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کاال: ارزیابی:تلویزیوننام وارده روش اولین از صادره اولین

آمل فروشگاه

تاریخ

شرح

موجودیصادرهوارده

ماهروز
شماره

رسید
مقدار

بهای

واحد
کل بهای

شماره

حواله

مقدار
واحد بهای

 بها
واحدمقدار کلبهای بهای

کلجزءجزءکل

04004.44400.444.444موجودی17

04.444..044404000.44400خرید77
04

04

004.444

000.444
0...04.444

حمل07 104.444)1(0.444هزینه
04

04

004.444
)0(074.444

04.144.444

044104فروش047
04

14

004.444

074.444

00.444.444 

0.744.444 
00.744.444 04074.44417.044.444

047
خرید)شامل

حمل( هزینه
044104000.44417.004.444

04

04

074.444

000.444
00.704.444

044000فروش00
04

0

074.444

000.444

17.044.444 

0.004.444 
01.704.444 10000.44410...4.444

00
از برگشت

خرید
(0)000.444(0.004.444)14000.4440.004.444

044000070.44404.000.444خرید100
14

00

000.444

070.444
0..000.444

 1000.444000.444برداشت000
.

00

000.444

070.444
00.01..444

شده خریداری کاالی شده تمام رفته710.444..0بهای فروش کاالی شده تمام موجودی 00.0.0.444بهای شده تمام بهای

دوره پایان

00.01..444
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واحد (1) هر حمل 100.044÷1/.4=104.444→104.444÷04=0.444هزینه

می (0) شده تمام بهای افزایش باعث شده خریداری کاالی حمل هزینه تاریختحقق در بهای7/7شود. به کاال واحد است000.444هر شده خریداری ریال

تاریخ در واحد0/7و هر شدهر0.444برای خریداری کاالی واحد هر شده تمام بهای نتیجه در است، شده پرداخت حمل هزینه 074.444یال

می000.444+0.444ریال) می( گزارش کاردکس در مبلغ همین به و شود.شود

 

:متحرکمیانگینروشبهکاالحسابکارتتنظیم،2-1بندجواب
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کاال: ارزیابی:تلویزیوننام مت روش حرکمیانگین

آمل فروشگاه

تاریخ

شرح

موجودیصادرهوارده

ماهروز
شماره

رسید
واحدمقدار کلبهای بهای

شماره

حواله
واحدمقدار کلبهای واحدمقدار بهای کلبهای بهای

04004.44400.444.444موجودی17

04.444...04.4447407/000.0000..044404000.44400خرید77

حمل07 0.444104.4447400/000.07104.144.444هزینه

 .0400/000.07117.171.00 00.071..04410400/000.07100فروش047

047
خرید)شامل

حمل( هزینه
044104000.44417.004.4440470/000.00000.0.1.00.

00.000..1070/000.00010 04400070/000.00001.007.100فروش00

00
از برگشت

خرید
(0)70/000.000(0.011.00.)1470/000.0000.000.007

007.007..044000070.44404.000.44400070.1700خرید100

00070.17000.070.000 1070.170070.170برداشت000

تما شدهبهای خریداری کاالی شده رفته700.071..0م فروش کاالی شده تمام پایان .00.007.00بهای موجودی شده تمام بهای

دوره

00.070.000
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بند وارده:1-2جواب اولین از صادره اولین روش به حسابداری سند صدور ،

سند: روزنامه:شماره دفتر صفحه شماره آمل فروشگاه

سند: ضمائم:7/7/10.0تاریخ تعداد حسابداری سند

کدردیف

حساب

مبلغشرح

جزء

ریال( ریال(بدهکار) بستانکار)

کاال 04.444..00موجودی

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 0.000.044مالیات

پرداختنیحساب 00.000.044های

ریال پانصد و هزار پنج و هشتاد و دویست و میلیون هشت و بیست 00.000.04400.000.044جمع:

