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 کاربرد، تفاوت انواع دفاتر قانونی -دفاتر قانونی حسابداری چیست؟ 

 دفاتر قانونی حسابداری

دفاتر حسابداری و نحوه تحریر آن ها از مهمترین مسایلی است که هر شخص حسابداری باید با ان اشنا شود. دفاتر حسابداری در 

که باید طبق استاندارهای الزم تنظیم شود و در زمان مقرر به راستای ثبت تمامی اطالعات و اسناد حسابداری بصورت روزانه است. 

، اهمیت دفاتر قانونی، و کاربرد دفاتر در این مقاله با انواع دفاتر قانونی رسمی و غیر رسمی حسابداریممیزین تحویل داده شود. 

 حوه تحریر آن ها و دالیل رد دفاتر قانونی آشنا خواهید شد.  ن

 ست؟یدفاتر قانونی حسابداری چ

را براساس توالی زمانی در دفتر روزنامه ثبت می کنند. ثبت در دفتر روزنامه در و رویدادهای مالی در عمل حسابداران ابتدا مبادالت 

 مرحله می باشد 0

 بانکی، فاکتور فروش، فاکتور خرید و ته چکشناسایی: مبادالت ا طریق مدارک مثبته نظیر رسیدهای  .0

 تشخیص: حساب هایی که به وسیله مبادله تحت تاثیر قرار گرفته اند و همچنین تعیین نوع ان ها )دارایی، بدهیو سرمایه( .8

 تحلیل: این موضوع که حساب مشخص شده، براساس مبادله افزایش داشته است یا کاهش .8

 دنو تعیین میزان بدهکار یا بستانکار حساب جهت ثبت افزایش و یا کاهش اعمال: قواعد بدهکار و بستانکار کر .4

ثبت مبادله: در دفتر روزنامه که شامل یک شرح مختصر از مبادله می باشد. ابتدا سمت بدهکار و سپس سمت بستانکار  .0

 در دفتر روزنامه ثبت می شود. 

مالی می شود. تمامی این ثبت ها به تایید مدیریت صورت می قرار دارد شامل کلیه رویداد های  0ثبت مبادالت که در مرحله 

گیرد. تمامی رویداد ها در دفاتر حسابداری ثبت و نگهداری می شوند و مورد تایید قانون می باشند. به این دقاتر، دفاتر حسابداری و 

 یا دفاتر قانونی گفته می شود. 

  آن ها و اطالعات ثبتی در دفاتر قانونی رسمی حسابداریانواع 

طبق قانون تمامی بنگاه های اقتصادی موظف به تهیه و تنظیم دفاتر رسمی هستند. که دفاتر رسمی شامل دفاتر روزنامه و دفتر 

کل است. دفاتر غیر رسمی هم جهت سهولت و ایجاد دقت در امور حسابداری برای نکهداری بهتر و ثبت حساب ها تنظیم می شود 

که در ادامه بیشتر در این باره توضیح می دهیم. در حال می توان به دفاتر معین اشاره کرد.  که هیچ اجبار قانونی ندارد از جمله

 حاضر به معرفی دفاتر رسمی حسابداری و اطالعات حسابداری که می بایست در ان ثبت شود می پردازیم. 

 فتر روزنامهد 

تاثیر کامل یک واحد العات عاجز هستند. هر ثبت دفاتر روزنامه دفتر روزنامه اطالعاتی را ارائه می دهد که دفاتر کل از ارائه این اط

دفتر روزنامه برا تهیه صورت های مالی هم تجاری را نشان می دهد. دفتر روزنامه هر مبادله را در یک ثبت مجزا نگه داری می کند. 

https://www.hesabdari-mizan.com/fa/article/131/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.aspx
https://www.hesabdari-mizan.com/fa/article/131/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.aspx


 

 

   Site: www.hesabdari-mizan.com 
Email: info@hesabdari-mizan.com 

 580 - 66605888     تلفن تماس: 

                    66605880- 580     

 

 

ثبت می گردد، در ستون دوم تاریخ  دفتر روزنامه از چند ستون تشکیل شده است. در ستون اول شماره اسناداستفاده می شود. 

رتیب ترویداد و در ستون سوم شرح و بعد از ان مبلغ بدهکار و سپس مبلغ بستانکار ثبت می گردد. کلیه اسناد حسابداری باید به 

د و در ش وقوع در دفاتر روزنامه ثبت شوند. در ثبت دفاتر روزنامه ابتدا حساب بدهکار و سپس در سطر بعد حساب بستانکار ثبت می

 سطر اخر شرح مبادله ثبت می گردد. 

