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حسابذاری کاالی اماوی
حسابذاری کاالی اماوی
ٍاحذّبی تجبسی ثشای افضایص حجن فشٍش هحػَالت خَد ٍ دس ًتیجِ کست سَد ثیطتش ًبچبس ثِ گستشش داهٌِ فؼبلیت ّبی خَد دس هٌبعك
جغشافیبیی دیگش (اػن اص داخل یب خبسج اص کطَس) هی ثبضٌذ .یکی اص ساُ ّبی فشٍش هحػَالت ایجبد ٍاحذّبی تجبسی فشػی ٍ یب ضؼت هتؼذد دس ًمبط
هختلف اس ت ،اهب چٌیي کبسی ًیبصهٌذ سشهبیِ گزاسی لبثل هالحظِ ٍ ّوچٌیي اًجبم اًجبم ّضیٌِ ّبیی هی ثبضذ کِ هوکي است تَجیِ التػبدی
ًذاضتِ ثبضذ .لزا ٍاحذّبی تجبسی ثب ایجبد استجبط ثب فشٍضٌذگبى دس هٌبعك هَسد ًظش خَد هجبدست ثِ فشٍش هحػَالت ٍ کست دسآهذ هی ًوبیٌذ ،ثذیي
عشیك کِ ثشاسبس لشاسدادی هحػَالت خَد سا ثِ غَست اهبًی دس اختیبس یک ضخع حمیمی یب حمَلی لشاس هی دٌّذ تب ایطبى ثِ ًوبیٌذگی اص عشف
ٍاحذ تجبسی کبالّب سا ثِ فشٍش ثشسبًذ .دس ایي گًَِ هَاسدٍ ،احذ تجبسی فشستٌذُ کبال ،آهش ٍ ضخع یب هؤسسِ ای کِ کبال سا ثِ هٌظَس فشٍش دسیبفت
ًو َدُ ،حك الؼول کبس ٍ کبالی اسسبلی آهش کِ تػشف آى ثِ اهبًت ًضد حك الؼول کبس هی ثبضذ ،کبالی اهبًی ًبهیذُ هی ضَد.
الصم ثِ رکش است کِ آهش دس همغغ اسسبل کبال ثِ حك الؼول کبس ّیچ گًَِ سَدی ضٌبسبیی ًوی کٌذ ،چشا کِ هبلکیت لبًًَی کبال دس اختیبس آهش ثَدُ ٍ
فمظ تػشف آ ى دس اختیبس حك الؼول کبس لشاس هی گیشد ٍ ٍی هسئَل حفظ ٍ ًگْذاسی کبال تب صهبى فشٍش ٍ یب ثشگطت کبال ثِ آهش هی ثبضذ .دس ایي
هیبى حك الؼول کبس ثِ ػٌَاى یک کبسگضاس فشٍش ،کبالی دسیبفتی سا ثِ فشٍش سسبًذُ ٍ دس همبثل آى حك الؼول (کویسیَى) دسیبفت هی ًوبیذٍ دس ّش
دٍسُ ٍجَُ ًمذ حبغل اص فشٍش سا پس اص کسش حك الؼول خَد ٍ توبهی ّضیٌِ ّبیی کِ اص عشف آهش پشداخت ًوَدُ است ،ثشای آهش اسسبل هی کٌذ.
دس سبل ّبی اخیش ثب ثْجَد سٍش ّبی تَصیغ ٍ گستشش فشٍضگبُ ّبی صًجیشُ ای ٍ ضشکت ّبی تؼبًٍی ،فشٍش کبال ثِ غَست اهبًی کبّص یبفتِ است.
اهب ثب ایي ٍجَد ،دس ثشخی اص صهیٌِ ّب هبًٌذ هحػَالت ٍ فشآٍسدُ ّبی کطبٍسصی ،اضیبی ًفیسٍ ،سبیل خبًِ ،کتت ،هجالت ٍ سٍصًبهِ ّب ٍ  ...سٍاج داسد.
تفاوت بیه فروش عادی و کاالی اماوی
دٍ تفبٍت اسبسی ثیي فشٍش ػبدی ٍ کبالی اهبًی ٍجَد داسد کِ ػجبستٌذ اص:
 . 1دس فشٍش ػبدی هبلکیت کبال ثِ خشیذاس اًتمبل هی یبثذ ٍ خشیذاس هتؼْذ ثِ پشداخت ثْبی کبال است ،دس حبلی کِ اسسبل کبال ثِ غَست اهبًی ،اگشچِ
