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«بسمهتعالي»

«دستورالعمل حسابداري اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي»
مقدمه:
کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بـا هـدا ايدـاد وحـدت رويـهس شناسـايي و ثبـت دقيـق
رويدادهاي مالي مربوط به اعتبار اسنادي داخلي در مؤسسات اعتباري و نيز ارتقاء شفافيت صورتهاي مـالي آنهـاس
به استناد ماده ( )86آييننامه نحوه تأسيس و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتيس بند ( )2از پانصد و سـي و يممـين
جلسه مورخ  1363/4/3شوراي محترم پول و اعتبار و نيز با توجه به مفاد «دستورالعمل اعتبـار اسـنادي داخلـي ـ
ريالي»س مصوب يمهزار و دويست و يازدهمين جلسه مورخ  1394/9/17شوراي پول و اعتبـار و «ضـواب نـا ر بـر

تعرفههاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي»س مصوب بيست و سومين جلسه مورخ  1394/12/2کميسيون مقـررات
و نظارت مؤسسات اعتبـاريس «دستورالعمل حسابداري اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي» را کـه از ايـن پـس بـه اختصـار
«دستورالعمل» ناميده ميشود به شرح زير تصويب نمود .تعاريف عبارات و اصطالحات مندرج در «دستورالعمل اعتبار
اسنادي داخلي ـ ريالي» در اين دستورالعمل نيز نافذ ميباشد.

بخش اول :عمليات حسابداري اعتبار اسنادي داخلي در قالب عقد جعاله
طبق مفاد ماده (« )14دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي»س چنانچه بانک گشايشکننده صرفًا قصد
ارائه خدمت به متقاضي در قالب گشايش اعتبار اسنادي داخلي داشته باشدس ميتواند صرانظر از موضوع اعتبارس بـا
متقاضي قرارداد جعاله گشايش اعتبار اسنادي داخلي منعقد نمايد .در اين صورتس تأمين مالي متقاضي در هيچ يـک
از مراحل اعتبار اسنادي داخلي مقدور نميباشد .لذا با عنايت به مراتب فوقس عمليات حسابداري مربـوط بـه اعتبـار
اسنادي داخلي در قالب عقد جعاله به شرح ذيل ميباشد:

1ـ ثبتهاي حسابداري پيشدريافت و وثايق مأخوذه:

1ـ1ـ مبلغ پيشدريافت مأخوذه از متقاضي وفق ماده (« )4دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي»س بايد به شرح
ذيل در حسابها ثبت شود:
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××××

بد :صندوق يا حساب متقاضي

به مبلغ پيشدريافت مأخوذه

(کد حساب)3/1/0010 :

××××

بس :پيشدريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي (دولتي/غيردولتي)

به مبلغ پيشدريافت مأخوذه

(کد حسابهاي 369 :و )3/2/0368

1ـ2ـ قبل از انعقاد قرارداد فيمابين متقاضي و بانک گشايشکنندهس بايد وثايق و تضامين الزم و کـافي وفـق مفـاد
مواد ( )6و (« )7دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي» از متقاضـي اخـذ شـود .پـس از اخـذ وثـايق از
متقاضيس چنانچه وثايق مزبور از نوع اموال منقول و يا غيرمنقول باشدس به مبلـغ تـرهينس اگـر از نـوع اشـياء
قيمتي باشدس به ارزش کارشناسي اشياء مزبورس در صورتيکه از نوع اوراق بهادار تضميني باشدس به مبلغ تعهد
شده و چنانچه از نوع سهام باشدس به مبلغ قيمت مورد محاسبهس به شرح ذيل در حسابها ثبت ميشود:
بد :حسابهاي انتظامي ـ وثايق اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

به مبلغ ترهين اموال/ارزش کارشناسـي اشـياء

××××

قيمتي/مبلـــغ تعهـــد شـــده اوراق بهـــادار

(کد حساب)5/3/1/0210 :

مأخوذه/قيمت مورد محاسبه سهام

××××

بس :طرا حسابهاي انتظامي

به مبلغ ترهين اموال/ارزش کارشناسـي اشـياء
قيمتي/مبلـــغ تعهـــد شـــده اوراق بهـــادار

(کد حساب)5/3/2/0200 :

مأخوذه/قيمت مورد محاسبه سهام

1ـ3ـ تعداد برگهاي اوراق بهادار و قطعههاي اشياء قيمتي به ازاي هر برگ و يا قطعهس يک ريال به شـرح ذيـل در
حسابها ثبت ميشود:
بد :حسابهاي انتظامي ـ برگهاي اوراق بهادار و اشياء قيمتي

به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال

××××

(کد حساب)5/3/1/0210 :

××××

بس :طرا حسابهاي انتظامي

به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال

(کد حساب)5/3/2/0200 :

1ـ4ـ محاسبه و اخذ کارمزد ارزيابي وثايق در چارچوب ضوابط ابالغيس به شرح زير در حسابها ثبت ميگردد:
به مبلغ کارمزد متعلقه

××××

بد :صندوق يا حساب متقاضي
(کد حساب)3/1/0010 :

××××

بس :حساب کارمزد دريافتي
(کد حساب)3/2/0800 :

4

به مبلغ کارمزد متعلقه

2ـ ثبتهاي حسابداري زمان انعقاد قرارداد با متقاضي در قالب عقد جعاله:

2ـ1ـ قرارداد با متقاضي در قالب عقد جعاله در حساب انتظامي قراردادها به شرح ذيل ثبت ميگردد:
بد :حسابهاي انتظامي ـ قراردادهاي جعاله اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

به مبلغ يک ريال

××××

(کد حساب)5/3/1/0210 :

××××

بس :طرا حسابهاي انتظامي

به مبلغ يک ريال

(کد حساب)5/3/2/0200 :

2ـ2ـ مبلغ دريافتي بابت ابطال تمبر مالياتي بايد به شرح ذيل در حسابها ثبت شود:
به مبلغ تمبر

××××

بد :صندوق يا حساب متقاضي
(کد حساب)3/1/0010 :

××××

بس :حساب تمبر مالياتي

به مبلغ تمبر

(کد حساب)3/1/0050 :

3ـ ثبتهاي حسابداري گشايش اعتبار اسنادي داخلي و ابالغ آن به ذينفع:

3ـ1ـ پس از انعقاد قرارداد جعاله فيمابين بانک گشايشکننده و متقاضـيس بانـک مزبـور در چـارچوب ضـوابط و
مقرراتس اقدام به گشايش اعتبار اسنادي داخلي به نفع ذينفع مينمايد .در اين مرحله بابـت تعهـدات بانـک
گشايشکننده به ذينفعس سند حسابداري زير صادر ميگردد:
××××

بد :حساب طرا تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده

به مبلغ اعتبـار اسـنادي داخلـي
گشايششده

(کد حساب)5/3/1/0115 :

بس :حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده ـ ديداري/مدتدار

××××

به مبلغ اعتبـار اسـنادي داخلـي
گشايششده

(کد حساب)5/3/2/0115 :

3ـ2ـ مبلغ دريافتي بابت ابطال تمبر مالياتي بايد به شرح ذيل در حسابها ثبت شود:
به مبلغ تمبر

××××

بد :صندوق يا حساب متقاضي
(کد حساب)3/1/0010 :

××××

بس :حساب تمبر مالياتي
(کد حساب)3/1/0050 :

5

به مبلغ تمبر

3ـ3ـ در زمان گشايش اعتبار اسنادي داخليس بر اساس مفاد مـاده (« )3ضواب نا ر بر تعرفههاي بانکي اعتبار اسنادي

داخلي ـ ريالي»س کارمزد گشايش اعتبار اسنادي داخلي محاسبه و با توجه به اينکـه در ايـن مقطـع شـرايط
تحقق درآمد مزبور کامل نشده استس در صورت دريافت وجهس رويداد مالي يادشده به شرح ذيل در حسابهـا
ثبت ميگردد:
××××

بد :صندوق/حساب متقاضي

بــه مبلــغ کــارمزد متعلقــه گشــايش اعتبــار
اسنادي داخلي

(کد حساب)3/1/0010 :
1

بس :کارمزد سالهاي آينده ـ کارمزد گشايش اعتبار اسنادي داخلي

××××

بــه مبلــغ کــارمزد متعلقــه گشــايش اعتبــار
اسنادي داخلي

(کد حسابهاي)3/2/0580 :

تبصره ـ چنانچه تاريخ گشايش اعتبار اسنادي داخلي در يک دوره مالي و سررسيد آن در دوره ديگري باشدس بانـک
گشايشکننه بايد حسب ضوابط ابالغي از سـوي بانـک مرکـزيس در مقطـع تهيـه صـورتهاي مـالي ثبـت
حسابداري الزم را بابت تعديل درآمد کارمزد گشايش اعتبار اسنادي داخلي در دفاتر خود اعمال نمايد.
3ـ4ـ از آنجايي که در زمان گشايش اعتبار اسنادي داخليس متقاضي نيز در خصوص تأمين مبلـغ اعتبـار اسـنادي
داخلي گشايششدهس در قبال بانک گشايشکننده متعهد ميگردد لذا تعهدات وي به شرح ذيل در دفاتر بانک
يادشده ثبت ميشود»:
بد :تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي

××××

کسر پيشدريافت از متقاضي

(کد حساب)5/3/1/0015 :

بس :طرا تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي
(کد حساب)5/3/2/0015 :

به مبلغ اعتبار اسنادي داخلي گشايششـده پـس از

××××

به مبلغ اعتبار اسنادي داخلي گشايششـده پـس از
کسر پيشدريافت از متقاضي

3ـ5ـ بر اساس مفاد ماده (« )5ضواب نا ر بر تعرفههاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي»س درصـورتي ابـالغ پيـام
گشايش/اصالح اعتبار اسنادي داخلي به ذينفع مشمول اخذ کارمزد ميگردد که از طريق بانک ديگري به غير
از بانک گشايشکننده صورت پذيرد .لذا در اين مرحلهس بانک گشايشکننده بابت ابالغ اعتبار اسنادي داخلـي
به ذينفعس ولو اينکه از طريق شعب ديگر همان بانک صورت پذيردس مداز به دريافت کارمزد ابالغ نميباشـد.
ليمن کارمزد بانک ابالغکننده بابت ابالغ پيام گشايش/اصالح اعتبار اسنادي داخلي به ذينفعس به شرح ذيل در دفاتر
بانک يادشده ثبت ميگردد:
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بد :صندوق يا حساب متقاضي/ذينفع يا بدهماران موقت به ريال

به مبلغ کارمزد متعلقه

××××

(کد حساب )3/1/0010 :يا (کد حساب)3/1/1170 :

××××

بس :حساب کارمزد دريافتي

به مبلغ کارمزد متعلقه

(کد حساب)3/2/0800 :

4ـ ثبتهاي حسابداري تأييد اعتبار اسنادي داخلي:

4ـ1ـ چنانچه بنا به درخواست و يا اجازه بانک گشايشکنندهس بانک ديگري تأييد خود را بر اعتبار اسنادي داخلـي
بيافزايدس بانک تأييدکننده بايد ثبت حسابداري زير را بابت تأييديه مذکور در دفاتر خود اعمال نمايد:
بــه مبلــغ کــل اعتبــار اســنادي داخلــي

××××

بد :طرا تعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير بانکها

گشايششده

(کد حساب)5/3/1/0118 :

بــه مبلــغ کــل اعتبــار اســنادي داخلــي

××××

بس :تعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير بانکها

گشايششده

(کد حساب)5/3/2/0118 :

4ـ2ـ بر اساس مفاد مـاده (« )6ضواب نا ر بر تعرفههاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ـ ريـالي»س مبلـغ کـارمزد بانـک
تأييدکننده بابت تأييد اعتبار اسنادي داخليس به شرح زير در دفاتر وي ثبت ميگردد:
بد :صندوق يا حساب متقاضي/ذينفع يا بدهماران موقت به ريال

به مبلغ کارمزد متعلقه

××××

(کد حساب )3/1/0010 :يا (کد حساب)3/1/1170 :

بس :حساب کارمزد سالهاي آينده
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××××

به مبلغ کارمزد متعلقه

(کد حساب)3/2/0580 :

تبصره ـ چنانچه تاريخ گشايش اعتبار اسنادي داخلي در يک دوره مالي و سررسيد آن در دوره ديگري باشدس بانـک
تأييدکننده بايد حسب ضوابط ابالغي از سوي بانک مرکزيس در مقطع تهيه صورتهاي مالي ثبت حسـابداري
الزم را بابت تعديل درآمد کارمزد تأييد اعتبار اسنادي داخلي در دفاتر خود اعمال نمايد.
5ـ ثبت حسابداري پيشپرداخت به ذينفع:
5ـ1ـ پيشپرداخت به ذينفع همراه با اخذ ضمانتنامه پيشپرداخت بانکي از وي:

5ـ1ـ1ـ چنانچه مقرر شده باشد؛ وفق ماده (« )12دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي» بخشي از وجـه
اعتبار اسنادي داخلي به عنوان پيشپرداخت به ذينفع پرداخت گرددس حسب مفـاد دسـتورالعمل مزبـورس

 1مصوب نهمين جلسه مورخ  1400/3/9کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري
7

ابتدا بايد وجه آن از سوي متقاضي تأمين گرددس لذا ثبت حسابداري زير بابت دريافت وجه از متقاضي به
شرح زير در دفاتر بانک گشايشکننده اعمال ميگردد:
به مبلغ دريافتي از متقاضي

××××

بد :صندوق/حساب متقاضي
(کد حساب)3/1/0010 :

××××

بس :پيش دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي (دولتي/غيردولتي)

به مبلغ دريافتي از متقاضي

(کد حسابهاي 369 :و )3/2/0368

5ـ1ـ2ـ پس از دريافت وجه از متقاضيس مبلغ مزبور صرفًا بايد در مقابل اخذ ضمانتنامه پيشپرداخت بـانمي
از ذينفعس به وي پرداخت گردد .ثبتهاي حسابداري اخذ ضمانتنامه پيشپرداخت بانمي از ذينفع معادل
مبلغ تعهد شدهس به شرح زير در دفاتر اعمال ميگردد:
5ـ1ـ2ـ1ـ ثبت مبلغ ضمانتنامه مأخوذه به عنوان وثيقه مبلغ پرداختي:
بد :حسابهاي انتظامي ـ ضمانتنامه پيشپرداخت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

××××

مبلغ تعهد شده در ضمانتنامه

(کد حساب)5/3/1/0210 :

××××

بس :طرا حسابهاي انتظامي

مبلغ تعهد شده در ضمانتنامه

(کد حساب)5/3/2/0200 :

5ـ1ـ2ـ2ـ ثبت تعداد برگهاي ضمانتنامه:

بد :حسابهاي انتظامي ـ برگهاي اوراق بهادار و اشياء قيمتي

به ازاي هر برگ يک ريال

××××

(کد حساب)5/3/1/0210 :

××××

بس :طرا حسابهاي انتظامي

به ازاي هر برگ يک ريال

(کد حساب)5/3/2/0200 :

5ـ1ـ3ـ پرداخت وجه مقرر شده به ذينفعس به شرح زير در حسابها ثبت ميشود:
بد :حساب بدهماران موقت/ريال ـ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

به مبلغ پرداخت شده

××××

(کد حساب)3/1/1170 :

بس :حساب ذينفع/حساب انواع چکهاي بانمي فروخته شده
(کد حساب)3/2/0310 :
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××××

به مبلغ پرداخت شده

5ـ1ـ4ـ از آنجايي که با پرداخت بخشي از وجه اعتبار اسنادي داخلي به ذينفعس تعهدات بانک گشايشکننده
و بانک تأييدکننده (در صورت وجود) نسبت به ذينفع کاهش مييابدس لذا در دفـاتر بانکهـاي يادشـدهس
ثبتهاي حسابداري برگشت بخشي از تعهدات مزبور به شرح ذيل اعمال ميگردد:
5ـ1ـ4ـ1ـ ثبت حسابداري برگشت بخشي از تعهدات در دفاتر بانک گشايشکننده:
بد :حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده ـ ديداري/مدتدار

××××

به مبلغ پرداخت شده به ذينفع

(کد حساب)5/3/2/0115 :

××××

بس :حساب طرا تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده

به مبلغ پرداخت شده به ذينفع

(کد حساب)5/3/1/0115 :

5ـ1ـ4ـ2ـ ثبت حسابداري برگشت بخشي از تعهدات در دفاتر بانک تأييدکننده:
××××

بد :تعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير بانکها

به مبلغ پرداخت شده به ذينفع

(کد حساب)5/3/2/0118 :

بس :طرا تعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير بانکها

××××

به مبلغ پرداخت شده به ذينفع

(کد حساب)5/3/1/0118 :

5ـ1ـ5ـ با توجه به تأمين بخشي از مبلغ اعتبار اسنادي داخلي گشايششده از سوي متقاضيس تعهـد وي در قبـال
بانک گشايشکننده کاهش مييابد لذا تعهدات وي به شرح ذيل در دفاتر بانک مورد اشاره برگشت ميگردد:
بد :طرا تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي

××××

به مبلغ دريافتي از متقاضي

(کد حساب)5/3/2/0015 :

بس :تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي

××××

به مبلغ دريافتي از متقاضي

(کد حساب)5/3/1/0015 :

5ـ2ـ پيشپرداخت به ذينفع بدون اخذ ضمانتنامه پيشپرداخت بانکي از وي:

5ـ 2ـ1ـ چنانچه به استناد مفاد تبصره ( )2ماده (« )12دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي»س بـا قبـول
تمامي مسئوليتهاي مترتبه توسط متقاضيس پيشپرداخت به ذينفع بدون اخذ ضمانتنامه پيشپرداخت
بانمي از وي صورت پذيردس بانک گشايشکننده در رابطه با وجه مزبورس مطالبه و يا بدهي نخواهد داشـت
و صرفًا به عنوان واسطهس مبلغ يادشده را از متقاضي دريافت و به ذينفع پرداخت مينمايد .در اين حالت
تعهد بانک و مشتري بابت مبلغ اعتبار اسنادي داخلي کاهش مييابد و عالوه بر اعمال ثبتهاي اصالحي
الزم بابت کاهش مبلغ اعتبار اسنادي داخلي به شرح رديـف ( )8بخـش اول ايـن دسـتورالعملس سـاير

9

رويدادها به شرح ذيل در دفاتر اعمال ميگردد .از اينرو ثبت حسابداري زير بابت دريافت وجه مزبور از
متقاضي به شرح زير در دفاتر بانک گشايشکننده اعمال ميگردد:
به مبلغ دريافتي از متقاضي

××××

بد :صندوق/حساب متقاضي
(کد حساب)3/1/0010 :

××××

بس :بستانماران موقت/ريال

به مبلغ دريافتي از متقاضي

(کد حسابهاي)3/2/0650 :

5ـ 2ـ2ـ پرداخت وجه مقرر شده به ذينفعس به شرح زير در حسابها ثبت ميشود:
به مبلغ پرداخت شده

××××

بد :بستانماران موقت/ريال
(کد حسابهاي)3/2/0650 :

بس :حساب ذينفع/حساب انواع چکهاي بانمي فروخته شده

××××

به مبلغ پرداخت شده

(کد حساب)3/2/0310 :

5ـ2ـ3ـ از آنجايي که با پرداخت بخشي از وجه اعتبار اسنادي داخلي به ذينفعس تعهدات بانک گشايشکننده
و بانک تأييدکننده (در صورت وجود) نسبت به ذينفع کاهش مييابدس لذا در دفـاتر بانکهـاي يادشـدهس
ثبتهاي حسابداري برگشت بخشي از تعهدات مزبور به شرح ذيل اعمال ميگردد:
5ـ2ـ3ـ1ـ ثبت حسابداري برگشت بخشي از تعهدات در دفاتر بانک گشايشکننده:
بد :حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده ـ ديداري/مدتدار

××××

به مبلغ پرداخت شده به ذينفع

(کد حساب)5/3/2/0115 :

بس :حساب طرا تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده

××××

به مبلغ پرداخت شده به ذينفع

(کد حساب)5/3/1/0115 :

5ـ2ـ3ـ2ـ ثبت حسابداري برگشت بخشي از تعهدات در دفاتر بانک تأييدکننده:

بد :تعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير بانکها

××××

به مبلغ پرداخت شده به ذينفع

(کد حساب)5/3/2/0118 :

بس :طرا تعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير بانکها
(کد حساب)5/3/1/0118 :
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××××

به مبلغ پرداخت شده به ذينفع

5ـ2ـ4ـ با توجه به تأمين بخشي از مبلغ اعتبار اسنادي داخلي گشايششده از سوي متقاضيس تعهـد وي در قبـال
بانک گشايشکننده کاهش مييابد لذا تعهدات وي به شرح ذيل در دفاتر بانک مورد اشاره برگشت ميگردد:
به مبلغ دريافتي از متقاضي

××××

بد :طرا تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي
(کد حساب)5/3/2/0015 :

به مبلغ دريافتي از متقاضي

××××

بس :تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي
(کد حساب)5/3/1/0015 :

6ـ ثبتهاي حسابداري بانک گشايشکننده در زمان ارائه اسناد:

6ـ1ـ در صورتي که اسناد مستقيمًا يا از طريق بانک تعيينشده جهـت پرداخـت يـا بانـک تأييدکننـده بـه بانـک
گشايشکننده ارائه شودس بانک گشايشکننده بايد در بدو امـر و قبـل از بررسـي اسـنادس نسـبت بـه اعمـال
ثبتهاي حسابداري ذيل در دفاتر خود اقدام نمايد:
6ـ1ـ1ـ ثبت مبلغ اسناد واصله در حسابهاي انتظامي:
××××

بد :حسابهاي انتظامي ـ اسناد واصله اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

به مبلغ اسناد ارائه شده

(کد حساب)5/3/1/0210 :

××××

بس :طرا حسابهاي انتظامي

به مبلغ اسناد ارائه شده

(کد حساب)5/3/2/0200 :

6ـ1ـ2ـ ثبت تعداد برگهاي اسناد واصله در حسابهاي انتظامي:

بد :حسابهاي انتظامي ـ اسناد واصله اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

××××

به ازاي هر برگ يک ريال

(کد حساب)5/3/1/0210 :

××××

بس :طرا حسابهاي انتظامي

به ازاي هر برگ يک ريال

(کد حساب)5/3/2/0200 :

تبصره ـ چنانچه پس از بررسي اسناد ارائه شده از سوي ذينفعس مشخص گردد اسناد مزبور مغاير بوده و به ذينفـع
عودت شود يا اسناد يادشده مورد قبول قرار گيرد و با ذينفع در خصوص پرداخـت وجـه بـه وي در اعتبـار
اسنادي داخلي ديداري و يا صدور سند تعهد پرداخت در اعتبار اسنادي داخلي مدتدار تعيين تمليف گرددس
ثبتهاي حسابداري رديفهاي (6ـ1ـ )1و (6ـ1ـ )2فوق عينًا برگشت ميشود.
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6ـ1ـ3ـ ثبت حسابداري محاسبه و مطالبه کارمزد بررسي اسناد يا پذيرش پرداخت ،بر اساس مفاد ماده (« )7ضواب

نا ر بـر

تعرفههاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي»:

بد :صندوق يا حساب متقاضي/ذينفع يا بدهماران موقت به ريال

به مبلغ کارمزد متعلقه

××××

(کد حساب )3/1/0010 :يا (کد حساب)3/1/1170 :

به مبلغ کارمزد متعلقه

××××

بس :حساب کارمزد دريافتي
(کد حساب)3/2/0800 :

6ـ2ـ چنانچه اسناد ارائه شده از سوي ذينفع ،پس از بررسي حسب ضواب بررسي اسناد ،مطـابق باشـد و يـا در صـورت
مغايرت در اسنادس در چارچوب مفاد مقررات متحدالشمل اعتبـارات اسـنادي ()UCPس بانـک گشـايشکننده
مغايرت مزبور را به متقاضي اعالم و وي نيـز موافقـت خـود را در ايـن رابطـه ادهـار داشـته باشـدس بانـک
گشايشکننده بايد ثبتهاي حسابداري زير را در دفاتر خود اعمال نمايد:
6ـ2ـ1ـ در اعتبار اسنادي داخلي ديداريس ثبت حسابداري پرداخت وجه به ذينفع به شرح ذيل ميباشد:
××××

بد :بدهماران بابت اعتبارات اسنادي داخلي پرداخت شده

به مبلغ اسناد ارائه شده پس از کسر
پيشدريافت مأخوذه از متقاضي

(دولتي/غيردولتي)
(کدحسابهاي 791 :و )3/1/0781

بد :پيشدريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي

××××

بــه مبلــغ پيشدريافــت مــأخوذه از
متقاضي

(دولتي/غيردولتي)
(کد حسابهاي 369 :و )3/2/0368

بس :حساب ذينفع/حساب انواع چکهاي بانمي فروخته شده

××××

به مبلغ پرداختشده

(کد حساب)3/2/0310 :

بس :حساب بدهماران موقت/ريال ـ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

××××

به مبلغ پيشپرداختشده به ذينفـع
بابت اسناد مذکور

(کد حساب)3/1/1170 :

6ـ2ـ2ـ در اعتبار اسنادي داخلي مدتدارس ثبت حسابداري صدور سند تعهد پرداخت به شرح ذيل ميباشد:
بد :بدهماران بابت اعتبارات اسنادي و بروات مدتدار به ريال