خرید بابت سند: نسیه.04شرح صورت به تلویزیون دستگاه

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

کا 04.444..00 = 000.444 × 04 خرید کاال(مبلغ ال)موجودی  

افزوده  0.000.044 = 9. × 04.444..00 ارزش بر مالیات مبلغ  

آمل فروشگاه سند: روزنامه:شماره دفتر صفحه شماره

سند: ضمائم:0/7/10.0تاریخ تعداد حسابداری سند

کدردیف

حساب

جزءشرح ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

کاال 104.444موجودی

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 10.044مالیات

نقد 100.044موجودی

پانصدجمع: و هزار سه و شصت و 100.044100.044ریالصد

حمل هزینه پرداخت بابت سند: شده.04شرح خریداری تلویزیون دستگاه

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

شده 104.444 = .1/4 ÷ 100.044 خریداری کاالی حمل هزینه مبلغ  

افزوده 10.044 = 104.444 – 100.044 ارزش بر مالیات مبلغ  

 10.044 = 9. × 104.444  :یا
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سند: روزنامه:شماره دفتر صفحه شماره آمل فروشگاه

سند: ضمائم:14/7/10.0تاریخ تعداد حسابداری سند

کدردیف

حساب

جزءشرح ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

004.444اثاثه

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 00.044مالیات

پرداختنیحساب 0.0.044های

چهارصدجمع: و هزار دو و نود و 0.0.0440.0.044ریالسیصد

با سند: خریدشرح نسیه10بت صورت به صندلی عدد

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

اثاثه 004.444 = 00.444 × 10  مبلغ

مالیات 00.044 = 9. × 004.444 افزودهمبلغ ارزش بر  

آمل فروشگاه سند: روزنامه:شماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری04/7/10.0تاریخ ضمائم:سند تعداد

کدردیف

حساب

جزءشرح ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

نقد 07.400.444موجودی

کاال 00.044.444فروش

حساب پرداختنیسایر افزوده–های ارزش بر 0.000.444مالیات

ش تمام رفتهبهای فروش کاالی 00.744.444ده

کاال 00.744.444موجودی

رفته فروش کاالی حمل 044.444هزینه

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 10.444مالیات

نقد 010.444موجودی

هزارجمع: شش و میلیون 4.440.444.4.440.444.ریالنود

فروش بابت سند: با04شرح و نقد صورت به رفته.0دستگاه فروش کاالی حمل هزینه پرداخت همچنین و تخفیف درصد

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب
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کاال           00.044.444 = (09 – 1)× 44.444. × 04 فروش مبلغ  

افزوده 0.000.444 = 9. × 00.044.444 ارزش بر مالیات مبلغ  

رفته       044.444 = .1/4 ÷ 010.444 فروش کاالی حمل هزینه مبلغ  

ارز 10.444 = 9. × 044.444 بر مالیات افزودهمبلغ ش  

می00.744.444مبلغ کاردکس در شده درج مبلغ اساس بر نیز باشد.ریال

آمل فروشگاه سند: روزنامه:شماره دفتر صفحه شماره

سند: ضمائم:04/7/10.0تاریخ تعداد حسابداری سند

کدردیف

حساب

جزءشرح ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

کاال 17.044.444موجودی

حساب دریافتنیسایر ارز–های بر افزودهمالیات 1.000.444ش

نقد 10.700.444موجودی

کاال 104.444موجودی

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 14.044مالیات

نقد 104.044موجودی

هشتصدجمع: و هزار هشت و هفتاد و هشتصد و میلیون 10.070.04410.070.044ریال.هجده

خرید بابت سند: آن04شرح حمل هزینه پرداخت و تلویزیون دستگاه

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

خرید  17.044.444 = 004.444 × 04 کاالمبلغ  

خرید 1.000.444 = 9. × 17.044.444 افزوده ارزش بر مالیات مبلغ  

شده 104.444 = .1/4 ÷ 104.044 خریداری کاالی حمل هزینه مبلغ  

حمل 14.044 = 9. × 104.444 هزینه افزوده ارزش بر مالیات  مبلغ
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)تاریخ فوق می04/7سند را نمود:( ثبت نیز زیر صورت به توان

