
 گردان تخنواه ثبت✅

 ثابت مبلغ با گردان تنخواه 1⃣

   ریمتغ مبلغ با گردان تنخواه 2⃣

  

 :  ثابت مبلغ با گردان تنخواه -الف ��

 ثالم عنوان به. گردد مى پرداخت گردان تنخواه نیمسوول به چکى طى و شده نییتع گردان تنخواه مبلغ حداکثر روش، نیا در

 چک، مبلغ معادل موقع نیا در. دینما جادیا گردانى تنخواه الف آقاى به الیر 111111 مبلغ پرداخت با بهار شرکت دیکن فرض

 . شود مى بستانکار مبلغ نیهم به بانک حساب بدهکارو گردان تنخواه نام به حسابى

  

 :  است ریز شرح به فوق ثبت ��

  111111  گردان تنخواه حساب

  111111  بانک حساب                     

  

  گردان تنخواه جهت الف آقاى به پرداخت بابت

 تنخواه مبلغ دیتجد جهت را ها نهیهز نیا مثبته مدارک و پرداخت را شده انجام هاى نهیهز افتى،یدر مبلغ محل از مسئول

 نهیهز معادل چکى نان،یاطم حصول و مدارک به دگىیرس از پس حسابدارى رهیدا. دینما مى ارائه حسابدارى رهیدا به گردان

 . دینما مى میتسل گردان تنخواه مسوول به و صادر شده انجام هاى

  

 و زیوار صندوق ای بانک به گردان تنخواه متصدى ضیتعو هنگام ای مالى دوره انیپا در گردان تنخواه حساب مانده معموال ⃣✔

 تثب مربوطه دوره در درستى به ها نهیهز نیا تا گردد مى ارائه حسابدارى رهیدا به تنخواه توسط شده انجام هاى نهیهز اسناد

 مسوول سطتو افتىیدر مبلغ معادل گرید کباری گردان تنخواه حساب شود، گرفته گردان تنخواه شیافزا به میتصم هرگاه. گردند

 نهیهز ای صندوق ای بانک حساب گردان، تنخواه مبلغ کاهش هنگام در. گردد مى بستانکار بانک حساب و بدهکار گردان، تنخواه

 . گردد مى بستانکار گردان تنخواه حساب آن، معادل و بدهکار ها

  

  ریمتغ گردان تنخواه -ب ��

  

 و دهش پرداخت گردان تنخواه مسوول به چکى طى گردان تنخواه عنوان به مبلغى که است قیطر نیبد گردان تنخواه گرید نوع

 دیجدت بابت گردان تنخواه مسوول به پرداختى مبلغ. گردد مى کسر وى حساب از شود مى ارائه نهیهز به مربوط اسناد که بار هر



 با همزمان لزوما وجه پرداخت گردان تنخواه نوع نیا در البته. باشد مى وى توسط شده ارائه نهیهز اسناد معادل بار هر در آن،

 ادجیا ثبت. ردیگ مى صورت گردان تنخواه مسوول طرف از درخواست با وجه پرداخت بلکه نبوده، شده، انجام هاى نهیهز ثبت

 . باشد مى ثابت مبلغ با تنخواه روش در اول ثبت همانند تنخواه

  

 11 خیتار در الف آقاى مثال براى شود، مى انجام ریز هاى ثبت گردان تنخواه مسوول توسط ها نهیهز انجام صورت در اما ⃣✔

 مبلغ به هینقل وسائط راتیتعم و الیر101111 مبلغ به ملزومات نهیهز انجام بر دال اى مثبته مدارک و اسناد نیفرورد

 دفاتر در ریز ثبت مدارک، صحت از نانیاطم حصول و فوق مدارک بررسى از پس. نمود ارائه حسابدارى رهیدا به الیر211111

 (: است شده واگذار الف آقاى به الیر 011111 مبلغ به یگردان تنخواه که است شده فرض)رفتیپذ صورت شرکت

  

  101111 ملزومات نهیهز حساب

  211111هینقل وسائط ریتعم نهیهز حساب

 001111  گردان تنخواه حساب           

  

   گردان تنخواه محل از شده انجام هاى نهیهز بابت

  

 بانک و بدهکار گردان تنخواه حساب الف آقاى به شده پرداخت مبلغ معادل دینما درخواست نقد وجه الف آقاى چنانچه حال⃣▪

 الزم ثبت. دینما درخواست نقد وجه الیر 011111 مبلغ ماه نیفرورد 21 خیتار در احمدى آقاى دیکن فرض. گردد مى بستانکار

 : بود خواهد ریز شرح به خیتار نیا در

  

  011111 گردان تنخواه حساب

  011111       بانک حساب                  

  

  تنخواه بابت الف آقاى به پرداخت

  

 نخواهت متصدى ضیتعو صورت در و مالى دوره انیپا در. گردد مى بستانکار و بدهکار مرتبا گردان تنخواه حساب بیترت نیا به

 ىم ابتدا نهیهز اسناد وجود صورت در که نکته نیا به توجه شد، خواهد برخورد ثابت مبلغ با گردان تنخواه روش مانند گردان

 .شود انجام بعدى مراتب سپس و شده ثبت دفاتر در ها نهیهز ستیبا


