
 

 
 پیش پرداخت چیست؟

در موسسات  وشرکت ها گاهی اتفاق می افتد قبل از اینکه یا خریدی انجام داده  
باشیم،وجهی پرداخت کنیم.و یا در مواردی  قبل از اینکه هزینه ای اتفاق بیافتد وجه کل 

ماه آینده  6بیمه ویا اجاره پیش پرداخت اون هزینه رو بطور یکجا پردا خت شود.مانند 
پیش وارد هنوز تحقق نیافتاده مبلغ مربوطه ر ا درحساب دفترکار .و چون در این م

ثبت می کنیم.و پس از گذشت زمان وقتی که اون هزینه اتفاق افتاد باید مبلغ پرداخت 
 خارج وبه حساب هزینه مربوطه انتقال بدیم.پیش پرداخت مربوطه را ازحساب 

 

 

 

 



 

 عملیات حسابداری مربوط به پیش پرداخت

ای ماهیت بدهکار می باشد.جزو حسابهای دائمی بوده و در دار پیش پرداخت حساب 
 ترازنامه دار گروه دارائی ها قرار می  گیرد.

 

 
  

 عملیات مربوط به پیش پرداخت هزینه 

 برای درک بهتر مطلب به مثال زیر توجه کنید

 لاير بابت اجاره يكساله  فروشگاه پرداخت نموده ايم45000000درابتداي تير ماه مبلغ 

 45000000پيش پرداخت اجاره     

  

 45000000بانك                                             

 بابت پیش پرداخت اجاره یکساله 



 

 

 اصالح حساب پیش پرداخت هزینه ها درپایان دوره مالی؟

 3750000ميشود   12تقسيم  45000000

 اجاره( ماه  )هزينه  9از ابتداي تير تا پايان اسفند 

33750000=9*3750000  

 

  

 33750000هزينه اجاره 

 33750000پيش پرداخت اجاره              

 بابت اصالح حساب پیش پرداخت

 

 



 

 

 

 پیش پرداخت بابت خرید کاال یا اموال

و در مواردی پیش پرداخت مربوط به خرید کاال می باشد.که ثبت آن در موارد مختلف 
 باشد.به صورت زیر می 

بصورت نقد پرداخت شد.قرار شده کاال طی دوماه آینده  7،000،000بابت خرید کاال مبلغ 
 تحویل داده شود.

 7،000،000پیش پرداخت خرید کاال 

 7،000،000بانک     

 بابت پیش پرداخت خرید کاال 



 

 

 درصورتی که پیش پرداخت برابر فاکتور خرید باشد

 7،000،000خرید 

 7000000پيش پرداخت خرید کاال              

 ---بابت خرید کاال به شماره فاکتور

 

 

 



 

 درصورتی که پیش پرداخت کمتر از فاکتور خرید باشد

 9،500،000خرید 

 7،000،000پيش پرداخت خرید              

 2،500،000حسابهای پرداختنی              

 

 کتور خرید باشددرصورتی که پیش پرداخت بیشتر از فا

 5،000،000خرید           

 2،000،000صندوق     

 7،000،000پيش پرداخت خرید              

 

 



 

 فاوت علی الحساب و پیش پرداخت در حسابداری چیست؟ت

پیش در ازای خدماتی که انجام شده پرداخت می گردد ، ولی  علی الحسابدر کل 
 جهت خدماتی که در آینده دریافت خواهد شد پرداخت می گردد. پرداخت

 

 

 

قانون محاسبات عمومی کشور تعریف پیش پرداخت و علی الحساب  29و  28برابر ماده 
 بشرح زیل بیان شده است : 

مربوط بر  اعتباراتداختی که از محل _ پیش پرداخت عبارت است از ، پر  28ماده 
 اساس حکم و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت میگیرد .

_ علی الحساب عبارت است از ، پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با   29ماده  
 رعایت مقررات صورت میگیرد .

 

 

  



 

 

 

 

https://hesabdarshid.com / 

 

https://www.instagram.com/hesabdarshid/ 

 

https://t.me/hesabdarshidcom 
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