کبال ثِ تػشف حك الؼول کبس دس هی آیذ ،اهب هبلکیت آى تب صهبى فشٍش تَسظ حك الؼول کبس دس اختیبس آهش ثبلی هی هبًذ ٍ لزا حك الؼول کبس دس لجبل
کبالی اهبًی ّیچ ثذّی ثِ آهش ًخَاّذ داضت.
 . 2اص آًجب کِ دس فشٍش ػبدی هضایب ٍ هخبعشات هبلکیت کبال ثِ خشیذاس هٌتمل هی گشدد ،لزا دس همغغ فشٍش سَد ضٌبسی هی ضَد ،دس حبلی کِ دس
اسسبل کبال ثِ غَست اهبًی ،چَى هضایب ٍ هخبعشات هبلکیت کبال ثِ حك الؼول کبس اًتمبل ًوی یبثذ ،ثٌبثشایي دس همغغ اسسبل کبال ّیچ گًَِ سَدی
ضبًبسبیی ًوی ضَد.
مخارج مرتبط با کاالی اماوی
آهش ثشای سسبًذى کبال ثِ حك الؼول کبس هتحول هخبسجی هی ضَد ٍ حك الؼول کبس ًیض دس استجبط ثب کبالی هزکَس هخبسجی سا (ثِ ًوبیٌذگی اص عشف
آهش) پشداخت هی کٌذ .ایي هخبسج ثذٍى تَجِ ثِ ایٌکِ تَسظ چِ کسی اًجبم ضذُ است ،اص ًمغِ ًظش حسبثذاسی ،ثِ دٍ دستِ تمسین هی ضًَذ:
 . 1هخبسج لبثل اًتمبل ثِ کبالی اهبًی -هخبسجی ّستٌذ کِ تب سسیذى کبال ثِ اًجبس حك الؼول کبس تحول گشدیذُ ٍ هَجت افضایص اسصش کبالی هَسد
ًظش هی ضًَذ .ایي هخبسج هبّیت داسایی داضتِ ٍ دس پبیبى دٍسُ ثِ ًسجت ثِ ثْبی توبم ضذُ کبالی اهبًی فشٍش سفتِ عی دٍسُ ٍ هَجَدی کبالی ًضد
حك الؼول کبس تخػیع هی یبث ٌذّ .ضیٌِ ّبی ثستِ ثٌذی ،ثبسگیشی ،حول ،ثیوِ ،گوشکی ٍ تخلیِ ثبس ًوًَِ ّبیی اص ایي لجیل هخبسج ّستٌذ.
 . 2هخبسج غیش لبثل اًتمبل ثِ کبالی اهبًی -هخبسجی ّستٌذ کِ پس اص سسیذى کبالی اهبًی ثِ اًجبس حك الؼول کبس تحول هی گشدًذ .ایي هخبسج هبّیت
دٍسُ ای داضتِ ٍ تٌْب ثِ ثْبی توبم ضذُ کبالی اهبًی فشٍش سفتِ عی دٍسُ تخػیع هی یبثٌذّ .ضیٌِ ّبی اًجبسداسی ،آگْی ٍ تجلیغبت ،حك کویسیَى
فشٍش حك الؼول کبس ٍ تؼویش کبالی اهبًی ًوًَِ ّبیی اص ایي لجیل هخبسج ّستٌذ.
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توبیض ثیي هخبسج لبثل اًتمبل ٍغیش لبثل اًتمبل ثِ کبالی اهبًی اص آى جْت اّویت داسد کِ دس هحبسجِ ثْبی توبم ضذُ هَجَدی کبالی پبیبى
دٍسُ ًضد حك الؼول کبس تأثیش گزاس است .هخبسج لبثل اًتمبل ثخطی اص ثْبی توبم ضذُ کبالی اهبًی سا تطکیل هی دّذ ٍ هی ثبیست ًسجتی اص
ایي هخبسج ثِ هَجَدی کبالی پبیبى دٍسُ تخػیع یبثذ ،دس حبلی کِ هخبسج غیش لبثل اًتمبل غشفب ثِ ثْبی توبم ضذُ کبالی اهبًی فشٍش سفتِ
عی دٍسُ سشضکي ضذُ ٍ ثِ هَجَدی کبالی پبیبى دٍسُ تخػیع ًوی یبثذ.

