
 

 

 

  و نکات آن در حسابداري دین  خرید 
 

این  دین  منظور از بیع  .در لغت به معناي وام یا بدهی است که در سررسید معینی پرداخت شود دین  : در لغت 
کس دیگري بفروشیم. به بیان دیگر، طلبکار که از بدهکار توانیم بدهی را که به عهده کسی داریم، به است که ما می

تواند این چک و سفته یا هر سند بهادار دیگري را که وصول طلب طلبکار را براي مدتی چک یا سفته دارد، می
   .دیگر به تاخیر انداخته، با قیمت کمتر یا مساوي آن به مدیون یا شخص ثالثی بفروشد

 
” نقد تر ولیمعامله و فروش حقِ دریافت مبلغی آتی در مقابل مبلغی کم“د به معنی تنزیل در اقتصا :در اقتصاد 

  .رودبه کار می

دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی مدت دین  قراردادي است که به موجب آن بانک،  دین  خرید : در بانکداري
 .کندآن به صورت نقدي از داین (مشتري) خریداري می

 
مبلغ کمتري از اسناد و اوراق تجاري ارائه شده توسط متقاضی یا متقاضیان را تنزیل می نماید.  هامعموالً بانک  

گیرند. براي اینکه بتوان گزارشات مربوط به اسناد دریافتنی به عبارت دیگر اسناد بیشتري از مشتري تحویل می
گذار شده به بانک را در یک حساب به بانک را داشته باشید پیشنهاد می شود اسناد وا دین  که به عنوان خرید 

بانک الف) سند بزنید. این کار باعث می شود در هر  -اي به همین اسم(اسناد دریافتنی درجریان وصولجداگانه
لحظه بتوانید اطالعات مربوط به اینکه چه اسناد واگذار شده، کدام یک وصول شده اند را داشته باشید. همچنین 

(مجزا از حساب جاري) در نظر گرفته می شود دین  ها یک حساب جداگانه براي خرید با توجه به اینکه در بانک 
را با مثال زیر  دین  نحوه سند حسابداري خرید  .حساب تنزیل)را ایجاد نمایید -، شما نیز این حساب (بانک الف

  .دهیمادامه می
  

دریافت  (ریالی با سر رسید هاي متفاوت 15فقره چک  10(دین  ریال به بانک به عنوان خرید  150واگذاري مبلغ 
توسط بانک وصول  دین  ریال وصول مورد به مورد اسناد واگذار شده جهت خرید 100به مبلغ  دین  مبلغ خرید 

  اسناد دریافتنی واگذار شده مازاد بر مبلغ دریافت شده 
   



 

 

 

 
  بد 150بانک الف  -ناد درجریان وصولاس                                  سند حسابداري واگذاري اسناد به بانک 
  بس  150اسناد دریافتنی نزد صندوق                                                                                                        
 
  100حساب جاري  بد -بانک الف                                              واریز وجه اسناد تنزیل شده 

   100تسهیالت پرداختنی بس                                                                                                           
 
  15بد  بانک الف -حساب تنزیل            دین  وصول مورد به مورد اسناد واگذار شده جهت خرید  

   15بانک الف بس  -اسناد درجریان وصول                                                                                                  
  

   5هزینه بهره بد                                                                                            
   10تسهیالت پرداختنی بد                                                                                            

   15بس  بانک الف -حساب تنزیل                                                                                                           
  
 ) را از سایر اسناد دریافتنی تفکیک کنید دین  حساب اسناد واگذار شده به بانک بابت تنزیل(خرید  :1نکته  

 ) را از حساب بانک جاري تفکیک کنیددین  حساب بانک تنزیل(خرید  :2نکته 

 

 