سند: روزنامه:شماره دفتر صفحه شماره آمل فروشگاه

سند: حسابداری04/7/10.0تاریخ ضمائم:سند تعداد

کدردیف

حساب

جزءشرح ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

کاال 17.004.444موجودی

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 1.000.044مالیات

نقد 10.070.044موجودی

هفتادجمع: و هشتصد و میلیون هشتصدهجده و هزار هشت 10.070.04410.070.044ریال.و

خرید بابت سند: آن04شرح حمل هزینه پرداخت و تلویزیون دستگاه

کننده: تأیید کننده: کتنظیم ننده:تصویب

شد: گفته که محاسباتی به توجه با

حمل(   17.004.444 = 104.444 + 17.044.444 هزینه و خرید مبلغ کاال)شامل موجودی مبلغ  

افزوده 1.000.044 = 9. × 17.004.444 ارزش بر مالیات مبلغ  

سند: روزنامه:شماره دفتر صفحه شماره آمل فروشگاه

سند: ضمائم:0/0/10.0تاریخ تعداد حسابداری سند

کدردیف

حساب

جزءشرح ریال(بدمبلغ ریال(هکار) بستانکار)

دریافتنیحساب 00.7.7.044های

کاال 00.704.444فروش

حساب پرداختنیسایر افزوده–های ارزش بر 0.407.044مالیات

رفته فروش کاالی شده تمام 01.704.444بهای

کاال 01.704.444موجودی

پانصدمع:ج و هزار هفت و بیست و پانصد و میلیون شش و 00.007.04400.007.044ریالچهل

فروش بابت سند: نسیه.00شرح صورت به تلویزیون دستگاه

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

کاال  00.704.444 = 14.444. × 00 فروش مبلغ  

افزوده 0.407.044 = 9. × 00.704.444 ارزش بر مالیات مبلغ  
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آمل فروشگاه سند: روزنامه:شماره دفتر صفحه شماره

سند: ضمائم:0/0/10.0تاریخ تعداد حسابداری سند

کدردیف

حساب

مبلغشرح

جزء

ریال( ریال(بدهکار) بستانکار)

نقد 744..0.71موجودی

کاال 0.004.444موجودی

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 744..00مالیات

هفتصدجمع: و هزار نوزده و هفتصد و میلیون 744..7440.71..0.71ریالچهار

سند: برگشتشرح خرید0بابت از و04/7دستگاه دریافت و بودن معیوب علت فروشندهبه از ) حمل هزینه و خرید مبلغ آن)شامل جه

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

افزوده* ارزش بر مالیات تعدیل بر0نحوه تلویزیون است:دستگاه زیر شرح به شده داده گشت

اول: حل راه

0×004.444 =0.044.444× .9 =007.444 خرید به مربوط افزوده ارزش بر مالیات دستگاه0مبلغ

حمل 0.744 =9.× 04.444 =0.444×0 هزینه به مربوط افزوده ارزش بر مالیات دستگاه0مبلغ

تع   744..00 =0.744+ 007.444 افزودهمبلغ ارزش بر مالیات شده شده0دیل داده برگشت دستگاه

دوم: حل راه

تاریخ و1.000.444مبلغ04/7در خرید بابت افزوده ارزش بر مالیات ارزش14.044ریال بر مالیات ریال

جمعاً یعنی است. شده ثبت شده خریداری کاالی هزینه بابت ریال:1.000.044افزوده

1.000.444+ 14.044= 1.000.044  

1.000.044×
0

04
افزوده 744..00 =  ارزش بر مالیات شده تعدیل شده0مبلغ داده برگشت دستگاه

حساب از که مبلغی با شده برگشت واحدهای بابت حمل( هزینه بعالوه خرید مبلغ دریافتی)شامل مبلغ چون

میموجودی کسر کاردکس( میها)مطابق برابر نمشود پیش مغایرتی گفتهیباشد، مطابق ضمن در سوألآید.

است شده دریافت فروشنده از شده داده برگشت واحدهای حمل هزینه
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آمل فروشگاه سند: روزنامه:شماره دفتر صفحه شماره

سند:تاری ضمائم:7/0/10.0خ تعداد حسابداری سند

کدردیف

حساب

مبلغشرح

جزء

ریال( ریال(بدهکار) بستانکار)

پرداختنیحساب 00.004های

00.444اثاثه

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 0.004مالیات

ریال بیست و سیصد و هزار دو و پنجاه 00.00400.004جمع:

برگشت بابت سند: تاریخ0شرح شده خریداری صندلی بودن.14/7عدد معیوب علت به

کننده: کننده:تنظیم تصویب کننده: تأیید

اثاثه)  00.444 = 00.444 × 0 برگشتی(0مبلغ صندلی عدد  

افزوده 0.004 = 9. × 00.444 ارزش بر مالیات برگشتی0مبلغ صندلی عدد

سند: روزنامه:شماره دفتر صفحه شماره آمل فروشگاه

سند: ضما14/0/10.0تاریخ تعداد حسابداری ئم:سند

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

نقد 00.7.7.044موجودی

دریافتنیحساب 00.7.7.044های

پانصدجمع: و هزار هفت و نود و هفتصد و میلیون چهار و 00.7.7.04400.7.7.044ریالبیست

سند: تابابتشرح مطالبات 0/0ریخدریافت

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب
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آمل فروشگاه سند: روزنامه:شماره دفتر صفحه شماره

سند: ضمائم:0./10/0تاریخ تعداد حسابداری سند

کدردیف

حساب

مبلغشرح

جزء

ریال( ریالبستبدهکار) (انکار)

نقد 140.004موجودی

0.444.اثاثه

حساب پرداختنیسایر افزوده–های ارزش بر 0.004مالیات

چهلجمع: و ششصد و هزار چهار و 140.004140.004ریالصد

سند: نقدیبابتشرح علت0فروش به صندلی بودن.عدد مازاد

کننده: کننده:تنظیم تصویب کننده: تأیید

اثاثه 0.444. = 00.444 × 0 مبلغ  

افزوده 0.004 = 9. × 0.444. ارزش بر مالیات مبلغ  

سند: روزنامه:شماره دفتر صفحه شماره آمل فروشگاه

سند: ضمائ10/0/10.0تاریخ تعداد حسابداری م:سند

کدردیف

حساب

مبلغشرح

جزء

ریال( ریال(بدهکار) بستانکار)

کاال 04.000.444موجودی

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 0.700.004مالیات

پرداختنیحساب 00.001.004های

دویسجمع: و هزار یک و هشتاد و سیصد و میلیون سه و پنجاهسی و 00.001.00400.001.004ریالت

خرید بابت سند: )ن/00شرح شرط با تلویزیون (.0/10-00دستگاه

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

خرید 04.000.444 = 070.444 × 00  مبلغ

افزوده 0.700.004 = 9. × 04.000.444 ارزش بر مالیات مبلغ  
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آمل فروشگاه سند: روزنامه:شماره دفتر صفحه شماره

سن ضمائم:00/0/10.0د:تاریخ تعداد حسابداری سند

کدردیف

حساب

جزءشرح ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

04..00.برداشت

کاال 000.444فروش

پرداختنیحسابسایر افزوده–های ارزش بر 04..77مالیات

رفته فروش کاالی شده تمام 000.444بهای

کاال 000.444موجودی

چهلجمع: و نهصد و هزار نه و هشتصد و میلیون 04...041.04...1.04ریالیک

م توسط تلویزیون دستگاه یک برداشت بابت سند: فروشگاهشرح از الک

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

است.000.444مبلغ شده استخراج کاال کاردکس از ریال

بر 04..77 = 9. × 000.444 مالیات شدهمبلغ برداشت کاالی افزوده ارزش  

آمل فروشگاه سند: روزنامه:شماره دفتر صفحه شماره

سند: ضمائم:00/0/10.0تاریخ تعداد حسابداری سند

کدردیف

حساب

جزءشرح ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

نقد 0.004.444موجودی

فروش دریافت 0.004.444پیش

هزارجمع: چهل و چهارصد و میلیون 0.004.4440.004.444ریالشش

مشتری. از فروش دریافت پیش بابت سند: شرح

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب



عملی کار فروش4فصل11پاسخنامه و خرید حسابداری بلکامه-----------کتاب هیوا

 

سند: روزنامه:شماره دفتر صفحه شماره آمل فروشگاه

سند: ضمائم:0/10.0/.0تاریخ تعداد حسابداری سند

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

پرداختنیحساب 00.001.004های

نقد 00.001.004موجودی

پنجاهجمع: و دویست و هزار یک و هشتاد و سیصد و میلیون سه و 00.001.00400.001.004ریالسی

مربوط بدهی پرداخت بابت سند: تاریخشرح خرید .10/0به

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

تخفیف نمی10دوره تخفیف مشمول است، نشده پرداخت مدت این فاصله در بدهی چون است، شود.روز