عملیات حسابذاری کاالی اماوی در دفاتر آمر
سیستن حسبثذاسی آهش ثبیذ ثِ گًَِ ای ثبضذ کِ هَاسد صیش سا ثِ ٍضَح ًطبى دّذ:
. 1سَد یب صیبى حبغل اص فشٍش کبالی اهبًی
. 2هبًذُ علت یب ثذّی حك الؼول کبس
ثذیي هٌظَس ثشای ثجت ػولیبت حسبثذاسی کبالی اهبًی دس دفبتش آهش هؼوَال اص حسبة ّبی صیش استفبدُ هی ضَد:
. 1حسبة کبالی اهبًی -ایي حسبة کِ هبّیت حسبة ػولکشد ٍ سَد ٍ صیبى ثِ ضوبس هی سٍد ،ثشای ثجت کلیِ فؼبلیت ّبی هشتجظ ثب کبالی اهبًی هَسد
استفبدُ لشاس هی گیشد .ثذیي تشتیت کِ ثْبی توبم ضذُ کبالی اسسبلی ثِ حك الؼول کبس ٍ هخبسج اًجبم ضذُ (تَسظ آهش یب حك الؼول کبس) دس استجبط ثب
کبالی اهبًی دس ثذّکبس ایي حسبة ٍ فشٍش ّبی اًجبم ضذُ دس ثستبًکبس آى ثجت هی گشدد .هبًذُ ًْبیی حسبة کبالی اهبًی ،سَد ٍ صیبى حبغل اص
فشٍش یک لشاسداد اهبًی خبظ سا ًطبى هی دّذ کِ ثِ حسبة خالغِ سَد ٍ صیبى ثستِ هی ضَد.
الصم ثِ رکش است دس غَستی کِ آهش داسای چٌذیي حك الؼول کبس ثبضذ ،ثشای ّش یک اص آًْب یک حسبة کبالی اهبًی دس دفبتش ًگْذاسی هی ضَد.
. 2حسبة جبسی حك الؼول کبس -ایي حسبة کِ یک حسبة ضخػی ثِ ضوبس هی سٍد ،هبًذُ آى ًطبى دٌّذُ حسبة فی هبثیي آهش ٍ حك الؼول کبس هی
ثبضذٌّ .گبم فشٍش کبال تَسظ حك الؼول کبس ،حسب ة هزکَس ثذّکبس ضذُ ٍ ٌّگبم پشداخت ّضیٌِ ّبی هشتجظ ثب کبالی اهبًی ٍ ّوچٌیي اسسبل ٍجِ
ًمذ تَسظ حك الؼول کبس ثِ آهش ایي حسبة ثستبًکبس هی ضَد .چٌبًچِ حسبة فی هبثیي آهش ٍ حك الؼول کبس تب پبیبى دٍسُ هبلی تسَیِ ًطذُ ثبضذ،
هبًذُ ایي حسبة کِ هؼوَال ثذّکبس است ،دس تشاصًبهِ آهش ثِ ػٌَاى داسایی جبسی گضاسش هی ضَد.
 . 3حسبة کبالی اسسبلی -ایي حسبة کِ یک حسبة هَلت هی ثبضذٌّ ،گبم اسسبل کبال ثشای حك الؼول کبس ثستبًکبس هی ضَد .دس پبیبى دٍسُ هبلی
هبًذُ ایي حسبة ثِ حسبة خالغِ سَد ٍ صیبى ثستِ هی ضَد.

