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 به نام هستی بخش 

 آماده گردیده است.  49حقوق و دستمزد چاپ ر امجموعه حاضر جهت استفاده هنرآموزان محترم و مدرس حسابد

 لذا از استفاده کنندگان ارجمند و عالی قدر تقاضا می شود در صورت برخورد با اشکالت تایپی و یا هر گونه اشکال در

 ر باطالع اینجانب برسانند تا اشکاالت موجود برطرف شود.حل مسایل به یکی از طرق زی متن کتاب یا

  zirmanloo@gmail.comارسال به ایمیل           -1

 منتظر نظرات سازنده  شما عزیزان وهمکاران ارجمند رشته حسابداری 

  هنرآموزان رشته حسابداری کل ایران ارادتمند همیشگی

 زیرمانلو محمدزاده

 

 حسابدار حقوق و دستمزد 

  49اپ چ

 امامعلی محمدزادهتالیف 

 
 مسایل سواالت چهار گزینه ای  عنوان فصل 

 8تا  9  صفحات  3تا  2  صفحات  فصل اول 

 13تا  11  صفحات  4تا    4     ه صفح فصل دوم

 21تا  11  صفحات  11تا  19  صفحات  فصل سوم

 31تا  22  صفحات  21تا  21  صفحات  فصل چهارم 
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 فصل اول
 ریال باشد. دستمزد عادی یک هفته وی کدام است؟  909110111در صورتی که دستمزد استحقاقی کارگری در هفته با نوبت کاری صبح و عصر   -22

   ..64.6.46د(  44444444.ج(  4.444444.ب(  48.44444.الف(

 909110111 ÷  %111=   901110111دستمزد عادی     
 

کارگر مذکور نوبت کار  . اگرریال باشد 290211 دستمزد استحقاقی وی برای هر ساعت ریال و 110111 ساعت دستمزد عادی کارگری برای هر اگر -23

    ؟ کدام استنوبت کاری وی  ،باشد

 و شب عصرد(                       عصر     صبح وج(       شب          عصر و صبح وب(                   شب        صبح و الف(

𝑥 =
4..454
.5.444

× 044 =  %111 – 111= %  %11صبح و عصر و شب    0051
111 110111 

X 290211 

 
        ؟ ک هفته چند ریال استیدستمزد استحقاقی کارگر برای ، باشدعصر و شب  کارگر مذکور نوبت کارو ریال باشد1210111 ساعت دستمزد عادی کارگری برای هر اگر -29

 440284444د(                           84444..4.ج(                 548484444ب(                          44424444. الف(  

  102810111×  %11=  2420111فوق العاده کار شب      99× 1210111=  102810111دستمزد عادی       

101220111  =2420111  +102810111 

ریال دریک معدن زیر زمینی کار می کند دستمزد استحقاقی چهار هفته از خردادماه وی بدون  210111کارگری با نرخ دستمزد ساعتی  -32

 ینه می باشد؟    در نظر گرفتن سایر موارد حقوق و دستمزد کدام گز

 0246244444د(              0042444444 ج(              0444844444ب(          846.44444 الف(

 210111×    31×  9=   1101810111ساعت 31ساعات کار کارهای سخت در هفته 
 

 دکدام است؟یبا توجه به اطالعات زیر دستمزد استحقاقی آقای کاملی کارگر خط تول -32

 ریال   810111ساعت از کار عادی در شب انجام شده، نرخ دستمزد ساعتی   11ساعت،   99ارکرد هفته ک

 44244444.د(              644644444 ج(              44444444.ب(          646.44444 الف(

 11×  810111 × %31=  9210111فوق العاده کار شب      99× 810111=  301210111دستمزد عادی       

304910111  =9210111  +301210111 

ساعت از کار  12ساعت باشد. در صورتی که   11ریال و کارکرد وی در طول یک هفته   210111اگر نرخ دستمزد ساعتی کارگری   -38

 قابل دریافت وی کدام است؟ های فوق العادهمجموع عادی در شب انجام شده باشد، 

 844444.د(             4654444 ج(              45444444.ب(          542654444 الف(

 (11-99× ) 210111×   %91=  9810111فوق العاده اضافه کاری        12×  210111×  %31=  3110111فوق العاده کار شب  

 9810111+  3110111=  2410111جمع فوق العاده ها  
 

ریال در  910111افقی هفته محسوب می شود. اگر کارگری در این کارگاه با دستمزد ساعتی در کارگاهی روز سه شنبه روز تعطیل تو -91

 ساعت کار انجام داده باشد. چه مبلغی را به عنوان فوق العاده دریافت می نماید؟ 99طول یک هفته 

 0054244د(              0284444 ج(              0064.84ب(          صفر الف(

 8×  910111×  %91=  1280111لعاده کار روزجمعه را دریافت می دارد. فقط فو ق ا

 
ریال باشد. مزد هر یک از دو روز  1110111دهند، درصورتی که دستمزد روزانه کارگری  یساعت کار انجام م  99روز کار  1کارکنان کارگاه تولیدی مهر در طول هفته با   -91

 ل وی کدام است؟یتعط

 2544444د(              5444444 ج(              044444444ب(          245444444 الف(

 ریال     دستمزد روز تعطیل معادل دستمزد روزانه خواهد بود. 1110111
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افت از بابت ساعت کار انجام داده است.  دستمزد قابل دری 8ل رسمی کارگاه یریال در روز جمعه روز تعط  1110111کارگر ماهری با دستمزد ساعتی  -92

 کدام است؟ کارکرد روز جمعه

 8444444د(              6844444 ج(              044844444ب(          040244444 الف(

101210111  (=91%  ×1110111  ×8 ( + )1110111 ×8) 
 

 پاسخ دهید.  91  الی  99با توجه به اطالعات داده شده زیر به پرسش های  **   

 ریال  410111  دستمزد ساعتی،  ساعت 148 ل رسمی )نصف هفته(یبا  سه روز تـعط ماهبهمن در  نم سالمیخاکارکرد 

 عادی درشب انجام شده است. ساعت از کار 21 

 باشد؟ماه چند ساعت میبهمن در  خانم سالمیکاری ساعات اضافه -99

 64د(              28 ج(              .0ب(          . الف(

                  148+  22=  221کل ساعات کارکرد    221- 142=  28ساعت  ساعات اضافه کاری  22اعات کارکرد نصف هفته  س

 ماه چند ریال خواهد بود؟بهمن در  خانم سالمیکاری دستمزد عادی ساعات اضافه -91

 244444444د(              44444..04 ج(              245244444ب(          5.44444 الف(

201210111  =410111  ×28 
 ماه کدام است؟بهمن در  خانم سالمیدریافتی  یهاالعادهفوق -91

 4444..8د(              044044444 ج(              0424.4444ب(          04.684444 الف(

101380111 =1310111      +101180111    ( =31%  ×410111  ×21 ( + )91%  ×410111  ×28) 
 

ع فوق وجمم ساعت باشد، 19هفته  در کارکرد او چنانچه ریال است. 210111برمبنای حقوق پایه ی نرخ دستمزد ساعتی آقای شاد -11

)غیر نوبت کار( چه مبلغ  شب انجام شده باشد عادی وی در کار ساعت از 8که  صورتی برده در شب کاری نام العاده اضافه کاری و

 می شود؟

 54.044444د(  246044444ج( 8044444ب(                      444444. الف(

8110111  =2110111    +1110111 ( =31%  ×210111 ×8( + )91%  ×210111 ×(99-19)) 
 

 چه مبلغی خواهد بود؟در هفته مذکور  یدستمزد استحقاقی آقای شاد با توجه به اطالعات سوال قبلی -12

 54.044444د(  246044444ج( 8044444ب(                      444444. الف(

101110111  =8110111 ( +210111 ×19) 
 

 عادی وی چند ریال خواهد بود؟  هرساعت کار دستمزد حقوق و ،ریال باشد 190111معادل کارگر غیرنوبت کاری ساعت شب کاری  هر دستمزد اگر -19

 424644د(  44444. ج( 4484..ب(                      454.44 الف(

910111  =131%  ÷190111 
طول یک هفته چند  کارکرد وی در ریال باشد. 201110111یک هفته  دستمزد استحقاقی وی در ریال باشد و 910111اگر دستمزد ساعتی کارگری  – 11

 است؟ بوده ساعت

 .5د(  8.ج( 54ب(                      58 الف(

 99× 910111=  104810111دستمزد عادی هفته

 910111×  %191=  130111دستمزد یک ساعت اضافه کاری       201110111– 104810111=  1310111دستمزد اضافه کاری 

 99+ 11=  19    اعات کارکردس    1310111÷   130111=  11     ساعات اضافه کاری
 

 شان چقدراست؟یکارکرده، مبلغ دستمزد استحقاقی ا ساعت 11ک روزیدر  ؛ریال 810111 کارگری با دستمزد ساعتی -11

 85.4444د(  8444444 ج(                      8.84444 ب( 4444..8 الف(

8190111% ( =91  ×810111  ×2   +810111 ×11 ) 
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 مسایل فصل اول

ریال بوده باشد. میزان افزایش حقوق ثابت کارگر  6544444ه مبلغ )بدون احتساب حق اوالد، مسکن و بن( روزان 66اگر مزد ثابت کارگری در گروه یک در سال  -0

 محاسبه کنید. جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل با استفاده از  02همراه با افزایش سنواتی در گروه  .6مذکور را در سال 

 (1343 لسا در شغل نهروزا دمز خرینآ×  12/1)  ×( 3110111×  12/1= ) 9140111

140111  =3110111 – 9140111 

 120911    12برای گروه  49نرخ پایه سنوات 

  140111+  120911=  210411      49افزایش روزانه دستمزد در سال 

 ریال می باشد. 4.444444.آقای نبوی به عنوان حسابدار شرکت تاج محل بزرگ مشغول به کار است. حقوق مبنای وی به صورت هفتگی  -2

 دستمزد ساعتی و روزانه وی.خواسته: محاسبه 

 0544444×  8=  042444444دستمزد روزانه                                                          4.444444.÷  ..=  0544444دستمزد ساعتی      

ساعت و نرخ دستمزد  062ه ساعات کار عادی در دی ماه ساعت کار انجام داده اند. درصورتی ک 204ساعت و 062ب یدی و آسترکی در دی ماه به ترتیان وحیآقا - 6

 ریال باشد.  854444ساعتی هر دو نفر با درنظر گرفتن دستمزد ایام تعطیل 

 ک از کارکنان در دی ماه یمحاسبه مبلغ دستمزد استحقاقی هرخواسته: 

  062×   854444=   846284444دستمزد استحقاقی وحیدی   

 204×   854444=   0448544444دستمزد عادی                                 204 - 062=  08                      ساعات اضافه کاری آسترکی 

  024444.=  24444..084دستمزد استحقاقی  آسترکی(   08×  854444× ) 41.=  024444.فوق العاده اضافه کاری       

+0448544444      
 ساعت اضافه کاری داشته باشد. 64ساعت می باشد و  062ریال است. چنانچه ساعات کارکرد عادی طی ماه  204.444444ه حقوق پایه کارگری ماهیان –.

