
  حمل و نقل یها نهیهز سند حسابداری ثبت

حمل و نقل کالا بر  نهیکه هز شودیو فروشنده مشخص م داریخر نیتوافق شده ب طیشرا در

حمل و نقل را تقبل کند کالا به شکل فوب بندر مبدا  نهیهز داریاست اگر خر یعهده چه کس

مذکور بر عهده فروشنده باشد کالا به صورت فوب بندر مقصد  نهیشود و اگر هز یفروخته م

 .شودیفروخته م

 

 حمل تا بندر نهیکالا به علاوه هز نهی: فوب: هزنکته

 

 داریخر ی لهیبه وس نهیتقبل هز

 

 داریخر لهیحمل و نقل به وس نهیشود هز یداریکه کالا به صورت فوب مبدأ خر یصورت در

 شود. یکار مکالا بده دیپرداخت و به حساب خر

ه مربوط ییبه حساب دارا زیثابت ن یها ییدارا دیخر یحمل و نقل برا نهیهز بیترت نیهم به

شده جهت  یداریخر یحمل و نقل کالا نهیاز موسسات حساب هز ی. در برخشودیمنظور م

 نیمانده او یحمل و نقل نگهدار ایحمل  هیتحت عنوان کرا یدر حساب انیفروش به مشتر

 .شودیاضافه م انیدر حساب سود و ز دیبه رقم خر یدوره مال انیحساب در پا

و مبلغ  ردیپذ یهم را م نهیهز داریبا خر یموارد فروشنده بر اساس توافق قبل یدر بعض

ل از پرداخت قب یبرا یفیتخف یاعتبار طی. اگر شراکنندیرا به صورت حساب اضافه م یپرداخت

 .ردیگیحمل و نقل و حلق نم نهیمذکور به هز فیکرده باشد؛تخف نیموعد مع

 ۰۹۹غ به مبل هیاز شرکت بلور به طور نس ییشرکت در بانک کالا دیمثال فوق فرض کن یبرا

 الیر ۰۹۹۹۹مبلغ  کندیم یداریخر ۲/۰۹خالص و   ۹/۰۹طیفوب بندر مبدا با شرا الیهزار ر

به صورت حساب اضافه شده است. اگر  زیتوسط شرکت فروشنده ن یحمل پرداخت نهیهز

 ریز بیو مبلغ قابل پرداخت به ترت قیدق رد،مقداریروزه صورت گ هد یپرداخت در فاصله زمان

 شود. یمحاسبه م



 ریال 0۰۵.۵۵۵                        ریال هزینه حمل ۰۵۵۵۵صورتحساب برای شرکت بلور شامل مبلغ 

 ریال0۵۵.۵۵۵                                        مبلغ که مشمول تخفیف می شود

 درصد2                                                                     نرخ تخفیف

 ریال00.۵۵۵                                                                                           مبلغ تخفیف

 ریال 002.۵۵۵                                                                          خالص مبلغ قابل پرداخت

 

 فروشنده لهیحمل به وس نهیتقبل هز

حمل و  نهی)فوب بندر مقصد( هز کندیحمل و نقل را تقبل م نهیکه فروشنده هز یموارد در

 نیعناو ایحمل و نقل  نهیهز ای لیتحم نهیفروشنده به حساب هز لهینقل پرداخت شده به وس

فروشنده در عنوان  انیدر صورت سود و ز هانهیهز نیشود. جمع کل ا یبدهکار م گریمشابه د

 نی. چنانچه کالا به صورت فوب بندر مبدا فروخته شود در اشودیفروش ذکر م یهانهیهز

 یبدهکار م یمذکور به حساب مشتر نهیحمل را پرداخت کند،هز نهیصورت،اگر فروشنده هز

ل از قب یبه پرداخت ها قیبه تحقاست همچنان که قبلًا اشاره شد در صورت تعلق  یهیشود. بد

حمل و نقل محاسبه  نهیپس از کسر هز ورتحسابمذکور نسبت به مبلغ ص فیموعد،تخف

 خواهد شد.

 

 برگرفته از کتاب اصول حسابداری نوشته فلیپس فس

 

 

  در نرم افزار حسابداری وینا

نرم افزار حسابداری  در  ها راهزینه پرداخت در این ویدیو می توانید آموزش عملیات مربوط 

 .مشاهده نمایید  ۰.7وینا نگارش

https://www.aparat.com/v/1JANg 

 

 مراحل زیر را اعمال نمایید.برای ثبت هزینه ها  وینا  نرم افزار حسابداریدر 



 :را انتخاب نمایید  پرداخت هزینهاز منو حسابداری وارد صندوق شوید و گزینه 

 با استفاده از این منو می توانید هزینه های پرداختی خود را در نرم افزار ثبت نمائید.

 

 

 نحوه عملکرد فرم به صورت زیر می باشد :

را وارد نمائید.)مبلغی که پرداخت می کنید  مبلغ : در این قسمت مبلغی هزینه -1

 را وارد نمائید.(

باابات : مصااخی کنیاد که مبلغ بابت یه هزینه های پرداخت می شااود در  -2

صورتیکه هزینه مورد نظر در این لیست وجود ندارد ابتدا از منوی حسابداری، 

معرفی حسااباای جدید، گزینه شماره حساب جدید )معین( حساب مورد نظر 

ر گروه هزینه ها تعریف کنید ساا ب با اسااتفاده از این فرم مبلغ را به    را زی

 هزینه پرداخت نمائید. 

برداشات از : در این قساامت صااندوقی که مبلغ از    پرداخت می شود را از  -3

لیساات انتخاب کنید. که در مقابل هر کادر مانده    حساااب نماید داده می 

 شود.

 أیید را فصار دهید.در پایا  جات ثبت اطلاعات کلید ت

 توضیحات :

باا پرداخات مبلغ ، هزیناه انتخاابی به میزا  مبلغ پرداختی بدهکار و این مبلغ از  -

 صندوق انتخابی کسر می شود.
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