عملیات حسابذاری مربوط به کاالی اماوی در دفاتر آمر به صورت زیر است:
 .1اسسبل کبال ثِ حك الؼول کبسٌّ -گبهی کِ آهش کبالی اهبًی سا ثشای حك الؼول کبس اسسبل هی کٌذ حسبة کبالی اهبًی هؼبدل ثْبی توبم ضذُ کبالی
اسسبلی ثذّکبس ضذُ ٍ حسبة کبالی اسسبلی ثِ ّویي هجلغ ثستبًکبس هی گشدد ،یؼٌی:
کاالی اماوی

**
**

کاالی ارسالی

الصم ثِ تَضیح است کِ دس هَاسدی کِ آهش ثشای ًگْذاسی هَجَدی کبال اص سیستن ثجت دائوی استفبدُ هی کٌذ ،ثْبی توبم ضذُ کبالی اسسبلی هستمیوب
ثِ ثستبًکبسحسبة هَجَدی کبال هٌظَس هی ضَد.
 . 2پشداخت ّضیٌِ ّب تَسظ آهشٌّ -گبم پشداخت ّضیٌِ ّبی اسسبل کبال تَسظ آهش ثجت صیش دس دفبتش غَست هی گیشد:
کاالی اماوی

**
وجوه وقذ

**

. 3دسیبفت غَست حسبة فشٍش کبالی اهبًی اص حك الؼول کبس -حك الؼول کبس دس فَاغل صهبًی هؼیي یب هَلؼی کِ کبالی اهبًی فشٍختِ ضذ ،غَست
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حسبثی تْیِ ٍ ثشای آهش اسسبل هی کٌذ کِ ثِ آى غَست حسبة فشٍش کبالی اهبًی هی گَیٌذ .دس ایي غَست حسبة ،جضئیبت کبالی اهبًی دسیبفتی
ضبهل ت ؼذاد فشٍش ،لیوت فشٍش ّش ٍاحذ ،هجلغ فشٍشّ ،ضیٌِ ّبی پشداخت ضذُ تَسظ حك الؼول کبس ،حك الؼول (کویسیَى) فشٍش،هجلغ حَالِ
ًمذی اسسبلی ثِ آهش ،هبًذُ ثذّی ثِ آهش ٍ ّوچٌیي هیضاى هَجَدی کبالی فشٍش ًشفتِ ًطبى دادُ هی ضَد .آهش پس اص دسیبفت غَست حسبة ،ثجت
ّبی صیش سا دس دفبتش اًجبم هی دّذ:
الف -ثبثت فشٍش کبالی اهبًی تَسظ حك الؼول کبس:
**

جاری حق العمل کار
کاالی اماوی

**

ة -ثبثت ّضیٌِ ّبی پشداخت ضذُ تَسظ حك الؼول کبس:
**

کاالی اماوی

جاری حق العمل

**

ج -ثبثت حك الؼول فشٍش حك الؼول کبس:
**

کاالی اماوی

جاری حق العمل کار

**

د -ثبثت ٍجَُ دسیبفتی اص حك الؼول کبس:
**

وجوه وقذ

جاری حق العمل کار

**

 . 4ثستي حسبة کبالی اهبًی :اص آى جبیی کِ حسبة کبالی اهبًی ثب ثْبی توبم ضذُ ثذّکبس ٍ ثب لیوت فشٍش ثستبًکبس هی ضَد ،ایي حسبة ثِ هٌضلِ
ػولکشد کبالی اهبًی ثَدُ ٍ هبًذُ آى ًطبى دٌّذُ سَد یب صیبى حبغل اص فشٍش کبالی اهبًی هی ثبضذ .پس اص اًجبم ثجت ّبی فَق ،حسبة کبالی اهبًی
کِ یک حسبة هَلت هحسَة هی گشدد ،هبًذُ گیشی هی ضَد؛
الف -دس غَستی کِ هبًذُ حسبة کبالی اهبًی ثستبًکبس ثبضذ ًطبى دٌّذُ سَد حبغل اص فشٍش کبالی اهبًی است کِ دس ایي غَست حسبة کبالی
اهبًی ثذّکبس ٍ دس همبثل حسبة خالغِ سَد ٍ صیبى ثستبًکبس هی ضَد.
ة -دس غَستی کِ هبًذُ حسبة کبالی اهبًی ثذّکبس ثبضذ ًطبى دٌّذُ صیبى حبغل اص فشٍش کبالی اهبًی است کِ دس ایي غَست حسبة کبالی
اهبًی ثستبًکبس ٍ دس همبثل حسبة خالغِ سَدٍ صیبى ثذّکبس هی ضَد.
 . 5ثستي حسبة کبالی اسسبلی :ثب تَجِ ثِ ایي کِ ٌّگبم اسسبل کبال ثشای حك الؼول کبس ،ثْبی توبم ضذُ کبالی اسسبلی اص حسبة خشیذ کسش ًوی
گشدد ،لزا ثشای هحبسجِ غحیح سَد ًبخبلع ضشکت ،هبًذُ ایي حسبة ثِ حسبة خالغِ سَد ٍ صیبى هٌتمل گشدیذُ ٍ دس غَست سَد ٍ صیبى اص ثْبی
توبم ضذُ کبالی آهبدُ ثشای فشٍش کسش هی ضَد.