 بستانکار بدهکار عنوان حساب و شرح  تاریخ شماره سند 

  *** وجه نقد  روز / ماه  ***

 ***   Xسرمایه اقای   

   بابت سرمایه گذاری  

 

دفاتر روزنامه می تواند به دو صورت دفتر روزنامه عمومی و دفتر روزنامه اختصاصی در نظر گرفته شده است. دفتر روزنامه 

اختصاصی برای یک نوع خاص از رویدادهای مالی اختصاص پیدا می کند که مختص سازمان هایی می باشد  که حجم رویدادهای 

لی خاص از ان استفاده می کنند. دفتر رونامه عمومی تمامی رویداد های مالی و معامالت مالی اشان زیاد است و برای هر رویداد ما

 را پوشش می دهد. 

 دفتر کل 

پس از ثبت مبادالت در دفتر روزنامه، مقادیر باید از دفتر روزنامه به حساب های مربوط به خود در دفتر کل انتقال یابند. بدهکارهای 

ساب  ساب های دفتر کل انتقال می یابند. دفتر روزنامه به بدهکار ح ستانکار ح ستانکارهای دفتر روزنامه به ب بت ثهای دفتر کل و ب

 در دفتر روزنامه و انتقال اطالعات از دفتر روزنامه به دفتر کل در ادامه نمایش داده می شود.

 ثبت دفتر روزنامهقسمت الف: 

 بستانکار بدهکار عنوان حساب ها و شرح 

  *** وجوه نقد

 ***  Xسرمابه اقای 

 ثبت سرمایه گذاری توسط مالک

 

 انتقال به دفتر کل قسمت ب : 

 

 

 

 

 وجوه نقد

***  

 Xسرمایه اقای 

 *** 
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 در ادامه جریان اطالعات حسابداری را از شکل گیری مبادله تا انتقال به دفاتر کل بیان کرده است. 

 

 تجزیه و تحلیل مبادله      ثبت مبادله         انتقال اطالعات از دفتر روزنامه به دفتر کل    انجام مبادله     جمع آوری اسناد مثبته

 )شناسایی(             )تشخیص(            )تحلیل و اعمال قواعد(        )ثبت(                                )نقل(

 

اسااتخران نیساات چرا که نحوه ثبت اطالعات و رویدادهای مالی در دفتر تمامی اطالعات مربوط به حساااب ها از دفتر رونامه قابل 

روزنامه دارای محدودیت هایی می باشااد با انتقال دفتر روزنامه به دفتر کل و طبقه بندی رویدادهای مالی دسااترساای به اطالعات 

رای هر حساب می توان به راحتی بدین ترتیب ب ساده تر می شود دفتر کل برای هر حساب صفحه مخصوص خود را دارا می باشد.

ستانکار مانده  ست آورد. به عبارت دیگر  ما به التفاوت بدهکار از ب ستانکار در دفتر کل بد سر موارد بدهکار و ب ساب را با ک مانده ح

 امی رویدادهای دفتر رونامه به ترتیب تاریخ به این دفتر انتقال پیدا می کند. مت همان حساب می شود. 

 قانونی غیر رسمی حسابداری انواع دفاتر

 دفتر معین 

همان  دفاتر غیر قانونی که مهمترین ان دفتر معین بود در باال اشاره مختصری کردیم.یا دفاتر غیر رسمی در رابطه با دفاتر  کمکی 

اب تفکیک حسدفاتر رسمی می باشد که اجبار قانونی ندارد و صرفا برای کمک به امور حسابداری است. دفتر معین دفتری برای 

های دفاتر کل است. در برخی از شرکت ها و موسسات حسابداری الزم است اطالعات در رابطه با حساب دفتر کل در دسترس باشد 

هر کدام از حساب های دفتر کل می تواند شامل رویدادهای مالی زیادی باشد، که و در این مواقع دفاتر معین اهمیت پیدا می کند. 

نده دفاتر کل برابر باشد، بنابراین تمامی مانده حساب دفاتر معین می بایست با مافاتر معین ثبت می گردند. این رویدادها در د

ن دفتر معیدفاتر غیر رسمی با اهداف گزارشگیری و دسترسی بهتر به اطالعات تکمیل می گردد. حساب ها باید در آن وارد شود. 