بند متحرک:2-2جواب میانگین روش به حسابداری سند صدور ،

روش به قبل سندهای در که است.FIFOمحاسباتی صورت همان به هم متحرک میانگین روش برای شد انجام

نمی تکرار محاسبات روش این در شود.بنابرین

سند: روزنامه:شماره دفتر صفحه شماره آمل فروشگاه

سند: ضمائم:7/7/10.0تاریخ تعداد حسابداری سند

کدردیف

حساب

مبلغحشر

جزء

ریال( ریال(بدهکار) بستانکار)

کاال 04.444..00موجودی

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 0.000.044مالیات

پرداختنیحساب 00.000.044های

ریال پانصد و هزار پنج و هشتاد و دویست و میلیون هشت و بیست 00.000.04400.000.044جمع:

خرید بابت سند: نسیه.04شرح صورت به تلویزیون دستگاه

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب
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آمل فروشگاه سند: روزنامه:شماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری0/7/10.0تاریخ ضمائم:سند تعداد

کدردیف

حساب

جزءشرح ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

کاال 104.444موجودی

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 10.044مالیات

نقد 100.044موجودی

هزارجمع: سه و شصت و پانصدصد 100.044100.044ریالو

حمل هزینه پرداخت بابت سند: شده.04شرح خریداری تلویزیون دستگاه

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

س آملشماره فروشگاه روزنامه:ند: دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری14/7/10.0تاریخ ضمائم:سند تعداد

کدردیف

حساب

جزءشرح ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

004.444اثاثه

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 00.044مالیات

پرداختنیحساب 0.0.044های

چهارصجمع: و هزار دو و نود و 0.0.0440.0.044ریالدسیصد

خرید بابت سند: نسیه10شرح صورت به صندلی عدد

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب
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سند: روزنامه:شماره دفتر صفحه شماره آمل فروشگاه

سند: حسابداری04/7/10.0تاریخ ضمائم:سند تعداد

کدردیف

حساب

جزءشرح ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

نقد 07.400.444موجودی

کاال 00.044.444فروش

حساب پرداختنیسایر افزوده–های ارزش بر 0.000.444مالیات

رفته فروش کاالی شده تمام 00.071..00بهای

کاال 00.071..00موجودی

رفته فروش کاالی حمل 044.444هزینه

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 10.444مالیات

نقد 010.444موجودی

یکجمع: و هفتاد و پانصد و هزار چهار و سی و دویست و میلیون 4.000.071.4.000.071.ریالنود

فروش بابت سند: با04شرح و نقد صورت به رفته.0دستگاه فروش کاالی حمل هزینه پرداخت همچنین و تخفیف درصد

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

آمل فروشگاه سند: روزنامه:شماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری04/7/10.0تاریخ ضمائم:سند تعداد

کدردیف

حساب

جزءشرح ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

کاال 17.044.444موجودی

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 1.000.444مالیات

نقد 10.700.444موجودی

کاالموجود 104.444ی

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 14.044مالیات

نقد 104.044موجودی

هشتصدجمع: و هزار هشت و هفتاد و هشتصد و میلیون 10.070.04410.070.044ریال.هجده

خرید بابت سند: آن04شرح حمل هزینه پرداخت و تلویزیون دستگاه

کننده:تن تأیید کننده: کننده:ظیم تصویب
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)تاریخ فوق می04/7سند را نمود:( ثبت نیز زیر صورت به توان

سند: روزنامه:شماره دفتر صفحه شماره آمل فروشگاه

سند: ضمائم:04/7/10.0تاریخ تعداد حسابداری سند

کدردیف

حساب

جزءشرح ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

کاال 17.004.444موجودی

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 1.000.044مالیات

نقد 10.070.044موجودی

هشتصدجمع: و هزار هشت و هفتاد و هشتصد و میلیون 10.070.04410.070.044ریال.هجده

خرید بابت سند: آن04شرح حمل هزینه پرداخت و تلویزیون دستگاه

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

سند: روزنامه:شماره دفتر صفحه شماره آمل فروشگاه

سند: حسابداری0/0/10.0تاریخ ضمائم:سند تعداد

کدردیف

حساب

جزءشرح ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

دریافتنیحساب 00.7.7.044های

کاال 00.704.444فروش

حساب پرداختنیسایر افزوده–های ارزش بر 0.407.044مالیات

رفته فروش کاالی شده تمام 01.007.100بهای

کاال 01.007.100موجودی

سهجمع: و چهل و ششصد و هزار چهار و پنجاه و سیصد و میلیون شش و 00.000.00000.000.000ریالچهل