 خواسته:     الف( تعیین دستمزد یک ساعت کار 

 کاریالعاده اضافهب( محاسبه فوق                  

 اقیج( محاسبه جمع حقوق و دستمزد ناخالص استحق                  

 204.444444÷   062=  0024544الف(                   دستمزد یک ساعت کار                

 64×  0024544=  646454444دستمزد عادی اضافه کاری       64× 0024544× 4.= 1 046544444کاری العاده اضافهب(       فوق

 204.444444+    646454444+   046544444=   2.46254444ج(                        دستمزد استحقاقی           

 

 ساعت اضافه کاری داشته است. 02ک هفته یریال در طول  524444کارگری بادستمزد ساعتی  -5

 عادی هفته، فوق العاده اضافه کاری و دستمزد استحقاقی هفتگی وی.  محاسبه دستمزدخواسته: 

 .5×  524444=   246024444د عادی هفته   دستمز ..+  02=  .5ساعات کارکرد هفته    

 (       02×    524444×) 41.=  2.64.44فوق العادة اضافه کاری 

×    120111(   + )12×   120111× ) %91=   8230111یا                       (     12×    120111× ) %191=   8230111دستمزد استحقاقی ساعات اضافه کاری            

12   ) 

+   8464.44=   640.04.44یا دستمزد استحقاقی هفتگی                         246024444 +   2.64.44=   640.04.44دستمزد استحقاقی هفتگی             

(524444  ×..) 

کیلومتر  254رج از استان با توقف شبانه فرستاده شود و ریال در صورتی که هشت روز به مأموریت خا 244444.کارمند یا کارگر مشمول قانون کار با حقوق روزانه  -.

       ریال باشد، حق مأموریت وی همراه با هزینه رفت وآمد را محاسبه کنید.  6544444در شرایطی که بهای بلیط رفت و برگشت وی را طی نموده باشد. 
  

 ( 244444.× 8+ )  6544444=  46044444.حق ماموریت ده روز              



 5                     محمدزاده            49چاپ             ق و دستمزد راهنمای مسایل حسابدار حقو

5 

 

روز( با در نظر گرفتن دستمزد ایام  60د شرکت تاکدیس مشغول به کار است. دستمزدعادی ماهانه وی برای نیمه اول سال )ینا به عنوان کارگرخط تولیخانم مب -4 

 ار انجام داده باشد.ساعت ک 52ک هفته یکه کارگر مذکور درطول  یمی باشد. درصورتساعت(  66/4)مطابق قانون کار هر روز ریال 0046.04544تعطیل

 خواسته: محاسبه دستمزد استحقاقی هفتگی وی. 

           0046.04544÷ 60=  4544..6دستمزد روزانه                                                 4544..6÷  66/4=  544444دستمزد ساعتی                 

 544444×  52=  24.444444دستمزد عادی هفتگی                                                            52 - ..=  8ساعات اضافه کاری        

 (8×  544444×) 41.=  0.44444فوق العادة اضافه کاری                     24.444444+   0.44444=    244.44444دستمزد استحقاقی          

ریال می  0445.44444د شرکت نیلوکاشی فعالیت می کند. دستمزد عادی وی به صورت ماهانه یخانم سلطانی به عنوان کارگرخط تول -8

 ریال دستمزد استحقاقی داشته باشد.  0046644444که کارگر مذکور در طول آبان ماه  یباشد. در صورت

 تعیین دستمزد یک ساعت کارکرد عادی و ساعات اضافه کاری وی.   خواسته: 

  0445.44444÷  062=    554444ساعت                دستمزد عادی یک    

 554444( + 554444× 41.= ) 444444دستمزد یک ساعت اضافه کاری

 0046644444– 0445.44444=  44444444دستمزد ساعت اضافه کاری       4444444÷   444444=  04ساعات اضافه کاری 

 شان در خردادماه نوبت کار صبح وعصر بوده و نرخ دستمزد عادی هرین که ایبا توجه به ا کند یهان کار میدی کیک منش در شرکت تولیآقای ن -6 

 ریال می باشد.  684444شان یساعت کار ا

  خواسته:             الف( محاسبه دستمزد عادی وی.  

 ب( محاسبه فوق العاده نوبت کاری و دستمزد استحقاقی وی.                            

 684444×  244=  064.444444الف(               دستمزد عادی خرداد       

     064.444444×  041=   046.44444فوق العاده نوبت کاری             064.444444+   046.44444=    2045.44444ب(     دستمزد استحقاقی 

ریال  44444.ر نوبت کار صبح و شب بوده و نرخ دستمزد ساعتی وی ساعت کارکرد داشته است. این کارگ.04هفته متوالی  .کارگری در طی  -04

 باشد.می

 خواسته: الف( محاسبه دستمزد عادی                              ب( محاسبه دستمزد استحقاقی

 .04×  44444.=  0445.44444دستمزد عادی                       

 0445.44444×  5/221=  2464.4444فوق العاده نوبت کاری        

 0445.44444+  2464.4444=  02466.4444دستمزد استحقاقی       

 با توجه به اطالعات زیر دستمزد استحقاقی آقای عابدی را حساب کنید: -00 

 ساعت  204ریال           کارکرد بهمن ماه   248.44444دستمزد هفتگی   

 گر غیر نوبت کار ( ساعت از کار عای در شب انجام شده است. )کار 25

 تغییر روز تعطیل هفتگی از جمعه به دوشنبه  قابل توجه اینکه یکی از دوشنبه ها طبق تقویم تعطیل رسمی بوده است.

 (204+  8) – 062=   .2          ساعات اضافه کاری       248.44444÷  ..=  54444.نرخ دستمزد ساعتی     

  .2×  54444.×  41.=  4.4444.فوق العاده اضافه کاری            208×    54444.=   0.40444444دستمزد عادی  

 .×  8×  54444.×  41.=  8624444فوق العاده تغییر روز تعطیل هفتگی      25×  54444.×  41.=  5.84454فوق العاده کار شب  

 0.40444444+    4.4444.+   5.84454+    8624444=  4454..0.42دستمزد استحقاقی  
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ساعت از کار عادی خود را بین ساعت ده شب تا شش صبح روز بعد انجام  04ریال استخدام شده کارگر مزبور در هفته گذشته  464544کارگری با نرخ ساعتی  -02

 کارگر در هفته مزبور: محاسبه دستمزد استحقاقی خواسته             داده است. چنانچه نام برده غیر نوبت کار باشد.

  464544×  ..=  64.684444                    مزد عادیدست

 ( 464544×  04× ) 651=  2484254           فوق العاده کار شب 

 64.684444+   2484254=   6444.4254دستمزد استحقاقی           

ساعت از کار عادی وی در شب انجام  22ساعت کار انجام داده است اگر  کارگر مذکور نوبت کار باشد و  ..در طول هفته   54444.کارگری با دستمزد ساعتی  -06

 شده باشد. راهنمایی : به نوبت های کاری ممکن برای انجام کار توجه شود.

 حداقل و حداکثر دستمزد استحقاقی وی را حساب کنید.:  با توجه به شرایط موجودخواسته

 راهنمایی : به نوبت های کاری ممکن برای انجام کار توجه شود.

     ..×  54444.=  046844444              دستمزد عادی        

  046844444×  051=   2644444              046844444+  2644444=  242444444با فرض نوبت کار صبح و عصر و شب          

 046844444×  5/221=  54544..     046844444+  54544..=  24.254544با فرض نوبت کار صبح و شب یا عصر و شب  

روز(  با در نظر گرفتن دستمزد ایام  64د شرکت تابش مشغول به کار است. دستمزد عادی ماهانه وی برای نیمه دوم سال )یآقای بدیعی به عنوان کارگرخط تول –.0

 ریال می باشد. 02460.4.44تعطیل 

 الف( محاسبه دستمزد روزانه عادی و ساعتی)ساعات کار واقعی قانون کار( خواسته:  

 ساعت کار  و منظور نمودن دستمزد ایام تعطیل)روز جمعه( ..ب( محاسبه دستمزد استحقاقی هفتگی وی با               

 02460.4.44÷ 64=  044.84.دستمزد روزانه

 در صورتی که طبق قانون عمل شود   844.04.÷ 66/4=  .44445دستمزد ساعتی

0=    4..044.دستمزد ایام تعطیل           5.4444×  ..=  4444...24دستمزد عادی هفتگی      
.