 و دفتر معین اموال از دفاتر معین هستند.  بانک، دفتر معین بدهکار ، دفتر معین بستانکار

 :دفتر دارایی 

باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی  اجرکه شرکت های تجاری یا ت قانون تجارت دفتر دارایی دفتری است 9برابر ماده 

منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضا نماید. نحوه تنظیم و تحریر 

 می شود.  دفتر دارایی اهمیت چندانی ندارد چرا که در حال حاضر عملیات ساالنه شرکت های تجاری بصورت ترازنامه تنظیم

  :دفتر کپیه 

قانون تجارت کلیه مرسالت صورت حساب های صادره و وارده شرکت های تجاری به ترتیب تاریخ ثبت  0در این دفتر برابر ماده 

 می شوند. در حال حاضر این دفتر اهمیت خود را به دلیل بایگانی اسناد مثبته به جای دفتر ککپیه از دست داده است. 
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 نی حسابداریاهمیت دفاتر قانو

تهیه و تنظیم دفاتر قانونی، اجبار قانونی دارد، داشتنن دفاتر روزنامه و دفاتر کل ملزم قانونی است. دفاتر قانونی با هدف شفاف 

دفاتر قانونی با فرمت که دارند نشان دهنده هر رویداد مالی به ترتیب سازی وضعیت حساب های هر بنگاه اقتصادی نوشته می شود. 

دفاتر قانونی می توانند از بروز خطای ان نشان می دهد. ع می باشد که مانده هر حساب را بصورت بدهکار و بستانکار در پایووق

وادید حسابداری تا حدی جلوگیری کنند. مواردی که در ثبت تکراری روادید و یا عدم ثبت ممکن است اتفاق انسانی در  ثبت ر

 بیفتد تا حدودی قابل کنترل می شود. 

 پیامد عدم تنظیم دفاتر قانونی حسابداری

همانطور که در باال به قانونی بودن این دفاتر اشاره شد باید بدانید که در صورت عدم تنظیم دفاتر قانونی پیامدهای قانونی مانند 

 85مبلغ جریمه که بابت عدم تنظیم دفاتر قانونی و یا عدم ارائه به کارشناسان مالیاتی مشمول می شود جریمه را به همراه دارد. 

زودتر از اغاز سال مالی اقدام به یک سال برای دریافت دفاتر قانونی می بایست در زمان مشخص و درصد مبلغ مالیاتی می باشد. 

 کرد.  پلمپ دریافت دفاتر

 زمان تحویل دفاتر قانونی به دارایی 

 4یا  8قانون مالیات های مستقیم درخاست ارائه اسناد و مدارک و دفاتر سازمان ها را می کندبعد از  99ماده  8اسناد و مدارک بند 

ماه بعد از ارسال اظهارنامه هر سال، برگ درخواست را برای مودیان ارسال می کنند. بعد از ابالغ برگ درخواست، بین یک هفته تا 

تا زمانی که طی تماس ممیزین به دارایی مراجعه نشده رصت ارائه مدارک و دفاتر و اسناد مزبور فراهم می آید. روز، ف 00نهایت 

زمان معمول طول بکشد، ممیزین باشد و فرم درخواست امضا نشده باشد تحویل مدارک به تعویق می افتد. اگر تاخیر بیشتر از 

 مالیاتی شخصا برای تحویل برگه درخواست به محل قانونی مراجعه می کنند. 

شده  میبردرآمد را درمورد درآمد هر منبع که در موعد مقرر تسل اتیمال انیمکلف است اظهارنامه مؤد یاتیمال امور اداره –008ماده 

که ظرف مدت مذکور برگ  ی. در صورتدینما یدگیاظهارنامه رس میتسل یمهلت مقرر برا یانقضا خیسال ازتار کیاست حداکثرتا

ند ابالغ نک یدرآمد مذکور را به مؤد صیسال فوق الذکر برگ تشخ کی یا تا سه ماه پس از انقضایو  دیدرآمد صادر ننما صیتشخ

 شود. یم یتلق یقطع یاظهارنامه مؤد

 ای هدیرس تیکه به قطع نیاعم از ا صیو صدور ابالغ برگ تشخ یدگیبعد از رس ای یاتیشدن اظهارنامه مال یهرگاه پس از قطع   