پیص دریافت از حق العمل کار
گبّی اٍلبت آهش ،لل اص اسسبل کبال ثشای حك الؼول کبس ،دسغذی اص اسصش کبالی اهبًی سا اص حك الؼول کبس پیص دسیبفت لسوتی اص ثْبی کبالی اهبًی
ًیست ،ثلکِ تضویٌی دس همبثل کبالی اهبًی اسسبلی ثَدُ ٍ ثِ ثستبًکبس حسبة حك الؼول کبس هٌظَس هی گشدد .پیص دسیبفت اص حك الؼول کبس ثِ تٌبست
کبال ی فشٍختِ ضذُ ٍ یب ٌّگبم تسَیِ حسبة ًْبیی ثب حك الؼول کبس تٌْبتش هی ضَدٌّ .گبم اخز پیص دسیبفت ثجت صیش دس دفبتش غَست هی گیشد:
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وجوه وقذ

**
جاری حق العمل کار

**

خسارت وارده به کاالی اماوی
گبّی اٍلبت هوکي است ثخطی اص کبالی اهبًی اسسبل ضذُ جْت حك الؼول کبس دس اثش حَادث ٍ ثالیبی عجیؼی ٍ دٍس اص اًتظبس هثل تػبدفبت ،سشلت
،آتص سَصی ٍ  ...اص ثیي سفتِ ٍ یب ثِ آى خسبستی ٍاسد گشدد .دس ایي گًَِ هَاسد ،اثتذا ثْبی توبم ضذُ کبالی خسبست دیذُ کِ ضبهل هخبسج لبثل اًتمبل
تب صهبى ٍلَع خسبست ًیض هی ثبضذ .
پس اص هحبسجِ ثْبی توبم ضذُ کبالی خسبست دیذُ ،ثجت صیش دس دفبتش غَست هی گیشد:
زیان کاالی خسارت دیذه

**
**

کاالی اماوی

الصم ثِ تَضیح است دس هَاسدی کِ کبالی اهبًی داسای پَضص ثیوِ ای هی ثبضذ ٍ اص ثبثت خسبست ٍاسدُ ٍجَّی اص ضشکت ثیوِ دسیبفت هی ضَد ،هجلغ
دسیبفتی اص ثیوِ هَجت تؼذیل صیبى هی گشدد.

الجتِ الصم ثِ رکش است آًچِ کِ ضوب تحت ػٌَاى اهبًی ٍ هٌَی تَلیذ ٍ اهبًی دس ًشم افضاس حسبثذاسی پبسهیس هی ثیٌیذ هتفبٍت
ثب حسبثذاسی کبالّبی اهبًی هی ثبضذ  .حسبثذاسی کبالّبی اهبًی هشثَط ثِ ٍاحذّبی ثبصسگبًی ٍ حك الؼول کبساى هی ثبضذ  .اهب دس
ًشم افضاس حسبثذاسی پبسهیس اهبًی هشثَط ثِ ٍاحذّبی تَلیذی هی ثبضذ کِ دس حیي فؼبلیت ٍ تَلیذات خَد اص ثخص ّبی
پیوبًکبسی ثشای تَلیذ لغؼبت ٍ هشاحل کبسی خَد استفبدُ هی کٌٌذ .هب دس ًشم افضاس حسبثذاسی پبسهیس ٍ هٌَی تَلیذ ٍ اهبًی
ثشای سَْلت کبس ٍاحذّبی تَلیذی گضاسضبت هتفبٍت ٍ هبًذُ کبالّب  ،حسبثْبی پیوبًکبساى ٍ  ...سا ثِ سَْلت دس اختیبس کبسثشاى
لشاس دادُ این  .تَلیذ ٍ اهبًی دس ًشم افضاس حسبثذاسی پبسهیس دس ًسخِ ّبی تَلیذی ٍ تَلیذی – ضشکتی لبثل هطبّذُ ٍ کبس هی
ثبضذ  .ثشای آضٌبیی ثب هحػَالت ٍ ًسخِ ّب هی تَاًیذ ثِ ایٌجب هشاجؼِ کٌیذ .
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