به مبلغ اسناد ارائـه شـده پـس از

××××

کسر پيشدريافت و ميان دريافت

(دولتي/غيردولتي)

مأخوذه از متقاضي

(کدحسابهاي 794 :و )3/1/0784

بد :پيشدريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي

بــه مبلــغ پيشدريافــت و ميــان

××××

دريافت مأخوذه از متقاضي

(دولتي/غيردولتي)
(کد حسابهاي 369 :و )3/2/0368

بس :حساب بدهماران موقت/ريال ـ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

××××

بــه مبلــغ پيشپرداختشــده بــه
ذينفع بابت اسناد مذکور

(کد حساب)3/1/1170 :

بس :حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ريـالي
مدتدار (دولتي/غيردولتي) ـ سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي
(کد حسابهاي 794 :و )3/2/0784
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××××

به مبلغ باقيمانده وجـه اسـناد کـه
بايد در سررسيدس پرداخت گردد

6ـ2ـ2ـ1ـ در اعتبار اسنادي داخلي مدتدارس در سررسيد پرداختس همزمان با پرداخت وجه به ذينفع و تسويه حسـاب
با ويس بايد ثبت حسابداري زير در دفاتر اعمال شود:
بد :حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ريالي

به مبلغ پرداختشده

××××

مدتدار (دولتي/غيردولتي) ـ سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي
(کد حسابهاي 794 :و )3/2/0784

بس :حساب ذينفع/حساب انواع چکهاي بانمي فروخته شده

××××

به مبلغ پرداختشده

(کد حساب)3/2/0310 :

6ـ2ـ3ـ برگشت تعهدات بانک نسبت به ذينفع در زمان ارائه اسناد مطابقس به شرح زير در دفاتر ثبت ميگردد:
بد :حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده ـ ديداري /مدتدار

××××

به مبلغ اسناد ارائه شده پـس از
کسر پيشپرداخت مربوط

(کد حساب)5/3/2/0115 :

××××

بس :حساب طرا تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده

به مبلغ اسناد ارائه شده پـس از
کسر پيشپرداخت مربوط

(کد حساب)5/3/1/0115 :

6ـ2ـ4ـ در صورتي که از ذينفع بابت پيشپرداختس ضمانتنامه اخذ شده باشدس ثبت برگشت مبلغ ضمانتنامه مأخوذه

به عنوان وثيقه مبلغ پرداختي به ذينفعس به شرح زير ميباشد:
××××

بد :طرا حسابهاي انتظامي

مبلغ تعهد شده در ضمانتنامه

(کد حساب)5/3/2/0200 :

بس :حسابهاي انتظامي ـ ضمانتنامه پيشپرداخت اعتبار اسنادي

××××

مبلغ تعهد شده در ضمانتنامه

داخلي ـ ريالي
(کد حساب)5/3/1/0210 :

6ـ2ـ5ـ در صورتي که از ذينفع بابت پيشپرداختس ضمانتنامه اخذ شـده باشـدس ثبـت برگشـت تعـداد برگهـاي

ضمانتنامه مأخوذه به شرح زير ميباشد:
به ازاي هر برگ يک ريال

××××

بد :طرا حسابهاي انتظامي
(کد حساب)5/3/2/0200 :

بس :حسابهاي انتظامي ـ برگهاي اوراق بهادار و اشياء قيمتي
(کد حساب)5/3/1/0210 :
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××××

به ازاي هر برگ يک ريال

6ـ2ـ6ـ پس از ارائه اسناد مطابقس کارمزد گشايش اعتبار اسنادي داخلي تحققيافته محسوب و بـه شـرح زيـر در
دفاتر شناسايي ميگردد:
××××

بد :کارمزد سالهاي آينده ـ کارمزد گشايش اعتبار اسنادي 1داخلي

بــه مبلــغ کــارمزد گشــايش اعتبــار
اسنادي داخلي اسناد ارائه شده

(کد حسابهاي)3/2/0580 :

××××

بس :حساب کارمزد دريافتي

بــه مبلــغ کــارمزد گشــايش اعتبــار
اسنادي داخلي اسناد ارائه شده

(کد حساب)3/2/0800 :

تبصره ـ چنانچه تاريخ گشايش اعتبار اسنادي داخلي در يک دوره مالي و سررسيد آن در دوره ديگري باشدس بانـک
گشايشکننده بايد حسب ضوابط ابالغي از سوي بانـک مرکـزيس در مقطـع تهيـه صـورتهاي مـالي ثبـت
حسابداري الزم را بابت تعديل درآمد کارمزد گشايش اعتبار اسنادي داخلي در دفاتر خـود اعمـال نمايـد .در
صورت اتمام ارائه خدمات بانمي موضوع اين بند قبل از سررسيد اعتبار اسنادي داخلي از طريق ارائـه اسـناد
مطابقس تمامي مبلغ کارمزد باقيمانده بايد به صورت يکجا در مقطع مزبور شناسايي شود.
6ـ2ـ7ـ در اعتبار اسنادي داخلي مدتدارس ثبت حسابداري اخذ مياندريافت از متقاضي به شرح ذيل ميباشد:
××××

بد :صندوق يا حساب متقاضي

به مبلغ مياندريافت مأخوذه

(کد حساب)3/1/0010 :

بس :پيشدريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي (دولتي/غيردولتي)

××××

به مبلغ مياندريافت مأخوذه

(کد حسابهاي 369 :و )3/2/0368

6ـ2ـ7ـ1ـ به منظور الزام متقاضي به پرداخت مياندريافت به بانک گشايشکننده به هنگام ارائه اسناد مطابق يـا
تاريخ پذيرش اسناد از سوي متقاضيس بانک يادشده ميتواند موضوع مزبور را به عنوان شرط ضمن عقد الزم
خارجس در قرارداد فيمابين خود و متقاضي درج نمايد و مستند به مـواد ( )221و ( )230قـانون مـدني بـا وي
شرط نمايد که در صورت عدم ايفاي به موقع تعهد مربوط به مياندريافتس وي ملزم به پرداخـت مبلغـي بـه
عنوان خسارت ميباشد .در اين حالت و در صورت اسـتنماا متقاضـي از پرداخـت مياندريافـت بـه بانـک
گشايشکنندهس بانک مزبور مودف ميباشد در مقطع تهيه صورتهاي مالي وجهالتزام تأخير تأديه دين متعلقه
را محاسبه و به شرح زير در حسابها ثبت نمايد:
بد :وجه التزام دريافتني ـ اعتبار اسنادي داخلي ريالي

××××

متعلقه

(کد حساب)3/1/0798 :

بس :وجه التزام دريافتي از محل ساير مطالبات بانک
(کد حساب)3/2/0760 :

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن

××××

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن
متعلقه
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6ـ3ـ چنانچه اعتبار اسنادي داخليس ديداري باشدس بايد همزمان با پذيرش پرداخت توسط بانـک گشـايشکنندهس
ثبتهاي حسابداري زير در دفاتر وي اعمال شود:
6ـ3ـ1ـ ثبت حسابداري دريافت وجه از متقاضي:
××××

بد :صندوق يا حساب متقاضي

به مبلغ اسناد ارائه شده پس از کسر
پيشدريافت مأخوذه از متقاضي

(کد حساب)3/1/0010 :

××××

بس :بدهماران بابت اعتبارات اسنادي داخلي پرداخت شده

به مبلغ اسناد ارائه شده پس از کسر
پيشدريافت مأخوذه از متقاضي

(دولتي/غيردولتي)
(کدحسابهاي 791 :و )3/1/0781

6ـ3ـ2ـ در صورت استنماا متقاضي از پرداخت وجه در اعتبار اسنادي داخلـي ديـداري بـر پايـه جعالـهس بانـک
گشايشکننده مودف ميباشدس ضمن طبقهبندي بدهماران بابت اعتبار اسنادي داخلي پرداخـت شـدهس طبـق مفـاد
«دستورالعمل طبقهبندي داراييهاي مؤسسات اعتباري»س در مقطع تهيه صورتهاي مالي وجـهالتزام تـأخير تأديـه ديـن
متعلقه را به شرح زير در حسابها ثبت نمايد:
××××

بد :وجه التزام دريافتني ـ اعتبار اسنادي داخلي ريالي

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن
متعلقه

(کد حساب)3/1/0798 :

بس :وجه التزام دريـافتي از محـل سـاير مطالبـات
بانک ـ اعتبار اسنادي داخلي

××××

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن
متعلقه

(کد حساب)3/2/0760 :

6ـ4ـ چنانچه اعتبار اسنادي داخليس مدتدار باشدس بايد ثبتهاي حسابداري زيـر در دفـاتر بانـک گشـايشکننده
اعمال شود:
6ـ4ـ1ـ ثبت حسابداري در صورت دريافت وجه از متقاضي در سررسيد پرداخت اعتبار اسنادي داخلي مدتدار:
××××

بد :صندوق يا حساب متقاضي

به مبلغ اسناد ارائه شده پس از کسر
پيشدريافت و ميان دريافت مأخوذه

(کد حساب)3/1/0010 :

از متقاضي

بس :بدهماران بابت اعتبارات اسنادي و بروات مدتدار به ريال

××××

به مبلغ اسناد ارائه شده پس از کسر
پيشدريافت و ميان دريافت مأخوذه

(دولتي/غيردولتي)

از متقاضي

(کدحسابهاي 794 :و )3/1/0784
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6ـ4ـ2ـ ثبت حسابداري در صورت استنکاف متقاضي از پرداخت وجه در اعتبار اسنادي داخلي مدتدار در سررسيد پرداخت:

در صورت استنماا متقاضي از پرداخت وجه در اعتبار اسـنادي داخلـي مـدتدار بـر پايـه عقـد جعالـه در
سررسيد پرداخت اعتبار اسنادي داخلي مدتدار ثبت حسابداري زير در دفاتر بانک گشـايشکننده اعمـال
ميشود:
××××

بد :بدهماران بابت اعتبارات اسنادي داخلي پرداخت شده (دولتي/غيردولتي)

به مبلغ قابل مطالبه از متقاضي

(کدحسابهاي 791 :و )3/1/0781

××××

بد :پيش دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي (دولتي/غيردولتي)

بــه مبلــغ پيشدريافــت مــأخوذه از
متقاضي

(کد حسابهاي 369 :و )3/2/0368

××××

بس :بدهماران بابت اعتبارات اسنادي و بروات مدتدار به ريال

به مبلغ اسناد ارائه شده

(دولتي/غيردولتي)
(کدحسابهاي 794 :و )3/1/0784

6ـ4ـ3ـ در صورت استنماا متقاضي از پرداخت وجه در اعتبار اسنادي داخلي مـدتدار بـر پايـه عقـد جعالـه در
سررسيد پرداخت اعتبار اسنادي داخلي مدتدار ضمن اينکه حساب بـدهماران بابـت اعتبـارات اسـنادي
داخلي پرداخت شده به ريال (دولتي/غيردولتي) مشـمول طبقهبنـدي طبـق مفـاد «دسـتورالعمل طبقهبنـدي

داراييهاي مؤسسات اعتباري» ميشودس بانک گشايشکننده مودف ميباشد در مقطع تهيه صـورتهاي مـالي
وجهالتزام تأخير تأديه دين متعلقه را محاسبه و به شرح زير در حسابها ثبت نمايد:
××××

بد :وجه التزام دريافتني ـ اعتبار اسنادي داخلي ريالي

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن
متعلقه

(کد حساب)3/1/0798 :

بس :وجه التزام دريافتي از محل ساير مطالبات بانک
ـ اعتبار اسنادي داخلي

××××

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن
متعلقه

(کد حساب)3/2/0760 :

6ـ4ـ4ـ بانک گشايشکننده مودف است در صورت عدم تحقق معيارهاي شناسايي درآمد وفق ضوابط ابالغـي از
سوي بانک مرکزيس شناسايي درآمد وجهالتزام متعلقه به روش تعهدي (موضوع ثبتهاي رديـف 6ــ3ــ 2و
رديف 6ـ4ـ 3اين بخش) را متوقف نموده و ثبت حسابداري زير را براي تعديل حسـاب وجـه التـزام تـأخير
تأديه دين در مقاطع مزبور در دفاتر خود اعمال نمايد:
××××

بد :وجه التزام دريافتني ـ اعتبار اسنادي داخلي ريالي

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه شناسايي نشده

(کد حساب)3/1/0798 :

××××

بس :وجهالتزام معوق ساير مطالبات
(کد حساب)3/2/0769 :
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به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه شناسايي نشده

6ـ5ـ با توجه به تعيين تمليف مبلغ اعتبار اسنادي داخلي گشايش شدهس مانده تعهـدات متقاضـي در قبـال بانـک
گشايشکننده در زمان ارايه اسناد مطابق به وي در دفاتر بانک مورد اشاره برگشت ميگردد :
بــه مبلــغ باقيمانــده تعهــدات

××××

بد :طرا تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي

متقاضي

(کد حساب)5/3/2/0015 :

بــه مبلــغ باقيمانــده تعهــدات

××××

بس :تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي

متقاضي

(کد حساب)5/3/1/0015 :

7ـ ثبتهاي حسابداري بانکهاي تأييدکننده و تعيينشده در زمان ارائه اسناد از سوي ذينفع:

7ـ1ـ در صورتي که اسناد به بانک تأييدکننده يا بانک تعيينشده ارائه شودس بانکهاي مزبور بايد در بدو امر و قبـل
از هر گونه اقدامس ثبتهاي حسابداري ذيل را در دفاتر خود اعمال نمايند:
7ـ1ـ1ـ ثبت اسناد واصله در حسابهاي انتظامي:
××××

بد :حسابهاي انتظامي ـ اسناد واصله اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

به مبلغ اسناد ارائه شده

(کد حساب)5/3/1/0210 :

××××

بس :طرا حسابهاي انتظامي

به مبلغ اسناد ارائه شده

(کد حساب)5/3/2/0200 :

7ـ1ـ2ـ ثبت تعداد برگهاي اسناد واصله در حسابهاي انتظامي:

بد :حسابهاي انتظامي ـ اسناد واصله اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

××××

به ازاي هر برگ يک ريال

(کد حساب)5/3/1/0210 :

بس :طرا حسابهاي انتظامي

××××

به ازاي هر برگ يک ريال

(کد حساب)5/3/2/0200 :

تبصره ـ چنانچه اسناد توسط بانک تعيينشده به بانک گشايشکننده يا بانک تأييدکننده ارسال شـود يـا پـس از
بررسي اسناد ارائه شده از سوي ذينفع توسط بانک تأييدکنندهس مشخص گردد اسناد مزبور مغاير بوده و به
ذينفع عودت شود يا اسناد يادشده مورد قبول قرار گيرد و با ذينفع در خصـوص پرداخـت وجـه بـه وي در
اعتبار اسنادي داخلي ديداري و يا صدور سند تعهد پرداخت در اعتبار اسنادي داخلي مدتدار تعيين تمليـف
گردد يا توسط بانک تأييدکننده جهت وصول ارائه شودس ثبتهاي حسابداري فوق عينًا برگشت ميشود.
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1

7ـ1ـ3ـ ثبت حسابداري محاسبه و مطالبه کارمزد بررسي اسناد يا پذيرش پرداخت ،بر اساس مفـاد تبصـره ذيـل مـاده ()7
«ضواب

نا ر بر تعرفههاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي»:

بد :صندوق يا حساب متقاضي/ذينفع يا بدهماران موقت به ريال

به مبلغ کارمزد متعلقه

××××

(کد حساب )3/1/0010 :يا (کد حساب)3/1/1170 :

××××

بس :حساب کارمزد دريافتي

به مبلغ کارمزد متعلقه

(کد حساب)3/2/0800 :

7ـ2ـ در صورتيکه اسناد ارائه شده از سوي ذينفع مطـابق باشـدس همزمـان بـا پـذيرش پرداخـتس تعهـد بانـک
تأييدکننده اندام شده استس لذا برگشت تعهدات بانک يادشده به شرح زير در دفاتر ثبت ميشود:
××××

بد :تعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير بانکها

به مبلغي که تعهـد آن ايفـاء
گرديده است

(کد حساب)5/3/2/0118 :

بس :طرا تعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير بانکها

××××

به مبلغي که تعهـد آن ايفـاء
گرديده است

(کد حساب)5/3/1/0118 :

تبصره ـ چنانچه اعتبار اسنادي داخلي مدتدار باشد و اسناد مطابق از سوي ذينفع بـه بانـک گشـايشکننده ارائـه
گرددس سند تعهد پرداخت توسط بانک مزبور صادر گرديده و لذا تعهدات بانک تأييدکننده وفق ثبت فوق در
سررسيد سند تعهد پرداخت برگشت داده ميشود.

7ـ3ـ در صورتي که اسناد مطابق ارائه شده مربوط به اعتبار اسنادي داخلي ديداري باشـدس بانـک تعيينشـده (در
صورت اخذ مدوز قبلي بانک گشايشکننده) و يا بانک تأييدکننده مودف به پذيرش پرداخت و پرداخت وجـه
به ذينفع ميباشدس لذا عالوه بر ثبتهاي حسابداري رديف (7ـ )1و (7ـ)2س در تـاريخ يادشـده ثبـت ذيـل در
دفاتر بانکهاي مزبور اعمال ميشود:
به مبلغ پرداختشده به ذينفع

××××

بد :حساب بين بانکها
(کد حساب)3/1/0230 :

بس :حساب ذينفع/حساب انواع چکهاي بانمي فروخته شده
(کد حساب)3/2/0310 :
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××××

به مبلغ پرداختشده به ذينفع

7ـ3ـ1ـ بانک تعيينشده و يا بانک تأييدکننده پس از پرداخت وجه به ذينفعس اسناد مربوط به آن را جهت وصـول
به بانک ذيربط ارسال ميدارد .پس از دريافت وجه مزبورس بانک تعيينشده و يا بانک تأييدکننده وصول مبلغ
مذکور را به شرح ذيل در حسابها ثبت مينمايد:
بد :صندوق يا حساب بانک گشايشکننده/بانک تأييدکننده

به مبلغ دريافتشده

××××

(کد حساب)3/1/0010 :

××××

بس :حساب بين بانکها

به مبلغ دريافتشده

(کد حساب)3/1/0230 :

7ـ4ـ در صورتي که اسناد مطابق ارائه شده مربوط به اعتبار اسنادي داخلي مدتدار باشـدس بانـک تعيينشـده (در
صورت اخذ مدوز قبلي بانک گشايشکننده) و يا بانک تأييدکننده مودف به پذيرش پرداخت و تعهد پرداخت
وجه آن به ذينفع در سررسيد پرداخت ميباشدس لذا بانکهاي مزبور بايد عالوه بر ثبتهاي حسابداري رديـف
(7ـ )1و (7ـ)2س در تاريخ پذيرش پرداخت (صدور سند تعهد پرداخت)س رويداد مالي يادشده را به شرح زيـر
در دفاتر خود ثبت نمايند:
به مبلغ وجه اسناد که بايد در سررسـيدس پرداخـت

××××

بد :حساب بين بانکها

گردد

(کد حساب)3/1/0230 :

××××

بس :ح ساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات

به مبلغ وجه اسناد که بايد در سررسـيدس پرداخـت
گردد

ريالي مدتدار (دولتي/غيردولتي) ـ سند تعهـد پرداخـت اعتبـار اسـنادي
داخلي ـ ريالي
(کد حسابهاي 794 :و )3/2/0784

7ـ4ـ1ـ در سررسيد پرداختس بانک تعيينشده و يا بانک تأييدکننده همزمان با پرداخت وجه به ذينفـع و تسـويه
حساب با ويس بايد ثبت حسابداري زير در دفاتر خود صادر نمايند:
بد :حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ريالي

××××

به مبلغ پرداختشده

مدتدار (دولتي/غيردولتي) ـ سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي
(کد حسابهاي 794 :و )3/2/0784

بس :حساب ذينفع/حساب انواع چکهاي بانمي فروخته شده
(کد حساب)3/2/0310 :
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××××

به مبلغ پرداختشده

7ـ4ـ2ـ در سررسيد پرداختس وصول وجه از بانک ذيربطس به شرح ذيـل در دفـاتر بانـک تعيينشـده و يـا بانـک
تأييدکننده اعمال ميشود:
بد :صندوق يا حساب بانک گشايشکننده/بانک تأييدکننده

به مبلغ دريافتشده

××××

(کد حساب)3/1/0010 :

بس :حساب بين بانکها

××××

به مبلغ دريافتشده

(کد حساب)3/1/0230 :

تبصره ـ در صورت ارائه اسناد مطابق به بانک تأييدکننده و يا بانک تعيينشده و پذيرش پرداخت توسط بانکهـاي
يادشدهس بانک گشايشکننده ميبايست به محض اطالعس ثبتهاي حسابداري الزم از جمله شناسايي بدهي
به بانک تأييدکننده/تعيين شده و برگشت تعهدات در قبال ذينفع و متقاضي را در دفاتر خود اعمال نمايد.

8ـ ثبتهاي حسابداري اصالح اعتبار اسنادي داخلي:

8ـ1ـ چنانچه وفق مفاد فصل پندم «دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريـالي»س حسـب درخواسـت متقاضـيس
پذيرش بانک گشايشکننده و موافقت ذينفعس اعتبار اسنادي داخلي اصالح گرددس به عنوان مثال؛ سررسيد يـا
مبلغ اعتبار اسنادي داخلي تغيير يابدس بانکهاي ذيربط مودفند در دفاتر خـود تمـامي ثبتهـاي حسـابداري
مرتبط با آن اصالحيهس از جمله ثبتهاي حسابداري تعديل وثايقس کارمزد و تعهدات را به شرح مندرج در اين
دستورالعمل اعمال نمايند .در صورت موافقت بانک تأييدکننده با اصالح اعتبار اسنادي داخليس بانک مزبور نيز
مودف ميباشد؛ ثبتهاي اصالحي الزم را در دفاتر خود اعمال نمايد.

9ـ ثبتهاي حسابداري درخواست ابطال يا انقضاي مدت اعتبار اسنادي داخلي و عدم ارائه اسناد مطابق از سوي ذينفع:

9ـ1ـ در صورتيکه قبل از سررسيد اعتبار اسنادي داخليس بنا به هر دليلي درخواست ابطال اعتبـار اسـنادي داخلـي
مطرح و بر اساس ضوابط و مقرراتس با اين موضوع موافقت و اعتبار اسنادي داخلي مزبور ابطـال گـردد و يـا
مدت اعتبار اسنادي داخلي به اتمام رسيده باشد و در طي اين مدتس ذينفع اسناد مطابق را ارائه ننموده باشد
و يا در صورت مغايرت در اسناد و اعالم به متقاضيس وي عدم موافقت خود را در ايـن رابطـه ادهـار داشـته
باشد؛ بانکهاي ذيربط مودف ميباشندس ثبتهاي حسابداري مربوط بـه برگشـت پيشدريافـتس تعهـداتس
وثايقس قراردادها و  ...را در دفاتر خود اعمـال نماينـد .همينـين بانـک گشـايشکننده مودـف ميباشـد؛ در
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چارچوب ماده (« )4ضواب نا ر بر تعرفههاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي» مبلغ کـارمزد گشـايش اعتبـار
اسنادي داخلي موضوع ماده ( )3ضوابط مذکور را پس از کسر حداکثر  90درصد به عنوان جبـران هزينـههاي
عملياتي بانکس به متقاضي عودت دهد .لذا ثبت حسابداري زير در دفاتر وي اعمال خواهد شد:
××××

1
داخلي
بد :کارمزد سالهاي آينده ـ کارمزد گشايش اعتبار اسنادي

به مبلغ مانده حساب

(کد حسابهاي)3/2/0580 :

××××

بس :صندوق/حساب متقاضي

به مبلغ برگشتشده به متقاضي

(کد حساب)3/1/0010 :

××××

بس :حساب کارمزد دريافتي

به مبلغ مابهالتفاوت بابت جبران هزينـههـاي
عملياتي بانک گشايشکننده

(کد حساب)3/2/0800 :

10ـ ثبتهاي حسابداري بانکگشايشکننده در زمان وصول بدهي سررسيدشده پرداخت نشده متقاضي:

10ـ1ـ بانک گشايشکننده مودف است در زمان وصـول بـدهي سررسيدشـده پرداخـت نشـده متقاضـيس ضـمن
بروزرساني سرفصل حساب وجه التزام دريافتني (کد حساب  )3/1/0798از تاريخ آخـرين محاسـبه تـا تـاريخ
وصول (وفق ثبتهاي رديف 6ـ4ـ 3و 6ـ4ـ)4س نسبت به ثبت وصول بدهي به شرح ذيل اقدام نمايد:
بد :صندوق يا حساب متقاضي

به مبلغ وصولي

××××

(کد حساب)3/1/0010 :

بس :بدهماران بابت اعتبارات اسنادي داخلي پرداخت شده

××××

به مبلغ وصولي از بدهي متقاضي بابت اصل

(دولتي/غيردولتي)
(کدحسابهاي 791 :و )3/1/0781

بس :وجه التزام دريافتني ـ اعتبار اسنادي داخلي ريالي

××××

به مبلغ وصولي از بدهي متقاضي بابت وجـهالتزام
تأخير تأديه دين

(کد حساب)3/1/0798 :

10ـ1ـ1ـ بانک گشايشکننده مودف است همزمان با ثبت وصول بدهي سررسيدشـده پرداخـت نشـده متقاضـيس
شناسايي مددد درآمد مطالباتي که شناسايي درآمد آنها متوقف شده است را وفق ضوابط ابالغـي از سـوي
بانک مرکزيس در دفاتر خود ثبت نمايد.