     ×24...4444 

 4444...24+  4..044.=   4..2484.4دستمزد استحقاقی با منظور نمودن دستمزد ایام تعطیل     

 با توجه به اطالعات داده شده دستمزد استحقاقی آقای حق پرست را محاسبه کنید. – 05

 رسمی کارگاه     روز دوشنبه         تعطیل ریال    84544. دستمزد ساعتی

  ساعت        54 کارکرد هفته

       84544.×  54=   6464.4544دستمزد عادی هفته                                                   

     84544.×  8×  41.=   2064244فوق العاده کار جمعه )تغییر تعطیل رسمی(            

    84544.×  06×   41.=   65.4244فوق العاده اضافه کاری                                  54 -..=   06ه کاری        ساعات اضاف

       6464.4544+    2064244+ 65.4244=  4.464644.دستمزد استحقاقی هفته                                           
 ه دستمزد استحقاقی خانم جهان بخش را محاسبه کنید.با توجه به اطالعات داده شد -.0

 تعطیل توافقی هفته(  -ایام تعطیل کارگاه دو روز در هفته  )روز شنبه  ریال    484444 دستمزد ساعتی

 در ضمن روز شنبه تعطیل رسمی بوده است. ساعت          .. کارکرد هفته

 هفته(  تعطیل توافقی -دو روز در هفته  )روز شنبه ایام تعطیل کارگاه  ریال    280111 دستمزد ساعتی

 در ضمن روز شنبه تعطیل رسمی بوده است. ساعت          91 کارکرد هفته

 ( ..+  8)   - ..=  04ساعات اضافه کاری    

 فوق العاده اضافه کاری

 6024444 =.41   ×04  ×484444        

 فوق العاده کار روز تعطیل

2.64.44 =.41   ×8  ×484444 

        484444× .5=  42024444.مزد عادی هفته               

2=  046424844مزد ایام تعطیل        
5  ( ×..  ×484444) 

             42024444.+  6024444+  2.64.44+  046424844=  5486.4.44مزد استحقاقی هفته  
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 ماه کار انجام داده است.  .یک کارگر فصلی که در طول یک سال  – 04

 خواسته :          الف( محاسبه ایام مرخصی مؤثر )بدون احتساب جمعه ها( 

 ب(  محاسبـه کل ایام مرخصی با احتساب جمعه ها                         

.=  06الف( روز         
02

.=  05تساب جمعه ها          (                      ب(  محاسبـه کل ایام مرخصی با اح 64-.×  )  
02

  ×64 

 با توجه به اطالعات ارایه شده دستمزد ایام تعطیل کارگران را در شرایط ذکر شده به تفکیک محاسبه نمایید.  - 08

 ریال بدون انجام کار   424444الف(  دستمزد روز جمعه )روز تعطیل رسمی( کارگری با دستمزد ساعتی 

 424444× 8= 54.4444ز تعطیل معادل دستمزد روزانه می باشد      الف( حقوق و دستمزد رو

ساعت کار انجام داده است. کل مبلغی که از بابت دستمزد روز جمعه  .ریال در روزجمعه )روز تعطیل رسمی کارگاه(  54444.ب( کارگری با دستمزد ساعتی 

 دریافت خواهد نمود چند ریال است؟

 (54444.×  8+ ) 54444.× .×  0.41= 5244444+  4444..5 = 4444..044ب(               

 046244444روز و سه ساعت می باشد در صورتی که دستمزد استحقاقی کارگری در طول هفته بدون احتساب روز تعطیل  5ج( ایام کاری شرکت گلسا در طول هفته 

 ساب دستمزد ایام تعطیل محاسبه کنید.ریال می باشد. دستمزد روزتعطیل و دستمزد استحقاقی هفتگی وی را با احت

0=  6244444مزد ایام تعطیلج(  
.

      046244444+ 6244444=  242.44444دستمزد استحقاقی هفته                                           046244444×   

ی خود را انجام داده است اگر دستمزد استحقاقی هفتگی وی بدون دستمزد ایام ساعت کار عاد ..روز کار طبق عرف کارگاه  5د( خانم رحمانی در طول هفته با انجام 

 ریال باشد. مزد ایام تعطیل و مزد استحقاقی هفتگی وی را با احتساب دستمزد ایام تعطیل حساب نمایید. 245444444روز کار درهفته(  5تعطیل)برای 

0=      5444444د(   مزد ایام تعطیل        
5

 ×245444444        

      245444444( + 5444444× 2= ) 245444444+  044444444=   645444444دستمزد استحقاقی هفته      

ریال باشد. مزد ایام  4444..6ساعت کار عادی خود را انجام داده است اگر دستمزد روزانه وی  ..روز کار طبق عرف کارگاه  5هـ( آقای انتظام در طول هفته با انجام 

 عطیل و مزد واقعی هفتگی وی را حساب نمایید.ت

     4444..6         2.ماده  6هـ(        مزد ایام تعطیل     طبق تبصره 

 (4444..6× 5( + ) 4444..6× 2=)  24.484444یا دستمزد استحقاقی هفته    4444..6×  4=  24.484444دستمزد استحقاقی هفته   

 ریال فرض شده باشد.  2544444روزانه در سال جاری معادل در صورتی که حداقل دستمزد  – 06

 حداقل و حداکثر عیدی و پاداش قابل پرداخت سال جاری را محاسبه نمایید.

  2544444×  4.=  0544444444ت نموده اند        یدی قابل پرداخت سال جاری برای کارگرانی که به طورکامل فعالیحداقل ع

 2544444×  64=  2245444444ت نموده اند.        یل جاری برای کارگرانی که به طورکامل فعالدی قابل پرداخت سایحداکثرع
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 ید:آقای معین و رسولی کارمندان  امور مالی شرکت زرفام )مشمول قانون کار( می باشند اطالعات زیردر بهمن ماه به واحد حسابداری ارسال گرد -24

 

 محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد آقای معین و رسولی در بهمن ماه خواسته:   الف( نشان دادن 

 ب( تهیه لیست حقوق و دستمزد بهمن ماه شرکت زرفام  با استفاده از فرم زیر                

 لسیت حقوق و مزایای بهمن ماه 

ف
دی

ر
 

 دستمزد ساعتی ساعات اضافه کاری کارکرداعت س نام خانوادگی نام و

 1110111 23 211 معین 1

 1110111 - 142 ولیرس 2

 جمع 

 لیست ادامه 

ف
دی

ر
 

 حقوق ومزایا
جمع حقوق 

 ومزایا
 دستمزد عادی

 ماهانهمستمر 

دستمزد عادی 

 اضافه کاری
 فوق العاده

 اضافه کاری

 فوق العاده

 کاری نوبت
 نقدی بن

حق 

 اوالد
 ماموریت حق مسکن

1 2808110111 309110111 103810111 -- 101110111 2120921 9110111 902110111 9101920921 
2 3101220111 - -- 301120211 101110111 - 9110111 309110111 3204240211 

جم

 ع 

1808220111 309110111 103810111 301120211 202110111 2120921 8110111 801110111 .254502448 

 

      205 – 062=  26افه کاری  (          ساعات اض26× 0544444× ) 41.=  046844444فوق العاده اضافه کاری معین 

 6444424444×  041=   644444244نوبت کاری  رسولی 

 

 

 

 

 

 
 

 رسولی  معین   شرح 
 ریال 1110111 ریال 1110111 حقوق هر ساعت

 نوبت کار صبح و عصر روز کار نوع کار

 ساعت 142 ساعت  211 ساعات کارکرد

 طبق قانون کار سال جاری   با یک فرزند حق اوالد

 309110111 902110111 حق مأموریت

 طبق قانون سال جاری  بن  نقدی

 طبق قانون  سال جاری حق مسکن
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 چهارگزینه ای سواالت           فصل دوم 

ریال باشد و  1901110111( مبلغ41ای نقدی معاف موضوع مادهی)به استثنای مزا 49ر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال یای نقدی حقوق بگیاگرحقوق و مزا -23

ریال  1101110111ه اتی ماهانیت مالیوی معادل چه مبلغ خواهد بود؟  )معاف ات ماهانهیمبنای مالای ید. حقوق و مزایه واگذاری شرکت استفاده نمایشخص مذکور از مسکن با اثاث

 است(.

 0.4.254444د(  044.444444ج(  0448444444ب(  0840254444الف( 

1801210111 %( =21 ×1901110111 + )1901110111 
 اتیمشمول مالای یل اختصاصی با راننده استفاده کند. حقوق و مزایه و اتومبیکه شخص مزبور به طور هم زمان از مسکن با اثاث یبا توجه به اطالعات پایه سوال قبلی در صورت -29

 (.ریال است 13801110111اتی ساالنه  یت مالیمعاف)ساالنه وی کدام است؟  

 6646444444د(  6.46444444ج(  4544564444ب(  02.46444444الف( 

 ( 1901110111× 11= )% 109110111اتومبیل با راننده                                  1901110111× 21= % 301210111مسکن با اثاثه   

 109110111+  301210111=  101210111         ماهانه جمع مزایای غیر نقدی مبنای مالیات

 101210111× 12=  1104110111      ساالنه  ی غیر نقدی مبنای مالیاتمزایا

 1104110111 -2301110111=  3204110111      ساالنه غیر نقدی مشمول مالیات مزایای

 (1901110111×  12+   3204110111)  – 13801110111=    21104110111جمع مزایای نقدی و غیر نقدی مشمول مالیات      

 
ریال می باشد، از مسکن بدون اثاثه استفاده می  2108110111ای مرادی کارمند شرکت آبفاکه جمع حقوق و مزایای مستمر ماهانه وی در سال جاری آق -21

 ماهانه وی چندریال می باشد؟ مبنای مالیاتاز حقوق وی کسر می کند. حقوق و مزایای  201110111کند که شرکت مذکور بابت مسکن واگذاری مبلغ 

 0546644444د(  44444..264ج(  648.44444ب(  045664444الف( 

 ( 2108110111× 21= )% 903110111ارزش مسکن بدون اثاثه      

 903110111 – 201110111=   108110111        مبنای مالیات مزایای غیر نقدی     2108110111 + 108110111=  2301110111کل مبنای مالیات  

