
 

 

 
 پیش دریافت چیست؟

ش دریافت به دریافت وجه قبل از ارائه خدمات و یا تحویل کاال گفته می شود.این حساب جزو یپ
 بدهی ها بوده و دارای ماهیت بستانکار و یک حساب دائمی است.

بستانکار حساب پیش چنانچه در طول مالی قبل از ارائه خدمات و کاال پولی دریافت کنیم در قسمت 
دریافت ثبت می کنیم.این حساب تا وقتی که خدمات و کیا کاال ارائه نشده جزو بدهی ها می باشد و 

 پش از آن تبدیل به حساب درآمد و درصورت ارائه کاال تبدیل به حساب فروش می شود.

 



 

 

 

 عملیات حسابداری پیش دریافت بابت هزینه 

 ارائه خدمات باشد به صورت زیر ثبت می شود:مبلغ پیش دریافت چنانچه بابت 

لاير حق الزحمه بصورت نقد 22500000واحد ساختمان تا پايان سال مبلغ 3موسسه ماهر بابت نقاشي 
 دريافت نموده است.

 22،500،000صندوق  

 22،500،000درآمد نقاشی   پ.د                   

 نده بصورت نقدآیبابت ارائه خدمات  در 

 

 
 

 



 

 اصالح حساب پیش دریافت؟

همانطور که قبال  گفتیم در پایان قرار داد و یا پایان سال حساب پیش دریافت  ر اصالح می 
کنیم.به این صورت که بخشی از حساب که مسترد شده را از حساب پیش دریافت کسر  و به حساب 

 درامد انتقال می دهیم.به همین علت به حسابهای مختلط معروف می باشد.

 ا ذکر مثال به درک بهتراین موضوع می پردازیم:ب

واحد از ساختمان ها را به اتمام  2در پايان دوره مالي مشخص شده موسسه ماهر توانسته 
 برساند،ثبت اصالحي آن به صورت زير ميباشد:

 واحد  3بابت  22،500،000مبلغ دریافتی 

  7،500،000میشود  3تقسیم بر  22،500،000پس 

 15،000،000می شود  2ضربدر  7،500،000شده پش مبلغ  واحد انجام 2

 

 ثبت اصالحی پیش دریافت به شرح زیر می باشد:

 15،000،000درآمد نقاشی   پ.د

 15،000،000درآمد نقاشی     

 ن دوره مالیابابت اصالح حساب پیش دریافت در پای

 

 
 

 



 

 عملیات حسابداری مربوط پیش دریافت  فروش

 ثبت آن به صورت زیر می باشد:چنانچه موضوع پیش دریافت بابت فروش کاال باشد 

 

دریافت نموده ایم.قرار شد کاال  طی دو ماه اینده تحویل داد  56000000بابت فروش کاال مبلغ مثال:
 شود.

 56،000،000بانک  

 56،000،000فروش کاال  پ .د 

 بابت پیش دریافت فروش کاال

 

 

 

باشد که با مثال  آمده تحویل کاال  وارائه فاکتور امکان دارد  یکی از صورتهای زیر برایتان پیش پس از 
 مربوطه  به توضیح آن پرد اختیم.

 

 

 

 



 

 درصورتی که پیش دریافت برابر فاکتور فروش باشد

 56،000،000فروش کاال   پ .د

 56،000،000فروش کاال    

 --- بابت فروش کاال به شماره فاکتور

 

 
 

 درصورتی که پیش دریافت بیشتر از فاکتور فروش باشد 

 5،600،000فروش  پ .د

 4،000،000فروش                   

 1،600،000حسابهای پرداختنی                   

 
 

 درصورتی که پیش دریافت کمتر از فاکتور فروش باشد



 

 5،600،000فروش       پ. د 

   2،400،000حسابهای دریافتنی        

 8،000،000فروش            

 

 
 


