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 برگشت از فروش و تخفیفات

 برگشت از فروش

برگشت از فروش برای کاالهای مرجوعی شده ثبت میگردد. در روند فروش کاال ممکن است گاهی کاالی 
فروخته شده دارای مشکل بوده یا معیوب و ناقص و شکسته باشد. و دارای کیفیت پایینی باشد. یا اینکه بر 

مشتری نبوده و در نتیجه مشتری کاالی فروخته شده را مرجوع نماید. در این صورت اگر اساس درخواست 
فروش به صورت اعتباری انجام شده باشد. مشتری کاال را به صورت اعتباری پس خواهد داد و سند برگشت از 

.فروش صادر خواهد شد  

 مثال برگشت از فروش 

ریال، با احتساب مالیات بر ارزش  136.250بهای هر بسته اگر یک فروشگاه هشت بسته از کاالی الف را به 
افزوده فروخته باشد و مشتری بعلت معیوب بودن یک بسته را مرجوع نماید سند برگشت از فروش آن به شرح 

:صادر خواهد شد  ذیل  

 ستون بدهکار

953.750حساب دریافتنی تجاری          

136.250              برگشت از فروش  

انکارستون بست  

1.000.000                    فروش   

90.000      مالیات ارزش افزوده  

:تخفیفات  

گاهی از اوقات فروشنده بخاطر اینکه هرچه زودتر به مطالبات خود برسد. در صورت خرید نقدی توسط خریدار 
فروشنده به خریدار شود. به عنوان مثال در همان نمونه قبلی هایی جهت فروش کاالی خود قائل میتخفیف

درصد تخفیف اعمال خواهد نمود  10نماید. در صورتی که بهای کاال را به صورت نقد پرداخت نماید، اعالم می
:که ثبت سند آن به صورت زیر خواهد بود  

 ستون بدهکار

981.000                     بانک  

109.000       تخفیفات نقدی  

      خانه حسابداری

 آموزش ورود به دنیای کار حسابداری

KHANEHESABDARI.COM 



 ستون بستانکار

1.000.000                     فروش  

90.000   مالیات ارزش افزوده   

از نوع موقت و کاهنده حساب فروش در  ییحسابها فات،یبرگشت از فروش و تخف ی:  حسابهاحیتوض
.باشدیبدهکار م تیماه یدارا شهیاست. و هم انیصورتحساب سود و ز   

 انواع دیگر از تخفیفات

باشد. ع دیگری نیز از تخفیفات وجود دارد.همچون تخفیف توافقی که در اصل بر همان مبنای چانه زنی میانوا
کند. در صورت خرید بیش از میزان تعیین شده از سوی خریدار مبلغی یا تخفیفات تجاری که فروشنده اعالم می

با توجه به اینکه قبل از تحقق درآمد و شود. که تخفیف اعمال شده در این دو مورد، را بعنوان تخفیف قائل می
گردد. در دفاتر ثبت نشده و قیمت فروش کاال پس از اعمال تخفیف در سر فصل احراز مالکیت کاال ارائه می

.شودفروش ثبت می  

یک نوع دیگر از تخفیف نیز وجود دارد. هنگامی که خریدار قصد دارد کاالیی را بعلت معیوب بودن مرجوع 
گیرد. از مرجوع شدن کاال ده با اعالم اینکه بهای کاالی معیوب را بعنوان تخفیف در نظر مینماید. فروشن
.نماید، که این نوع تخفیف نیز باید همانند تخفیفات نقدی در دفاتر ثبت شوندجلوگیری می  
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