار بهای آن را نقداً دریافت کند، فروش نقدی نام دارد :فروش نقدی

ه خریدار و در ظرف مدت مورد توافق طرفین، به فروشنده مبلغ فروش کاالی مورد معامله پس از تحویل کاال ب :فروش نسیه

 .پرداخت می شود

 :تخفیفات

 .فروشندگان مبلغی از بهای متعارف کاالی مورد معامله را کسر می کنند و یا قسمتی از بدهکاری خریدار را می بخشند

خریدار کاال را به قیمتی کمتر از قیمت  هر گاه قیمت کاالی مورد معامله بر اساس چانه زدن تعیین شود و :تخفیف توافقی (۱

 .متعارف خریداری کند و از فروشنده مبلغی را تخفیف گیرد تخفیف توافقی گویند

کاهش در قیمت فروش کاال نسبت به قیمت متعارف یا رایج آن که از جانب فروشنده به خریدار داده می  :تخفیف تجاری (۲

 .شود

لغ صورتحساب فروش در نظر گرفته می شود و در شرط فروش نسیه نوشته می به صورت درصدی از مب :تخفیف نقدی (۳

 .شود

گاهی اوقات در معامالت تجاری تمام یا بخشی از اجناس مورد معامله از سوی خریدار به  :برگشت کاال و تخفیفات (٤

 .کاالست فروشنده برگشت داده می شود. عدم تطابق کاالی دریافتی با سفارش خرید نمونه ای از برگشت

 :هزینه حمل

کاالی مورد معامله در محل فروشگاه یا کارخانه به خریدار تحویل می شود و حمل آن به عهده خریدار است. خریدار هزینه ای 

 .را که بابت حمل کاال متحمل می شود در حساب هزینه حمل کاالی خریداری شده بدهکار می کند

کیسه سیمان از کارخانه سیمان آبیک خریداری کرد. هزینه حمل کاالی خریداری  ٤٠٠مصالح فروشی رودبار در سوم آذر  :مثال

ریال( به عهده خریدار است که در چهارم آذر ماه به مؤسسه حمل  ۹٥٠٠٠٠شده از کارخانه آبیک تا انبار مصالح فروشی رودبار )

 .و نقل ساربان پرداخت شد

 

 



 رودبار فروشی مصالح –دفاتر خریدار 

 950000 مبلغ به ماه آذر ۳ در شده خریداری کاالی نقل و حمل هزینه پرداخت –رویداد مالی 

 ریال

مدرک مثبته: یک نسخه از بارنامه حمل سیمان از سوی مؤسسه ساربان و یک نسخه از حواله بانکی 

 ریال از سوی مصالح فروشی رودبار به حساب جاری مؤسسه ساربان950000مبنی بر واریز 

 

 :ثبت در دفتر روزنامه خریدار

 بستانکار بدهکار عطف شرح تاریخ

آذر  ٤

 ماه

 هزینه کاالی خریداری شده

 بانک

آذر ماه  ۳پرداخت هزینه حمل کاالی خریداری شده در 

 به مؤسسه ساربان

  

۹٥٠٠٠٠   

 ۹٥٠٠٠٠ 

 

 

 :طبقه بندی و شماره گذاری حساب ها -

حساب هایی که مؤسسات مختلف برای ثبت و طبقه بندی رویدادهای مالی مورد استفاده قرار می دهند، بر مبنای نوع فعالیت، 

 :نوع اطالعات مورد نیاز و حجم عملیات مؤسسه تعیین می شوند و به پنج گروه تقسیم می گردند

 نقققققققققد و بققققانققققک، حسققققققاب هققققای دریققققافققققتققققنققققی :گرررروه داراهررری هرررا -۱

 حسققققققاب هقققای پقققرداخقققتقققنقققی، پقققیقققش دریقققافقققت هقققا :گررروه برردهرری هررا -۲

 سققققققققرمققققققایققققققه مققققققالققققققک، بققققققرداشققققققققت :گررررروه سررررررمررررایرررره -۳

 درآمقققققد حقققققاصقققققققل از خقققققدمقققققات، فقققققروش کقققققاال :گرررروه درهمررردهرررا -٤

 خرید کاال، هزینه حقوق :گروه هزینه ها -٥

 .نظر گرفته می شود برای سهولت استفاده از حساب ها و پردازش اطالعات برای هر یک از حساب ها شماره خاصی در

 