2

11ـ ثبتهاي حسابداري زمان تسويه قرارداد جعاله:

11ـ1ـ پس از تسويه کامل قرارداد جعالهس قرارداد مزبور به شرح ذيل از حسابهاي انتظامي برگشت ميشود:
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به مبلغ يک ريال

××××

بد :طرا حسابهاي انتظامي
(کد حساب)5/3/2/0200 :

××××

بس :حسابهاي انتظامي ـ قراردادهاي جعاله اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

به مبلغ يک ريال

(کد حساب)5/3/1/0210 :

11ـ2ـ پس از استرداد وثايق مأخوذهس حسابهاي انتظامي مربوط به وثـايق مـأخوذه بـه شـرح ذيـل از حسـابها
برگشت ميشود:
به مبلغ ترهين اموال/ارزش کارشناسـي اشـياء

××××

بد :طرا حسابهاي انتظامي

قيمتي/مبلـــغ تعهـــد شـــده اوراق بهـــادار

(کد حساب)5/3/2/0200 :

مأخوذه/قيمت مورد محاسبه سهام

بس :حسابهاي انتظامي ـ وثايق اعتبار اسنادي داخلي ـ

××××

به مبلغ ترهين اموال/ارزش کارشناسـي اشـياء
قيمتي/مبلـــغ تعهـــد شـــده اوراق بهـــادار

ريالي

مأخوذه/قيمت مورد محاسبه سهام

(کد حساب)5/3/1/0210 :

11ـ3ـ تعداد برگهاي اوراق بهادار و قطعههاي اشياء قيمتي به ازاي هر برگ و يا قطعهس يک ريال به شرح ذيـل از
حسابها برگشت ميشود:
به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال

××××

بد :طرا حسابهاي انتظامي
(کد حساب)5/3/2/0200 :

بس :حسابهاي انتظامي ـ برگهاي اوراق بهادار و اشياء قيمتي
(کد حساب)5/3/1/0210 :
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××××

به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال

بخش دوم :عمليات حسابداري اعتبار اسنادي داخلي در قالب عقد مرابحه
عمليات حسابداري مربوط به اعتبار اسنادي داخلي در قالب عقد مرابحه به شرح ذيل ميباشد:

1ـ ثبتهاي حسابداري پيشدريافت و وثايق مأخوذه:

1ـ1ـ مبلغ پيشدريافت مأخوذه از متقاضي وفق ماده (« )4دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي»س بايد به شرح
ذيل در حسابها ثبت شود:
××××

بد :صندوق يا حساب متقاضي

به مبلغ پيشدريافت مأخوذه

(کد حساب)3/1/0010 :

بس :پيشدريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي (دولتي/غيردولتي)

××××

به مبلغ پيشدريافت مأخوذه

(کد حسابهاي 369 :و )3/2/0368

1ـ2ـ قبل از انعقاد قرارداد فيمابين متقاضي و بانک گشايشکنندهس بايد وثايق و تضامين الزم و کـافي وفـق مفـاد
مواد ( )6و (« )7دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي»از متقاضي اخذ شود .پس از اخذ وثايق از متقاضيس
چنانچه وثايق مزبور از نوع اموال منقول و يا غيرمنقول باشدس به مبلغ ترهينس اگر از نوع اشياء قيمتي باشدس به
ارزش کارشناسي اشياء مزبورس در صورتيکه از نوع اوراق بهادار تضميني باشدس به مبلغ تعهد شده و چنانچه
از نوع سهام باشدس به مبلغ قيمت مورد محاسبهس به شرح ذيل در حسابها ثبت ميشود:
بد :حسابهاي انتظامي ـ وثايق اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

به مبلغ ترهين اموال/ارزش کارشناسـي اشـياء

××××

قيمتي/مبلـــغ تعهـــد شـــده اوراق بهـــادار

(کد حساب)5/3/1/0210 :

مأخوذه/قيمت مورد محاسبه سهام

××××

بس :طرا حسابهاي انتظامي

به مبلغ ترهين اموال/ارزش کارشناسـي اشـياء
قيمتي/مبلـــغ تعهـــد شـــده اوراق بهـــادار

(کد حساب)5/3/2/0200 :

مأخوذه/قيمت مورد محاسبه سهام

1ـ3ـ تعداد برگهاي اوراق بهادار و قطعههاي اشياء قيمتي به ازاي هر برگ و يا قطعهس يک ريال به شـرح ذيـل در
حسابها ثبت ميشود:
بد :حسابهاي انتظامي ـ برگهاي اوراق بهادار و اشياء قيمتي

به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال

××××

(کد حساب)5/3/1/0210 :

××××

بس :طرا حسابهاي انتظامي
(کد حساب)5/3/2/0200 :

23

به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال

1ـ4ـ محاسبه و اخذ کارمزد ارزيابي وثايق در چارچوب ضوابط ابالغيس به شرح زير در حسابها ثبت ميگردد:
به مبلغ کارمزد متعلقه

××××

بد :صندوق يا حساب متقاضي
(کد حساب)3/1/0010 :

××××

بس :حساب کارمزد دريافتي

به مبلغ کارمزد متعلقه

(کد حساب)3/2/0800 :

2ـ ثبتهاي حسابداري زمان انعقاد قرارداد با متقاضي در قالب عقد مرابحه:

2ـ1ـ طبق مفاد «دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي»س چنانچـه موضـوع اعتبـار اسـنادي داخلـي در زمـان
گشايش آنس کاالي موجود يا خدمت باشدس گشايش اعتبار اسـنادي داخلـي بـر پايـه عقـد مرابحـه صـورت
ميپذيرد .در اينصورت بايد بين بانک گشايشکننده و متقاضيس عقد مرابحـه منعقـد شـود کـه در حسـاب
انتظامي قراردادها به مبلغ يک ريال به شرح ذيل ثبت ميگردد:
بد :حسابهاي انتظامي ـ قراردادهاي مرابحه اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

به مبلغ يک ريال

××××

(کد حساب)5/3/1/0210 :

××××

بس :طرا حسابهاي انتظامي

به مبلغ يک ريال

(کد حساب)5/3/2/0200 :

2ـ2ـ مبلغ دريافتي بابت ابطال تمبر مالياتي بايد به شرح ذيل در حسابها ثبت شود:
به مبلغ تمبر

××××

بد :صندوق يا حساب متقاضي
(کد حساب)3/1/0010 :

××××

بس :حساب تمبر مالياتي

به مبلغ تمبر

(کد حساب)3/1/0050 :

3ـ ثبتهاي حسابداري گشايش اعتبار اسنادي داخلي و ابالغ آن به ذينفع:

3ـ1ـ پس از انعقاد قرارداد مرابحه فيمابين بانک گشايشکننده و متقاضيس بانـک مزبـور در چـارچوب ضـوابط و
مقرراتس اقدام به گشايش اعتبار اسنادي داخلي به نفع ذينفع مينمايد .در اين مرحله بابـت تعهـدات بانـک
گشايشکننده به ذينفعس سند حسابداري زير صادر ميگردد:
بد :حساب طرا تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده

××××

به مبلغ اعتبـار اسـنادي داخلـي
گشايششده

(کد حساب)5/3/1/0115 :

بس :حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده ـ ديداري/مدتدار

××××

به مبلغ اعتبـار اسـنادي داخلـي
گشايششده

(کد حساب)5/3/2/0115 :
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3ـ2ـ مبلغ دريافتي بابت ابطال تمبر مالياتي بايد به شرح ذيل در حسابها ثبت شود:
به مبلغ تمبر

××××

بد :صندوق يا حساب متقاضي
(کد حساب)3/1/0010 :

××××

بس :حساب تمبر مالياتي

به مبلغ تمبر

(کد حساب)3/1/0050 :

3ـ3ـ در زمان گشايش اعتبار اسنادي داخليس بر اساس مفاد مـاده (« )3ضواب نا ر بر تعرفههاي بانکي اعتبار اسنادي

داخلي ـ ريالي»س سود مرابحه نقدي محاسبه و با توجه به اينکه در اين مقطع شرايط تحقـق درآمـد مزبـور
کامل نشده استس در صورت دريافت وجهس رويداد مالي يادشده به شرح ذيل در حسابها ثبت ميگردد:
××××

بد :صندوق/حساب متقاضي

به مبلغ سود محاسبه شده مرابحه نقدي

(کد حساب)3/1/0010 :

××××

بس :کارمزد سالهاي آينده ـ سود مرابحه نقدي

به مبلغ سود محاسبه شده مرابحه نقدي

(کد حسابهاي)3/2/0580 :

تبصره ـ چنانچه تاريخ گشايش اعتبار اسنادي داخلي در يک دوره مالي و سررسيد آن در دوره ديگري باشدس بانـک
گشايشکننده بايد حسب ضوابط ابالغي از سوي بانـک مرکـزيس در مقطـع تهيـه صـورتهاي مـالي ثبـت
حسابداري الزم را بابت تعديل درآمد کارمزد گشايش اعتبار اسنادي داخلي در دفاتر خود اعمال نمايد.

3ـ4ـ از آنجايي که در زمان گشايش اعتبار اسنادي داخليس متقاضي نيز در خصوص تأمين مبلـغ اعتبـار اسـنادي
داخلي گشايششدهس در قبال بانک گشايشکننده متعهد ميگردد لذا تعهدات وي به شرح ذيل در دفاتر بانک
يادشده ثبت ميشود:
بد :تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي

××××

به مبلغ اعتبار اسنادي داخلي گشايششـده پـس از
کسر پيشدريافت از متقاضي

(کد حساب)5/3/1/0015 :

بس :طرا تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي

××××

به مبلغ اعتبار اسنادي داخلي گشايششـده پـس از
کسر پيشدريافت از متقاضي

(کد حساب)5/3/2/0015 :

3ـ5ـ بر اساس مفاد ماده (« )5ضواب نا ر بر تعرفههاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي»س درصـورتي ابـالغ پيـام
گشايش/اصالح اعتبار اسنادي داخلي به ذينفع مشمول اخذ کارمزد ميگردد که از طريق بانک ديگري به غير
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از بانک گشايشکننده صورت پذيرد .لذا در اين مرحلهس بانک گشايشکننده بابت ابالغ اعتبار اسنادي داخلـي
به ذينفعس ولو اينکه از طريق شعب ديگر همان بانک صورت پذيردس مداز به دريافت کارمزد ابالغ نميباشـد.
ليمن کارمزد بانک ابالغکننده بابت ابالغ پيام گشايش/اصالح اعتبار اسنادي داخلي به ذينفعس به شرح ذيل در دفاتر
بانک يادشده ثبت ميگردد:

بد :صندوق يا حساب متقاضي/ذينفع يا بدهماران موقت به ريال

به مبلغ کارمزد متعلقه

××××

(کد حساب )3/1/0010 :يا (کد حساب)3/1/1170 :

××××

بس :حساب کارمزد دريافتي

به مبلغ کارمزد متعلقه

(کد حساب)3/2/0800 :

4ـ ثبتهاي حسابداري تأييد اعتبار اسنادي داخلي:

4ـ1ـ چنانچه بنا به درخواست و يا اجازه بانک گشايشکنندهس بانک ديگري تأييد خود را بر اعتبار اسنادي داخلـي
بيافزايدس بانک تأييدکننده بايد ثبت حسابداري زير را بابت تأييديه مذکور در دفاتر خود اعمال نمايد:
بد :طرا تعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير بانکها

بــه مبلــغ کــل اعتبــار اســنادي داخلــي

××××

گشايششده

(کد حساب)5/3/1/0118 :

بس :تعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير بانکها

بــه مبلــغ کــل اعتبــار اســنادي داخلــي

××××

گشايششده

(کد حساب)5/3/2/0118 :

4ـ2ـ بر اساس مفاد مـاده (« )6ضواب نا ر بر تعرفههاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ـ ريـالي»س مبلـغ کـارمزد بانـک
تأييدکننده بابت تأييد اعتبار اسنادي داخليس به شرح زير در دفاتر وي ثبت ميگردد:
بد :صندوق يا حساب متقاضي/ذينفع يا بدهماران موقت به ريال

به مبلغ کارمزد متعلقه

××××

(کد حساب )3/1/0010 :يا (کد حساب)3/1/1170 :

بس :حساب کارمزد سالهاي آينده

1

××××

به مبلغ کارمزد متعلقه

(کد حساب)3/2/0580 :

تبصره ـ چنانچه تاريخ گشايش اعتبار اسنادي داخلي در يک دوره مالي و سررسيد آن در دوره ديگري باشدس بانـک
تأييدکننده بايد حسب ضوابط ابالغي از سوي بانک مرکزيس در مقطع تهيه صورتهاي مالي ثبت حسـابداري
الزم را بابت تعديل درآمد کارمزد تأييد اعتبار اسنادي داخلي در دفاتر خود اعمال نمايد.
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5ـ ثبت حسابداري پيشپرداخت به ذينفع:
5ـ1ـ پيشپرداخت به ذينفع همراه با اخذ ضمانتنامه پيشپرداخت بانکي از وي:

5ـ1ـ1ـ چنانچه مقرر شده باشد؛ وفق ماده (« )12دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي» بخشي از وجـه
اعتبار اسنادي داخلي به عنوان پيشپرداخت به ذينفع پرداخت گرددس حسب مفـاد دسـتورالعمل مزبـورس
ابتدا بايد وجه آن از سوي متقاضي تأمين گرددس لذا ثبت حسابداري زيـر بابـت دريافـت وجـه مزبـور از
متقاضي به شرح زير در دفاتر بانک گشايشکننده اعمال ميگردد:
به مبلغ دريافتي از متقاضي

××××

بد :صندوق/حساب متقاضي
(کد حساب)3/1/0010 :

××××

بس :پيش دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي (دولتي/غيردولتي)

به مبلغ دريافتي از متقاضي

(کد حسابهاي 369 :و )3/2/0368

5ـ1ـ 2ـ پس از دريافت وجه از متقاضيس مبلغ مزبور صرفًا بايد در مقابل اخذ ضمانتنامه پيشپرداخت بانمي
از ذينفعس به وي پرداخت گردد .ثبتهاي حسابداري اخذ ضمانتنامه پيشپرداخت بانمي از ذينفع معادل
مبلغ تعهد شدهس به شرح زير در دفاتر اعمال ميگردد:
5ـ1ـ2ـ1ـ ثبت مبلغ ضمانتنامه مأخوذه به عنوان وثيقه مبلغ پرداختي:
بد :حسابهاي انتظامي ـ ضمانتنامه پيشپرداخت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

××××

مبلغ تعهد شده در ضمانتنامه

(کد حساب)5/3/1/0210 :

××××

بس :طرا حسابهاي انتظامي

مبلغ تعهد شده در ضمانتنامه

(کد حساب)5/3/2/0200 :

5ـ1ـ2ـ2ـ ثبت تعداد برگهاي ضمانتنامه:

بد :حسابهاي انتظامي ـ برگهاي اوراق بهادار و اشياء قيمتي

به ازاي هر برگ يک ريال

××××

(کد حساب)5/3/1/0210 :

××××

بس :طرا حسابهاي انتظامي

به ازاي هر برگ يک ريال

(کد حساب)5/3/2/0200 :

5ـ1ـ3ـ پرداخت وجه مقرر شده به ذينفعس به شرح زير در حسابها ثبت ميشود:
بد :حساب بدهماران موقت/ريال ـ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

به مبلغ پرداخت شده

××××

(کد حساب)3/1/1170 :

بس :حساب ذينفع/حساب انواع چکهاي بانمي فروخته شده
(کد حساب)3/2/0310 :
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××××

به مبلغ پرداخت شده

5ـ1ـ4ـ از آنجايي که با پرداخت بخشي از وجه اعتبار اسنادي داخلي به ذينفعس تعهدات بانک گشايشکننده
و بانک تأييدکننده (در صورت وجود) نسبت به ذينفع کاهش مييابدس لذا در دفـاتر بانکهـاي يادشـدهس
ثبتهاي حسابداري برگشت بخشي از تعهدات مزبور به شرح ذيل اعمال ميگردد:
5ـ1ـ4ـ1ـ ثبت حسابداري برگشت بخشي از تعهدات در دفاتر بانک گشايشکننده:
بد :حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده ـ ديداري/مدتدار

××××

به مبلغ پرداخت شده به ذينفع

(کد حساب)5/3/2/0115 :

××××

بس :حساب طرا تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده

به مبلغ پرداخت شده به ذينفع

(کد حساب)5/3/1/0115 :

5ـ1ـ4ـ2ـ ثبت حسابداري برگشت بخشي از تعهدات در دفاتر بانک تأييدکننده:
××××

بد :تعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير بانکها

به مبلغ پرداخت شده به ذينفع

(کد حساب)5/3/2/0118 :

بس :طرا تعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير بانکها

××××

به مبلغ پرداخت شده به ذينفع

(کد حساب)5/3/1/0118 :

5ـ1ـ5ـ با توجه به تأمين بخشي از مبلغ اعتبار اسنادي داخلي گشايششده از سوي متقاضيس تعهـد وي در قبـال
بانک گشايشکننده کاهش مييابد لذا تعهدات وي به شرح ذيل در دفاتر بانک مورد اشاره برگشت ميگردد:
بد :طرا تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي

××××

به مبلغ دريافتي از متقاضي

(کد حساب)5/3/2/0015 :

بس :تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي

××××

به مبلغ دريافتي از متقاضي

(کد حساب)5/3/1/0015 :

5ـ2ـ پيشپرداخت به ذينفع بدون اخذ ضمانتنامه پيشپرداخت بانکي از وي:

5ـ 2ـ1ـ چنانچه به استناد مفاد تبصره ( )2ماده (« )12دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي»س بـا قبـول
تمامي مسئوليتهاي مترتبه توسط متقاضيس پيشپرداخت به ذينفع بدون اخذ ضمانتنامه پيشپرداخت
بانمي از وي صورت پذيردس بانک گشايشکننده در رابطه با وجه مزبورس مطالبه و يا بدهي نخواهد داشـت
و صرفًا به عنوان واسطهس مبلغ يادشده را از متقاضي دريافت و به ذينفع پرداخت مينمايد .در اين حالت
تعهد بانک و مشتري بابت مبلغ اعتبار اسنادي داخلي کاهش مييابد و عالوه بر اعمال ثبتهاي اصالحي
الزم بابت کاهش مبلغ اعتبار اسنادي داخلي به شرح رديـف ( )8بخـش دوم ايـن دسـتورالعملس سـاير
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رويدادها به شرح ذيل در دفاتر اعمال ميگردد .از اينرو ثبت حسابداري زير بابت دريافت وجه مزبور از
متقاضي به شرح زير در دفاتر بانک گشايشکننده اعمال ميگردد:
به مبلغ دريافتي از متقاضي

××××

بد :صندوق/حساب متقاضي
(کد حساب)3/1/0010 :

××××

بس :بستانماران موقت/ريال

به مبلغ دريافتي از متقاضي

(کد حسابهاي)3/2/0650 :

5ـ 2ـ2ـ پرداخت وجه مقرر شده به ذينفعس به شرح زير در حسابها ثبت ميشود:
به مبلغ پرداخت شده

××××

بد :بستانماران موقت/ريال
(کد حسابهاي)3/2/0650 :

بس :حساب ذينفع/حساب انواع چکهاي بانمي فروخته شده

××××

به مبلغ پرداخت شده

(کد حساب)3/2/0310 :

5ـ2ـ3ـ از آنجايي که با پرداخت بخشي از وجه اعتبار اسنادي داخلي به ذينفعس تعهدات بانک گشايشکننده
و بانک تأييدکننده (در صورت وجود) نسبت به ذينفع کاهش مييابدس لذا در دفـاتر بانکهـاي يادشـدهس
ثبتهاي حسابداري برگشت بخشي از تعهدات مزبور به شرح ذيل اعمال ميگردد:
5ـ2ـ3ـ1ـ ثبت حسابداري برگشت بخشي از تعهدات در دفاتر بانک گشايشکننده:
بد :حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده ـ ديداري/مدتدار

××××

به مبلغ پرداخت شده به ذينفع

(کد حساب)5/3/2/0115 :

بس :حساب طرا تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده

××××

به مبلغ پرداخت شده به ذينفع

(کد حساب)5/3/1/0115 :

5ـ2ـ3ـ2ـ ثبت حسابداري برگشت بخشي از تعهدات در دفاتر بانک تأييدکننده:

بد :تعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير بانکها

××××

به مبلغ پرداخت شده به ذينفع

(کد حساب)5/3/2/0118 :

بس :طرا تعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير بانکها
(کد حساب)5/3/1/0118 :
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××××

به مبلغ پرداخت شده به ذينفع

5ـ2ـ4ـ با توجه به تأمين بخشي از مبلغ اعتبار اسنادي داخلي گشايششده از سوي متقاضيس تعهـد وي در قبـال
بانک گشايشکننده کاهش مييابد لذا تعهدات وي به شرح ذيل در دفاتر بانک مورد اشاره برگشت ميگردد:
به مبلغ دريافتي از متقاضي

××××

بد :طرا تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي
(کد حساب)5/3/2/0015 :

به مبلغ دريافتي از متقاضي

××××

بس :تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي
(کد حساب)5/3/1/0015 :

6ـ ثبتهاي حسابداري بانک گشايشکننده در زمان ارائه اسناد:

6ـ1ـ در صورتي که اسناد مستقيمًا يا از طريق بانک تعيينشده جهـت پرداخـت يـا بانـک تأييدکننـده بـه بانـک
گشايشکننده ارائه شودس بانک گشايشکننده بايد در بدو امـر و قبـل از بررسـي اسـنادس نسـبت بـه اعمـال
ثبتهاي حسابداري ذيل در دفاتر خود اقدام نمايد:
6ـ1ـ1ـ ثبت مبلغ اسناد واصله در حسابهاي انتظامي:
××××

بد :حسابهاي انتظامي ـ اسناد واصله اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

به مبلغ اسناد ارائه شده

(کد حساب)5/3/1/0210 :

××××

بس :طرا حسابهاي انتظامي

به مبلغ اسناد ارائه شده

(کد حساب)5/3/2/0200 :

6ـ1ـ2ـ ثبت تعداد برگهاي اسناد واصله در حسابهاي انتظامي:

بد :حسابهاي انتظامي ـ اسناد واصله اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

××××

به ازاي هر برگ يک ريال

(کد حساب)5/3/1/0210 :

××××

بس :طرا حسابهاي انتظامي

به ازاي هر برگ يک ريال

(کد حساب)5/3/2/0200 :

تبصره ـ چنانچه پس از بررسي اسناد ارائه شده از سوي ذينفعس مشخص گردد اسناد مزبور مغاير بوده و به ذينفـع
عودت شود يا اسناد يادشده مورد قبول قرار گيرد و با ذينفع در خصوص پرداخـت وجـه بـه وي در اعتبـار
اسنادي داخلي ديداري و يا صدور سند تعهد پرداخت در اعتبار اسنادي داخلي مدتدار تعيين تمليف گرددس
ثبتهاي حسابداري رديفهاي (6ـ1ـ )1و (6ـ1ـ )2فوق عينًا برگشت ميشود.
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6ـ1ـ3ـ ثبت حسابداري محاسبه و مطالبه کارمزد بررسي اسناد يا پذيرش پرداخت ،بر اساس مفاد ماده (« )7ضواب

نا ر بـر

تعرفههاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي»:

بد :صندوق يا حساب متقاضي/ذينفع يا بدهماران موقت به ريال

به مبلغ کارمزد متعلقه

××××

(کد حساب )3/1/0010 :يا (کد حساب)3/1/1170 :

××××

بس :حساب کارمزد دريافتي

به مبلغ کارمزد متعلقه

(کد حساب)3/2/0800 :

6ـ2ـ چنانچه اسناد ارائه شده از سوي ذينفع ،پس از بررسي حسب ضواب بررسي اسناد ،مطـابق باشـد و يـا در صـورت
مغايرت در اسنادس در چارچوب مفاد مقررات متحدالشمل اعتبـارات اسـنادي ()UCPس بانـک گشـايشکننده
مغايرت مزبور را به متقاضي اعالم و وي نيـز موافقـت خـود را در ايـن رابطـه ادهـار داشـته باشـدس بانـک
گشايشکننده بايد ثبتهاي حسابداري زير را در دفاتر خود اعمال نمايد:

6ـ2ـ1ـ در اعتبار اسنادي داخلي ديداريس ثبت حسابداري پرداخت وجه به ذينفع به شرح ذيل ميباشد:
بد :اموال/خدمات خريداري شده براي مرابحه (دولتي/غيردولتي)

××××

به مبلغ بهاي تمامشـده اموال/مبلـغ
اسناد ارائه شده

(کدحسابهاي 875 :و )3/1/0885

بس :حساب بدهماران موقت/ريال ـ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

××××

به مبلغ پيش پرداختشده به ذينفع
بابت اسناد مذکور

(کد حساب)3/1/1170 :

بس :حساب ذينفع/حساب انواع چکهاي بانمي فروخته شده

××××

به مبلغ پرداختشده

(کد حساب)3/2/0310 :