اشد مطالبه نشده ب زیمتعلق به آن ن اتیداشته و مال یکتمان شده ا یانتفاع یها تیفعال ایدرآمد  یباشد معلوم شود مؤد دهیرسن

که  یدر موارد نیحالت و همچن نیقانون قابل مطالبه خواهد بود. درا نیا 009ماده  تیها بارعا تیبردرآمد آن فعال اتیفقط مال

نضمام صادره به ا صینسخه از برگ تشخ کی یستیبا یاتیگردد اداره امورمال یم یتلق یقطع یدگیبه علت عدم رس یاظهارنامه مؤد

 .دیارسال نما یاتیمال یانتظام یبه دادستان یدگیصدور جهت رس خیمربوط را ظرف ده روز از تار یهیگزارش توج

 رد دفاتر قانونی و دالیل آن 
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حریر یا اشکال در ت نظیم توسط کارشناسان مالیاتی بررسی می شوند. در صورت رعایت نشدن موارد قانونیاتر قانونی بعد از تدف

د که موار رایج ترینباشد. درصد جریمه از مبلغ مالیات می  05که مشمول دفاتر توسط کارشناسان رد می شود.  این دفاتر و ...

 رد شدن دفاتر می باشد را در ذیل بیان کرده ایم:باعث 

 ثبت رویدادهای مالی دروغین 

  ثبت نشدن اطالعات مالی چند فعالیت ثبت نکردن فعالیت های مالی مرتبط با شعب و یا 

 وجود تراشیدگی و یا مخدوشی و یا نشانه هایی از پاک کردن در دفاتر 

 خارن کردن دفاتر از پلمپ 

 استفاده از دفاتر سال های مالی دیگر

 آموزش نحوه تحریر و نوشتن دفاتر حسابداری

 ثبت دفاتر روزنامه شامل :

 شماره سند حسابداریو تاریخ مبادله 

  بستانکار ثبت شود.عنوان حساب بدهکار که می بایست قبل از حساب 

 عنوان حساب بستانکار که می بایست بعد از حساب بدهکار ثبت شود 

  مبلغ بدهکار در ستون سمت راست 

  مبلغ بستانار در ستون سمت چپ 

  در ستون های پولی ریال حذف می شود 

  .شرح کوتاهی از مبادله می بایست ثبت گردد 

 بستانکار بدهکار عنوان حساب و شرح  تاریخ شماره سند 

  *** وجه نقد  آذر  05 88888

 ***   Xسرمایه اقای   

   بابت سرمایه گذاری  

 

 تهیه دفاتر قانونی با نرم افزار حسابداری

هدف یک سیستم استفاده از نرم افزار حسابداری میزان امور تنظیم ارائه دفاتر قانونی را با سرعت و دقت باال انجام می دهد. 

، اعتبار دهندگان  و حسابداری تهیه اطالعات برای تصمیم گیری می باشد. صورت های مالی و سایر گزارش ها به وسیله مدیران 

برای پاسخگویی به نیاز های اطالعاتی سایر افراد ذینفع برای ارزیابی واحد تجاری مورد استفاده قرار می گیرند. هر واحد تجاری 

نیامند سیستم های یکپارچه میزان می باشد. نرم افزار حسابداری میزان  با ورود تمامی اطالعات و رویدادهای مالی شرکت 



 

 

   Site: www.hesabdari-mizan.com 
Email: info@hesabdari-mizan.com 

 580 - 66605888     تلفن تماس: 

                    66605880- 580     

 

 

ر د بررسی یک سیستم حسابداری با دفاتر روزنامه اختصاصیه دفاتر کل و روزنامه را به سادگی امکان پذیر کرده است. دسترسی ب

 چارت زیر نمایش داده شده است. 

 

 

.) گزارشات عملکرد دفترروزنامه، کل، وجود داردنهیاز مراکز هز یفتر حسابدارگزارش د امکان تهیه در نرم افزار حسابداری میزان

 یریگزارشگ امکانو همچنین  و واحدها( نهیحساب کل، دفتر اشخاص و دفتر مرکز هز کیمجموعه  ریو دفتر ز یلیتفض ن،یمع

 رد.وجود دا ماهانه یدفاتر قانون ریسند( جهت تحر 08دفتر روزنامه و خالصه اسناد بصورت ماهانه)



 

 

   Site: www.hesabdari-mizan.com 
Email: info@hesabdari-mizan.com 

 580 - 66605888     تلفن تماس: 
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