فروش بابت سند: نسیه.00شرح صورت به تلویزیون دستگاه

کننده: کننده:تنظیم تصویب کننده: تأیید
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آمل فروشگاه سند: روزنامه:شماره دفتر صفحه شماره

سند: ضمائم:0/0/10.0تاریخ تعداد حسابداری سند

کدردیف

حساب

مبلغشرح

جزء

ریال( ریال(بدهکار) بستانکار)

نقد 744..0.71موجودی

کاال .0.011.00موجودی

انبار نرخ  10.071مغایرت

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر  744..00مالیات

هفتصدجمع: و هزار نوزده و هفتصد و میلیون 744..7440.71..0.71ریالچهار

برگشت بابت سند: خرید0شرح از دریافت04/7دستگاه و بودن معیوب علت فروشندهبه از ) حمل هزینه و خرید مبلغ آن)شامل وجه

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب
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انبار:* نرخ مغایرت محاسبه نحوه

از دریافتی بابتمبلغ حمل( هزینه بعالوه خرید مبلغ )شامل شده0فروشنده داده برگشت تلویزیون دستگاه

می0×000.444ریال)0.004.444 موجودی( حساب از که مبلغی و کاردکسباشد از ارزیابی روش مطابق کاال

می معادلکسر مب.0.011.00شود به اختالفی بروز باعث بنابراین است. شده محاسبه ریال10.071لغریال

شود:می

0.004.444 – 0.011.00. = 10.071   

است شده دریافت فروشنده از شده برگشت واحدهای حمل هزینه سوأل گفته مطابق ضمن در

افزوده** ارزش بر مالیات تعدیل است:0نحوه زیر شرح به شده داده برگشت تلویزیون دستگاه

اول: حل راه

0×004.444 =0.044.444× .9 =007.444 خرید به مربوط افزوده ارزش بر مالیات دستگاه0مبلغ

حمل 0.744 =9.× 04.444 =0.444×0 هزینه به مربوط افزوده ارزش بر مالیات دستگاه0مبلغ

افزوده   744..00 =0.744+ 007.444 ارزش بر مالیات شده تعدیل شده0مبلغ داده برگشت دستگاه

دوم: حل راه

تاریخ و1.000.444مبلغ04/7در خرید بابت افزوده ارزش بر مالیات ارزش14.044ریال بر مالیات ریال

جمعاً یعنی است. شده ثبت شده خریداری کاالی هزینه بابت ریال:1.000.044افزوده

1.000.444+ 14.044= 1.000.044  

1.000.044×
0

04
ا 744..00 =  بر مالیات شده تعدیل افزودهمبلغ شده0رزش داده برگشت دستگاه
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آمل فروشگاه سند: روزنامه:شماره دفتر صفحه شماره

سند: ضمائم:0./7/0تاریخ تعداد حسابداری سند

کدردیف

حساب

مبلغشرح

جزء

ریال( ریال(بدهکار) بستانکار)

پرداختنیحساب 00.004های

00.444اثاثه

حساب دریافتنیسایر افزو–های ارزش بر 0.004هدمالیات

ریال بیست و سیصد و هزار دو و پنجاه 00.00400.004جمع:

برگشت بابت سند: تاریخ0شرح شده خریداری صندلی بودن.14/7عدد معیوب علت به

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

آمل فروشگاه سند: روزنامه:شماره دفتر صفحه شماره

سند: ضمائم:14/0/10.0تاریخ تعداد حسابداری سند

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

نقد 00.7.7.044موجودی

دریافتنیحساب 00.7.7.044های

وجمع: نود و هفتصد و میلیون چهار و پانصدبیست و هزار 00.7.7.04400.7.7.044ریالهفت

سند: تاریخبابتشرح مطالبات 0/0دریافت

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب
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سند: روزنامه:شماره دفتر صفحه شماره آمل فروشگاه

