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برای تحقق اهداف کسب و کار خود مطالب خواندنی در زمینه مالی و اداری را در سایت آرین سیستم بخوانید ! با ثبت    

نام در سایت ، شما را از آخرین مقاالت و تخفیفات نرم افزارهای آرین سیستم با خبر خواهیم کرد.

--------------------------------------------------------

www.ariansystem.net

حساب و ثبت مالیات ارزش افزوده در نرم افزار حسابداری فروش

حساب و ثبت مالیات بر اساس باور اقتصاددانان اهمیت ویزه ای در چرخه و حیات اقتصادی کشور دارد. 
انگیزه های سرمایه گذاری با اخذ مالیات بر ارزش افزوده افزایش پیدا می کند و مانع از انتقال سرمایه به 
بخش خدماتی می گردد. در فرآیند تولید از کارخانه تا محل فروش به صورت مرحله ای حساب و ثبت 
مالیات بر ارزش افزوده اخذ ، و بر خالف مالیات بر فروش که به صورت انباشته مرحله ای مالیات دریافت 

می شود ، محاسبه مالیات به صورت جدا از قیمت اصلی کاال است.
با توجه به اثرات و اهمیت ثبت فروش مالیات بر ارزش افزوده در حسابداري فروش ، به شکل اجمالی 

مروری بر روند ثبت های حسابداری فروش و مزایای آن خواهیم داشت.

حسابداری خرید و فروش

واحدهای تجاری در خرید و فروش کاال ، روش های گوناگونی را برای برنامه ریزي فروش خود به کار می 
گیرند. بنابراین خواسته هر شرکتی برای حساب و ثبت مالیات ، کار با نرم افزار فروش با توانایی محاسبه 

و ثبت فروش مالیات بر ارزش افزوده اجناس است.
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این نکته را باید در نظر گرفت که صرفاً فروش به یک روش محدود نمی شود و ممکن است به صورت 
ترکیبی از دو روش انجام و حساب و ثبت مالیات آن در نرم افزار خرید و فروش انجام شود. ثبت های 
حسابداری فروش بر اساس یکی از روش های ممکن در سیستم حسابداری فروش به شرح زیر انجام می 

شود.

فروش نقد : در زمان معامله و تحویل کاال به صورت نقد بهای کاال از مشتری دریافت می شود.

فروش نسیه : در زمان تحویل کاال به مشتری ، توافقی مبنی بر تعهد مشتری صورت می گیرد که در زمان 
معینی وجه کاال را پرداخت کند.

فروش از روش پیش دریافت : مبلغی از خریدار طبق قرارداد و قبل از تحویل کاال دریافت می شود که 
این مبلغ ممکن است معادل کل بهای کاال یا بخشی از آن باشد و به عنوان مبلغ پیش دریافت در نرم 

افزارهای فروش به ثبت می رسد.

فروش اقساطی : در زمان معامله خریدار ماال را دریافت و تعهد می کند که در سررسیدهای مشخص که 
با فروشنده به توافق رسیده ، بهای کاال را به صورت اقساط پرداخت کند.

فروش امانی : در این روش از آموزش حسابداری فروش باید گفت ، اگر مالک کاال به شخص دیگری کاالیی 
را برای فروش ارسال کند و به نیابت از مالک کاال اجناس را به فروش برساند ، باید طبق توافق اولیه درصدی 

از مبلغ فروش را به عنوان کارمزد به مالک کاال پرداخت کند.

فرمول محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

حساب و ثبت مالیات ارزش افزوده چند سالی است که در سطوح مختلف واحد اقتصادی با اضافه شدم به 
رقم نهایی خرید کاال و خدمات در 4 سرفصل مجزا و تعریف شده زیر قابل محاسبه است :

• ثبت مالیات خرید	

• ثبت مالیات فروش	

• حساب عوارض خرید 	

• حساب عوارض فروش	
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در حال حاضر نرخ ارزش افزوده 9درصد است که در زمان تعیین قیمت کاال و خدمات به بهای تمام شده 
آن اضافه و محاسبه و در نهایت از خریدار کاال و خدمات اخذ می شود. فروشنده نیز موظف است هر سه 
ماه ظرف مدت حداکثر 15 روز مبلغ ارزش افزوده را به اداره امور مالیاتی پرداخت کند. در کل حساب و 
ثبت مالیات ارزش افزوده فروش کار سختی نیست و می توان فقط به قیمت اعالم شده به مشتری 9 درصد 

اضافه و از مشتری دریافت کرد.

اما در نرم افزار حسابداری فروش الزم است بر اساس کدینگ حسابداری حسابها و اسناد دریافتی و همچنین 
حساب معین و تفصیلی ثبت انجام شود. به طور کلی محاسبه مالیات ارزش افزوده بر اساس ثبت های زیر 

در دفاتر هر یک از شرکت ها انجام می شود.