 ت؟  ر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری چقدراسیخانم آبیاری حقوق بگقابل کسر از حقوق  مالیات حقوق مستمربا توجه به اطالعات زیر مبلغ  -33

 حق شغل وشاغل ماهانه

 فوق العاده بدی آب و هوا

1201310111  

1320111 

 فوق العاده شغل

 فوق العاده سختی شرایط

901210111 

101110111   

 تیریدحق م

 اضافه کاری

901110111   

102110111 

 046444444د(  045664.44ج(  040644444ب(                         6464.44الف( 

 1201310111+  901210111+  901110111+  101110111=     2202110111مبنای بازنشستگی                

        2244444444×    61=      244.64444بازنشستگی سهم کارمند                     
    1201310111+  901210111+  901110111+  10111011+  1320111=     2303320111مبنای مالیات مستمر    

 6446.4444 = (244.64444 + 0045444444) – 2646644444 

 402490111×   %11=  4240911مالیات مستمر                    

 مبلغ کسور بازنشستگی ماهانه سهم خانم آبیاری چندریال خواهد بود؟  33ه اطالعات سوال با توجه ب -39

 4444...24د(  24.404444ج(  24.644444ب(                         244.64444الف( 

 1201310111+  901210111+  901110111+  101110111=     2202110111مبنای بازنشستگی                

        2244444444×    61=      244.64444نشستگی سهم کارمند                     باز
 

 کل مالیات قابل کسر از دریافتی خانم آبیاری چندریال خواهد بود؟  33با توجه به اطالعات سوال  -31

 045664.44د(  04.244.44ج(  0465.4644ب(                         048044444الف( 

 42444444.×  041=  244444.مالیات اضافه کار                6464.44+   244444.=  045664.44لیات                     کل ما
 ریال پاداش کدام مورد است؟ 2301110111مالیات عیدی و پاداش آخر سال مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با  -34

 042444444د(   242444444ج(   044444444ب(  2444444الف( 
 (2301110111 – 1101110111× ) %11=  102110111مالیات عیدی و پاداش     
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 مسائل فصل دوم

 ریال باشد. 1204110111اگر حقوق و مزایای مشمول بازنشستگی یک نفر حقوق بگیر مشمول قانون خدمات کشوری   -1

 صندوق بازنشستگی کشور محاسبه نمایید. سهم صندوق بازنشستگی کارمند و دستگاه اجرایی را جهت واریز به

 0246.44444×  61=  4.44..040سهم صندوق بازنشستگی کارمند                          

 0246.44444×  5/061=  044.64.44سهم صندوق بازنشستگی دستگاه اجرایی            

 راستخدام شده است:یای زیر یک شرکت دولتی با حقوق ومزابه عنوان منشی مدیرکل د 1/1/1343خ یآقای حمیدرضا زرگران از تار -2

 

 محاسبه بازنشستگی ماهانه سهم آقای زرگران    -خواسته

 84.644444+  046244444+  048544444+  44444444.=   0.42444444مشمول بازنشستگی                     

 0.42444444×  61=       04.584444بازنشستگی سهم کارمند           

 ر می باشد.یای وی طبق حکم استخدامی سال جاری به شرح زیمشغول به کار شده است، حقوق و مزا 1/1/42خ یک شرکت دولتی از تاری ر امور ادارییدی مدیخانم نو -3

 حق شغل و شاغل

 فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته 

 ن ماهیاضافه کاری فرورد

 فوق العاده کارایی

401110111 

9110111 

108810111 

101110111   

 شغل فوق العاده

 بدی آب وهوا

 حق عایله مندی

 فوق العاده سختی کار

208110111 

9110111 

101190111 

4110111 

 ن ماه  یخواسته: محاسبه سهم صندوق بازنشستگی کارمند و دستگاه اجرایی در فرورد

 645444444+ 248544444+  544444.+  045444444=    0.46444444مشمول بازنشستگی          

 0.46444444×  61=       042844444هم کارمند            بازنشستگی س

 0.46444444×  5/061=       046644544بازنشستگی سهم کارفرما            

ط زیر محاسبه نمایید:  رایبازنشسته می شود. اگر شرایط زیر را برای بازنشستگی وی فرض بکنیم. حقوق بازنشستگی وی را در هریک از ش 49در سال  11کارمندی با گروه شغلی  -9

   سال سابقه خدمت 39سال سابقه خدمت         ج( با  31سال سابقه خدمت              ب( با  28الف( با  می باشد. 110111برابر  11امتیاز گروه شغلی 

 سال سابقه خدمت                     28الف( با     

 امتیاز گروه شغلی= حقوق بازنشستگی× جاری  ضریب حقوق سال -( 5/21× سال  64)کسری سنوات 

0644254.44 =((2  ×5/21( ×)064.  ×044544 )    )– 064.  ×044544 

0644254.44  =4224.44 - 0.4..84444 

 امتیاز گروه شغلی = حقوق بازنشستگی× ضریب حقوق سال جاری سال سابقه خدمت                   31ب( با 

0.4..84444  =064.  ×044544 

  سال سابقه خدمت                   39ج( با 

 امتیاز گروه شغلی = حقوق بازنشستگی× ( + ضریب حقوق سال جاری 5/21 ×سال 64)مازادسنوات 

  0548624844( =.  ×5/21(× )064.  ×044544 +  )064.  ×044544 

 

 حق شغل و شاغل

 فوق العاده اشتغال خارج ازمرکز   

 حق اوالد 

 حق عایله مندی                        

809310111 

108110111 

1220421 

101190111 

 فوق العاده شغل

 حق مدیریت

 هزینه سفر

 

104210111       

901110111            

8110111     
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 ریال باشد.  2803110111در آذر ماه سال جاری مبلغ  قانون مدیریت خدمات کشوری مول اگـر جمع حقوق و دستمزد مبنای مالیات و بازنشستگی آقای قهرمانی مش  -1

 ب( محاسبه مالیات حقوق آذر ماه سال جاری              خواسته: الف( محاسبه درآمد مشمول مالیات      

 2846544444×  61=  245504544        بازنشستگی سهم کارمند                  الف(    

                 2846544444  -(  0045444444+   245504544=  )   0.42864544مشمول مالیات پس از کسر معافیت            

   0.42864544×  04= 1 04.264854                         مالیات حقوق آذر ماهب(        
 موارد زیر می باشد:       شامل بخش دولتی کارمند شاغل درخانم مهربانی  مزایای حقوق و  -1 

 شغل و شاغل قح

 کارایی و عملکرد العاده فوق

 حق اوالد

 ساعات اضافه کاری 

 ریال 1103110111

 ریال 102110111

2880411 

 ساعت  91

 فوق العاده بدی آب و هوا

 فوق العاده سختی کار

 عایله مندی

4110111    

202110111         

101190111 

 اضافه کاری  نرخ هر ساعت 
𝟏

𝟏𝟖𝟎
 پایهحقوق  

      ریال مزایای غیرنقدی دریافت نماید. 301110111و در اسفندماه  دریافت کرده مزایای غیرنقدی عنوان ه ریال ب 2801110111 معادل جاریسال  تا اول اسفندچنانچه این کارمند 

 برده  نام مستمر اتمالی و ، سهم صندوق بازنشستگیسرانه محاسبه بیمهالف(  :خواسته

 .ریال اعالم گردیده است 201110111ریال و قسط وام مسکن  830111سایر کسورات توافقی ماهانه بابت صندوق ذخیره کارکنان  با توجه به این کهخالص حقوق پرداختی ب(

 ج( مالیات مزایای غیر نقدی 

 ای مشمول بازنشستگیحقوق و مزای=  0546444444+  42444444.+  242444444=  2644444444
 =   صندوق بازنشستگی سهم کارمند   2644444444×  1 6=   240664444  

 مبنای مالیات مستمر= 0546444444+  42444444.+  242444444+  6544444=   2.4.544444
 = حقوق و مزایای مشمول مالیات 2.4.544444 -( 0045444444+   240664444= )  0044044444

 = مالیات مستمر ماهانه  0044044444×  041  = 040404444

 4402.4254×  2= 0.42.84544مبنای بیمه سرانه      0.42.84544×  21=  28.4644بیمه خدمات درمانی سرانه سهم کارمند    

=  308210111اضافه کاری                     648254444×  041=   6824544مالیات اضافه کاری  
.5

084
 ×1103110111 

دی قاز آنجا که دریافتی های وی بابت مزایای غیر نقدی تا اول اسفند از میزان معافیت مالیاتی ساالنه بیشتر شده بنابراین کل مزایای غیر ن

 دریافتی مشمول مالیات می گردد.

 645444444×  041=    6544444مالیات مزایای غیر نقدی  
 مبلغ کسورات  مبلغ حقوق و مزایا

 و شاغلشغل  قح

 کارایی و عملکرد العاده فوق

 حق اوالد

 فوق العاده بدی آب و هوا

 فوق العاده سختی کار

 عایله مندی

5.=  648254444اضافه کاری     
084

 ×0546444444 

  مزایای غیرنقدی 

0546444444 

.42444444 

28846.4 

6544444 

242444444 

0400.45.4 

648254444 

645444444 

 صندوق بازنشستگی

 مالیات مستمر 

 مالیات مزایای غیر نقدی 

 مالیات اضافه کاری 

 بیمه سرانه 

 صندوق ذخیره 

 وام مسکن 

240664444 

040404444 

6544444 

6824544 

28.4644 

864444 

245444444 

 48654044. جمع کسورات  6646484524 جمع حقوق و مزایا

   2.45.64654 خالص پرداختی 
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 شامل موارد زیر می باشد:مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ون، کارمند یکتاای خانم یحقوق و مزا -2

 حق شغل و شاغل

 کارایی و عملکرد العاده فوق 

 عایله مندی 

 ساعات اضافه کاری دی ماه 

2901210111   

201210111 

101190111 

99                   

 فوق العاده شغل

 فرزند( 3حق اوالد )

 مبنای اضافه کاری

 دی پایان سالعی

 ریال  و  102110111

8110881 

   
𝟏

𝟏𝟕𝟔
 حق شغل و شاغل   

2309110111 

 ب( محاسبه مالیات مربوط به عیدی پایان سال                  کسر خواهد شد. جاریاتی که از حقوق کارمند نام برده در دی ماه سال یخواسته:         الف( محاسبه مال

 

 

 2.45254444+  42544444.+  440454444=    6446544444مبنای مالیات دی ماه   الف( حقوق و مزایای 

..= 40604254.اضافه کاری                     
04.