سند: حسابداری10/0/10.0تاریخ ضمائم:سند تعداد

کدردیف

حساب

مبلغشرح

جزء

ریال( ریال(بدهکار) بستانکار)

نقد 140.004موجودی

0.444.اثاثه

حساب پرداختنیسایر افزوده–های ارزش بر 0.004مالیات

چهلجمع: و ششصد و هزار چهار و 140.004140.004ریالصد

سند: نقدیبابتشرح علت0فروش به صندلی بودن.عدد مازاد

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

سند: روزنامه:شماره دفتر صفحه شماره آمل فروشگاه

سند: ضمائم:10/0/10.0تاریخ تعداد حسابداری سند

کدردیف

حساب

مبلغشرح

جزء

ریال( ریال(بدهکار) بستانکار)

کاال 04.000.444موجودی

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 0.700.004مالیات

پرداختنیحساب 00.001.004های

وجمع: دویست و هزار یک و هشتاد و سیصد و میلیون سه و 00.001.00400.001.004ریالپنجاهسی

خرید بابت سند: )ن/00شرح شرط با تلویزیون (.0/10-00دستگاه

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب
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آملشم فروشگاه سند: روزنامه:اره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری00/0/10.0تاریخ ضمائم:سند تعداد

کدردیف

حساب

جزءشرح ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

04.074.برداشت

کاال 070.170فروش

حساب پرداختنیسایر افزوده–های ارزش بر 70.0.0مالیات

رفته فروش کاالی شده تمام 070.170بهای

کاال 070.170موجودی

پنججمع: و چهل و هشتصد و هزار دو و بیست و هشتصد و میلیون 1.000.0001.000.000ریالیک

فروشگاه از مالک توسط تلویزیون دستگاه یک برداشت بابت سند: شرح

کننده: کننده:تنظیم تصویب کننده: تأیید

آمل فروشگاه سند: روزنامه:شماره دفتر صفحه شماره

سند ضمائم:00/0/10.0:تاریخ تعداد حسابداری سند

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

نقد 0.004.444موجودی

فروش دریافت 0.004.444پیش

هزارجمع: چهل و چهارصد و میلیون 0.004.4440.004.444ریالشش

مشتری. از فروش دریافت پیش بابت سند: شرح

کننده: تأیید کننده: کتنظیم ننده:تصویب
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آمل فروشگاه سند: روزنامه:شماره دفتر صفحه شماره

سند: حسابداری0/10.0/.0تاریخ ضمائم:سند تعداد

حسابردیف جزءشرحکد ریال(مبلغ ریال(بدهکار) بستانکار)

پرداختنیحساب 00.001.004های

نقد 00.001.004موجودی

پنججمع: و دویست و هزار یک و هشتاد و سیصد و میلیون سه و 00.001.00400.001.004ریالاهسی

تاریخ خرید به مربوط بدهی پرداخت بابت سند: .10/0شرح

کننده: تأیید کننده: کننده:تنظیم تصویب

ب وارده:1-3ندجواب اولین از صادره اولین روش به روزنامه دفتر در حسابداری اسناد ثبت ،
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صفحه: روزنامه دفتر

شماره

سند

تاریخ

عطفشرح
بستانکاربدهکار

ماهروز
ریالریال

صفحه.......... از منقول

کاال77 04.444..00موجودی

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 0.000.044مالیات

پرداختنیحساب 00.000.044های

سند شرح به

کاال07 104.444موجودی

حسا دریافتنیبسایر افزوده–های ارزش بر 10.044مالیات

نقد 100.044موجودی

سند شرح به

004.444اثاثه147

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 00.044مالیات

پرداختنیحساب 0.0.044های

شرح سندبه

نقد047 07.400.444موجودی

کاال 00.044.444فروش

حساب پرداختنیسایر افزوده–های ارزش بر 0.000.444مالیات

رفته فروش کاالی شده تمام 00.744.444بهای

کاال 00.744.444موجودی

ف کاالی حمل رفتههزینه 044.444روش

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 10.444مالیات

نقد 010.444موجودی

سند شرح به

کاال047 17.044.444موجودی

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 1.000.444مالیات

نقد 10.700.444موجودی
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کاال 104.444موجودی