شرکت الف

• در زمان فروش کاال :	

حساب های و اسناد دریافتنی تجاری – حساب های دریافتنی تجاری

                            فروش و درآمد – فروش

                               سایر حساب های پرداختنی – مالیات بر ارزش

• در زمان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فروش : 	

سایر حساب های پرداختنی – مالیات بر ارزش افزوده فروش

                           موجودی نقد و بانک – بانک های ریالی

 توزیع کننده ب

• در زمان خرید :	

 خرید

 سایر حساب های دریافتنی – مالیات بر ارزش افزوده خرید

                       حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری – حساب های پرداختنی  تجاری
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• در زمان فروش : 	

 حساب های و اسناد دریافتنی تجاری – حساب های دریافتنی تجاری

                        فروش و درآمد – فروش

                       سایر حساب های پرداختنی – مالیات بر ارزش افزوده فروش

• در زمان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده :	

 سایر حساب های پرداختنی – مالیات بر ارزش افزوده فروش

                   سایر حساب های دریافتنی – مالیات بر ارزش افزوده خرید

                   موجودی نقد و بانک – بانک های ریالی  

مزایای ثبت حسابداری خرید و فروش با ارزش افزوده

همان طور که تا این قسمت از مقاله در جریان قرار گرفتید ، نوعی از مالیات عام که بر عموم خدمات  و 
کاال ها به صورت چند مرحله ای تعلق می گیرد ، مالیات بر ارزش افزوده است و طی مراحل مختلف تولید 

و فروش کاال با اضافه شدن به ارز شواقعی کاال محاسبه می شود. 

اما از آنجایی که حجم ارزش افزوده در یک بنگاه اقتصادی با تولید ملی برابری می کند ، در واقع می توان 
گفت به عنوان تولید ناخالص ملی مزایایی را برای تولید در بر خواهد داشت.

• به منظور پاسخگویی به هزینه دولت باعث درآمدزایی جدید می شود.	

• ایجاد تحول و نوسازی نظام مالیاتی	

• حداقل تاثیرات منفی 	

جمع بندی حساب و ثبت مالیات 

یکی از انواع ثبت مالیات فروش در حساب و ثبت مالیات که در هر مرحله از تولید بر اساس درصدی . 1
اخذ می شود ، مالیات بر ارزش افزوده است.

بر اساس سه نوع مالیات بر ارزش افزوده تعریف شده در حساب و ثبت مالیات ، وسیع ترین پایه مالیاتی . 2
افزوده  ارزش  بر  مالیات  نیز  ملی  تولید خالص  دارد. در  تعلق  نوع مصرفی  به  ترین  و کم  تولیدی  نوع  به 
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درآمدی تاثیر گذار است.

کاهش فشار مالیاتی بر سرمایه گذاری و تولید از مهم ترین دالیل اجرا و ثبت مالیات ارزش افزوده . 3
خرید در افزایش کارایی نظام مالیاتی است.
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داده پردازی آرین سیستم

داده پردازی آرین سیستم

آیا شما هم آرین سیستم را می شناسید ...

گروه داده پردازی آرین سیستم با هدف همگام سازی و تولید نرم افزار 

مدیریت منابع سازمان )ArianERP( و با شعار انعطاف پذیری بسیار باالی 

نرم افزار آرین سیستم فعالیت خود را آغاز کرده و از طریق تحلیلهای مختلف، نیاز 

مشتریان را به خوبی شناسایی نموده است. پشتکار و دقت این شرکت تا حدی بوده که 

توانسته است با گذشت کمتر از دو دهه از فعالیت خود، گامی بزرگ در جهت ارائه خدمات و 

مشاوره نرم افزار در حوزه نرم افزار ERP بردارد.

 محصوالت آرین سیستم:
تولید محصوالت جامع و یکپارچه آرین سیستم بر اساس یک برنامه استراتژیک اطالعاتی انجام گرفته است و تالش 

شده است با تکنولوژی های روز دنیا ، حداکثر انتظارات و نیاز مشتریان خود در تمام حوزه های صنعتی را پاسخگو 

باشد و به بهترین شکل به کاربران خود خدمات ارائه دهد. شما میتوانید به راحتی محصول خود را سفارش دهید:

نرم افزار حسابداری مالی

نرم افزار انبار و حسابداری انبار

نرم افزار فروش و حسابداری فروش

نرم افزار خزانه داری - دریافت و پرداخت

نرم افزار خرید و تدارکات داخلی

نرم افزار حقوق و دستمزد

تماس با آرین سیستم:

آدرس : تهران ، خیابان خرمشهر ، خیابان عربعلی ، خیابان ششم پالک 66

https://www.ariansystem.net : تلفن : 43027-021  فکس : 02188549360  سایت

نرم افزار اتوماسیون اداری

نرم افزار پرسنلی و احکام

نرم افزار آرشیو و بایگانی اسناد

BPMS نرم افزار

CRM نرم افزار

نرم افزار اموال و دارائیهای ثابت
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