
 اصالح اشتباهات در ثبت دفاتر روزنامه و کل

 

اشتباهات در دفاتر  حیتصح یمورد استفاده برا یاست. روش ها ریوقوع اشتباه در ثبت دفاتر روزنامه و کل  اجتناب ناپذ

 کشف شود متفاوت است. یحسابدار اتیاز مراحل دوره عمل کیاشتباه در کدام  نکهیاشتباه و ا تیروزنامه و کل بر حسب ماه

با  توانیقبل از انتقال به دفتر  کل کشف شود م کهیحساب در دفتر روزنامه را در صورت کیمبلغ  ایمثالً اشتباه در ثبت عنوان 

 .برطرف کرد حیرقم صح ایخط زدن مورد و نوشتن عنوان 

ده باشد برعکس هک ش ایتانکار حساب در دفتر کل انجام گرفته اما مبلغ بدهکار اشتباه بس یاگر ثبت در دفتر روزنامه به درست

باه بدهکار و بستانکار اشت نیاز طرف یکیاگر ثبت  نیهمچن شودیاصالح م حیخط زدن اشتباه و ثبت رقم صح قیانتقال از طر

فوق  قیبه طر زیاشتباه ن نیدر دفتر روزنامه بدهکار شده باشد اصالح ا الیر ۰۲۴،مبلغ  لو چه ستیمبلغ دو یباشد مثال به جا

 .دشویمعموال  با پاراف شخص اصالح کننده در دفتر مشخص م ردیگ یصورت م قیطر نیکه بد یاست اصالحات ریامکان پذ

 

 95حساب : هزینه های متفرقه                                         شماره حساب :                            

 مانده بستانکار بدهکار عطف شرح تاریخ 

 بستانکار بدهکار

  0۴  0۴ 1 م-ت خرداد 6

 

 

 

اشتباه پس از انتقال به دفتر کل کشف شده باشد بهتر از مراتب  نیکه عنوان حساب در دفتر روزنامه اشتباه ثبت و ا یدر صورت

 .در دفتر روزنامه و کل اصالح گرددثبت  قیاز طر

 یطور سعبه یول یبه اشتباه در بدهکار حساب موادمصرف الیهزار ر 9۴۴به مبلغ  یاثاثه ادار ینقد دیخر دیمثال فرض کن یبرا

 .در بستانکار حساب صندوق ثبت شده باشد

 : را مشخص کرد ریز موارد دینحوه اصالح با افتنی یاز کوشش برا قبل

 که در آن اشتباه رخ داده است یدو طرف ثبت ا -1

 مورد فوق حیدو طرف به ثبت صح -۲

 .است دیمفT دفتر کل به شکل  یمنظور استفاده از حساب ها یبرا

 : ردیگ یصورت م ریز بینمونه اصالح اشتباه مذکور در مثال فوق به ترت یبرا

 نادرست  ثبت

 صندوق 

 9۴۴.۴۴۴ 

 

 موجودی مواد مصرفی

9۴۴.۴۴۴  

 

 

 ثبت درست 

 



 صندوق

 9۴۴.۴۴۴ 

 

 اثاثه اداری

9۴۴.۴۴۴  

 

 

اد در حساب مو الیاز ثبت مبلغ پانصد هزار ر یاصالح اشتباه ناش یکه برا شود یفوق مشخص م یدو گروه حساب ها سهیبا مقا

 .منظور گردد یبه بستانکار حساب مذکور و بدهکار حساب اثاثه ادار الیهزار ر 9۴۴مبلغ  دیبا یمصرف

 .شودیبه دفتر کل منتقل م در دفتر روزنامه  ریز بیفوق به ترت یسپس ثبت اصالح

 

 10دفتر روزنامه                           صفحه :                                         

 

 بستانکار بدهکار عطف شرح تاریخ

1 
 خرداد

 حساب اثاثه اداری
 حساب موچودی مواد مصرفی

 بابت اصالح اشتباه ثبت مورخ ...

10 
19 
.... 