+  42544444.+  440454444=    6446544444بازنشستگی دی ماه    مبنای    2.45254444×   

2.45254444 

             6446544444×  61=   64.054544صندوق بازنشستگی        

–(  0045444444+  64.054544) = 26446.4544 مشمول مالیات مستمر          26446.4544×    04= 1  246464.54مالیات مستمر           

6446544444 

+    064025.=    2460.4545          مالیات دی ماه                         40604254.×    04=  1  064025.مالیات اضافه کاری               

246464.54 

 (264.444444– 0045444444×) 04= 1 040644444مالیات عیدی  آخر سال    ب(

 

 

به  1/1/1349ای وی طبق حکم استخدامی یمشغول به کارشده است چنانچه حقوق ومزا 1/1/88خ یازتارمشمول مدیریت خدمات   ک شـرکت دولتی یآقای شـافعی اداری   -8

 ر باشد.  یرح زش

      308210111 فـوق العاده شغل 1102110111 حـق شغل و شاغل

    2110111 فـوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته 208110111 فوق العاده ویژه

 101190111 عایله مندی 108810111 ن ماهیاضافه کاری فرورد

      108110111 49موجودی تا ابتدای سال  9110111 کمک به صندوق قرض الحسنه

      1401110111 مانده تا ابتدای فروردین 301110111 قسط وام قرض الحسنه

           برای بیمه 2دارای دو نفر تبعی  1110111 بیمه عمر

 ی را تهیه نمایید.ن ماه را محاسبه و فیش حقوقی ویای فروردیات و بیمه سرانه وخاص حقوق و مزایمالبازنشستگی سهم کارمند و دستگاه اجرایی، 

 

 0544444444+  648244444+  248444444=    2246244444حقوق و مزایای مشمول بازنشستگی فروردین ماه 

 2246244444×  61=       244484844بازنشستگی سهم کارمند                           

 2246244444×   5/061=       644064244بازنشستگی سهم کارفرما       

 0544444444+  648244444+  248444444+  4444444=    2644244444قوق و مزایای مبنای مالیات فروردین ماه   ح

 2644244444–( 0045444444+   244484844)  = 645004244مشمول مالیات            645004244×    04= 1  6504024مالیات مستمر           

     048844444×    04=  1  0884444  مالیات اضافه کاری             

 6504024+  0884444=   040664024مالیات فروردین                   
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 4402.4254×  2= 0.42.84544مبنای بیمه سرانه      0.42.84544×  21=  28.4644بیمه خدمات درمانی سرانه سهم کارمند  
  2تبعی                           2×  2210111=        1910111

 تاریخ :

 شماره ملی :.....................

 99918142شماره مستخدم: 

 نام و نام خانوادگی  ........................066ماه فروردین فیش حقوق 

 حقوق و مزایا مبلغ کسور و بدهی ها مبلغ

 حق شغل و شاغل 0544444444 442444444کمک به صندوق قرض الحسنه 444444.

 فوق العاده شغل             648244444 5645444444قسط وام قرض الحسنه     645444444

 فوق العاده ویژه 248444444 بازنشستگی سهم کارمند           244484844
 نه عایله مندی )م.خ.ک(یکمک هز 0400.45.4 حق بیمه سرانه 28.4644

 هکمتر توسعه یافت فـوق العاده مناطق 4444444 مالیات مستمر  6504024
 ن ماهیاضافه کاری فرورد 048844444 مالیات اضافه کاری                0884444
   بیمه عمر  0444444

   بیمه  خاص  5.44444

 جمع   2101190111 جمع اقساط وام ها جمع 204220841

 شمارهجاری به حساب  فتاد ریال و ششصدو ههزار چهل و یک مبلغ  هیجده میلیون و  خالص پرداختی   0844.04.44

 د. یزگردیوار هیشما نزد بانک ملی شعبه مدرس اروم   1113111138111

 1880111مالیات نامستمر تاکنون    108810111درآمد نامستمر تاکنون      6504024مالیات مستمر تاکنون      2901390111درآمد مستمر تاکنون 
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 چهارگزینه ای فصل سوم پرسش های 

 دستمزد کدام است؟ست یمة پرداختنی بابت سهم کارگر برای ثبت لیب حساب کارستانب مبلغ زیربا توجه به اطالعات  -1

پس  %11مالیات حقوق و دستمزد است.   ساعت از کارعادی درشب انجام شده 21که  ساعت 148 بهمن در  xکارکرد آقای  ریال  2110111  دستمزد ساعتی

 ت.یریال معاف  1101110111از اعمال 

 46264544.د(  64.644882ج(  64.264544ب(  64.4442.5الف( 
 

 148 - 142=   1ساعات اضافه کاری   148×  2110111=   9401110111 دستمزد عادی 

 21× 2110111×   %31=   102110111فوق العاده کار شب     1×  2110111×  %91=  1110111 فوق العاده اضافه کاری 

  9401110111+   102110111+  1110111=  1108110111                            استحقاقیدستمزد 

باشد حق بیمه سهم کارگر  9408140211روزه؛ اگر دستمزد استحقاقی مشمول بیمه بیشتر از 31با توجه به قانون حداکثر بیمه برای ماه های 

 ریال خواهد بود. 64.644882

 کدام است؟با توجه به سقف قانونی  صامی مشمول قانون کار خانمماه تیریرجمع حقوق و مزایای مشمول بیمه باتوجه به اطالعات ز -8

 خانم صامیکارکرد 

 حق اوالد

 اقساط وام ماهیانه 

 ساعت 211

109210111 

2801110111 

 نرخ دستمزد ساعتی

 ماهتیرمأموریت 

 معافیت مالیاتی

9110111 

1101110111 

1101110111 

 حق جذب

 ق بنح

 اتینرخ مال

1101110111           

101110111 

11%  

 04444444444د(  5045624445ج(  648.64454.ب(  6444444444الف( 

 

ر مشمول بیمه بیشتحداکثردستمزد عادی از سقف قانونی  211×  9110111=   4101110111 دستمزد عادی 

 لذا لزومی به ادامه محاسبات وجود ندارد است.

باشد   5045624445روزه؛ اگر دستمزد استحقاقی مشمول بیمه بیشتر از    31حداکثر مشمول بیمه برای ماه های  ،بیمهحق  ه سقف قانونیبا توجه ب

 ریال می باشد.    5045624445حقوق و مزایای مشمول حق بیمه همان مبلغ  

 ةحق بیم ،دستمزد مستقیم باشد %9معادل  درصورتی که مالیات .باشدال میری 2101110111ماه، کارخانه تولیدی آلفا مهرجمع کل هزینه حقوق ودستمزد  -12

 ؟می شودیا بستانکار  دستمزد بدهکار به چه مبلغی درثبت لیست حقوق و سهم کارگر بابتپرداختنی 

 ربدهکا 044544444د(                   ارستانکب 044544444ج(  بستانکار 445444444ب(  بدهکار 445444444الف( 

102110111  =2%  ×2101110111 

 ست؟ ا کارگران کداماجتماعی  ةسهم حق بیم ریال باشد، 1201110111به سازمان تأمین اجتماعی مبلغ  کارفرما بابت حق بیمه های کارگران پرداختیچنانچه وجه  -11

 42444444.د(  246.44444ج(             042.44444ب(  8824444  الف( 

204910111   =
4

64
   ×1201110111 

 حق بیمه بیکاری چه مبلغی می باشد؟ 11باتوجه به اطالعات سوال  - 11

 246.44444د(  240444444ج(       6484444ب(  042.44444  الف( 

102110111   =
6

64
   ×1201110111 

 د؟سهم حق بیمه های اجتماعی کارفرماچه مبلغی می باش  11باتوجه به اطالعات سوال  –12

 84.444444د(  44444..64ج(      024.444444 ب( 248684444  الف( 

809110111   =
24
64

   ×1201110111 

عادی  ساعت ازکار 8که  صورتی در ساعت باشد، 19هفته  در چنانچه کارکرد او. است ریال 810111برمبنای حقوق پایه ی نرخ دستمزد ساعتی آقای شاد -21

 ؟کدام گزینه می باشد نظر درهفته مورد یشاد بیمه آقای حقوق و مزایای مشمول .شد)غیر نوبت کار(شب انجام شده با وی در

 44444..54د(  40244444.ج(  46584444.ب(  45684444.الف( 

 مه= مشمول بی   ( 810111× 19( +) 810111×21×  91%( + ) 810111× 8×  31%= )

103180111 =2380111  +1810111 +109910111 
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افتی وی بعد از بازنشسته یدر ریال باشد، مبلغ حقوق 11201110111ان خدمت معادل یاگر جمع  مأخذ حق بیمه دو سال آخر حقوق کارگری در پا -33

 شدن با سی سال سابقه خدمت و پرداخت حق بیمه کدام است؟ 

 84.444444د(                     44544444.ج(                                   442444444ب(                          54.444444الف( 

102110111  =29  ÷11201110111 

ریال فوق  2120111ریال حق اوالد   4110111مأموریت  ریال ومبلغ برخی از مزایای وی شامل 801810111در صورتی که دستمزد مشمول حق بیمه کارگری در اسفند ماه  -38