6ـ2ـ2ـ در اعتبار اسنادي داخلي مدتدارس ثبت حسابداري صدور سند تعهد پرداخت به شرح ذيل ميباشد:
بد :اموال/خدمات خريداري شده براي مرابحه (دولتي/غيردولتي)

به مبلغ بهاي تمامشده اموال/مبلغ

××××

اسناد ارائه شده

(کدحسابهاي 875 :و )3/1/0885

بس :حساب بدهماران موقت/ريال ـ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

××××

بــه مبلــغ پيشپرداختشــده بــه
ذينفع بابت اسناد مذکور

(کد حساب)3/1/1170 :

بس :حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ريـالي
مدتدار (دولتي/غيردولتي) ـ سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي
(کد حسابهاي 794 :و )3/2/0784
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××××

به مبلغ باقيمانده وجـه اسـناد کـه
بايد در سررسيدس پرداخت گردد

6ـ2ـ2ـ1ـ در اعتبار اسنادي داخلي مدتدارس در سررسيد پرداختس همزمان با پرداخت وجه به ذينفع و تسويه حسـاب
با ويس بايد ثبت حسابداري زير در دفاتر اعمال شود:
بد :حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ريالي

به مبلغ پرداختشده

××××

مدتدار (دولتي/غيردولتي) ـ سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي
(کد حسابهاي 794 :و )3/2/0784

بس :حساب ذينفع/حساب انواع چکهاي بانمي فروخته شده

××××

به مبلغ پرداختشده

(کد حساب)3/2/0310 :

6ـ2ـ3ـ برگشت تعهدات بانک نسبت به ذينفع در زمان ارائه اسناد مطابقس به شرح زير در دفاتر ثبت ميگردد:
بد :حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده ـ ديداري /مدتدار

××××

به مبلغ اسناد ارائه شده پـس از
کسر پيشپرداخت مربوط

(کد حساب)5/3/2/0115 :

××××

بس :حساب طرا تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده

به مبلغ اسناد ارائه شده پـس از
کسر پيشپرداخت مربوط

(کد حساب)5/3/1/0115 :

6ـ2ـ4ـ در صورتي که از ذينفع بابت پيشپرداختس ضمانتنامه اخذ شده باشدس ثبت برگشت مبلغ ضمانتنامه مأخوذه

به عنوان وثيقه مبلغ پرداختي به ذينفعس به شرح زير ميباشد:
××××

بد :طرا حسابهاي انتظامي

مبلغ تعهد شده در ضمانتنامه

(کد حساب)5/3/2/0200 :

بس :حسابهاي انتظامي ـ ضمانتنامه پيشپرداخت اعتبار اسنادي

××××

مبلغ تعهد شده در ضمانتنامه

داخلي ـ ريالي
(کد حساب)5/3/1/0210 :

6ـ2ـ5ـ در صورتي که از ذينفع بابت پيشپرداختس ضمانتنامه اخذ شـده باشـدس ثبـت برگشـت تعـداد برگهـاي

ضمانتنامه مأخوذه به شرح زير ميباشد:
به ازاي هر برگ يک ريال

××××

بد :طرا حسابهاي انتظامي
(کد حساب)5/3/2/0200 :

بس :حسابهاي انتظامي ـ برگهاي اوراق بهادار و اشياء قيمتي
(کد حساب)5/3/1/0210 :
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××××

به ازاي هر برگ يک ريال

6ـ2ـ6ـ پس از ارائه اسناد مطابق و تمميل فرآيند واگذاري اموال يا خدمات به متقاضيس سود ناشي از واگذاري اسناد
ارائه شدهس تحققيافته محسوب و به شرح زير در دفاتر شناسايي ميگردد:
بد :کارمزد سالهاي آينده ـ سود مرابحه نقدي

××××

1

به مبلغ سود محاسبه شـده مرابحـه
نقدي اسناد ارائه شده

(کد حسابهاي)3/2/0580 :

××××

بس :حساب درآمدهاي متفرقه

به مبلغ سود محاسبه شـده مرابحـه
نقدي اسناد ارائه شده

(کد حساب)3/2/0820 :

6ـ2ـ7ـ در اعتبار اسنادي داخلي مدتدارس ثبت حسابداري اخذ مياندريافت از متقاضي به شرح ذيل ميباشد:
××××

بد :صندوق يا حساب متقاضي

به مبلغ مياندريافت مأخوذه

(کد حساب)3/1/0010 :

بس :پيشدريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي (دولتي/غيردولتي)

××××

به مبلغ مياندريافت مأخوذه

(کد حسابهاي 369 :و )3/2/0368

6ـ2ـ7ـ1ـ به منظور الزام متقاضي به پرداخت مياندريافت به بانک گشايشکننده به هنگام ارائه اسناد مطابق يـا
تاريخ پذيرش اسناد از سوي متقاضيس بانک يادشده ميتواند موضوع مزبور را به عنوان شرط ضمن عقد الزم
خارجس در قرارداد فيمابين خود و متقاضي درج نمايد و مستند به مـواد ( )221و ( )230قـانون مـدني بـا وي
شرط نمايد که در صورت عدم ايفاي به موقع تعهد مربوط به مياندريافتس وي ملزم به پرداخـت مبلغـي بـه
عنوان خسارت ميباشد .در اين حالت و در صورت اسـتنماا متقاضـي از پرداخـت مياندريافـت بـه بانـک
گشايشکنندهس بانک مزبور مودف ميباشد در مقطع تهيه صورتهاي مالي وجهالتزام تأخير تأديه دين متعلقه
را محاسبه و به شرح زير در حسابها ثبت نمايد:
بد :وجه التزام دريافتني ـ اعتبار اسنادي داخلي ريالي

××××

متعلقه

(کد حساب)3/1/0798 :

بس :وجه التزام دريافتي از محل ساير مطالبات بانک
(کد حساب)3/2/0760 :

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن

××××

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن
متعلقه

 1مصوب نهمين جلسه مورخ  1400/3/9کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري
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6ـ3ـ چنانچه اعتبار اسنادي داخليس ديداري و بر پايه عقد مرابحه نقدي باشدس بايـد همزمـان بـا پـذيرش پرداخـت
توسط بانک گشايشکنندهس ثبتهاي حسابداري زير در دفاتر وي اعمال شود:

6ـ3ـ1ـ ثبت حسابداري تحويل اموال/خدمات موضوع اعتبار اسنادي داخلي به متقاضي:
××××

بد :تسهيالت اعطايي تبصرهاي مرابحه/دولتي/غيردولتي

مبلغ تسهيالت اعطايي

(کد حسابهاي545 :س 555س  565و )3/1/0575

××××

بد :پيش دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي (دولتي/غيردولتي)

بــه مبلــغ پيشدريافــت مــأخوذه از
متقاضي

(کد حسابهاي 369 :و )3/2/0368

××××

بس :اموال/خدمات خريداري شده براي مرابحه (دولتي/غيردولتي)

به مبلغ بهاي تمامشده اموال

(کدحسابهاي 875 :و )3/1/0885

6ـ3ـ2ـ ثبت دريافت وجه از متقاضي:
به مبلغ تسهيالت اعطايي

××××

بد :صندوق يا حساب متقاضي
(کد حساب)3/1/0010 :

××××

بس :تسهيالت اعطايي تبصرهاي مرابحه/دولتي/غيردولتي

به مبلغ تسهيالت اعطايي

(کد حسابهاي545 :س 555س  565و )3/1/0575

6ـ3ـ3ـ در صورت استنماا متقاضي از پرداخت وجه در اعتبار اسنادي داخلي ديداري بر پايه عقد مرابحه نقـديس
بانک گشايشکننده مودف ميباشدس ضمن طبقهبندي تسهيالت موضوع بند (6ـ3ـ )1طبق مفاد «دستورالعمل

طبقهبندي داراييهاي مؤسسات اعتباري»س در مقطع تهيه صورتهاي مالي وجهالتزام تأخير تأديه دين متعلقـه را
محاسبه و به شرح زير در حسابها ثبت نمايد:
××××

بد :وجه التزام دريافتني ـ اعتبار اسنادي داخلي ريالي

متعلقه

(کد حساب)3/1/0798 :

××××

بس :وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي
(دولتي/غيردولتي)

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن

1

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن
متعلقه

(کد حساب 0751 :و )3/2/0750
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6ـ4ـ چنانچه اعتبار اسنادي داخليس مدتدار و بر پايه عقد مرابحه نقدي باشدس بايد ثبتهاي حسابداري زير در دفـاتر
بانک گشايشکننده اعمال شود:
6ـ4ـ1ـ ثبت تحويل اموال/خدمات موضوع اعتبار اسنادي داخلي به متقاضي در زمان صدور سند پذيرش پرداخت:
بد :بدهماران بابت اعتبارات اسنادي و بروات مدتدار به ريال (دولتي /غيردولتي) ـ

به مبلغ قابل دريافت

××××

اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مدتدار
(کد حسابهاي0794 :و )3/1/0784

بد :پيش دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي (دولتي/غيردولتي)

بــه مبلــغ پيشدريافــت مــأخوذه از

××××

متقاضي

(کد حسابهاي 369 :و )3/2/0368

به مبلغ بهاي تمامشده اموال

××××

بس :اموال/خدمات خريداري شده براي مرابحه (دولتي/غيردولتي)
(کدحسابهاي 875 :و )3/1/0885

6ـ4ـ2ـ ثبت انتقال به سرفصل تسهيالت مرابحه در سررسيد پرداخت اعتبار اسنادي داخلي:
××××

بد :تسهيالت اعطايي تبصرهاي مرابحه/دولتي/غيردولتي

به مبلغ قابل دريافت

(کد حسابهاي545 :س 555س  565و )3/1/0575

بس :بدهماران بابت اعتبارات اسنادي و بروات مدتدار به ريال (دولتي/غيردولتي)

××××

به مبلغ قابل دريافت

ـ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مدتدار
(کد حسابهاي0794 :و )3/1/0784

6ـ4ـ3ـ ثبت دريافت وجه از متقاضي در سررسيد پرداخت اعتبار اسنادي داخلي:
به مبلغ دريافتشده

××××

بد :صندوق يا حساب متقاضي
(کد حساب)3/1/0010 :

بس :تسهيالت اعطايي تبصرهاي مرابحه/دولتي/غيردولتي

××××

به مبلغ دريافتشده

(کد حسابهاي545 :س 555س  565و )3/1/0575

6ـ4ـ4ـ در صورت استنماا متقاضي از پرداخت وجه در اعتبار اسنادي داخلي مدتدار بر پايه عقد مرابحه نقـدي
در سررسيد پرداخت اعتبار اسنادي داخلي مدتدارس ضمن اينکه ثبت دريافت وجه از متقاضي در سررسيد اعتبـار
اسنادي داخلي اعمال نميگردد و تسهيالت موضوع بند (6ـ4ـ )2مشمول طبقهبندي طبق مفـاد «دسـتورالعمل

طبقهبندي داراييهاي مؤسسات اعتباري» ميشودس بانک گشايشکننده مودف ميباشد در مقطع تهيه صورتهاي
مالي وجهالتزام تأخير تأديه دين متعلقه را محاسبه و به شرح زير در حسابها ثبت نمايد:
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××××

بد :وجه التزام دريافتني ـ اعتبار اسنادي داخلي ريالي

متعلقه

(کد حساب)3/1/0798 :

××××

بس :وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي
(دولتي/غيردولتي)

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن

1

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن
متعلقه

(کد حساب 0751 :و )3/2/0750

6ـ5ـ چنانچه اعتبار اسنادي داخليس ديداري و بر پايه عقد مرابحه نسيه باشدس بايد همزمان با پذيرش پرداخت توسط
بانک گشايشکنندهس ثبت حسابداري زير در دفاتر وي اعمال شود:
6ـ5ـ1ـ ثبت اعطاي تسهيالت به متقاضي:
بد :تسهيالت اعطايي تبصرهاي مرابحه/دولتي/غيردولتي

مبلغ تسهيالت اعطايي (به مبلغ فروش

××××

نقدي پس از کسر پيشدريافت)

(کد حسابهاي545 :س 555س  565و )3/1/0575

بد :پيش دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي (دولتي/غيردولتي)

به مبلغ پيشدريافت مأخوذه از متقاضي

××××

(کد حسابهاي 369 :و )3/2/0368

بد :سود دريافتني تسهيالت

بـه ميــزان ســود دوران بازپرداخــت در

××××

مرابحه نسيه

(کد حساب)3/1/0797 :

بس :اموال/خدمات خريداري شده براي مرابحه (دولتي/غيردولتي)

××××

به مبلغ بهاي تمامشده اموال

(کدحسابهاي 875 :و )3/1/0885

بس :سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)

××××

بـه ميــزان ســود دوران بازپرداخــت در
مرابحه نسيه

(کد حسابهاي 560 :و )3/2/0550

6ـ6ـ چنانچه اعتبار اسنادي داخليس مدتدار و بر پايه عقد مرابحه نسيه باشدس بايد ثبتهاي حسابداري زير در دفـاتر
بانک گشايشکننده اعمال شود:
6ـ6ـ1ـ ثبت تحويل اموال/خدمات موضوع اعتبار اسنادي داخلي به متقاضي همزمان با صدور سند پذيرش پرداخت:
بد :بدهماران بابت اعتبارات اسنادي و بروات مدتدار به ريال (دولتي /غيردولتي)

××××

به مبلغ قابل دريافت

ـ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مدتدار
(کد حسابهاي0794 :و )3/1/0784

بد :پيش دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي (دولتي/غيردولتي)

××××

متقاضي

(کد حسابهاي 369 :و )3/2/0368

بس :اموال/خدمات خريداري شده براي مرابحه (دولتي/غيردولتي)
(کدحسابهاي 875 :و )3/1/0885
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بــه مبلــغ پيشدريافــت مــأخوذه از

××××

به مبلغ بهاي تمامشده اموال

6ـ6ـ2ـ ثبت اعطاي تسهيالت مرابحه به متقاضي در سررسيد پرداخت وجه به ذينفع:
بد :تسهيالت اعطايي تبصرهاي مرابحه/دولتي/غيردولتي

به مبلغ تسهيالت اعطايي

××××

(کد حسابهاي545 :س 555س  565و )3/1/0575

بد :سود دريافتني تسهيالت

به ميزان سـود دوران بازپرداخـت در

××××

مرابحه نسيه

(کد حساب)3/1/0797 :

××××

بس :بدهماران بابت اعتبارات اسنادي و بروات مدتدار به ريال (دولتي

به مبلغ قابل دريافت

/غيردولتي) ـ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مدتدار
(کد حسابهاي0794 :و )3/1/0784

××××

بس :سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)

به ميزان سـود دوران بازپرداخـت در
مرابحه نسيه

(کد حسابهاي 560 :و )3/2/0550

تبصره ـ چنانچه حسب مفاد تبصره ( )3ماده ( )15دستورالعمل اعتبار اسنادي داخليس در اعتبار اسـنادي داخلـي در
قالب عقد مرابحه نقديس در زمان ارائه اسناد مطابقس متقاضي درخواست دريافـت تسـهيالت نمايـد و بانـک
گشايشکننده نيز موافقت خود را اعالم داشته باشدس بايد ابتدا قرارداد مرابحه نقدي اقالـه و سـسس قـرارداد
مرابحه نسيه به ترتيب مقرر در دستورالعمل مذکور بين آنها منعقد گردد .لذا در صورت بروز چنين موضوعيس
بايد در دفاتر بانک گشايشکنندهس بهجاي ثبتهاي حسابداري رديف (6ـ )3و (6ـ)4س حسـب اينکـه اعتبـار
اسنادي داخلي ،ديداري يا مدتدار ميباشدس اسناد حسابداري رديف (6ـ )5و (6ـ )6صادر و سـاير رويـدادهاي
مالي مربوط به بازپرداخت تسهيالتس مطابق با ثبتهاي حسابداري رديفهاي ( )10الي ( )15بخش دوم اين
دستورالعمل اندام گيرد .در صورت لزوم اخذ وثايق اضافيس ثبتهاي حسابداري الزم در خصوص اخذ وثايق
و نيز کارمزدهاي مترتب بر ارزيابي آنس بايد مطابق با مفاد رديف ( )1بخش دوم اين دستورالعمل اعمال گردد.

6ـ7ـ با توجه به تعيين تمليف مبلغ اعتبار اسنادي داخلي گشايششدهس مانـده تعهـدات متقاضـي در قبـال بانـک
گشايشکننده در زمان ارايه اسناد مطابق به وي به شرح ذيل در دفاتر بانک مورد اشاره برگشت ميگردد :
بد :طرا تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي

××××

متقاضي

(کد حساب)5/3/2/0015 :

بس :تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي
(کد حساب)5/3/1/0015 :
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بــه مبلــغ باقيمانــده تعهــدات

××××

بــه مبلــغ باقيمانــده تعهــدات
متقاضي

7ـ ثبتهاي حسابداري بانکهاي تأييدکننده و تعيينشده در زمان ارائه اسناد از سوي ذينفع:

7ـ1ـ در صورتي که اسناد به بانک تأييدکننده يا بانک تعيينشده ارائه شودس بانکهاي مزبور بايد در بدو امر و قبـل
از هر گونه اقدامس ثبتهاي حسابداري ذيل را در دفاتر خود اعمال نمايند:
7ـ1ـ1ـ ثبت اسناد واصله در حسابهاي انتظامي:
××××

بد :حسابهاي انتظامي ـ اسناد واصله اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

به مبلغ اسناد ارائه شده

(کد حساب)5/3/1/0210 :

××××

بس :طرا حسابهاي انتظامي

به مبلغ اسناد ارائه شده

(کد حساب)5/3/2/0200 :

7ـ1ـ2ـ ثبت تعداد برگهاي اسناد واصله در حسابهاي انتظامي:

بد :حسابهاي انتظامي ـ اسناد واصله اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

××××

به ازاي هر برگ يک ريال

(کد حساب)5/3/1/0210 :

××××

بس :طرا حسابهاي انتظامي

به ازاي هر برگ يک ريال

(کد حساب)5/3/2/0200 :

تبصره ـ چنانچه اسناد توسط بانک تعيينشده به بانک گشايشکننده يا بانک تأييدکننده ارسال شـود يـا پـس از
بررسي اسناد ارائه شده از سوي ذينفع توسط بانک تأييدکنندهس مشخص گردد اسناد مزبور مغاير بوده و به
ذينفع عودت شود يا اسناد يادشده مورد قبول قرار گيرد و با ذينفع در خصـوص پرداخـت وجـه بـه وي در
اعتبار اسنادي داخلي ديداري و يا صدور سند تعهد پرداخت در اعتبار اسنادي داخلي مدتدار تعيين تمليـف
گردد يا توسط بانک تأييدکننده جهت وصول ارائه شودس ثبتهاي حسابداري فوق عينًا برگشت ميشود.

7ـ1ـ3ـ ثبت حسابداري محاسبه و مطالبه کارمزد بررسي اسناد يا پذيرش پرداخت ،بر اساس مفـاد تبصـره ذيـل مـاده ()7
«ضواب

نا ر بر تعرفههاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي»:

بد :صندوق يا حساب متقاضي/ذينفع يا بدهماران موقت به ريال
(کد حساب )3/1/0010 :يا (کد حساب)3/1/1170 :
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××××

به مبلغ کارمزد متعلقه

به مبلغ کارمزد متعلقه

××××

بس :حساب کارمزد دريافتي
(کد حساب)3/2/0800 :

7ـ2ـ در صورتيکه اسناد ارائه شده از سوي ذينفع مطـابق باشـدس همزمـان بـا پـذيرش پرداخـتس تعهـد بانـک
تأييدکننده اندام شده استس لذا برگشت تعهدات بانک يادشده به شرح زير در دفاتر ثبت ميشود:
××××

بد :تعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير بانکها

به مبلغي که تعهـد آن ايفـاء
گرديده است

(کد حساب)5/3/2/0118 :

××××

بس :طرا تعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير بانکها

به مبلغي که تعهـد آن ايفـاء
گرديده است

(کد حساب)5/3/1/0118 :

تبصره ـ چنانچه اعتبار اسنادي داخلي مدتدار باشد و اسناد مطابق از سوي ذينفع بـه بانـک گشـايشکننده ارائـه
گرددس سند تعهد پرداخت توسط بانک مزبور صادر گرديده و لذا تعهدات بانک تأييدکننده وفق ثبت فوق در
سررسيد سند تعهد پرداخت برگشت داده ميشود.

7ـ3ـ در صورتي که اسناد مطابق ارائه شده مربوط به اعتبار اسنادي داخلي ديداري باشـدس بانـک تعيينشـده (در
صورت اخذ مدوز قبلي بانک گشايشکننده) و يا بانک تأييدکننده مودف به پذيرش پرداخت و پرداخت وجـه
به ذينفع ميباشدس لذا عالوه بر ثبتهاي حسابداري رديف (7ـ )1و (7ـ)2س در تـاريخ يادشـده ثبـت ذيـل در
دفاتر بانکهاي مزبور اعمال ميشود:
به مبلغ پرداختشده به ذينفع

××××

بد :حساب بين بانکها
(کد حساب)3/1/0230 :

××××

بس :حساب ذينفع/حساب انواع چکهاي بانمي فروخته شده

به مبلغ پرداختشده به ذينفع

(کد حساب)3/2/0310 :

7ـ3ـ1ـ بانک تعيينشده و يا بانک تأييدکننده پس از پرداخت وجه به ذينفعس اسناد مربوط به آن را جهت وصـول
وجه به بانک ذيربط ارسال ميدارد .پس از دريافت وجه مزبورس بانک تعيينشده و يا بانک تأييدکننده وصول
مبلغ مذکور را به شرح ذيل در حسابها ثبت مينمايد:
بد :صندوق يا حساب بانک گشايشکننده/بانک تأييدکننده

به مبلغ دريافتشده

××××

(کد حساب)3/1/0010 :

××××

بس :حساب بين بانکها
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به مبلغ دريافتشده

(کد حساب)3/1/0230 :

7ـ4ـ در صورتي که اسناد مطابق ارائه شده مربوط به اعتبار اسنادي داخلي مدتدار باشـدس بانـک تعيينشـده (در
صورت اخذ مدوز قبلي بانک گشايشکننده) و يا بانک تأييدکننده مودف به پذيرش پرداخت و تعهد پرداخت
وجه آن به ذينفع در سررسيد پرداخت ميباشدس لذا بانک هاي مزبور بايد عالوه بر ثبتهاي حسابداري رديف
(7ـ )1و (7ـ)2س در تاريخ پذيرش پرداخت (صدور سند تعهد پرداخت)س رويداد مالي يادشده را به شرح زيـر
در دفاتر خود ثبت نمايند:

به مبلغ وجه اسناد که بايد در سررسـيدس پرداخـت

××××

بد :حساب بين بانکها

گردد

(کد حساب)3/1/0230 :

××××

بس :حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات

به مبلغ وجه اسناد که بايد در سررسـيدس پرداخـت
گردد

ريالي مدتدار (دولتي/غيردولتي) ـ سند تعهـد پرداخـت اعتبـار اسـنادي
داخلي ـ ريالي
(کد حسابهاي 794 :و )3/2/0784

7ـ4ـ1ـ در سررسيد پرداختس بانک تعيينشده و يا بانک تأييدکننده همزمان با پرداخت وجه به ذينفـع و تسـويه
حساب با ويس بايد ثبت حسابداري زير در دفاتر خود صادر نمايند:
بد :حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ريالي

××××

به مبلغ پرداختشده

مدتدار (دولتي/غيردولتي) ـ سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي
(کد حسابهاي 794 :و )3/2/0784

بس :حساب ذينفع/حساب انواع چکهاي بانمي فروخته شده

××××

به مبلغ پرداختشده

(کد حساب)3/2/0310 :

7ـ4ـ2ـ در سررسيد پرداختس وصول وجه از بانک ذيربطس به شرح ذيل در دفـاتر بانـک تعيينشـده و يـا بانـک
تأييدکننده اعمال ميشود:
بد :صندوق يا حساب بانک گشايشکننده/بانک تأييدکننده

به مبلغ دريافتشده

××××

(کد حساب)3/1/0010 :

××××

بس :حساب بين بانکها
(کد حساب)3/1/0230 :
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به مبلغ دريافتشده

تبصره ـ در صورت ارائه اسناد مطابق به بانک تأييدکننده و يا بانک تعيين شده و پذيرش پرداخت توسط بانکهاي
يادشدهس بانک گشايشکننده ميبايست به محض اطالعس ثبتهاي حسابداري الزم از جمله شناسايي بدهي
به بانک تأييدکننده/تعيين شده و برگشت تعهدات در قبال ذينفع و متقاضي را در دفاتر خود اعمال نمايد.
8ـ ثبتهاي حسابداري اصالح اعتبار اسنادي داخلي:

8ـ1ـ چنانچه وفق مفاد فصل پندم «دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريـالي»س حسـب درخواسـت متقاضـيس
پذيرش بانک گشايشکننده و موافقت ذينفعس اعتبار اسنادي داخلي اصالح گرددس به عنوان مثال؛ سررسيد يـا
مبلغ اعتبار اسنادي داخلي تغيير يابدس بانکهاي ذيربط مودفند در دفاتر خـود تمـامي ثبتهـاي حسـابداري
مرتبط با آن اصالحيهس از جمله ثبتهاي حسابداري تعديل وثايقس کارمزد و تعهدات را به شرح مندرج در اين
دستورالعمل اعمال نمايند .در صورت موافقت بانک تأييدکننده با اصالح اعتبار اسنادي داخليس بانک مزبور نيز
مودف ميباشد؛ ثبتهاي اصالحي الزم را در دفاتر خود اعمال نمايد.
9ـ ثبتهاي حسابداري درخواست ابطال يا انقضاي مدت اعتبار اسنادي داخلي و عدم ارائه اسناد مطابق از سوي ذينفع:

9ـ1ـ در صورتيکه قبل از سررسيد اعتبار اسنادي داخليس بنا به هر دليلي درخواست ابطال اعتبـار اسـنادي داخلـي
مطرح و بر اساس ضوابط و مقرراتس با اين موضوع موافقت و اعتبار اسنادي داخلي مزبور ابطـال گـردد و يـا
مدت اعتبار اسنادي داخلي به اتمام رسيده باشد و در طي اين مدتس ذينفع اسناد مطابق را ارائه ننموده باشد
و يا در صورت مغايرت در اسناد و اعالم به متقاضيس وي عدم موافقت خود را در ايـن رابطـه ادهـار داشـته
باشد؛ بانکهاي ذيربط مودف ميباشندس ثبتهاي حسابداري مربوط بـه برگشـت پيشدريافـتس تعهـداتس
وثايقس قراردادها و  ...را در دفاتر خود اعمـال نماينـد .همينـين بانـک گشـايشکننده مودـف ميباشـد؛ در
چارچوب مـاده (« )4ضواب نا ر بر تعرفههاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ـ ريـالي» مبلـغ سـود مرابحـه نقـدي
موضوع ماده ( )3ضوابط مذکور را پس از کسر حداکثر  90درصد به عنوان جبران هزينههاي عملياتي بانکس به
متقاضي عودت دهد .لذا ثبت حسابداري زير در دفاتر وي اعمال خواهد شد:
بد :کارمزد سالهاي آينده ـ سود مرابحه نقدي

2

××××

به مبلغ مانده حساب

(کد حسابهاي)3/2/0580 :

بس :صندوق/حساب متقاضي

××××

به مبلغ برگشتشده به متقاضي

(کد حساب)3/1/0010 :

بس :حساب درآمدهاي متفرقه
(کد حساب)3/2/0820 :
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××××

به مبلغ مابهالتفاوت بابت جبـران هزينـههاي
عملياتي بانک گشايشکننده

10ـ ثبتهاي حسابداري بانکگشايشکننده در مراحل بازپرداخت تسهيالت اعطايي در قالب عقد مرابحه نسيه:

10ـ1ـ در صورتي که تسهيالت اعطايي مرابحه به صورت نسيه دفعي بازپرداخت گرددس وصول تسهيالت در سررسـيدس
به شرح ذيل در حسابها ثبت ميشود:
به مبلغ تسـهيالت اعطـايي و سـود مربوط/مبلـغ

××××

بد :صندوق يا حساب متقاضي

وصولي

(کد حساب)3/1/0010 :

××××

بس :تسهيالت اعطايي تبصرهاي مرابحه/دولتي/غيردولتي

به مبلغ اصل تسهيالت اعطايي/سهم مربـوط بـه
اصل تسهيالت از مبلغ وصولي

(کد حسابهاي545 :س 555س  565و )3/1/0575

××××

بس :سود دريافتني تسهيالت

به مبلغ سود تسهيالت اعطايي/سهم مربـوط بـه
سود تسهيالت از مبلغ وصولي

(کد حساب)3/1/0797 :

10ـ2ـ در صورتي که تسهيالت اعطايي مرابحه به صورت نسيه دفعي بازپرداخت گرددس شناسايي درآمد در سررسـيد
تسهيالت به شرح ذيل در حسابها ثبت ميشود:
به ميزان سود دوران بازپرداخت

××××

بد :سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)
(کد حسابهاي 560 :و )3/2/550

××××

بس :سود دريافتي تسهيالت

به ميزان سود دوران بازپرداخت

(کد حساب)3/2/0770 :

10ـ3ـ در صورتي که تسهيالت اعطايي مرابحه به صورت نسيه اقساطي بازپرداخت گرددس وصول تسهيالت در سررسيد
هر قسطس به شرح ذيل در حسابها ثبت ميشود:
به ميزان مبلغ هر قسط

××××

بد :صندوق يا حساب متقاضي
(کد حساب)3/1/0010 :

بس :تسهيالت اعطايي تبصرهاي مرابحه/دولتي/غيردولتي

××××

به ميزان اصل قسط

××××

به ميزان سود قسط

(کد حسابهاي545 :س 555س  565و )3/1/0575

بس :سود دريافتني تسهيالت
(کد حساب)3/1/0797 :

10ـ4ـ در صورتي که تسهيالت اعطايي مرابحه به صـورت نسيه اقسـاطي بازپرداخـت گـرددس شناسـايي درآمـد در
سررسيد هر قسط به شرح ذيل در حسابها ثبت ميشود:
به ميزان سود مربوط به قسط

××××

بد :سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)
(کد حسابهاي 560 :و )3/2/550

××××

بس :سود دريافتي تسهيالت
(کد حساب)3/2/0770 :
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به ميزان سود مربوط به قسط

10ـ5ـ چنان چه تسهيالت اعطايي مرابحه نسيه دفعي و اقساطي در سررسيد مقرر بازپرداخت نگرددس در سررسـيد
تسهيالت يا هر قسطس درآمد مربوط شناسايي و به شرح ذيل در حسابها ثبت ميشود:
××××

بد :سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)

به ميزان سود دوران بازپرداخت در مرابحه نسيه دفعـي يـا سـود
مربوط به قسط در مرابحه نسيه اقساطي

(کد حسابهاي 560 :و )3/2/550

××××

بس :سود دريافتي تسهيالت

به ميزان سود دوران بازپرداخت در مرابحه نسيه دفعـي يـا سـود
مربوط به قسط در مرابحه نسيه اقساطي

(کد حساب)3/2/0770 :

11ـ ثبتهاي حسابداري تعديل حساب سود سالهاي آينده تسهيالت مرابحه نسيه در مقطع تهيه صورتهاي مالي:

11ـ1ـ درصورتيکه زمان سررسيد (تسويه) قرارداد به گونهاي باشد که بخشي از سود آن مربوط به يک دوره مالي
و بخشي ديگر مربوط به دوره/هاي مالي آتي باشدس بانک گشايشکننده بايد حسب ضوابط ابالغـي از سـوي
بانک مرکزيس بابت تعديل سودس ثبت حسابداري زير را در مقطع تهيه صورتهاي مالي در دفاتر خـود اعمـال
نمايد:
به ميزان سود متعلقه

××××

بد :سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)
(کد حسابهاي 560 :و )3/2/550

××××

بس :سود دريافتي تسهيالت

به ميزان سود متعلقه

(کد حساب)3/2/0770 :

11ـ2ـ در زمان سررسيد تسهيالت/قسط که در دوره آينده خواهد بودس دو حالت به شرح ذيل محتمل ميباشد:
11ـ2ـ1ـ حالت اول :درصورتيکه تسهيالت در سررسيدس تسويه (وصول) شـودس عالوه بر ثبتهاي حسـابداري وصـول

تسهيالت نسيه دفعي و اقساطي به ترتيب به شرح ثبتهاي رديف (10ـ )1و (10ـ )3اين بخشس ثبت حسـابداري زيـر
نيز اندام ميشود:
به ميزان سود متعلقه دوره مالي

××××

بد :سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)
(کد حسابهاي 560 :و )3/2/550

××××

بس :سود دريافتي تسهيالت
(کد حساب)3/2/0770 :
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به ميزان سود متعلقه دوره مالي

11ـ2ـ2ـ حالت دوم :درصورتيکه تسهيالت در سررسيدس تسويه (وصول) نشودس صرفًا ثبت حسـابداري ذيـل اعمـال
ميشود:
به ميزان سود متعلقه دوره مالي

××××

بد :سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)
(کد حسابهاي 560 :و )3/2/550

××××

بس :سود دريافتي تسهيالت

به ميزان سود متعلقه دوره مالي

(کد حساب)3/2/0770 :

12ـ ثبتهاي حسابداري شناسايي وجهالتزام تأخير تأديه دين:

12ـ1ـ در مورد تسهيالتي که در سررسيد وصول نشده استس بانک گشايشکننده مودف ميباشد در مقطـع تهيـه
صورتهاي مالي وجهالتزام تأخير تأديه دين متعلقه را محاسبه و به شرح زير در حسابها ثبت نمايد:
××××

بد :وجه التزام دريافتني ـ اعتبار اسنادي داخلي ريالي

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه

(کد حساب)3/1/0798 :

××××

بس :وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي
(دولتي/غيردولتي)

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه

1

(کد حساب 0751 :و )3/2/0750

12ـ1ـ1ـ بانک گشايشکننده مودف است در صورت عدم تحقق معيارهاي شناسايي درآمد وفق ضوابط ابالغـي از
سوي بانک مرکزيس شناسايي درآمد تسهيالت اعم از سود و وجهالتزام متعلقه را بـه روش تعهـدي متوقـف
نموده و ثبتهاي حسابداري زير را براي تعديل حساب سود سالهاي آينده تسهيالت و وجهالتزام تأديه دين
متعلقه شناسايي نشده در دفاتر خود اعمال نمايد:

12ـ1ـ1ـ1ـ ثبت حسابداري تعديل حساب سود سالهاي آينده تسهيالت:

بد :سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)

××××

به ميزان سودهاي سررسيد شدهي شناسايي نشده

(کد حسابهاي 560 :و )3/2/550

بس :سود معوق تسهيالت (دولتي/غيردولتي)

××××

به ميزان سودهاي سررسيد شدهي شناسايي نشده

(کد حسابهاي 600 :و )3/2/0590
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12ـ1ـ1ـ2ـ ثبت حسابداري تعديل وجهالتزام تأديه دين متعلقه شناسايي نشده:
××××

بد :وجه التزام دريافتني ـ اعتبار اسنادي داخلي ريالي

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه شناسايي نشده

(کد حساب)3/1/0798 :

××××

بس :وجه التزام معوق تسهيالت (دولتي/غيردولتي)

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه شناسايي نشده

(کد حسابهاي 0768 :و 0767س 0766س )3/2/0765

13ـ ثبتهاي حسابداري وصول تسهيالت پس از سررسيد و قبل از انتقال به طبقات غيرجاري:

13ـ1ـ در صورتي که تسهيالت اعطايي مرابحه نسيه دفعيس پس از سررسيد و قبل از انتقال تسهيالت مذکور به طبقات
غيرجاري وصول گرددس ثبت حسابداري زير اندام ميشود:
به مبلغ اصلس سود و وجهالتزام تأخير تأديـه ديـن

××××

بد :صندوق يا حساب متقاضي

تسهيالت اعطايي/مبلغ وصولي

(کد حساب)3/1/0010 :

××××

بس :تسهيالت اعطايي تبصرهاي مرابحه/دولتي/غيردولتي

اصل تسهيالت از مبلغ وصولي

(کد حسابهاي545 :س 555س  565و )3/1/0575

××××

بس :سود دريافتني تسهيالت

به مبلغ سود تسهيالت اعطايي/سهم مربـوط بـه
سود تسهيالت از مبلغ وصولي

(کد حساب)3/1/0797 :

××××

بس :وجه التزام دريافتني ـ اعتبار اسنادي داخلي ريالي

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن شناسـايي
شده

(کد حساب)3/1/0798 :

××××

بس :وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي
(دولتي/غيردولتي)

به مبلغ اصل تسهيالت اعطايي/سهم مربـوط بـه

به ميزان مابهالتفاوت کل وجهالتزام تـأخير تأديـه
ديـن متعلقـه و وجــه التـزام تــأخير تأديـه ديــن

1

شناسايي شده

(کد حساب 0751 :و )3/2/0750

13ـ2ـ در صورتي که تسهيالت اعطايي مرابحه نسيه اقساطيس پس از سررسيد و قبل از انتقـال تسـهيالت مـذکور بـه
طبقات غيرجاري وصول گرددس ثبت حسابداري زير اندام ميشود:
بد :صندوق يا حساب متقاضي

به مبلغ اصلس سود و وجهالتزام تأخير تأديـه ديـن

××××

قسط يا اقساط وصولي

(کد حساب)3/1/0010 :

بس :تسهيالت اعطايي تبصرهاي مرابحه/دولتي/غيردولتي

××××

به مبلغ اصل قسط يا اقساط وصولي

(کد حسابهاي545 :س 555س  565و )3/1/0575

بس :سود دريافتني تسهيالت

××××

به مبلغ سود قسط يا اقساط وصولي

××××

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن شناسـايي

(کد حساب)3/1/0797 :

بس :وجه التزام دريافتني ـ اعتبار اسنادي داخلي ريالي

شده

(کد حساب)3/1/0798 :

بس :وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي
1
(دولتي/غيردولتي)
(کد حساب 0751 :و )3/2/0750
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××××

به ميزان مابهالتفاوت کل وجهالتزام تـأخير تأديـه
ديـن متعلقـه و وجــه التـزام تــأخير تأديـه ديــن
شناسايي شده

14ـ ثبت حسابداري وصول تسهيالت قبل از سررسيد:

14ـ1ـ در صورت بازپرداخت تسهيالت قبل از سررسيدس ثبت حسابداري زير اندام ميشود:
به ميزان مبلغ وصولي

××××

بد :صندوق يا حساب متقاضي
(کد حساب)3/1/0010 :

به ميزان سود تسهيالت وصولي

××××

بد :سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)
(کد حسابهاي 560 :و )3/2/0550

××××

بس :تسهيالت اعطايي تبصرهاي مرابحه/دولتي/غيردولتي

به ميزان اصل تسهيالت وصولي

(کد حسابهاي545 :س 555س  565و )3/1/0575

××××

بس :سود دريافتني تسهيالت

به ميزان سود تسهيالت وصولي

(کد حساب)3/1/0797 :

××××

بس :سود دريافتي تسهيالت

به ميزان سود دريافتي

(کد حساب)3/2/0770 :

15ـ ثبتهاي حسابداري زمان تسويه قرارداد مرابحه نقدي يا نسيه:

15ـ1ـ پس از تسويه کامل قرارداد مرابحهس قرارداد مزبور به شرح ذيل از حسابهاي انتظامي برگشت ميشود:

به مبلغ يک ريال

××××

بد :طرا حسابهاي انتظامي
(کد حساب)5/3/2/0200 :

بس :حسابهاي انتظامي ـ قراردادهاي مرابحه اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

××××

به مبلغ يک ريال

(کد حساب)5/3/1/0210 :

15ـ2ـ پس از استرداد وثايق مأخوذهس حسابهاي انتظامي مربوط به وثايق مـأخوذه بـه شـرح ذيـل از حسـابها
برگشت ميشود:
به مبلغ ترهين اموال/ارزش کارشناسـي اشـياء

××××

بد :طرا حسابهاي انتظامي

قيمتي/مبلـــغ تعهـــد شـــده اوراق بهـــادار

(کد حساب)5/3/2/0200 :

مأخوذه/قيمت مورد محاسبه سهام

بس :حسابهاي انتظامي ـ وثايق اعتبار اسنادي داخلي ـ

××××

به مبلغ ترهين اموال/ارزش کارشناسـي اشـياء
قيمتي/مبلـــغ تعهـــد شـــده اوراق بهـــادار

ريالي

مأخوذه/قيمت مورد محاسبه سهام

(کد حساب)5/3/1/0210 :
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15ـ3ـ تعداد برگهاي اوراق بهادار و قطعههاي اشياء قيمتي به ازاي هر برگ و يا قطعهس يک ريال به شرح ذيـل از
حسابها برگشت ميشود:
به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال

××××

بد :طرا حسابهاي انتظامي
(کد حساب)5/3/2/0200 :

بس :حسابهاي انتظامي ـ برگهاي اوراق بهادار و اشياء قيمتي
(کد حساب)5/3/1/0210 :
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××××

به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال

بخش سوم :عمليات حسابداري اعتبار اسنادي داخلي در قالب عقد استصناع
عمليات حسابداري مربوط به اعتبار اسنادي داخلي در قالب عقد استصناع به شرح ذيل ميباشد:
1ـ ثبتهاي حسابداري پيشدريافت و وثايق مأخوذه:

1ـ1ـ مبلغ پيشدريافت مأخوذه از متقاضي وفق ماده (« )4دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي»س بايد به شرح
ذيل در حسابها ثبت شود:
××××

بد :صندوق يا حساب متقاضي

به مبلغ پيشدريافت مأخوذه

(کد حساب)3/1/0010 :

××××

بس :پيشدريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي (دولتي/غيردولتي)

به مبلغ پيشدريافت مأخوذه

(کد حسابهاي 369 :و )3/2/0368

1ـ2ـ قبل از انعقاد قرارداد فيمابين متقاضي و بانک گشايشکنندهس بايد وثايق و تضامين الزم و کـافي وفـق مفـاد
مواد ( )6و (« )7دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي»از متقاضي اخذ شود .پس از اخذ وثايق از متقاضيس
چنانچه وثايق مزبور از نوع اموال منقول و يا غيرمنقول باشدس به مبلغ ترهينس اگر از نوع اشياء قيمتي باشدس به
ارزش کارشناسي اشياء مزبورس در صورتيکه از نوع اوراق بهادار تضميني باشدس به مبلغ تعهد شده و چنانچه
از نوع سهام باشدس به مبلغ قيمت مورد محاسبهس به شرح ذيل در حسابها ثبت ميشود:
بد :حسابهاي انتظامي ـ وثايق اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

به مبلغ ترهين اموال/ارزش کارشناسـي اشـياء

××××

قيمتي/مبلـــغ تعهـــد شـــده اوراق بهـــادار

(کد حساب)5/3/1/0210 :

مأخوذه/قيمت مورد محاسبه سهام

××××

بس :طرا حسابهاي انتظامي

به مبلغ ترهين اموال/ارزش کارشناسـي اشـياء
قيمتي/مبلـــغ تعهـــد شـــده اوراق بهـــادار

(کد حساب)5/3/2/0200 :

مأخوذه/قيمت مورد محاسبه سهام

1ـ3ـ تعداد برگهاي اوراق بهادار و قطعههاي اشياء قيمتي به ازاي هر برگ و يا قطعهس يک ريال به شـرح ذيـل در
حسابها ثبت ميشود:
بد :حسابهاي انتظامي ـ برگهاي اوراق بهادار و اشياء قيمتي

به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال

××××

(کد حساب)5/3/1/0210 :

××××

بس :طرا حسابهاي انتظامي
(کد حساب)5/3/2/0200 :

48

به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال

1ـ4ـ محاسبه و اخذ کارمزد ارزيابي وثايق در چارچوب ضوابط ابالغيس به شرح زير در حسابها ثبت ميگردد:
به مبلغ کارمزد متعلقه

××××

بد :صندوق يا حساب متقاضي
(کد حساب)3/1/0010 :

××××

بس :حساب کارمزد دريافتي

به مبلغ کارمزد متعلقه

(کد حساب)3/2/0800 :

2ـ ثبتهاي حسابداري زمان انعقاد قرارداد با متقاضي در قالب عقد استصناع:

2ـ1ـ طبق مفاد «دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي»س چنانچه موضوع اعتبار اسنادي داخليس کـااليي باشـد
که در زمان گشايش اعتبار اسنادي داخلي نزد ذينفع موجـود نبـوده و مسـتلزم سـاخت آن در آينـده باشـدس
گشايش اعتبار اسنادي داخلي بر پايه عقـد استصـناع صـورت ميپـذيرد .در اينصـورت بايـد بـين بانـک
گشايشکننده و متقاضي عقد استصناع منعقد شود که پس از انعقاد قرارداد استصناع اول بين متقاضي و بانک
گشايشکنندهس قرارداد مذکور در حساب انتظامي قراردادها به مبلغ يک ريال به شرح ذيل ثبت ميگردد:
بد :حسابهاي انتظامي ـ قراردادهاي استصناع اول اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

به مبلغ يک ريال

××××

(کد حساب)5/3/1/0210 :

××××

بس :طرا حسابهاي انتظامي

به مبلغ يک ريال

(کد حساب)5/3/2/0200 :

2ـ2ـ مبلغ دريافتي بابت ابطال تمبر مالياتي بايد به شرح ذيل در حسابها ثبت شود:
به مبلغ تمبر

××××

بد :صندوق يا حساب متقاضي
(کد حساب)3/1/0010 :

××××

بس :حساب تمبر مالياتي

به مبلغ تمبر

(کد حساب)3/1/0050 :

3ـ ثبتهاي حسابداري گشايش اعتبار اسنادي داخلي و ابالغ آن به ذينفع:

3ـ1ـ پس از انعقاد قرارداد استصناع فيمابين بانک گشايشکننده و متقاضيس بانک مزبـور در چـارچوب ضـوابط و
مقرراتس اقدام به گشايش اعتبار اسنادي داخلي به نفع ذينفع مينمايد .در اين مرحله بابـت تعهـدات بانـک
گشايشکننده به ذينفعس سند حسابداري زير صادر ميگردد:
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××××

بد :حساب طرا تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده

به مبلغ اعتبار اسـنادي داخلـي
گشايششده

(کد حساب)5/3/1/0115 :

××××

بس :حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده ـ ديداري/مدتدار

به مبلغ اعتبار اسـنادي داخلـي
گشايششده

(کد حساب)5/3/2/0115 :

تبصره ـ شايان ذکر است؛ با عنايت به اينکه قرارداد فيمابين بانک گشايشکننده و متقاضي بر پايه عقد استصـناع
ميِباشد و نيز لحاظ اين مهم که قرارداد استصناع دوم در قالب گشايش اعتبار اسنادي داخلي به نفع ذينفـع
متدلي ميشودس لذا اعمال ثبتهاي حسابداري استصناع دوم مـذکور در «دستورالعمل حسابداري عقد استصناع»س
در خصوص اعتبار اسنادي داخلي موضوعيت نداشته و صرفًا بايد ثبتهايي درج گردد که در اين دستورالعمل
ذکر گرديده است.
3ـ2ـ مبلغ دريافتي بابت ابطال تمبر مالياتي بايد به شرح ذيل در حسابها ثبت شود:
به مبلغ تمبر

××××

بد :صندوق يا حساب متقاضي
(کد حساب)3/1/0010 :

××××

بس :حساب تمبر مالياتي

به مبلغ تمبر

(کد حساب)3/1/0050 :

3ـ3ـ در زمان گشايش اعتبار اسنادي داخليس بر اساس مفاد مـاده (« )3ضواب نا ر بر تعرفههاي بانکي اعتبار اسنادي

داخلي ـ ريالي»س سود استصناع نقدي محاسبه و با توجه به اينکه در اين مقطع شرايط تحقق درآمـد مزبـور
کامل نشده استس در صورت دريافت وجهس رويداد مالي يادشده به شرح ذيل در حسابها ثبت ميگردد:
××××

بد :صندوق/حساب متقاضي

به مبلغ سود محاسبه شده استصناع نقدي

(کد حساب)3/1/0010 :

بس :کارمزد سالهاي آينده ـ سود استصناع نقدي

1

××××

به مبلغ سود محاسبه شده استصناع نقدي

(کد حسابهاي)3/2/0580 :

تبصره ـ چنانچه تاريخ گشايش اعتبار اسنادي داخلي در يک دوره مالي و سررسيد آن در دوره ديگري باشدس بانـک
گشايشکننده بايد حسب ضوابط ابالغي از سوي بانـک مرکـزيس در مقطـع تهيـه صـورتهاي مـالي ثبـت
حسابداري الزم را بابت تعديل درآمد کارمزد گشايش اعتبار اسنادي داخلي در دفاتر خود اعمال نمايد.
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3ـ4ـ از آنجايي که در زمان گشايش اعتبار اسنادي داخليس متقاضي نيز در خصوص تأمين مبلـغ اعتبـار اسـنادي
داخلي گشايششده در قبال بانک گشايشکننده متعهد ميگردد لذا تعهدات وي به شرح ذيل در دفاتر بانک
يادشده ثبت ميگردد:
به مبلغ اعتبار اسنادي داخلي گشايششـده پـس از

××××

بد :تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي

کسر پيشدريافت از متقاضي

(کد حساب)5/3/1/0015 :

بس :طرا تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي

××××

به مبلغ اعتبار اسنادي داخلي گشايششـده پـس از
کسر پيشدريافت از متقاضي

(کد حساب)5/3/2/0015 :

3ـ5ـ بر اساس مفاد ماده (« )5ضواب نا ر بر تعرفههاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي»س در صورتي ابـالغ پيـام
گشايش/اصالح اعتبار اسنادي داخلي به ذينفع مشمول اخذ کارمزد ميگردد که از طريق بانک ديگري به غير
از بانک گشايشکننده صورت پذيرد .لذا در اين مرحلهس بانک گشايشکننده بابت ابالغ اعتبار اسنادي داخلـي
به ذينفعس ولو اينکه از طريق شعب ديگر همان بانک صورت پذيردس مداز به دريافت کارمزد ابالغ نميباشـد.
ليمن کارمزد بانک ابالغکننده بابت ابالغ پيام گشايش/اصالح اعتبار اسنادي داخلي به ذينفعس به شرح ذيل در دفاتر
بانک يادشده ثبت ميگردد:
بد :صندوق يا حساب متقاضي/ذينفع يا بدهماران موقت به ريال

به مبلغ کارمزد متعلقه

××××

(کد حساب )3/1/0010 :يا (کد حساب)3/1/1170 :