9۴۴.۴۴۴  
9۴۴.۴۴۴ 

 

 

 

که  یکسان یتر بودن مطلب برا ایاصالح اشتباهات الزم است جهت هرچه گو یمورد استفاده برا یسهولت روش ها رغمیعل

 .در مورد هر ثبت در شود یکاف حیتوض کندیم یمربوطه را بررس یبعد آقا

 

 فس پسیلینوشته ف یبرگرفته از کتاب اصول حسابدار

 

 برای اصالح سند حسابداری مراحل زیر را دنبال نمایید: نرم افزار حسابداری وینا در 

 

 گزارشات :

 گزارشات حسابداري :

 اسناد حسابداري :

با استتااده از این فرم م  توانید للیه استناد صتادر شتده بین دو تاریخ مشخص شده را مشاهده نماوید و با للیس راست بر رو  

وضعیت گرد حساب را مشاهده سند را مشاهده  ط با بتفاکتور مر ،نمایش داده شده است در صورت نیازهر ستند له يیست نناا 

  م. نحوه عمللرد فرم به صتتورت زیر و یا تاریخ ثبت ستتند و انبار را تیییر دهید ، اصتتالح یا ستتند معلوس بزنیدستتند را حذ ،

 باشد :



جات استناد صتادر شتده : در این قستمت بازه زمان  له م  خواهید استناد صتادر شده در نن را ببنید را وارد لرده و  -1
 مشاهده اسناد للید مشاهده را فشار دهید. 

به نمایش در م  نید. در صورت نیاز برا  و انبار در اويین لادر شتماره سند ، تاریخ و نام اپراتور صادر لننده سند  -2

 را فشار دهید. "چاپ سند"و برا  چاپ سند للید  "مشاهده فالتور"دیدن فالتورها  مرتبط با سند للید 

تا جزویات نن در  جزویات سند به نمایش در م  نید. برا  انجام تیییرات بررو  سند مورد نظر للیس لنیددر لادر دوم  -3
 ده شود.لادر نشان دا

 در قسمت جزویات بررو  سند للید سمت راست ماوس را فشار دهید له منوی  شامل موارد زیر برا  شما باز م  شود :

د برا  فالتور خرید یا فروش ثبت شده باشد با انتخاب این گزینه فالتور مشاهده فالتورها  مرتبط : در صورتیله سن -1
 مرتبط به این سند همراه با جزویات نمایش داده م  شود.

وضتعیت گردش یس حستاب : با استتااده از این گزینه م  توانید وضعیت گردش حساب ، یس حساب خاص را مشاهده  -2
 لنید.

نباشد و اپراتور جار  نیز با سطح دسترس  مدیر باشد یا چک به فالتور حذ  سند : در صورتیله سند شما وابسته  -3
م  توانید ستند را به وستیله این گزینه حذ  لنید. وي  توجه داشتته باشید اسناد حذ  شده با نام شخص حذ  لننده 

باید از نو  سایر گزارشات بایگان  م  شود در ضمن جات حذ  فاکتور و چک سند در قسمت اسناد حذ  شده در م
 فاکتورها و مشاهده چک مراجعه کنید.قسمت مربوط به مشاهده 

نباشتد با استتااده از این گزینه م  توانید سند را و یا چک تصتحیح ستند : در صتورتیله ستند شتما وابستته به فالتور  -4
مراجعه در ضمن جات تصحیح فاکتور و چک باید از قسمت مربوط به مشاهده فاکتورها و مشاهده چک  اصالح لنید

 .کنید
نباشد با استااده از این گزینه م  توانید سند معلوس و چک سند معلوس : در صورتیله سند شما وابسته به فالتور  -5

 علس سند خورده شده است و للیه اعمال انجام شده در سند را خنث  م  لند.( صادر لنید. )سند معلوس سند  دقیقا  
 انیدبا استتتااده از این گزینه م  تواکتور انبار را به اشتتتباه ثبت کرده باشتتید تیییر انبار : در صتتورتی ه هنگام ثبت ف -6

 انبار را تیییر دهید.
 در صورتی که تاریخ ثبت سند اشتباه باشد با استااده از این گزینه م  توانید تاریخ را تیییر دهید.تیییر تاریخ :  -7

 فشار دهید. در انتاا م  توانید برا  چاپ للیه اسناد للید چاپ لل  را

باکلیک بر روی عنوان هر ستتتتون پنجره اعمال فیلتر باز می شتتتود که ام ان فیلتر استتتناد بر استتتاس نیتم خاص را ن ته : 

 برای شما مایا می کند 
 

 متن کامل مقايه :

https://goo.gl/FS6kMi 