 ریال باشد. دستمزد استحقاقی وی چند ریال است؟ 101110111و بن نقدی    9110111و حق مسکن  ریال 101110111العاده نوبت کاری 

 0046024544د(                          0442024544ج(                         644654444ب(  645444444الف( 

 تحقاقیدستمزد اس=  801810111+ 2120111+ 4110111=   1102120111

  ریال و مبلغ برخی از مزایای وی شامل: 1208110111در صورتی که دستمزد مشمول حق بیمه کارگری در اسفند ماه  -34
و سایر کسورات  1830111لیات حقوق ریال، ما 101110111ریال و بن نقدی   9110111ریال ،  حق مسکن  8110111 ریال ،  فوق العاده اضافه کاری   4410111ریال ،    ماموریت   109210111حق اوالد 

 خالص دستمزد پرداختنی به وی چند ریال است؟ ریال باشد. 103220111وی  

 0046864444د(  064.064444ج(  06460.4444ب(  02480.4444الف( 

  1208110111×  %2=   8410111حق بیمه  

(= 8410111   +1830111  +103220111  )– ( 101110111  +109210111  +4410111   +1208110111) 

 = خالص دستمزد  1103210111   -209110111=       1304190111
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 مسایل فصل سوم 

ریال و مزایای غیر  801110111ریال و مالیات حقوق و دستمزد همان ماه  11108110111 –دی اروم دشت درخردادماه سال جارییمه شرکت تولیای مشمول بیحقوق و مزا -1

 ریال می باشد. 9902110111مشمول بیمه 

 ک شدهیمه سهم کارفرما به صورت تفکیمه اجتماعی سهم کارگران وحق بیخواسته:        الف( محاسبه حق ب

                05548444444×  41=  04464.4444الف(   حق بیمه سهم کارگر                                                          

                    05548444444×  241=  6040.44444ق بیمه اجتماعی سهم کارفرما                                ح          

     05548444444×  61=  4.4.4444.حق بیمه بیکاری سهم کارفرما                                        

         05548444444×  641=  44.44444..         کل حق بیمه قابل پرداخت به سازمان تأمین اجتماعی   

 مه اجتماعی یب( انجام ثبت های مربوطه در دفتر روزنامه از زمان منظور نمودن تا مرحله پرداخت حق ب    

 روزنامه

 06844444444کنترل حقوق و دستمزد                       

 04464.4444              بیمه پرداختنی                                   

  844444444مالیات پرداختنی                                          

 046446.4444حقوق ودستمزد پرداختنی                            

 ثبت روزنامه لیست حقوق و مزایا

06844444444  =.242444444 +05548444444 

 6040.44444هزینه بیمه اجتماعی        

 4.4.4444.هزینه بیمه بیکاری          

    65486.4444حق بیمه پرداختنی                                           

 ثبت هزینه های بیمه اجتماعی و بیکاری سهم کارفرما 

 046446.4444حقوق پرداختنی                    

 046446.4444          نقد وبانک                                       

 ثبت پرداخت خالص حقوق  به کارکنان

 44.44444..حق بیمه پرداختنی           

 44.44444..بانک                                                      

 ثبت پرداخت حق بیمه های اجتماعی و بیکاری به تأمین اجتماعی 

 یا 

 ق بیمه به سازمان تأمین اجتماعیثبت پرداخت ح ثبت کامل لیست حقوق

 06844444444کنترل حقوق و دستمزد            

 6040.44444هزینه بیمه اجتماعی                  

 4.4.4444.هزینه بیمه بیکاری                    

 44.44444..حق بیمه پرداختنی                                               

 844444444لیات پرداختنی                                       ما           

 046446.4444حقوق و دستمزد پرداختنی                                 

 046446.4444حقوق پرداختنی                    

 046446.4444نقد وبانک                                                 

 الص حقوق  به کارکنانثبت پرداخت خ

 44.44444..حق بیمه پرداختنی           

 44.44444..بانک                                                      

 ثبت پرداخت حق بیمه های اجتماعی و بیکاری به تأمین اجتماعی

 

 
ان در مردادماه شینی وکارت ساعت ایر از مدارک کارگزیشند. اطالعات زه می بایس ارومید شرکت پاکدیونی و گرگانی کارگران خط تولیآقای هما -2

 ار واحد حسابداری قرار گرفته است.یدر اخت
 اوالد مهیسابقه ب ات یمال نرخ دستمزد کارکرد شماره کارت نام

 ساله 24ک دختر ی سال 8 444444. 444444 ساعت 204 5558 ونییآقای هما

 ساله 8ساله و دختر  02ک پسر ی سال . 844444. 4.4444 ساعت 244 5556 آقای گرگانی
 

 مه های کارگر وکارفرما )حق مسکن، بن و حق اوالد منظور شود.(ین دستمزد استحقاقی و حق بییخواسته:    الف( انجام محاسبات الزم برای تع

 امه عمومی                         ست حقوق و دستمزد و ثبت آرتیکل های الزم در دفتر روزنیه لیب( ته                  
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 لیست حقوق و مزایا -

 دستمزد عادیماهانه دستمزد ساعتی کارکرد به ساعت نام ونام خانوادگی 
فوق العادهاضافه 

 کاری
 حق اوالد

 حق مسکن بن

 9110111 101110111 2120111 2810111 1902110111 210111 211 آقای همایونی    1

 9110111 101110111 109210111 - 1102110111 210111 211 آقای گرگانی 2

 204 – 244=  04(          ساعات اضافه کاری  04× 444444× ) 41.=  2844444فوق العاده اضافه کاری همایونی     

 ادامه لیست حقوق

 ادامه لیست  -نام
 جمع حقوق ومزایا

مشمول  حقوق ومزایای

 بیمه
 جمع کسورات مالیات %2بیمه 

ودستمزد  حقوق

 پرداختنی

 1908890311 101190111 9110111 101210111 1103810111 1104120111 آقای همایونی 

 1101120821 101110111 9810111 101420111 1101110111 1801210111 آقای گرگانی

 6544644544 6446844444 240.84.44 4444884 .44404.46 0644542464 
  103110111 21%       رما حق بیمه اجتماعی سهم کارف

 4130911 3%   حق بیمه بیکاری سهم کارفرما          

 111013904 31کل حق بیمه                                     %

 

 روزنامه

 664.4.4464کنترل حقوق و دستمزد          

 2422.4.44               بیمه پرداختنی                    

  8844444                   مالیات پرداختنی             

 6445424064            حقوق ودستمزد پرداختنی     

 ثبت روزنامه لیست حقوق و مزایا

 465.4444.هزینه بیمه اجتماعی               

 6564.44هزینه بیمه بیکاری                      

 446464.44               حق بیمه پرداختنی                          

 ی بیمه اجتماعی و بیکاری سهم کارفرما ثبت هزینه ها

 6445424064حقوق پرداختنی                  

 6445424064                                      بانک                                   

 ثبت پرداخت خالص حقوق  به کارکنان

 6456.4444حق بیمه پرداختنی           

 6456.4444                  بانک                                       
 ثبت پرداخت حق بیمه های اجتماعی و بیکاری به تأمین اجتماعی 

 دفترکل  

 حساب حق بیمه پرداختنی

 101140311سهم کارگر            ٪2 902420111پرداخت به سازمان                  

    301220211سهم کارفرما          23٪

 111024209جمع             111024209

 روزنامه

 ثبت پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی ثبت پرداخت مالیات به دارایی

 5.84444مالیات پرداختنی                        

 5.84444بانک                                                   

 44644444.حق بیمه  پرداختنی                 

 44644444.بانک                                      
 

 راستخدام شده است: یای ماهانه زیک شرکت خصوصی با حقوق و مزایدر  .0/4/6ک خو  از تاریخ  یآقای ن -6
 ة حقوقیپا

 حق اوالد

 مالیات آبان ماه 

644444444 

04.254444 

.664444 

 فوق العاده شغل

 رنقدی ماهانه معادلیبن غ

 اقساط وام دریافتی

648024444 

040444444   

244444444   

 حق جذب

 حق مسکن

 هزینه سفر

244444444     

.444444     

244444444     
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 مة حقوق.ین مهلت پرداخت حق بییک خو.                                  ب( تعیمة سهم آقای نیخواسته:          الف( محاسبه حق ب 

 ق و انجام ثبت های الزم را در دفتر روزنامه عمومی تا زمان پرداخت کسوراتج( تهیه لیست حقو                        

 644444444+  648024444+  244444444+  8444444+ 444444.=  0.44024444حقوق ومزایای مشمول بیمه   ( الف

 0.44024444× 4= 1 040.648.4حق بیمه سهم کارگر در مهرماه                

 0.44024444× 6= 1 54046.4بیمه بیکاری سهم              0.44024444× 24= 1 646.24.44رفرما بیمه اجتماعی سهم کا

 0.44024444× 64= 544064.441کل حق بیمه                                                            

 می باشد. روز از تاریخ تهیه لیست حقوق 64ماه یا  0( مهلت پرداخت حق بیمه لیست حقوق ب

 لیست حقوق و مزایای آبان ماه( ج

 هزینه سفر  مسکن بن حق اوالد حق جذب فوق العاده شغل حقوق پایه نام ونام خانوادگی

 201110111 9110111 101110111 04.254444 201110111 308120111 402110111 آقای نیک خو   

 ادامه لیست 

 ول بیمهمشم حقوق و مزایای جمع حقوق ومزایا
جمع  کسورات

 کسورات

حقوق و دستمزد 

 بن اقساط وام مالیات بیمه پرداختنی

244.644444 0.44024444 040.648.4 .664444 244444444 040444444 .44.248.4 054.4.40.4 
      646.24.44 24حق بیمه اجتماعی سهم کارفرما  1

      54046.4 6حق بیمه بیکاری سهم کارفرما    1

      44464045. 64کل حق بیمه                        1

 های روزنامه  د( ثبت

 ثبت بیمه های سهم کارفرما ثبت لیست

 244.644444کنترل حقوق ودستمزد                 

 040.648.4حق بیمه پرداختنی                                            

 664444.                                مالیات پرداختنی              

 244444444اقساط وام                                                       

 040444444                بن                                                   
 054.4.40.4                    حقوق پرداختنی                               

 ثبت لیست حقوق و دستمزد مهرماه                    

 054.4.40.4حقوق پرداختنی                  

 054.4.40.4                       بانک                                      

 ثبت پرداخت خالص حقوق به کارکنان

 646.24.44هزینه بیمه اجتماعی                     

 54046.4نه بیمه بیکاری                       هزی 

 648.644.4حق بیمه پرداختنی                                             

 محاسبه و ثبت حق بیمه های سهم کارفرما 

 

 664444.مالیات پرداختنی                     

 544064.44بیمه پرداختنی                        

 244444444                             اقساط وام

 040444444بن                                       

 84.4.4.44                    بانک                                             

 ثبت پرداخت کسورات به سازمان های ذیربط 
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 راستخدام شده است:یای زیآقای زرگر به عنوان منشی شرکتی با حقوق ومزا -.