××××

بس :حساب کارمزد دريافتي

به مبلغ کارمزد متعلقه

(کد حساب)3/2/0800 :

4ـ ثبتهاي حسابداري تأييد اعتبار اسنادي داخلي:

4ـ1ـ چنانچه بنا به درخواست و يا اجازه بانک گشايشکنندهس بانک ديگري تأييد خود را بر اعتبار اسنادي داخلـي
بيافزايدس بانک تأييدکننده بايد ثبت حسابداري زير را بابت تأييديه مذکور در دفاتر خود اعمال نمايد:
بد :طرا تعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير بانکها

××××

بــه مبلــغ کــل اعتبــار اســنادي داخلــي
گشايششده

(کد حساب)5/3/1/0118 :

بس :تعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير بانکها

××××

بــه مبلــغ کــل اعتبــار اســنادي داخلــي
گشايششده

(کد حساب)5/3/2/0118 :
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4ـ2ـ بر اساس مفاد مـاده (« )6ضواب نا ر بر تعرفههاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ـ ريـالي» ،مبلـغ کـارمزد بانـک
تأييدکننده بابت تأييد اعتبار اسنادي داخليس به شرح زير در دفاتر وي ثبت ميگردد:
بد :صندوق يا حساب متقاضي/ذينفع يا بدهماران موقت به ريال

به مبلغ کارمزد متعلقه

××××

(کد حساب )3/1/0010 :يا (کد حساب)3/1/1170 :

بس :حساب کارمزد سالهاي آينده

××××

1

به مبلغ کارمزد متعلقه

(کد حساب)3/2/0580 :

تبصره ـ چنانچه تاريخ گشايش اعتبار اسنادي داخلي در يک دوره مالي و سررسيد آن در دوره ديگري باشدس بانـک
تأييدکننده بايد حسب ضوابط ابالغي از سوي بانک مرکزيس در مقطع تهيه صورتهاي مالي ثبت حسـابداري
الزم را بابت تعديل درآمد کارمزد تأييد اعتبار اسنادي داخلي در دفاتر خود اعمال نمايد.
5ـ ثبت حسابداري پيشپرداخت به ذينفع:
5ـ1ـ پيشپرداخت به ذينفع همراه با اخذ ضمانتنامه پيشپرداخت بانکي از وي:

5ـ1ـ1ـ چنانچه مقرر شده باشد؛ وفق ماده (« )12دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي» بخشي از وجـه
اعتبار اسنادي داخلي به عنوان پيشپرداخت به ذينفع پرداخت گرددس حسب مفـاد دسـتورالعمل مزبـورس
ابتدا بايد وجه آن از سوي متقاضي تأمين گرددس لذا ثبت حسابداري زيـر بابـت دريافـت وجـه مزبـور از
متقاضي به شرح زير در دفاتر بانک گشايشکننده اعمال ميگردد:
بد :صندوق/حساب متقاضي

به مبلغ دريافتي از متقاضي

××××

(کد حساب)3/1/0010 :

بس :پيش دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي (دولتي/غيردولتي)

××××

به مبلغ دريافتي از متقاضي

(کد حسابهاي 369 :و )3/2/0368

5ـ1ـ 2ـ پس از دريافت وجه از متقاضيس مبلغ مزبور صرفًا بايد در مقابل اخذ ضمانتنامه پيشپرداخت بانمي
از ذينفعس به وي پرداخت گردد .ثبتهاي حسابداري اخذ ضمانتنامه پيشپرداخت بانمي از ذينفع معادل
مبلغ تعهد شدهس به شرح زير در دفاتر اعمال ميگردد:
5ـ1ـ2ـ1ـ ثبت مبلغ ضمانتنامه مأخوذه به عنوان وثيقه مبلغ پرداختي:
بد :حسابهاي انتظامي ـ ضمانتنامه پيشپرداخت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

××××

مبلغ تعهد شده در ضمانتنامه

(کد حساب)5/3/1/0210 :

بس :طرا حسابهاي انتظامي
(کد حساب)5/3/2/0200 :
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××××

مبلغ تعهد شده در ضمانتنامه

5ـ1ـ2ـ2ـ ثبت تعداد برگهاي ضمانتنامه:

بد :حسابهاي انتظامي ـ برگهاي اوراق بهادار و اشياء قيمتي

به ازاي هر برگ يک ريال

××××

(کد حساب)5/3/1/0210 :

××××

بس :طرا حسابهاي انتظامي

به ازاي هر برگ يک ريال

(کد حساب)5/3/2/0200 :

5ـ1ـ3ـ پرداخت وجه مقرر شده به ذينفعس به شرح زير در حسابها ثبت ميشود:
بد :حساب بدهماران موقت/ريال ـ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

به مبلغ پرداخت شده

××××

(کد حساب)3/1/1170 :

بس :حساب ذينفع/حساب انواع چکهاي بانمي فروخته شده

××××

به مبلغ پرداخت شده

(کد حساب)3/2/0310 :

5ـ1ـ4ـ از آنجايي که با پرداخت بخشي از وجه اعتبار اسنادي داخلي به ذينفعس تعهدات بانک گشايشکننده
و بانک تأييدکننده (در صورت وجود) نسبت به ذينفع کاهش مييابدس لذا در دفـاتر بانکهـاي يادشـدهس
ثبتهاي حسابداري برگشت بخشي از تعهدات مزبور به شرح ذيل اعمال ميگردد:

5ـ1ـ4ـ1ـ ثبت حسابداري برگشت بخشي از تعهدات در دفاتر بانک گشايشکننده:
بد :حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده ـ ديداري/مدتدار

××××

به مبلغ پرداخت شده به ذينفع

(کد حساب)5/3/2/0115 :

بس :حساب طرا تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده

××××

به مبلغ پرداخت شده به ذينفع

(کد حساب)5/3/1/0115 :

5ـ1ـ4ـ2ـ ثبت حسابداري برگشت بخشي از تعهدات در دفاتر بانک تأييدکننده:

بد :تعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير بانکها

××××

به مبلغ پرداخت شده به ذينفع

(کد حساب)5/3/2/0118 :

بس :طرا تعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير بانکها
(کد حساب)5/3/1/0118 :
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××××

به مبلغ پرداخت شده به ذينفع

5ـ1ـ5ـ با توجه به تأمين بخشي از مبلغ اعتبار اسنادي داخلي گشايششده از سوي متقاضيس تعهد وي در قبال
بانک گشايشکننده کاهش مييابد لذا تعهدات وي به شرح ذيل در دفاتر بانک مورد اشاره برگشت ميگردد:
به مبلغ دريافتي از متقاضي

××××

بد :طرا تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي
(کد حساب)5/3/2/0015 :

××××

بس :تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي

به مبلغ دريافتي از متقاضي

(کد حساب)5/3/1/0015 :

5ـ2ـ پيشپرداخت به ذينفع بدون اخذ ضمانتنامه پيشپرداخت بانکي از وي:

5ـ 2ـ1ـ چنانچه به استناد مفاد تبصره ( )2ماده (« )12دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي»س بـا قبـول
تمامي مسئوليتهاي مترتبه توسط متقاضيس پيشپرداخت به ذينفع بدون اخذ ضمانتنامه پيشپرداخت
بانمي از وي صورت پذيردس بانک گشايشکننده در رابطه با وجه مزبورس مطالبه و يا بدهي نخواهد داشـت
و صرفًا به عنوان واسطهس مبلغ يادشده را از متقاضي دريافت و به ذينفع پرداخت مينمايد .در اين حالت
تعهد بانک و مشتري بابت مبلغ اعتبار اسنادي داخلي کاهش مييابد و عالوه بر اعمال ثبتهاي اصالحي
الزم بابت کاهش مبلغ اعتبار اسنادي داخلي به شرح رديف ( )8بخش سـوم ايـن دسـتورالعملس سـاير
رويدادها به شرح ذيل در دفاتر اعمال ميگردد .از اينرو ثبت حسابداري زير بابت دريافت وجه مزبور از
متقاضي به شرح زير در دفاتر بانک گشايشکننده اعمال ميگردد:
به مبلغ دريافتي از متقاضي

××××

بد :صندوق/حساب متقاضي
(کد حساب)3/1/0010 :

××××

بس :بستانماران موقت/ريال

به مبلغ دريافتي از متقاضي

(کد حسابهاي)3/2/0650 :

5ـ 2ـ2ـ پرداخت وجه مقرر شده به ذينفعس به شرح زير در حسابها ثبت ميشود:
به مبلغ پرداخت شده

××××

بد :بستانماران موقت/ريال
(کد حسابهاي)3/2/0650 :

بس :حساب ذينفع/حساب انواع چکهاي بانمي فروخته شده
(کد حساب)3/2/0310 :
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××××

به مبلغ پرداخت شده

5ـ2ـ3ـ از آنجايي که با پرداخت بخشي از وجه اعتبار اسنادي داخلي به ذينفعس تعهدات بانک گشايشکننده
و بانک تأييدکننده (در صورت وجود) نسبت به ذينفع کاهش مييابدس لذا در دفـاتر بانکهـاي يادشـدهس
ثبتهاي حسابداري برگشت بخشي از تعهدات مزبور به شرح ذيل اعمال ميگردد:
5ـ2ـ3ـ1ـ ثبت حسابداري برگشت بخشي از تعهدات در دفاتر بانک گشايشکننده:
××××

بد :حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده ـ ديداري/مدتدار

به مبلغ پرداخت شده به ذينفع

(کد حساب)5/3/2/0115 :

××××

بس :حساب طرا تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده

به مبلغ پرداخت شده به ذينفع

(کد حساب)5/3/1/0115 :

5ـ2ـ3ـ2ـ ثبت حسابداري برگشت بخشي از تعهدات در دفاتر بانک تأييدکننده:
××××

بد :تعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير بانکها

به مبلغ پرداخت شده به ذينفع

(کد حساب)5/3/2/0118 :

بس :طرا تعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير بانکها

××××

به مبلغ پرداخت شده به ذينفع

(کد حساب)5/3/1/0118 :

5ـ2ـ4ـ با توجه به تأمين بخشي از مبلغ اعتبار اسنادي داخلي گشايششده از سوي متقاضيس تعهد وي در قبال
بانک گشايشکننده کاهش مييابد لذا تعهدات وي به شرح ذيل در دفاتر بانک مورد اشاره برگشت ميگردد:
بد :طرا تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي

به مبلغ دريافتي از متقاضي

××××

(کد حساب)5/3/2/0015 :

بس :تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي

××××

به مبلغ دريافتي از متقاضي

(کد حساب)5/3/1/0015 :

6ـ ثبتهاي حسابداري بانک گشايشکننده در زمان ارائه اسناد:

6ـ1ـ در صورتي که اسناد مستقيمًا يا از طريق بانک تعيينشده جهت پرداخت يـا بانـک تأييدکننـده بـه بانـک
گشايشکننده ارائه شودس بانک گشايشکننده بايد در بدو امـر و قبـل از بررسـي اسـنادس نسـبت بـه اعمـال
ثبتهاي حسابداري ذيل در دفاتر خود اقدام نمايد:
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6ـ1ـ1ـ ثبت اسناد واصله در حسابهاي انتظامي:
به مبلغ اسناد ارائه شده

××××

بد :حسابهاي انتظامي ـ اسناد واصله اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي
(کد حساب)5/3/1/0210 :

××××

بس :طرا حسابهاي انتظامي

به مبلغ اسناد ارائه شده

(کد حساب)5/3/2/0200 :

6ـ1ـ2ـ ثبت تعداد برگهاي اسناد واصله در حسابهاي انتظامي:

بد :حسابهاي انتظامي ـ اسناد واصله اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

به ازاي هر برگ يک ريال

××××

(کد حساب)5/3/1/0210 :

××××

بس :طرا حسابهاي انتظامي

به ازاي هر برگ يک ريال

(کد حساب)5/3/2/0200 :

تبصره ـ چنانچه پس از بررسي اسناد ارائه شده از سوي ذينفعس مشخص گردد اسناد مزبور مغاير بوده و به ذينفـع
عودت شود يا اسناد يادشده مورد قبول قرار گيرد و با ذينفع در خصوص پرداخـت وجـه بـه وي در اعتبـار
اسنادي داخلي ديداري و يا صدور سند تعهد پرداخت در اعتبار اسنادي داخلي مدتدار تعيين تمليف گرددس
ثبت حسابداري رديفهاي (6ـ1ـ )1و (6ـ1ـ )2فوق عينًا برگشت ميشود.

6ـ1ـ3ـ ثبت حسابداري محاسبه و مطالبه کارمزد بررسي اسناد يا پذيرش پرداخت ،بر اساس مفاد ماده (« )7ضواب

نا ر بـر

تعرفههاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي»:

بد :صندوق يا حساب متقاضي/ذينفع يا بدهماران موقت به ريال

به مبلغ کارمزد متعلقه

××××

(کد حساب )3/1/0010 :يا (کد حساب)3/1/1170 :

××××

بس :حساب کارمزد دريافتي

به مبلغ کارمزد متعلقه

(کد حساب)3/2/0800 :

6ـ2ـ چنانچه اسناد ارائه شده از سوي ذينفع پس از بررسي حسب ضواب بررسي اسـناد ،مطـابق باشـد و يـا در صـورت
مغايرت در اسنادس در چارچوب مفاد مقررات متحدالشمل اعتبـارات اسـنادي ()UCPس بانـک گشـايشکننده
مغايرت مزبور را به متقاضي اعالم و وي نيـز موافقـت خـود را در ايـن رابطـه ادهـار داشـته باشـدس بانـک
گشايشکننده بايد ثبتهاي حسابداري زير را در دفاتر خود اعمال نمايد:
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6ـ2ـ1ـ در اعتبار اسنادي داخلي ديداريس ثبت حسابداري پرداخت وجه به ذينفع به شرح ذيل ميباشد:
به مبلغ بهاي تمام شده اموال/مبلـغ

××××

بد :اموال در جريان ساخت استصناع (دولتي/غيردولتي)

اسناد ارائه شده

(کد حسابهاي 876 :و )3/1/0886

××××

بس :حساب بدهماران موقت/ريال ـ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

به مبلغ پيشپرداخت شده به ذينفع
بابت اسناد مذکور

(کد حساب)3/1/1170 :

××××

بس :حساب ذينفع/حساب انواع چکهاي بانمي فروخته شده

به مبلغ پرداخت شده

(کد حساب)3/2/0310 :

6ـ2ـ2ـ در اعتبار اسنادي داخلي مدتدارس ثبت حسابداري صدور سند تعهد پرداخت به شرح ذيل ميباشد:
بــه مبلــغ بهــاي تمــام شــده

××××

بد :اموال در جريان ساخت استصناع (دولتي/غيردولتي)

اموال/مبلغ اسناد ارائه شده

(کد حسابهاي 876 :و )3/1/0886

××××

بس :حساب بدهماران موقت/ريال ـ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

به مبلغ پيشپرداختشـده بـه
ذينفع بابت اسناد مذکور

(کد حساب)3/1/1170 :

××××

بس :حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ريـالي

به مبلغ باقيمانده وجه اسناد کـه
بايد در سررسيدس پرداخت گردد

مدتدار (دولتي/غيردولتي) ـ سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي
(کد حسابهاي 794 :و )3/2/0784

6ـ2ـ2ـ1ـ در اعتبار اسنادي داخلي مدتدارس در سررسيد پرداختس همزمان با پرداخت وجه بـه ذينفـع و تسـويه
حساب با ويس بايد ثبت حسابداري زير در دفاتر اعمال شود:
بد :حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ريالي

××××

به مبلغ پرداختشده

مدتدار (دولتي/غيردولتي) ـ سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي
(کد حسابهاي 794 :و )3/2/0784

بس :حساب ذينفع/حساب انواع چکهاي بانمي فروخته شده

××××

به مبلغ پرداختشده

(کد حساب)3/2/0310 :

6ـ2ـ3ـ برگشت تعهدات بانک نسبت به ذينفع در زمان ارائه اسناد مطابقس به شرح زير در دفاتر ثبت ميگردد:
بد :حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده ـ ديداري يا مدتدار

××××

به مبلغ اسناد ارائه شده پس از
کسر پيشپرداخت مربوط

(کد حساب)5/3/2/0115 :

بس :حساب طرا تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي داخلي باز شده

××××

به مبلغ اسناد ارائه شده پس از
کسر پيشپرداخت مربوط

(کد حساب)5/3/1/0115 :
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6ـ2ـ4ـ در صورتي که از ذينفع بابت پيشپرداختس ضمانتنامه اخذ شده باشدس ثبت برگشت مبلغ ضمانتنامه مأخوذه

به عنوان وثيقه مبلغ پرداختي به شرح زير ميباشد:
مبلغ تعهد شده در ضمانتنامه

××××

بد :طرا حسابهاي انتظامي
(کد حساب)5/3/2/0200 :

بس :حسابهاي انتظامي ـ ضمانتنامه پيشپرداخت اعتبار

××××

مبلغ تعهد شده در ضمانتنامه

اسنادي داخلي ـ ريالي
(کد حساب)5/3/1/0210 :

6ـ2ـ5ـ در صورتي که از ذينفع بابت پيشپرداختس ضمانتنامه اخذ شـده باشـدس ثبـت برگشـت تعـداد برگهـاي
ضمانتنامه مأخوذه به شرح زير ميباشد:
به ازاي هر برگ يک ريال

××××

بد :طرا حسابهاي انتظامي
(کد حساب)5/3/2/0200 :

بس :حسابهاي انتظامي ـ برگهاي اوراق بهادار و اشياء قيمتي

××××

به ازاي هر برگ يک ريال

(کد حساب)5/3/1/0210 :

6ـ2ـ6ـ پس از ارائه اسناد مطابق و تمميل فرآيند واگذاري اموال يا خدمات به متقاضيس سود ناشي از واگذاري اسناد
ارائه شدهس تحققيافته محسوب و به شرح زير در دفاتر شناسايي ميگردد:
××××

بد :کارمزد سالهاي آينده ـ سود استصناع نقدي

به مبلغ سود محاسـبه شـده استصـناع
نقدي اسناد ارائه شده

(کد حسابهاي)3/2/0580 :

××××

بس :حساب درآمدهاي متفرقه

به مبلغ سود محاسـبه شـده استصـناع
نقدي اسناد ارائه شده

(کد حساب)3/2/0820 :

6ـ2ـ7ـ در اعتبار اسنادي داخلي مدتدارس ثبت حسابداري اخذ مياندريافت از متقاضي به شرح ذيل ميباشد:
××××

بد :صندوق يا حساب متقاضي

به مبلغ مياندريافت مأخوذه

(کد حساب)3/1/0010 :

بس :پيشدريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي (دولتي/غيردولتي)
(کد حسابهاي 369 :و )3/2/0368
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××××

به مبلغ مياندريافت مأخوذه

6ـ2ـ7ـ1ـ به منظور الزام متقاضي به پرداخت مياندريافت به بانک گشايشکننده به هنگام ارائه اسناد مطابق يـا
تاريخ پذيرش اسناد از سوي متقاضيس بانک يادشده ميتواند موضوع مزبور را به عنوان شرط ضمن عقد الزم
خارجس در قرارداد فيمابين خود و متقاضي درج نمايد و مستند به مـواد ( )221و ( )230قـانون مـدني بـا وي
شرط نمايد که در صورت عدم ايفاي به موقع تعهد مربوط به مياندريافتس وي ملزم به پرداخـت مبلغـي بـه
عنوان خسارت ميباشد .در اين حالت و در صورت اسـتنماا متقاضـي از پرداخـت مياندريافـت بـه بانـک
گشايشکنندهس بانک مزبور مودف ميباشد در مقطع تهيه صورتهاي مالي وجهالتزام تأخير تأديه دين متعلقه
را محاسبه و به شرح زير در حسابها ثبت نمايد:
××××

بد :وجه التزام دريافتني ـ اعتبار اسنادي داخلي ريالي

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن
متعلقه

(کد حساب)3/1/0798 :

بس :وجه التزام دريافتي از محل ساير مطالبات بانک

××××

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن
متعلقه

(کد حساب)3/2/0760 :

6ـ3ـ چنانچه اعتبار اسنادي داخليس ديداري و بر پايه عقد استصناع نقدي باشدس بايد همزمـان بـا پـذيرش پرداخـت
توسط بانک گشايشکنندهس ثبتهاي حسابداري زير در دفاتر وي اعمال شود:

6ـ3ـ1ـ ثبت حسابداري تحويل اموال موضوع اعتبار اسنادي داخلي به متقاضي:

بد :تسهيالت اعطايي تبصرهاي استصناع/دولتي/غيردولتي ـ اول

××××

مبلغ تسهيالت اعطايي

(کد حسابهاي546 :س 566س  556و )3/1/0576

بد :پيش دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي (دولتي/غيردولتي)

××××

به مبلغ پيشدريافت مأخوذه از متقاضي

(کد حسابهاي 369 :و )3/2/0368

××××

بس :اموال در جريان ساخت استصناع (دولتي/غيردولتي)

به مبلغ بهاي تمامشده اموال

(کد حسابهاي 876 :و )3/1/0886

6ـ3ـ2ـ ثبت دريافت وجه از متقاضي:
به مبلغ تسهيالت اعطايي

××××

بد :صندوق يا حساب متقاضي
(کد حساب)3/1/0010 :

بس :تسهيالت اعطايي تبصرهاي استصناع/دولتي/غيردولتي ـ اول
(کد حسابهاي546 :س 566س  556و )3/1/0576
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××××

به مبلغ تسهيالت اعطايي

6ـ3ـ3ـ در صورت استنماا متقاضي از پرداخت وجه در اعتبار اسنادي داخلي ديداري بر پايه عقد استصناع نقديس
بانک گشايشکننده مودف ميباشدس ضمن طبقهبندي تسهيالت موضوع بند (6ـ3ـ )1طبق مفاد «دستورالعمل

طبقهبندي داراييهاي مؤسسات اعتباري»س در مقطع تهيه صورتهاي مالي وجهالتزام تأخير تأديه دين متعلقـه را
محاسبه و به شرح زير در حسابها ثبت نمايد:

××××

بد :وجه التزام دريافتني ـ اعتبار اسنادي داخلي ريالي

متعلقه

(کد حساب)3/1/0798 :

××××

بس :وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي
(دولتي/غيردولتي)

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن

1

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن
متعلقه

(کد حساب 0751 :و )3/2/0750

6ـ4ـ چنانچه اعتبار اسنادي داخليس مدتدار و بر پايه عقد استصناع نقدي باشدس بايـد ثبتهـاي حسـابداري زيـر در
دفاتر بانک گشايشکننده اعمال شود:

6ـ4ـ1ـ ثبت تحويل اموال موضوع اعتبار اسنادي داخلي به متقاضي در زمان صدور سند پذيرش پرداخت:

بد :بدهماران بابت اعتبارات اسنادي و بروات مدتدار بـه ريـال (دولتـي

به مبلغ قابل دريافت

××××

/غيردولتي) ـ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مدتدار
(کد حسابهاي0794 :و )3/1/0784

بد :پيش دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي (دولتي/غيردولتي)

بــه مبلــغ پيشدريافــت مــأخوذه از

××××

متقاضي

(کد حسابهاي 369 :و )3/2/0368

بس :اموال در جريان ساخت استصناع (دولتي/غيردولتي)

××××

به مبلغ بهاي تمامشده اموال

(کد حسابهاي 876 :و )3/1/0886

6ـ4ـ2ـ ثبت انتقال به سرفصل تسهيالت استصناع در سررسيد پرداخت اعتبار اسنادي داخلي:

بد :تسهيالت اعطايي تبصرهاي استصناع/دولتي/غيردولتي ـ اول

××××

به مبلغ قابل دريافت

(کد حسابهاي546 :س 566س  556و )3/1/0576

بس :بدهماران بابت اعتبارات اسنادي و بروات مدتدار به ريال (دولتي /غيردولتي)
ـ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مدتدار
(کد حسابهاي0794 :و )3/1/0784
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××××

به مبلغ قابل دريافت

6ـ4ـ3ـ ثبت دريافت وجه از متقاضي در سررسيد پرداخت اعتبار اسنادي داخلي:
به مبلغ دريافتشده

××××

بد :صندوق يا حساب متقاضي
(کد حساب)3/1/0010 :

××××

بس :تسهيالت اعطايي تبصرهاي استصناع/دولتي/غيردولتي ـ اول

به مبلغ دريافتشده

(کد حسابهاي546 :س 566س  556و )3/1/0576

6ـ4ـ4ـ در صورت استنماا متقاضي از پرداخت وجه در اعتبار اسنادي داخلي مدتدار بر پايه عقد استصناع نقدي
در سررسيد پرداخت اعتبار اسنادي داخلي مدتدارس ضمن اينکه ثبت دريافت وجه از متقاضي در سررسيد اعتبـار
اسنادي داخلي اعمال نميگردد و تسهيالت موضوع بند (6ـ4ـ )2مشمول طبقهبندي طبق مفـاد «دسـتورالعمل

طبقهبندي داراييهاي مؤسسات اعتباري» ميشودس بانک گشايشکننده مودف ميباشد در مقطع تهيه صورتهاي
مالي وجهالتزام تأخير تأديه دين متعلقه را محاسبه و به شرح زير در حسابها ثبت نمايد:
××××

بد :وجه التزام دريافتني ـ اعتبار اسنادي داخلي ريالي

متعلقه

(کد حساب)3/1/0798 :