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 14.044مالیات

نقد 104.044موجودی

سند شرح به

دریافتنیحساب00 00.7.7.044های

کاال 00.704.444فروش

حساب پرداختنیهاسایر افزوده–ی ارزش بر 0.407.044مالیات

رفته فروش کاالی شده تمام 01.704.444بهای

کاال 01.704.444موجودی

سند شرح به

نقد00 744..0.71موجودی

کاال 0.004.444موجودی

حساب دریافتنسایر افزوده–یهای ارزش بر 744..00مالیات

سند شرح به

پرداختنیحساب70 00.004های

00.444اثاثه

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 0.004مالیات

سند شرح به

نقد140 00.7.7.044موجودی

دریافتنیحساب 00.7.7.044های

سند شرح به

نقد100 140.004موجودی

0.444.اثاثه

حساب پرداختنیسایر افزوده–های ارزش بر 0.004مالیات

سند شرح به

کاال100 04.000.444موجودی

حساب دریافتنیسایر افزودهمالیات–های ارزش 0.700.004بر

پرداختنیحساب 00.001.004های

سند شرح به
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04..00.برداشت000

کاال 000.444فروش

حساب پرداختنیسایر افزوده–های ارزش بر 04..77مالیات

رفته فروش کاالی شده تمام 000.444بهای

کاال 000.444موجودی

سند شرح به

نقد000 0.004.444موجودی

فروش دریافت 0.004.444پیش

سند شرح به

پرداختنیحساب0.0 00.001.004های

نقد 00.001.004موجودی

سندبه شرح

بند متحرک:2-3جواب میانگین روش به روزنامه دفتر در حسابداری اسناد ثبت ،

صفحه: روزنامه دفتر

شماره

سند

تاریخ
عطفشرح

 بستانکاربدهکار

ریالریالماهروز

....... صفحه از منقول

کاال77 04.444..00موجودی

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 0.000.044مالیات

پرداختنیحساب 00.000.044های

سند شرح به

کاال07 104.444موجودی

حسابس دریافتنیایر افزوده–های ارزش بر 10.044مالیات

نقد 100.044موجودی

سند شرح به
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004.444اثاثه147

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 00.044مالیات

پرداختنیحساب 0.0.044های

سند شرح به

نقد047 07.400.444موجودی

کاال 00.044.444فروش

حساب پرداختنیسایر افزوده–های ارزش بر 0.000.444مالیات

رفته فروش کاالی شده تمام 00.071..00بهای

کاال 00.071..00موجودی

حمل رفتههزینه فروش 044.444کاالی

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 10.444مالیات

نقد 010.444موجودی

سند شرح به

کاال047 17.044.444موجودی

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 1.000.444مالیات

نقد 10.700.444موجودی

کاال 104.444موجودی

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 14.044مالیات

نقد 104.044موجودی

سند شرح به

دریافتنیحساب00 00.7.7.044های

کاال 00.704.444فروش

پرداختنیحسابسایر افزوده–های ارزش بر 0.407.044مالیات

رفته فروش کاالی شده تمام 01.007.100بهای

کاال 01.007.100موجودی

سند شرح به

نقد00 744..0.71موجودی

کاال .0.011.00موجودی

ان نرخ  10.071بارمغایرت
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حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر  744..00مالیات

سند شرح به

پرداختنیحساب70 00.004های

00.444اثاثه

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 0.004مالیات

سند شرح به

نقدم140 00.7.7.044وجودی

دریافتنیحساب 00.7.7.044های

سند شرح به

نقد100 140.004موجودی

0.444.اثاثه

حساب پرداختنیسایر افزوده–های ارزش بر 0.004مالیات

سند شرح به

کاال100 04.000.444موجودی

حساب دریافتنیسایر افزوده–های ارزش بر 0.700.004مالیات

پرداختنیحساب 00.001.004های

سند شرح به

04.074.برداشت000

کاال 070.170فروش

حساب پرداختنیسایر افز–های ارزش بر 70.0.0ودهمالیات

رفته فروش کاالی شده تمام 070.170بهای

کاال 070.170موجودی

سند شرح به

نقد000 0.004.444موجودی

فروش دریافت 0.004.444پیش

سند شرح به

پرداختنیحساب0.0 00.001.004های

نقد 00.001.004موجودی

سند شرح به
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ماه 10.0فرودین
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