 ة حقوقیپا

 حق اوالد 

0542254444 

4024544 

 حق جذب

 حق مسکن

24.444444 

.544444 

 فوق العاده اشتغال خارج ازمرکز

 بن نقدی

..44444      

040444444        

 کاری ماهانه زرگر یمة بیخواسته:     محاسبه حق ب

 1102210111+  209110111+  1910111+  4024544+  9110111+   101110111=  2101220111جمع حقوق و مزایا 
 1102210111+  209110111+  1910111+  9110111=  1802110111حقوق ومزایای مشمول 

 1802110111×3= %1110911حق بیمه بیکاری 

         ستخدام شده است: ر ایای زیبا حقوق و مزا .066دی اروم آدا از اول سال یشرکت تول د به عنوان مسئول حسابدارییآقای فر  -5

 الف(حقوق پایه

 د( کارانه     

0248544444 

6444444 

 ب(  فوق العاده شغل

 هـ(  حق جذب

048444444 

045444444 

 ج( حق اوالد

 و( اضافه کاری

04.254444 

044444444  

 د.یید را محاسبه نمایآقای فر مه مستمر ماهانهیب( حق 0خواسته:              

 د.یی(  مالیات مستمرماهانه وی را محاسبه نما2                          

 0248544444+  048444444+  6444444+  045444444=  0444544444      ( حقوق ومزایای مشمول بیمه0

 0444544444×4= 0406645441حق بیمه اجتماعی مستمر سهم فرید   

 در بند الف می باشد.  مستمرل بیمه وجود کلمه دلیل محاسبه نکردن اضافه کاری درحقوق و مزایای مشمو

پاداش افزایش تولیدو پایان سـال و مأموریت مشـمول کسر حق بیمه نمی شوند وکسر حق بیمه از آنها ارتباطی به زمان پرداخت آنها   ( 2

 پیدا نمی کند.

 ت بازنشسته می شود. با سی سال سابقه خدم  .6تیر ماه  24ریال در  44444..064ة یآقای نجفی با حقوق پا -.

 افت خواهند نمـود چقدر است؟یبه صورت علی الحساب در  .6ور یمبلغی که به عنوان حقوق بازنشستگی شهر

=  846.44444علی الحساب بازنشستگی                 
2
6

   ×064..44444        
 ریال   46444444.   62ل سابقه کار  در  سال سا 64که مزد مشمول بیمه ماهانه کارگر مشمول قانون کار  با  یدرصورت -4

 بازنشسته شود.  .64/8/6ریال باشد و در تاریخ   0246444444    .6ریال     و در سال  0448454444     66در سال  

 خواسته: محاسبه حقوق بازنشستـگی قابل پرداخت به وی: 

 فندماه )حقوق بازنشستگی(الف( درآذر ماه )علی الحساب بازنشستگی(           ب(در اس 

= 801110111علی الحساب بازنشستگیالف( 
2
6

 ×1204110111 

 حقوق بازنشستگیب(  

21103110111   =11302110111 +13101110111  +2201110111  (=8×1204110111( +)12 ×1108210111 ( + )9 ×104110111     ) 

1108820111  =29  ÷21103110111 

 ریال باشد.  0544444444سط حقوق بیمه شده در دوسال آخر خدمت معادل در صورتی که متو -8

 حداکثر میزان حقوق بازنشستگی قابل پرداخت به وی چقدر خواهد بود، محاسبه نمایید؟ 

65=  1205444444سال می باشد.     31چون حداکثر میزان سابقه مورد قبول برای بازنشستگی 
64

    ×1101110111   
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ریال باشد. در صورت ازدواج و  0.45244444ماه گذشته  .2وسط حقوق، مبنای پرداخت حق بیمه کارگر مشمول قانون کار درخردادماه سال جاری برای  اگر مت -6

 داشتن شرایط الزم چه مبلغ کمک هزینه ازدواج دریافت می نماید؟

 1901210111دواج پرداخت می شود.نه ازین بار ازدواج، مبلغی معادل کمک هزیا مرددر اولیمه شدة زن یبه ب

 

        ر استخدام شده است: یای زیدی با حقوق و مزایک شرکت تولیدر  .066آقای فرهاد به عنوان مسئول کارگزینی از اول سال  -04

 الف(حقوق پایه

 د( بن نقدی

6.46444444 

040444444 

 ب(  فوق العاده شغل

 هـ(  حق جذب

0544444444 

2542444444 

 والدج( حق ا

 و(  حق مسکن

4024544 

.444444   

ت و درآخر سال مبلغ  یریال بابت فوق العاده مأمور  245444444به عنوان پاداش افزایش تولید، درآبان ماه مبلغ     45444444.ورماه سال جاری مبلغ  یز( دریافتی های متفرقه: درشهر

       د. یافت نمایریال به عنوان پاداش آخر سال در  0246854444

 د.ییمحاسبه نما .6خواسته:           الف( مالیات مستمر ماهانه وی را با استفاده از جدول مالیاتی سال 

 د.ییک محاسبه نمایک از وجوه بند ح  را به تفکیب(  مالیات هر                        

  3104110111+  1101110111+  2102110111+  9110111=   2201110111 بیمه   مشمولحقوق و مزایای مستمر الف( 

  4444504562    ≅  60  ×  04..24625    

 5045624444×  41   ≅  64.444444حق بیمه سهم کارگر      حداکثر
 مبنای مالیاتحقوق و مزایای مستمر 

                  1301910111   =  (301120111   +005.115111)– (2120111+ 9110111  +2102110111  +1101110111  +3104110111 ) 

         مالیات مستمر ماهانه

1301910111  =11%  ×1301910111 

 101110111× %11= 1110111     %21مالیات پاداش افزایش تولید        نرخ    ب( 

 حق مأموریت مشمول مالیات نمی شود. -

 شد و بقیه به نرخی که بعد از اضافه نمودن پاداش به درآمد ساالنه شامل می شود:پاداش آخر سال معادل معافیت مالیاتی ماهانه از مالیات معاف می با

 1204810111– 1101110111=  109810111پاداش آخر سال مشمول مالیات          

 109810111×  11= % 1980111مالیات پاداش آخر سال                              

 نونی آقای سامی را محاسبه نمایید.با توجه به اطالعات زیر کسور قا -00

 دستمزدپایه

 حق اوالد

 بن

 ریال  844444444

4024544 

040444444 

 فوق العاده شغل

 فوق العاده ماموریت

 حق مسکن

 ریال 64.444444

248004544  

.444444 

 فوق العاده جذب

 اضافه کاری

 مزایای غیرنقدی تا ابتدای ماه

 ریال     245444444

8644444     

254.444444 

 844444444+  64.444444+  245444444+   444444.+  8644444=  0546644444حقوق و مزایای مستمر مشمول بیمه   

     0546644444×  4= 1 044444644بیمه اجتماعی سهم کارگر                   

 844444444+  64.444444+  245444444+   444444. + 4024544=  0542024544حقوق و مزایای مستمر مبنای مالیات    

  0542024544 –(  0045444444 + 044444644)  =      24.654244حقوق و مزایای مستمر مشمول مالیات   

 24.654244×  041=         2.64524                 ماهانه مالیات  مستمر

 8644444× 041=  864444مالیات اضافه کاری   

 2.64524+  864444=  6524524      کل مالیات            
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 :شرح زیر بوده استه بدر سال جاری  برده طبق حکم استخدامی نام مزایای حقوق و .به استخدام شرکت فرشید درآمده است  0/0/64 آقای امیرحسین ازتاریخ -02

 دستمزدپایه الف(

 حق اوالد د(

 ز(حق مسکن

.548444444 

04.254444 

044444444 

 ه شغلفوق العاد ب(

 هـ( ماموریت

 ح( بن نقدی

0.4.444444 

.44444444 

040444444 

 فوق العاده جذب  ج(

 و(  پاداش افزایش تولید

 ط( اقساط وام

064.444444    

044444444 

642544444 
 

 . غیرنقدی تسلیم شده است ریال مزایای 45444444. ماه معادلبهمن  برده در نامبه  ضمناً .باشد  0444444 ساعتی قرار ساعت از 5.ماه بهمن مجموع ساعات اضافه کاری 

 2.44444444و    545444444.مجموع اضافه کاری و مزایای غیرنقدی پرداختی تا اول بهمن ماه به ترتیب   

 بهمن ماه           دستمزد  محاسبه مالیات حقوق و خواسته:     الف(

 هم کارفرما  س و محاسبه حق بیمه سهم کارگر ب(                   

 ج( محاسبه خالص حقوق پرداختنی در بهمن ماه و ثبت لیست حقوق در دفتر روزنامه                   

 

 1349جدول سقف معافیت مالیاتی در  سال 

 حقوق ساالنه حقوق ماهانه
درآمد مشمول مالیات  

ساالنه پس از کسر 

 89معافیت ماده 

 ظاتمالح مالیات ماهانه مالیات ساالنه درصد

 ---    معاف 13801110111 1101110111

8101110111 41101110111 82801110111 11  8208110111 104110111 --- 

 نسبت به مازاد 1108110111 12401110111  21و  11 1011201110111 1021101110111 11101110111

     5.×  0444444=  45444444.اضافه کاری                                     الف(

+  0.4.444444+  064.444444+ 044444444+  45444444. +  044444444=  8544444444   مشمول بیمهحقوق و مزایای مستمر   

.548444444 

 648.64454.×  41  ≅ 64.604444      روزه  64برای ماه های سهم کارگر     حداکثر حق بیمه  

+  4.4444440.+  44444.4406+ 444440444+  4444.2540+   044444444 =  4444256446   حقوق و مزایای مستمر مبنای مالیات

.548444444 

 از آنجا که پاداش افزایش تولید در حکم حقوق و دستمزد آمده به همین جهت به مبنای مالیات مستمر اضافه شده است.