××××

بس :وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي
(دولتي/غيردولتي)

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن

1

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن
متعلقه

(کد حساب 0751 :و )3/2/0750

6ـ5ـ چنانچه اعتبار اسنادي داخليس ديداري و بر پايه عقد استصناع نسيه باشدس بايـد همزمـان بـا پـذيرش پرداخـت
توسط بانک گشايشکنندهس ثبت حسابداري زير در دفاتر وي اعمال شود:
6ـ5ـ1ـ ثبت اعطاي تسهيالت به متقاضي:

بد :تسهيالت اعطايي تبصرهاي استصناع/دولتي/غيردولتي ـ اول

مبلغ تسهيالت اعطايي (به مبلغ فروش

××××

نقدي پس از کسر پيشدريافت)

(کد حسابهاي546 :س 566س  556و )3/1/0576

بد :پيش دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي (دولتي/غيردولتي)

به مبلغ پيشدريافت مأخوذه از متقاضي

××××

(کد حسابهاي 369 :و )3/2/0368

بد :سود دريافتني تسهيالت

بـه ميــزان ســود دوران بازپرداخــت در

××××

استصناع نسيه

(کد حساب)3/1/0797 :

بس :اموال در جريان ساخت استصناع (دولتي/غيردولتي)

××××

به مبلغ بهاي تمامشده اموال

(کد حسابهاي 876 :و )3/1/0886

بس :سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)
(کد حسابهاي 560 :و )3/2/0550
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××××

بـه ميــزان ســود دوران بازپرداخــت در
استصناع نسيه

6ـ6ـ چنانچه اعتبار اسنادي داخليس مدتدار و بر پايه عقد استصناع نسيه باشدس بايد ثبتهاي حسابداري زير در دفاتر
بانک گشايشکننده اعمال شود:
6ـ6ـ1ـ ثبت تحويل اموال/خدمات موضوع اعتبار اسنادي داخلي به متقاضي همزمان با صدور سند پذيرش پرداخت:

بد :بدهماران بابت اعتبارات اسنادي و بروات مدتدار به ريال (دولتي

××××

به مبلغ قابل دريافت

/غيردولتي) ـ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مدتدار
(کد حسابهاي0794 :و )3/1/0784

بد :پيش دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي (دولتي/غيردولتي)

××××

به مبلغ پيشدريافت مأخوذه از متقاضي

(کد حسابهاي 369 :و )3/2/0368

××××

بس :اموال در جريان ساخت استصناع (دولتي/غيردولتي)

به مبلغ بهاي تمامشده اموال

(کد حسابهاي 876 :و )3/1/0886

6ـ6ـ2ـ ثبت اعطاي تسهيالت استصناع به متقاضي در سررسيد پرداخت وجه به ذينفع:

بد :تسهيالت اعطايي تبصرهاي استصناع/دولتي/غيردولتي ـ اول

به مبلغ تسهيالت اعطايي

××××

(کد حسابهاي546 :س 566س  556و )3/1/0576

به ميزان سـود دوران بازپرداخـت در

××××

بد :سود دريافتني تسهيالت

استصناع نسيه

(کد حساب)3/1/0797 :

بس :بدهماران بابت اعتبارات اسنادي و بـروات مـدتدار بـه ريـال

××××

به مبلغ قابل دريافت

(دولتي /غيردولتي) ـ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مدتدار
(کد حسابهاي0794 :و )3/1/0784

××××

بس :سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)

به ميزان سود دوران بازپرداخـت در
استصناع نسيه

(کد حسابهاي 560 :و )3/2/0550

تبصره ـ چنانچه حسب مفاد تبصره ( )3ماده ( )15دستورالعمل اعتبار اسنادي داخليس در اعتبار اسـنادي داخلـي در
قالب عقد استصناع نقديس در زمان ارائه اسناد مطابقس متقاضي درخواست دريافت تسهيالت نمايـد و بانـک
گشايشکننده نيز موافقت خود را اعالم داشته باشدس بايد ابتدا قرارداد استصناع نقدي اقاله و سسس قـرارداد
مرابحه نسيه به ترتيب مقرر در دستورالعمل مذکور بين آنها منعقد گردد .لذا در صورت بروز چنين موضوعيس
بانک گشايشکننده مودف است:
 )1ثبت رديف (2ـ )1بخش سوم اين دستورالعمل را در خصوص قرارداد استصناع برگشت و بهجاي آن ثبت رديـف
(2ـ )1بخش دوم اين دستورالعمل را اعمال نمايد؛
 )2در صورتي که اعتبار اسنادي داخلي ديداري باشدس در ثبت رديف (6ـ3ـ)1س سرفصل حسـاب «تسـهيالت اعطـايي

تبصرهاي مرابحه/دولتي/غيردولتي بـا کـد حسـابهاي 565 ،555 ،545 :و  »3/1/0575را جـايگزين سرفصـل
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حسـاب «تسهيالت اعطايي تبصرهاي استصـناع/دولتي/غيردولتي ـ اول بـا کـد حسـابهاي 556 ،566 ،546 :و

 »3/1/0576نمايد و ساير ثبتهاي حسابداري مربوط به بازپرداخت تسهيالت را مطابق بـا رديفهـاي ()10
الي ( )15بخش دوم اين دستورالعمل اندام دهد؛
 )3در صورتي که اعتبار اسنادي داخلي مدتدار باشدس در ثبت رديف (6ـ4ـ)2س سرفصل حساب « تسـهيالت اعطـايي

تبصرهاي مرابحه/دولتي/غيردولتي با کـد حسـابهاي 565 ،555 ،545 :و  »3/1/0575را جـايگزين سرفصـل
حسـاب «تسهيالت اعطايي تبصرهاي استصـناع/دولتي/غيردولتي ـ اول بـا کـد حسـابهاي 556 ،566 ،546 :و

 »3/1/0576نمايد و ساير ثبتهاي حسابداري مربوط به بازپرداخت تسهيالت را مطابق بـا رديفهـاي ()10
الي ( )15بخش دوم اين دستورالعمل اندام دهد؛
 )4در صورت لزوم اخذ وثايق اضافيس ثبتهاي حسابداري الزم در خصوص اخذ وثـايق و کارمزدهـاي مترتـب بـر
ارزيابي آن را مطابق با مفاد رديف ( )1بخش سوم اين دستورالعمل اعمال نمايد.

6ـ7ـ با توجه به تعيين تمليف مبلغ اعتبار اسنادي داخلي گشايششدهس مانـده تعهـدات متقاضـي در قبـال بانـک
گشايشکننده در زمان ارايه اسناد مطابق به وي در دفاتر بانک مورد اشاره برگشت ميگردد :
بد :طرا تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي

بــه مبلــغ باقيمانــده تعهــدات

××××

متقاضي

(کد حساب)5/3/2/0015 :

بس :تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي

بــه مبلــغ باقيمانــده تعهــدات

××××

متقاضي

(کد حساب)5/3/1/0015 :

7ـ ثبتهاي حسابداري بانکهاي تأييدکننده و تعيينشده در زمان ارائه اسناد از سوي ذينفع:

7ـ1ـ در صورتي که اسناد به بانک تأييدکننده يا بانک تعيينشده ارائه شودس بانکهاي مزبور بايد در بدو امر و قبـل
از هر گونه اقدامس ثبتهاي حسابداري ذيل را در دفاتر خود اعمال نمايند:
7ـ1ـ1ـ ثبت اسناد واصله در حسابهاي انتظامي:

بد :حسابهاي انتظامي ـ اسناد واصله اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

××××

به مبلغ اسناد ارائه شده

(کد حساب)5/3/1/0210 :

بس :طرا حسابهاي انتظامي
(کد حساب)5/3/2/0200 :
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××××

به مبلغ اسناد ارائه شده

1

7ـ1ـ2ـ ثبت تعداد برگهاي اسناد واصله در حسابهاي انتظامي:

بد :حسابهاي انتظامي ـ اسناد واصله اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

××××

به ازاي هر برگ يک ريال

(کد حساب)5/3/1/0210 :

××××

بس :طرا حسابهاي انتظامي

به ازاي هر برگ يک ريال

(کد حساب)5/3/2/0200 :

تبصره ـ چنانچه اسناد توسط بانک تعيينشده به بانک گشايشکننده يا بانک تأييدکننده ارسال شـود يـا پـس از
بررسي اسناد ارائه شده از سوي ذينفع توسط بانک تأييدکنندهس مشخص گردد اسناد مزبور مغاير بوده و به
ذينفع عودت شود يا اسناد يا دشده مورد قبول قرار گيرد و با ذينفع در خصـوص پرداخـت وجـه بـه وي در
اعتبار اسنادي داخلي ديداري و يا صدور سند تعهد پرداخت در اعتبار اسنادي داخلي مدتدار تعيين تمليـف
گردد يا توسط بانک تأييدکننده جهت وصول ارائه شودس ثبتهاي حسابداري فوق عينًا برگشت ميشود.

7ـ1ـ 3ـ ثبت حسابداري محاسبه و مطالبه کارمزد بررسي اسناد يا پذيرش پرداخت ،بر اساس مفـاد تبصـره ذيـل مـاده ()7
«ضواب

نا ر بر تعرفههاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي»:

بد :صندوق يا حساب متقاضي/ذينفع يا بدهماران موقت به ريال

به مبلغ کارمزد متعلقه

××××

(کد حساب )3/1/0010 :يا (کد حساب)3/1/1170 :

××××

بس :حساب کارمزد دريافتي

به مبلغ کارمزد متعلقه

(کد حساب)3/2/0800 :

7ـ2ـ در صورتيکه اسناد ارائه شده از سوي ذينفع مطـابق باشـدس همزمـان بـا پـذيرش پرداخـتس تعهـد بانـک
تأييدکننده اندام شده استس لذا برگشت تعهدات بانک يادشده به شرح زير در دفاتر ثبت ميشود:
بد :تعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير بانکها

××××

به مبلغي که تعهـد آن ايفـاء
گرديده است

(کد حساب)5/3/2/0118 :

بس :طرا تعهدات بانک بابت تأييد اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي ساير بانکها

××××

به مبلغي که تعهـد آن ايفـاء
گرديده است

(کد حساب)5/3/1/0118 :

تبصره ـ چنانچه اعتبار اسنادي داخلي مدتدار باشد و اسناد مطابق از سوي ذينفع بـه بانـک گشـايشکننده ارائـه
گرددس سند تعهد پرداخت توسط بانک مزبور صادر گرديده و لذا تعهدات بانک تأييدکننده وفق ثبت فوق در
سررسيد سند تعهد پرداخت برگشت داده ميشود.
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7ـ3ـ در صورتي که اسناد مطابق ارائه شده مربوط به اعتبار اسنادي داخلي ديداري باشـدس بانـک تعيينشـده (در
صورت اخذ مدوز قبلي بانک گشايشکننده) و يا بانک تأييدکننده مودف به پذيرش پرداخت و پرداخت وجـه
به ذينفع ميباشدس لذا عالوه بر ثبتهاي حسابداري رديف (7ـ )1و (7ـ)2س در تـاريخ يادشـده ثبـت ذيـل در
دفاتر بانکهاي مزبور اعمال ميشود:
به مبلغ پرداختشده به ذينفع

××××

بد :حساب بين بانکها
(کد حساب)3/1/0230 :

××××

بس :حساب ذينفع/حساب انواع چکهاي بانمي فروخته شده

به مبلغ پرداختشده به ذينفع

(کد حساب)3/2/0310 :

7ـ3ـ1ـ بانک تعيينشده و يا بانک تأييدکننده پس از پرداخت وجه به ذينفعس اسناد مربوط به آن را جهت وصـول
وجه به بانک ذيربط ارسال ميدارد .پس از دريافت وجه مزبورس بانک تعيينشده و يا بانک تأييدکننده وصول
مبلغ مذکور را به شرح ذيل در حسابها ثبت مينمايد:
بد :صندوق يا حساب بانک گشايشکننده/بانک تأييدکننده

به مبلغ دريافتشده

××××

(کد حساب)3/1/0010 :

××××

بس :حساب بين بانکها

به مبلغ دريافتشده

(کد حساب)3/1/0230 :

7ـ4ـ در صورتي که اسناد مطابق ارائه شده مربوط به اعتبار اسنادي داخلي مدتدار باشـدس بانـک تعيينشـده (در
صورت اخذ مدوز قبلي بانک گشايشکننده) و يا بانک تأييدکننده مودف به پذيرش پرداخت و تعهد پرداخت
وجه آن به ذينفع در سررسيد پرداخت ميباشدس لذا بانک هاي مزبور بايد عالوه بر ثبتهاي حسابداري رديف
(7ـ )1و (7ـ)2س در تا ريخ پذيرش پرداخت (صدور سند تعهد پرداخت)س رويداد مالي يادشده را به شرح زيـر
در دفاتر خود ثبت نمايند:
به مبلغ وجه اسناد که بايد در سررسـيدس پرداخـت

××××

بد :حساب بين بانکها

گردد

(کد حساب)3/1/0230 :

بس :حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات
ريالي مدتدار (دولتي/غيردولتي) ـ سند تعهـد پرداخـت اعتبـار اسـنادي
داخلي ـ ريالي
(کد حسابهاي 794 :و )3/2/0784
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××××

به مبلغ وجه اسناد که بايد در سررسـيدس پرداخـت
گردد

7ـ4ـ1ـ در سررسيد پرداختس بانک تعيينشده و يا بانک تأييدکننده همزمان با پرداخت وجه به ذينفـع و تسـويه
حساب با ويس بايد ثبت حسابداري زير در دفاتر خود صادر نمايند:
بد :حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسنادي و بروات ريالي

××××

به مبلغ پرداختشده

مدتدار (دولتي/غيردولتي) ـ سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي
(کد حسابهاي 794 :و )3/2/0784

بس :حساب ذينفع/حساب انواع چکهاي بانمي فروخته شده

××××

به مبلغ پرداختشده

(کد حساب)3/2/0310 :

7ـ4ـ2ـ در سررسيد پرداختس وصول وجه از بانک ذيربطس به شرح ذيل در دفـاتر بانـک تعيينشـده و يـا بانـک
تأييدکننده اعمال ميشود:
بد :صندوق يا حساب بانک گشايشکننده/بانک تأييدکننده

به مبلغ دريافتشده

××××

(کد حساب)3/1/0010 :

بس :حساب بين بانکها

××××

به مبلغ دريافتشده

(کد حساب)3/1/0230 :

تبصره ـ در صورت ارائه اسناد مطابق به بانک تأييدکننده و يا بانک تعيين شده و پذيرش پرداخت توسط بانکهاي
يادشدهس بانک گشايشکننده ميبايست به محض اطالعس ثبتهاي حسابداري الزم از جمله شناسايي بدهي
به بانک تأييدکننده/تعيين شده و برگشت تعهدات در قبال ذينفع و متقاضي را در دفاتر خود اعمال نمايد .

8ـ ثبتهاي حسابداري اصالح اعتبار اسنادي داخلي:

8ـ1ـ چنانچه وفق مفاد فصل پندم «دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريـالي»س حسـب درخواسـت متقاضـيس
پذيرش بانک گشايشکننده و موافقت ذينفعس اعتبار اسنادي داخلي اصالح گرددس به عنوان مثال؛ سررسيد يـا
مبلغ اعتبار اسنادي داخلي تغيير يابدس بانکهاي ذيربط مودفند در دفاتر خـود تمـامي ثبتهـاي حسـابداري
مرتبط با آن اصالحيهس از جمله ثبتهاي حسابداري تعديل وثايقس کارمزد و تعهدات را به شرح مندرج در اين
دستورالعمل اعمال نمايند .در صورت موافقت بانک تأييدکننده با اصالح اعتبار اسنادي داخليس بانک مزبور نيز
مودـــــف ميباشـــــد؛ ثبتهـــــاي اصـــــالحي الزم را در دفـــــاتر خـــــود اعمـــــال نمايـــــد.
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9ـ ثبتهاي حسابداري درخواست ابطال يا انقضاي مدت اعتبار اسنادي داخلي و عدم ارائه اسناد مطابق از سوي ذينفع:

9ـ1ـ در صورتيکه قبل از سررسيد اعتبار اسنادي داخليس بنا به هر دليلي درخواست ابطال اعتبـار اسـنادي داخلـي
مطرح و بر اساس ضوابط و مقرراتس با اين موضوع موافقت و اعتبار اسنادي داخلي مزبور ابطـال گـردد و يـا
اعتبار اسنادي داخلي به اتمام رسيده باشد و در طي اين مدتس ذينفع اسناد مطابق را ارائه ننموده باشد و يـا
در صورت مغايرت در اسناد و اعالم به متقاضيس وي عدم موافقت خود را در اين رابطه ادهـار داشـته باشـد؛
بانکهاي ذيربط مودف ميباشندس ثبتهاي حسابداري مربوط به برگشت پيشدريافـتس تعهـداتس وثـايقس
قراردادها و  ...را در دفاتر خود اعمال نمايند .همينين بانک گشايشکننده مودف ميباشد؛ بر اساس ماده ()4
«ضواب نا ر بر تعرفههاي بانکي اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي» مبلـغ سـود استصـناع نقـدي موضـوع مـاده ()3
ضوابط مذکور را پس از کسر حداکثر  90درصد به عنوان جبران هزينههاي عملياتي بانکس به متقاضي عـودت
دهد .لذا ثبت حسابداري زير در دفاتر وي اعمال خواهد شد:
به مبلغ مانده حساب

××××

بد :کارمزد سالهاي آينده ـ سود استصناع نقدي
(کد حسابهاي)3/2/0580 :

××××

بس :صندوق/حساب متقاضي

به مبلغ برگشتشده به متقاضي

(کد حساب)3/1/0010 :

××××

بس :حساب درآمدهاي متفرقه

به مبلغ مابهالتفاوت بابت جبـران هزينـههاي
عملياتي بانک گشايشکننده

(کد حساب)3/2/0820 :

10ـ ثبتهاي حسابداري بانکگشايشکننده در مراحل بازپرداخت تسهيالت اعطايي در قالب عقد استصناع نسيه:

10ـ1ـ در صورتي که تسهيالت اعطايي استصناع به صورت نسيه دفعي بازپرداخت گرددس وصول تسهيالت در سررسيدس
به شرح ذيل در حسابها ثبت ميشود:
××××

بد :صندوق يا حساب متقاضي

به مبلغ تسـهيالت اعطـايي و سـود مربوط/مبلـغ
وصولي

(کد حساب)3/1/0010 :

بس :تسهيالت اعطايي تبصرهاي استصناع/دولتي/غيردولتي ـ اول

××××

به مبلغ اصل تسهيالت اعطايي/سهم مربـوط بـه
اصل تسهيالت از مبلغ وصولي

(کد حسابهاي546 :س 566س  556و )3/1/0576

××××

بس :سود دريافتني تسهيالت

به مبلغ سود تسهيالت اعطايي/سهم مربـوط بـه
سود تسهيالت از مبلغ وصولي

(کد حساب)3/1/0797 :
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10ـ2ـ در صورتي که تسهيالت اعطايي استصناع به صورت نسيه دفعي بازپرداخت گرددس شناسايي درآمد در سررسيد
تسهيالت به شرح ذيل در حسابها ثبت ميشود:
××××

بد :سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)

به ميزان سود دوران بازپرداخت

(کد حسابهاي 560 :و )3/2/550

××××

بس :سود دريافتي تسهيالت

به ميزان سود دوران بازپرداخت

(کد حساب)3/2/0770 :

10ـ3ـ در صورتي که تسهيالت اعطايي استصناع به صورت نسيه اقسـاطي بازپرداخـت گـرددس وصـول تسـهيالت در
سررسيد هر قسطس به شرح ذيل در حسابها ثبت ميشود:

به ميزان مبلغ هر قسط

××××

بد :صندوق يا حساب متقاضي
(کد حساب)3/1/0010 :

بس :تسهيالت اعطايي تبصرهاي استصناع/دولتي/غيردولتي ـ اول

××××

به ميزان اصل هر قسط

××××

به ميزان سود هر قسط

(کد حسابهاي546 :س 566س  556و )3/1/0576

بس :سود دريافتني تسهيالت
(کد حساب)3/1/0797 :

10ـ4ـ در صورتي که تسهيالت اعطايي استصناع به صورت نسيه اقساطي بازپرداخـت گـرددس شناسـايي درآمـد در
سررسيد هر قسط به شرح ذيل در حسابها ثبت ميشود:
به ميزان سود مربوط به قسط

××××

بد :سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)
(کد حسابهاي 560 :و )3/2/550

××××

بس :سود دريافتي تسهيالت

به ميزان سود مربوط به قسط

(کد حساب)3/2/0770 :

10ـ5ـ چنان چه تسهيالت اعطايي استصناع نسيه دفعي و اقساطي در سررسيد مقرر بازپرداخت نگرددس در سررسيد
تسهيالت يا هر قسطس درآمد مربوط شناسايي و به شرح ذيل در حسابها ثبت ميشود:
××××

بد :سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)

به ميزان سود دوران بازپرداخت در استصناع نسيه دفعي يا سـود
مربوط به قسط در استصناع نسيه اقساطي

(کد حسابهاي 560 :و )3/2/550

××××

بس :سود دريافتي تسهيالت

به ميزان سود دوران بازپرداخت در استصناع نسيه دفعي يا سـود
مربوط به قسط در استصناع نسيه اقساطي

(کد حساب)3/2/0770 :
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11ـ ثبتهاي حسابداري تعديل حساب سود سالهاي آينده تسهيالت استصناع نسيه در مقطع تهيه صورتهاي مالي:

11ـ1ـ درصورتيکه زمان سررسيد (تسويه) قرارداد استصناع اول به گونهاي باشد که بخشي از سود آن مربوط بـه
يک دوره مالي و بخشي ديگر مربوط به دوره/هاي مالي آتي باشدس بانک گشايشکننده بايـد حسـب ضـوابط
ابالغي از سوي بانک مرکزيس بابت تعديل سودس ثبت حسابداري زير را در مقطع تهيـه صـورتهاي مـالي در
دفاتر خود اعمال نمايد:
به ميزان سود متعلقه

××××

بد :سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)
(کد حسابهاي 560 :و )3/2/550

××××

بس :سود دريافتي تسهيالت

به ميزان سود متعلقه

(کد حساب)3/2/0770 :

11ـ2ـ در زمان سررسيد تسهيالت/قسط که در دوره آينده خواهد بودس دو حالت به شرح ذيل محتمل ميباشد:
11ـ2ـ1ـ حالت اول :درصورتيکه تسهيالت در سررسيد تسويه (وصول) شودس عالوه بر ثبتهـاي حسـابداري وصـول

تسهيالت نسيه دفعي و اقساطي به ترتيب به شرح ثبتهاي رديف (10ـ )1و (10ـ )3اين بخشس ثبت حسـابداري زيـر
نيز اندام ميشود:
به ميزان سود متعلقه دوره مالي

××××

بد :سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)
(کد حسابهاي 560 :و )3/2/550

××××

بس :سود دريافتي تسهيالت

به ميزان سود متعلقه دوره مالي

(کد حساب)3/2/0770 :

11ـ2ـ2ـ حالت دوم :درصورتيکه تسهيالت در سررسيد تسويه (وصول) نشـودس صرفًا ثبت حسابداري ذيل اعمـال
ميشود:
به ميزان سود متعلقه دوره مالي

××××

بد :سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)
(کد حسابهاي 560 :و )3/2/550

××××

بس :سود دريافتي تسهيالت
(کد حساب)3/2/0770 :
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به ميزان سود متعلقه دوره مالي

12ـ ثبتهاي حسابداري شناسايي وجهالتزام تأخير تأديه دين:

12ـ1ـ در مورد تسهيالتي که در سررسيد وصول نشده استس بانک گشايشکننده مودف ميباشد در مقطـع تهيـه
صورتهاي مالي وجهالتزام تأخير تأديه دين متعلقه را محاسبه و به شرح زير در حسابها ثبت نمايد:
××××

بد :وجه التزام دريافتني ـ اعتبار اسنادي داخلي ريالي

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه

(کد حساب)3/1/0798 :

××××

بس :وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي
(دولتي/غيردولتي)

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه

1

(کد حساب 0751 :و )3/2/0750

12ـ1ـ1ـ بانک گشايشکننده مودف است در صورت عدم تحقق معيارهاي شناسايي درآمد وفق ضوابط ابالغـي از
سوي بانک مرکزيس شناسايي درآمد تسهيالت اعم از سود و وجهالتزام متعلقه را بـه روش تعهـدي متوقـف
نموده و ثبتهاي حسابداري زير را براي تعديل حساب سود سالهاي آينده تسهيالت و وجهالتزام تأديه دين
متعلقه شناسايي نشده در دفاتر خود اعمال نمايد:

12ـ1ـ1ـ1ـ ثبت حسابداري تعديل حساب سود سالهاي آينده تسهيالت:

بد :سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)

××××

به ميزان سودهاي سررسيد شدهي شناسايي نشده

(کد حسابهاي 560 :و )3/2/550

بس :سود معوق تسهيالت (دولتي/غيردولتي)

××××

به ميزان سودهاي سررسيد شدهي شناسايي نشده

(کد حسابهاي 600 :و )3/2/0590

12ـ1ـ1ـ2ـ ثبت حسابداري تعديل وجهالتزام تأديه دين متعلقه شناسايي نشده:

بد :وجه التزام دريافتني ـ اعتبار اسنادي داخلي ريالي

××××

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه شناسايي نشده

(کد حساب)3/1/0798 :

بس :وجه التزام معوق تسهيالت (دولتي/غيردولتي)

××××

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه شناسايي نشده

(کد حسابهاي 0768 :و 0767س 0766س )3/2/0765
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13ـ ثبتهاي حسابداري وصول تسهيالت پس از سررسيد و قبل از انتقال به طبقات غيرجاري:

13ـ1ـ در صورتي که تسهيالت اعطايي استصناع نسيه دفعيس پس از سررسيد و قبل از انتقال تسهيالت مذکور بـه
طبقات غيرجاري وصول گرددس ثبت حسابداري زير اندام ميشود:
××××

بد :صندوق يا حساب متقاضي

به مبلغ اصـلس سـود و وجـهالتزام تـأخير تأديـه ديـن
تسهيالت اعطايي/مبلغ وصولي

(کد حساب)3/1/0010 :

××××

بس :تسهيالت اعطايي تبصرهاي استصناع/دولتي/غيردولتي ـ اول

به مبلغ اصل تسهيالت اعطايي/سهم مربوط بـه اصـل
تسهيالت از مبلغ وصولي

(کد حسابهاي546 :س 566س  556و )3/1/0576

××××

بس :سود دريافتني تسهيالت

به مبلغ سود تسهيالت اعطايي/سهم مربوط بـه سـود
تسهيالت از مبلغ وصولي

(کد حساب)3/1/0797 :

××××

بس :وجه التزام دريافتني ـ اعتبار اسنادي داخلي ريالي

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين شناسايي شده

(کد حساب)3/1/0798 :

××××

بس :وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي

متعلقه و وجه التزام تأخير تأديه دين شناسايي شده

1

(دولتي/غيردولتي)

به ميزان مابهالتفاوت کل وجهالتزام تـأخير تأديـه ديـن

(کد حساب 0751 :و )3/2/0750

13ـ2ـ در صورتي که تسهيالت اعطايي استصناع نسيه اقساطيس پس از سررسيد و قبل از انتقال تسهيالت مذکور
به طبقات غيرجاري وصول گرددس ثبت حسابداري زير اندام ميشود:

بد :صندوق يا حساب متقاضي

××××

به مبلغ اصلس سود و وجهالتزام تأخير تأديـه ديـن
قسط يا اقساط وصولي

(کد حساب)3/1/0010 :

بس :تسهيالت اعطايي تبصرهاي استصناع/دولتي/غيردولتي ـ اول

××××

به مبلغ اصل قسط يا اقساط وصولي

(کد حسابهاي546 :س 566س  556و )3/1/0576

بس :سود دريافتني تسهيالت

××××

به مبلغ سود قسط يا اقساط وصولي

(کد حساب)3/1/0797 :

بس :وجه التزام دريافتني ـ اعتبار اسنادي داخلي ريالي

××××

شده

(کد حساب)3/1/0798 :

بس :وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي
(دولتي/غيردولتي)

1

(کد حساب 0751 :و )3/2/0750
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به ميزان وجه التزام تأخير تأديه ديـن شناسـايي

××××

به ميزان مابهالتفاوت کل وجهالتزام تـأخير تأديـه
ديـن متعلقـه و وجــه التـزام تــأخير تأديـه ديــن
شناسايي شده

14ـ ثبت حسابداري وصول تسهيالت قبل از سررسيد:

14ـ1ـ در صورت بازپرداخت تسهيالت قبل از سررسيدس ثبت حسابداري زير اندام ميشود:
به ميزان مبلغ وصولي

××××

بد :صندوق يا حساب متقاضي
(کد حساب)3/1/0010 :

به ميزان سود تسهيالت وصولي

××××

بد :سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)
(کد حسابهاي 560 :و )3/2/0550

بس :تسهيالت اعطايي تبصرهاي استصناع/دولتي/غيردولتي ـ اول

××××

به ميزان اصل تسهيالت وصولي

(کد حسابهاي546 :س 566س  556و )3/1/0576

××××

بس :سود دريافتني تسهيالت

به ميزان سود تسهيالت وصولي

(کد حساب)3/1/0797 :

××××

بس :سود دريافتي تسهيالت

به ميزان سود دريافتي

(کد حساب)3/2/0770 :

15ـ ثبتهاي حسابداري زمان تسويه قرارداد استصناع نقدي يا نسيه:

15ـ1ـ پس از تسويه کامل قرارداد استصناعس قرارداد مزبور به شرح ذيل از حسابهاي انتظامي برگشت ميشود:
××××

بد :طرا حسابهاي انتظامي

به مبلغ يک ريال

(کد حساب)5/3/2/0200 :

بس :حسابهاي انتظامي ـ قراردادهاي استصناع اول اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

××××

به مبلغ يک ريال

(کد حساب)5/3/1/0210 :

15ـ2ـ پس از استرداد وثايق مأخوذهس حسابهاي انتظامي مربوط به وثايق مـأخوذه بـه شـرح ذيـل از حسـابها
برگشت ميشود:
به مبلغ ترهين اموال/ارزش کارشناسـي اشـياء

××××

بس :طرا حسابهاي انتظامي

قيمتي/مبلغ تعهد شـده اوراق بهـادار مـأخوذه

(کد حساب)5/3/2/0200 :

/قيمت مورد محاسبه سهام

بد :حسابهاي انتظامي ـ وثايق اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

به مبلغ ترهين اموال/ارزش کارشناسـي اشـياء

××××

قيمتي/مبلـــغ تعهـــد شـــده اوراق بهـــادار

(کد حساب)5/3/1/0210 :

مأخوذه/قيمت مورد محاسبه سهام

15ـ3ـ تعداد برگهاي اوراق بهادار و قطعههاي اشياء قيمتي به ازاي هر برگ و يا قطعهس يک ريال به شرح ذيـل از
حسابها برگشت ميشود:
××××

بد :طرا حسابهاي انتظامي

به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال

(کد حساب)5/3/2/0200 :

بس :حسابهاي انتظامي ـ برگهاي اوراق بهادار و اشياء قيمتي
(کد حساب)5/3/1/0210 :
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××××

به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال

بخش چهام :عمليات حسابداري تنزيل سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادي داخلي مدتدار در قالب عقد
خريد دين

عمليات حسابداري تنزيل سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادي داخلـي مـدتدار بـر اسـاس مفـاد فصـل هفـتم
«دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي» و نيز در چارچوب مقررات خريد دين (مصوب شوراي پول و اعتبـار)س بـه
شرح ذيل ميباشد:

1ـ ثبتهاي حسابداري وثايق مأخوذه:

1ـ1ـ قبل از تنزيل اعتبار اسنادي داخليس در صورت اخذ وثيقه از ذينفعس چنانچه وثايق مزبور از نوع اموال منقـول و
يا غيرمنقول باشدس به مبلغ ترهينس اگر از نوع اشياء قيمتي باشـدس بـه ارزش کارشناسـي اشـياء مزبـور و در
صورتيکه از نوع اوراق بهادار تضميني باشدس به مبلغ تعهد شده و چنانچه از نوع سهام باشدس به مبلغ قيمت
مورد محاسبهس به شرح ذيل در حسابها ثبت ميشود:
بد :حسابهاي انتظامي ـ وثايق تنزيل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

به مبلغ ترهين اموال/ارزش کارشناسـي اشـياء

××××

قيمتي/مبلـــغ تعهـــد شـــده اوراق بهـــادار

(کد حساب)5/3/1/0210 :

مأخوذه/قيمت مورد محاسبه سهام

××××

بس :طرا حسابهاي انتظامي

به مبلغ ترهين اموال/ارزش کارشناسـي اشـياء
قيمتي/مبلـــغ تعهـــد شـــده اوراق بهـــادار

(کد حساب)5/3/2/0200 :

مأخوذه/قيمت مورد محاسبه سهام

1ـ2ـ تعداد برگهاي اوراق بهادار و قطعههاي اشياء قيمتي به ازاي هر برگ و يا قطعهس يک ريال به شـرح ذيـل در
حسابها ثبت ميشود:
بد :حسابهاي انتظامي ـ برگهاي اوراق بهادار و اشياء قيمتي

به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال

××××

(کد حساب)5/3/1/0210 :

××××

بس :طرا حسابهاي انتظامي
(کد حساب)5/3/2/0200 :
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به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال

2ـ ثبتهاي حسابداري زمان انعقاد قرارداد خريد دين:

2ـ1ـ پس از انعقاد قرارداد خريد دينس قرارداد مذکور در حساب انتظامي قراردادها به مبلغ يک ريال به شرح ذيـل
ثبت ميگردد:
به مبلغ يک ريال

××××

بد :حسابهاي انتظامي ـ قراردادهاي خريد دين اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي
(کد حساب)5/3/1/0210 :

××××

بس :طرا حسابهاي انتظامي

به مبلغ يک ريال

(کد حساب)5/3/2/0200 :

2ـ2ـ مبلغ دريافتي بابت ابطال تمبر مالياتي بايد به شرح ذيل در حسابها ثبت شود:
به مبلغ تمبر

××××

بد :صندوق يا حساب متقاضي
(کد حساب)3/1/0010 :

××××

بس :حساب تمبر مالياتي

به مبلغ تمبر

(کد حساب)3/1/0050 :

3ـ ثبتهاي حسابداري خريد سند تعهد پرداخت:

3ـ1ـ مبلغ پرداختي توسط بانک تنزيلکننده به داين بابت خريد سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادي داخليس به شرح
ذيل در حسابها ثبت ميشود:
××××

بد :تسهيالت اعطايي/خريد دين /دولتي /غيردولتي

به مبلغ پرداختي بابت خريـد سـند تعهـد
پرداخت

(کد حساب 567 :و )3/1/0577

××××

بد :سود دريافتني تسهيالت

به ميزان مابـهالتفاوت مبلـغ اسـمي سـند
تعهد پرداخت و مبلغ پرداختي به داين

(کد حساب)3/1/0797 :

××××

بس :صندوق يا حساب داين

به مبلغ پرداختي به داين

(کد حساب)3/1/0010 :

بس :سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)

××××

به ميزان مابـهالتفاوت مبلـغ اسـمي سـند
تعهد پرداخت و مبلغ پرداختي به داين

(کد حسابهاي 560 :و )3/2/0550

3ـ2ـ تعداد برگهاي سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادي داخلي خريداري شدهس به ازاي هر برگس يک ريال به شرح
ذيل در حسابها ثبت ميشود:
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به ازاي هر برگ يک ريال

××××

بد :حسابهاي انتظامي ـ سند تعهد پرداخت خريداري شده
(کد حساب)5/3/1/0210 :

××××

بس :طرا حسابهاي انتظامي

به ازاي هر برگ يک ريال

(کد حساب)5/3/2/0200 :

 4ـ ثبتهاي حسابداري در سررسيد سند تعهد پرداخت:

4ـ1ـ وصول وجه سند تعهد پرداخت خريداري شده اعتبار اسنادي داخليس در سررسيد به شرح زيـر در حسـابها
ثبت ميگردد:
به مبلغ اسمي سند تعهد پرداخت

××××

بد :صندوق يا حساب مديون
(کد حساب)3/1/0010 :

××××

بس :تسهيالت اعطايي/خريد دين /دولتي /غيردولتي

به مبلغ پرداختي بابت خريـد سـند تعهـد
پرداخت

(کد حساب 567 :و )3/1/0577

××××

بس :سود دريافتني تسهيالت

به ميزان مابـهالتفاوت مبلـغ اسـمي سـند
تعهد پرداخت و مبلغ پرداختي به داين

(کد حساب)3/1/0797 :

4ـ2ـ همزمان با ثبت وصول وجه اسنادس شناسايي درآمد تسهيالت نيز به شرح ذيل در حسابها ثبت ميگردد:
××××

بد :سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)

به ميزان سود دوره مربوطه

(کد حسابهاي 560 :و )3/2/0550

××××

بس :سود دريافتي تسهيالت

به ميزان سود دوره مربوطه

((کد حساب)3/2/0770 :

4ـ3ـ همزمان با ثبت وصول وجه اسنادس حسابهاي انتظامي مربوط به سند تعهد پرداخت خريداري شده به شرح
ذيل از حسابها برگشت ميشود:
××××

بد :طرا حسابهاي انتظامي

به ازاي هر برگ يک ريال

(کد حساب)5/3/2/0200 :

بس :حسابهاي انتظامي ـ سند تعهد پرداخت خريداري شده

××××

به ازاي هر برگ يک ريال

(کد حساب)5/3/1/0210 :

تبصره ـ مؤکدًا يادآور مي گرددس ثبت موضوع اين بند صرفًا در صورت وصول وجه اسناد برگشت داده ميشودس در غير
اينصورت در دفاتر باقي ميماند.
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5ـ ثبتهاي حسابداري شناسايي وجهالتزام تأخير تأديه دين:

5ـ1ـ در صورتيکه وجه سند تعهد پرداخت در سررسيد از مديون وصول نگرددس عالوه بر اينکه حساب تسهيالت
اعطايي خريد دين همانند ساير تسهيالت اعطايي مشمول «دستورالعمل طبقهبندي داراييهاي مؤسسات اعتباري»

ميگرددس بانک تنزيل کننده مودف ميباشد در مقطع تهيه صورتهاي مالي وجهالتزام تأخير تأديه دين متعلقه
را محاسبه و به شرح زير در حسابها ثبت نمايد:
به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه

××××

بد :وجه التزام دريافتني ـ اعتبار اسنادي داخلي ريالي
(کد حساب)3/1/0798 :

××××

بس :وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي
(دولتي/غيردولتي)

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه

1

(کد حساب 0751 :و )3/2/0750

5ـ1ـ1ـ بانک تنزيلکننده مودف است در صورت عدم تحقق معيارهاي شناسايي درآمـد وفـق ضـوابط ابالغـي از
سوي بانک مرکزيس شناسايي وجهالتزام تـأخير تأديـه ديـن متعلقـه را بـه روش تعهـدي متوقـف نمـوده و
ثبتحسابداري زير را براي تعديل حساب سود سالهاي آينده تسـهيالت و وجـهالتزام تأديـه ديـن متعلقـه
شناسايي نشده در دفاتر خود اعمال نمايد:
5ـ1ـ1ـ1ـ ثبت حسابداري تعديل حساب سود سالهاي آينده تسهيالت:

بد :سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)

××××

به ميزان سودهاي سررسيد شدهي شناسايي نشده

(کد حسابهاي 560 :و )3/2/550

بس :سود معوق تسهيالت (دولتي/غيردولتي)

××××

به ميزان سودهاي سررسيد شدهي شناسايي نشده

(کد حسابهاي 600 :و )3/2/0590

5ـ1ـ1ـ2ـ ثبت حسابداري تعديل وجهالتزام تأديه دين متعلقه شناسايي نشده:

بد :وجه التزام دريافتني ـ اعتبار اسنادي داخلي ريالي

××××

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه شناسايي نشده

(کد حساب)3/1/0798 :

بس :وجه التزام معوق تسهيالت (دولتي/غيردولتي)

××××

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه شناسايي نشده

(کد حسابهاي 0768 :و 0767س 0766س )3/2/0765
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6ـ ثبتهاي حسابداري وصول تسهيالت خريد دين پس از سررسيد و قبل از انتقال به طبقات غيرجاري:

6ـ1ـ در صورتي که تسهيالت اعطايي خريد دينس پس از سررسيد و قبل از انتقال تسـهيالت مـذکور بـه طبقـات
غيرجاري وصول گرددس ثبت حسابداري زير اندام ميشود:
به مبلغ اصـلس سـود و وجـهالتزام تـأخير تأديـه ديـن

××××

بد :صندوق يا حساب متقاضي

تسهيالت اعطايي/مبلغ وصولي

(کد حساب)3/1/0010 :

××××

بس :تسهيالت اعطايي/خريد دين /دولتي /غيردولتي

به مبلغ اصل تسهيالت اعطايي/سهم مربوط بـه اصـل
تسهيالت از مبلغ وصولي

(کد حساب 567 :و )3/1/0577

××××

بس :سود دريافتني تسهيالت

به مبلغ سود تسهيالت اعطايي/سهم مربوط بـه سـود
تسهيالت از مبلغ وصولي

(کد حساب)3/1/0797 :

××××

بس :وجه التزام دريافتني ـ اعتبار اسنادي داخلي ريالي

به ميزان وجه التزام تأخير تأديه دين شناسايي شده

(کد حساب)3/1/0798 :

××××

بس :وجه التزام دريافتي از محل تسهيالت اعطايي
(دولتي/غيردولتي)

به ميزان مابهالتفاوت کل وجهالتزام تـأخير تأديـه ديـن
متعلقه و وجه التزام تأخير تأديه دين شناسايي شده

1

(کد حساب 0751 :و )3/2/0750

 7ـ ثبتهاي حسابداري تعديل حساب سود سالهاي آينده تسهيالت در مقطع تهيه صورتهاي مالي:

7ـ1ــ درصورتيکه زمان سررسيد (تسويه) قرارداد به گونهاي باشد که بخشي از سود آن مربـوط بـه يـک دوره
مالي و بخشي ديگر مربوط به دوره/هاي مالي آتي باشدس بانک گشايشکننده بايد حسـب ضـوابط ابالغـي از
سوي بانک مرکزيس بابت تعديل سودس ثبت حسابداري زير را در مقطع تهيه صورتهاي مالي در دفـاتر خـود
اعمال نمايد:
بد :سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)

به ميزان سود متعلقه

××××

(کد حسابهاي 560 :و )3/2/0550

××××

بس :سود دريافتي تسهيالت

به ميزان سود متعلقه

((کد حساب)3/2/0770 :

7ـ2ـ در زمان سررسيد تسهيالت که در دوره آينده خواهد بودس دو حالت محتمل است:
7ـ2ـ1ـ حالت اول :درصورتيکه تسهيالت در سررسيد تسويه (وصول) شودس عـالوه بـر ثبـت حسـابداري وصـول
تسهيالت خريد دين به شرح ثبت رديف (4ـ )1اين بخشس ثبت حسابداري زير نيز اندام ميشود:
بد :سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)

××××

(کد حسابهاي 560 :و )3/2/0550
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به ميزان سود متعلقه دوره مالي

به ميزان سود متعلقه دوره مالي

××××

بس :سود دريافتي تسهيالت
((کد حساب)3/2/0770 :

7ـ2ـ1ـ حالت دوم :در صورتيکه تسهيالت در سررسيد تسويه (وصول) نشودس صرفًا ثبـت حسـابداري ذيـل اعمـال
ميشود:
به ميزان سود متعلقه دوره مالي

××××

بد :سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)
(کد حسابهاي 560 :و )3/2/0550

به ميزان سود متعلقه دوره مالي

××××

بس :سود دريافتي تسهيالت
((کد حساب)3/2/0770 :

 8ـ ثبتهاي حسابداري بازخريد سند تعهد پرداخت:

8ـ1ـ در صورت بازخريد سند تعهد پرداخت توسط داين يا تنزيل آن نزد بانک مرکـزيس موضـوع مـواد ( )8و ()9
دستورالعمل اجرايي عقد خريد دينس سود حاصل از نگهداري سند تعهد پرداخت و همينين بازخريـد اسـناد
مزبور به شرح زير در حسابها ثبت ميشود:

8ـ1ـ1ـ ثبت حسابداري سود حاصل از نگهداري سند تعهد پرداخت
به ميزان سـود ممتسـبه از زمـان خريـد سـند تعهـد

××××

بد :سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)

پرداخت يا آخرين مقطع شناسايي سود

(کد حسابهاي 560 :و )3/2/0550

به ميزان سـود ممتسـبه از زمـان خريـد سـند تعهـد

××××

بس :سود دريافتي تسهيالت

پرداخت يا آخرين مقطع شناسايي سود

(کد حساب)3/2/0770 :

8ـ1ـ2ـ ثبت حسابداري بازخريد سند تعهد پرداخت
××××

بد :صندوق يا حساب ذينفع/جاري نزد بانک مرکزي

به مبلغ فـروش نقـدي سـند تعهـد
پرداخت

(کدحسابهاي 3/1/0010 :يا )3/1/0080

××××

بد :سود سالهاي آينده تسهيالت (دولتي/غيردولتي)

به ميزان مانده حساب پس از اعمال
ثبت رديف قبل

(کد حسابهاي 560 :و )3/2/0550

بس :تسهيالت اعطايي/خريد دين /دولتي /غيردولتي

××××

به مبلغ پرداختي بابـت خريـد سـند
تعهد پرداخت

(کد حساب 567 :و )3/1/0577

××××

بس :سود دريافتني تسهيالت
(کد حساب)3/1/0797 :
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به ميزان مانده حساب

8ـ1ـ3ـ ثبت حسابداري برگشت حسابهاي انتظامي
به ازاي هر برگ يک ريال

××××

بد :طرا حسابهاي انتظامي
(کد حساب)5/3/2/0200 :

بس :حسابهاي انتظامي ـ سند تعهد پرداخت خريداري شده

××××

به اپزاي هر برگ يک ريال

(کد حساب)5/3/1/0210 :

تبصره ـ عالوه بر ثبتهاي حسابداري فوقس ثبتهاي حسابداري موضوع رديف ( )10نيز بايد اعمال گردد.

9ـ ثبتهاي حسابداري تنزيل اعتبار اسنادي داخلي توس بانک گشايشکننده يا بانک تأييدکننده:

9ـ1ـ چنانچه سند تعهد پرداخت صادره توسط بانک گشايشکننده يا بانک تأييدکنندهس نزد همـان بانـک تنزيـل
گرددس بانک يادشده مودف ميباشدس تمامي رويدادهاي مالي مرتبط با فرآيند تنزيـل اعتبـار اسـنادي داخلـي
مربوط مشمل بر ثبتهاي رديف ()2س ()3س (4ـ )1و ( )8در خصوص سند تعهـد پرداخـت و ثبتهـاي رديـف
(4ـ)2س (4ـ )3و ( )7را در ارتباط با شناسايي درآمد وفق مفاد اين دستورالعمل در دفاتر خود ثبـت نمايـد .در
پايان دوره ماليس از آنجايي که بخشي از تسهيالت اعطايي خريد دينس بابت اعتبار اسنادي داخلي مـدتداري
ميباشد که سند تعهد پرداخت آن توسط همان بانک صادر شده استس لذا بايد مبلغ مزبور در يادداشـتهاي
همراه صورتهاي مالي در خصوص حسابهاي ”حساب بدهي بانک بابت پذيرش اسناد اعتبارات اسـنادي و بـروات
ريالي مدتدار (دولتي/غيردولتي) ـ سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريـالي (کـد حسـابهاي 794 :و

 “)3/2/0784و ”تسهيالت اعطايي/خريد دين /دولتي /غيردولتي“(کد حساب 567 :و  “)3/1/0577افشاء شود.

10ـ ثبتهاي حسابداري زمان تسويه قرارداد خريد دين:

10ـ1ـ پس از تسويه کامل قرارداد خريد دينس قرارداد مزبور به شرح ذيل از حسابهاي انتظامي برگشت ميشود:
××××

بد :طرا حسابهاي انتظامي

به مبلغ يک ريال

(کد حساب)5/3/2/0200 :

بس :حسابهاي انتظامي ـ قراردادهاي خريد دين اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي
(کد حساب)5/3/1/0210 :
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××××

به مبلغ يک ريال

10ـ2ـ پس از استرداد وثايق مأخوذهس حسابهاي انتظامي مربوط به وثـايق مـأخوذه بـه شـرح ذيـل از حسـابها
برگشت ميشود:
××××

بد :طرا حسابهاي انتظامي

به مبلغ ترهين اموال/ارزش کارشناسـي اشـياء
قيمتي/مبلـــغ تعهـــد شـــده اوراق بهـــادار

(کد حساب)5/3/2/0200 :

مأخوذه/قيمت مورد محاسبه سهام

بس :حسابهاي انتظامي ـ وثايق تنزيل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي

××××

به مبلغ ترهين اموال/ارزش کارشناسـي اشـياء
قيمتي/مبلـــغ تعهـــد شـــده اوراق بهـــادار

(کد حساب)5/3/1/0210 :

مأخوذه/قيمت مورد محاسبه سهام

10ـ3ـ تعداد برگهاي اوراق بهادار و قطعههاي اشياء قيمتي به ازاي هر برگ و يا قطعهس يک ريال به شرح ذيـل از
حسابها برگشت ميشود:
به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال

××××

بد :طرا حسابهاي انتظامي
(کد حساب)5/3/2/0200 :

بس :حسابهاي انتظامي ـ برگهاي اوراق بهادار و اشياء قيمتي

××××

به ازاي هر برگ و يا قطعه يک ريال

(کد حساب)5/3/1/0210 :

«دستورالعمل حسابداري اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي» که در بيست و چهارمين جلسه مورخ  1395/9/14کميسـيون
مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به تصويب رسيده و در خصوص اعتبارات
اسنادي داخلي ـ ريالي که از تاريخ  1394/11/15به بعد گشـايش شـدهاندس الزماالجـرا بـوده و از تـاريخ مزبـور
جايگزين دستورالعمل قبليس موضوع مصوبه نهمين جلسه مورخ  1392/3/25کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات
اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران شده بودس در نهمين جلسه مـورخ  1400/3/9کميسـيون مقـررات و
نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران با اصالحاتی به شرح مندرج در متن اصالح گرديد.
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