   4646254444 -( 0045444444  + 64.604444) =  466.4444..حقوق و مزایای مستمر مشمول مالیات      

 466.4444..×  041= 4.664.44.مالیات مستمر ماهانه  

 مجموع درآمد مشمول مالیات مشمول مالیات 

 44642484444 44642484444 درآمد مشمول مالیات مستمر ساالنه 

 44484444..8   545444444. مجموع اضافه کاری 

ات تا اول ماه مشمول مالی مزایای غیرنقدی پرداختی

 جاری 

644444444 =2644444444-  

2.44444444 

8.444484444 

 85042484444 45444444. اضافه کاری ماه جاری 

 85544484444 45444444. ماه جاری  غیرنقدی مزایای

 041می حقوق ومزایا با نرخ (، مالیات تما44444444..6) نرسیده 041چون درآمد مشمول مالیات تاکنون به سقف مشمول مالیاتی بیشتر از 

 محاسبه می شود.

 45444444.×  04= 1  544444.مالیات اضافه کاری 
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 45444444.×  04= 1  544444.مزایای غیرنقدی مالیات 

 4.664.44.+  544444.+ 544444. =  445664.44کل مالیات 

  445664.44+ 64.604444=   00448.4.44کسور قانونی بهمن ماه           

 =  6544254444   مع حقوق ومزایای بهمن ماهج

= .45444444 +.45444444  +04.254444 +.44444444  +040444444  +044444444  +044444444 +064.444444  +0.4.444444  +

.548444444 

 6544254444  –(00448.4.44+  642544444+ 45444444. )= 4.40644.44خالص حقوق پرداختنی                   

 648.64454.×  241  ≅ 6464.4444  روزه      64برای ماه های      فرماسهم کارحداکثر حق بیمه اجتماعی 

 648.64454.×  61  ≅ 04.6.4444  روزه      64برای ماه های      فرماسهم کارحداکثر حق بیمه بیکاری 

 ثبت بیمه های سهم کارفرما ثبت لیست

 6544254444        کنترل حقوق ودستمزد         

 64.604444            حق بیمه پرداختنی                               

  445664.44مالیات پرداختنی                                              

 642544444اقساط وام                                                       

 45444444.                                ر نقدیمزایای غی             

 4.40644.44        حقوق پرداختنی                                    
 ثبت لیست حقوق و دستمزد مهرماه                    

 4.40644.44حقوق پرداختنی                  

 4.40644.44                    بانک                                            

 ثبت پرداخت خالص حقوق به کارکنان

 6464.4444هزینه بیمه اجتماعی                     

 04.6.4444هزینه بیمه بیکاری                        

 004.444444حق بیمه پرداختنی                                             
 مامحاسبه و ثبت حق بیمه های سهم کارفر

   445664.44مالیات پرداختنی                     

 0.46.04444بیمه پرداختنی                        

 642544444اقساط وام                            

 45444444.                  مزایای غیر نقدی 

 64464.4.44                              بانک                                 
 ذیربط  حساب هایثبت پرداخت کسورات به 

 

 ریال باشد و از مسکن با اثاثیه و اتومبیل با راننده واگذاری شرکت استفاده نماید.   0.45.44444اگرجمع حقوق ومزایای مستمر کارمندی  -06

 درآمدمبنای مالیات، درآمد مشمول مالیات و مالیات حقوق وی را محاسبه کنید. 

 جه: با فرض این که از مزایای غیرنقدی دیگری به جز مسکن و اتومبیل استفاده نمی کند.تو

   0.45.44444× 041=  04.5.4444ماشین با راننده                       0.45.44444× 251=  64.654444مسکن با اثاثه       

 64.654444+ 04.5.4444=  544864444   مزایای غیرنقدی مستمر ماهانه

 544864444+0.45.44444=  064.264444       درآمدمبنای مالیات

 544864444×  02=   044.84444.مزایای غیرنقدی ساالنه             

 044.84444. - 2644444444=     6844.84444  مزایای غیرنقدی مشمول مالیات

 6844.84444÷ 02 ≅ 640424644    مزایای غیرنقدی مشمول مالیات ماهانه

 0.45.44444×  41= 044044844م کارگر      بیمه سه
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 0.45.44444 – (0045444444+ 044044844)= 244224244         حقوق نقدی مستمرمشمول مالیات ماهانه

 244224244+  64.224644=     4544...54درآمدمستمرماهانه مشمول مالیات حقوق                

                   4544...54×    041=  4.54..5مالیات مستمر ماهانه       

 ریال و سایر دریافتی های وی به شرح زیر باشد:  054.544444اگر جمع حقوق ومزایای مستمر یکی از کارکنان شرکتی در سال جاری    -.0

 ریال کاالی اساسی به وی تعلق گیرد.      04.444444در هر ماه معادل  -

 ستفاده نماید.      از اتومبیل با راننده و مسکن با اثاثه ا  -

 خواسته:   محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات حقوق وی در اسفندماه

   054.544444× 041=  045.54444ماشین با راننده                           054.544444× 251=  648.24544مسکن با اثاثه                                   

 045.54444+  648.24544+  04.444444=    444444544انهمزایای غیرنقدی مستمر ماه

 444444544×  02=  8.44644444مزایای غیرنقدی ساالنه

 8.44644444– 2644444444=  044644444. مزایای غیر نقدی مشمول مالیات ساالنه

  044644444.÷    02   ≅ 544644844  مزایای مستمر غیرنقدی مشمول مالیات ماهانه

 054.544444×  41= 044804544کارگر      بیمه سهم 

 054.544444 – (0045444444+ 044804544)= 248.84544حقوق نقدی مستمرمشمول مالیات ماهانه 

 248.84544+  544644844=  446564644  درآمد مستمر ماهانه مشمول مالیات  

 446564644×    04= 1 4654664مالیات مستمر ماهانه     

 

 کرده و ثبت های الزم را انجام دهید.تکمیل  به اطالعات زیر لیست دستمزد اردیبهشت ماه رابا توجه  -05

 شماره بیمه
روزهای 

 کارکرد
 دستمزد روزانه

ساعات اضافه 

 یکار
 حق جذب حق مسکن

 سابقه

 کار

د سال
زن

فر
د 

دا
تع

 

ماه  تولید  پاداش

 جاری
 نقدی  بن

...580024 60 048444444 85 044444444 448444444 0. 6 544444444 040444444 

...580020 64 646.44444 84 044444444 0544444444 04 0 0544444444 040444444 

 منظور شود. .066 سال یننامطابق با قوحق اوالد، بیمه و مالیات الف( 

 1349جدول سقف معافیت مالیاتی در  سال 

 حقوق ساالنه حقوق ماهانه
درآمد مشمول مالیات  

پس از کسر معافیت  ساالنه

 89ماده 
 مالحظات مالیات ماهانه مالیات ساالنه درصد

 ---    معاف 13801110111 1101110111

8101110111 41101110111 82801110111 11  8208110111 104110111 --- 

 نسبت به مازاد 1108110111 12401110111  21و  11 1011201110111 1021101110111 11101110111

 اضافه کاری                 ساعت فرض شده است. 8به دلیل ساده تر شدن محاسبات یک روز  
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 ( 048444444÷ 8× ) 0.41=  6054444نرخ اضافه کاری یک ساعت       580024...

 ( 646.44444÷ 8× ) 0.41=  5884444نرخ اضافه کاری یک ساعت      580020...

 هلیست حقوق و دستمزد اردیبهشت ما

شماره 

 بیمه 

روزهای 

 کارکرد

دستمزد 

 روزانه

ساعات 

اضافه 

 یکار

نرخ اضافه 

 کاری 
دستمزد 

 ماهانه

اضافه 

 کاری
 حق جذب

حق 

 مسکن
 حق اوالد

 پاداش

افزایش 

 تولید

 نقدی  بن

0024 60 048444444 
85 6054444 5548444444 2.44454444 844444444 044444444 04.254444 544444444 444404044 

0020 64 646.44444 
84 5884444 04448444444 9201910111 0544444444 044444444 4024544 0544444444 444404044 

 5045624444×  41   ≅  64.4442.4حق بیمه سهم کارگر      حداکثر

 لیست دستمزد اردیبهشت ماه11ادامه 

 شماره

 بیمه  

 جمع حقوق

 ومزایا

 مبنای  مالیات مشمول بیمه **
 ات کسور

 مالحظات  خالص پرداختی جمع کسور

 مالیات  بیمه 

0024 6640444444 5045624444 6844444444 64.4442.4   401280111 06428.48.4 85480540.4  

0020 0844.524544 5045624444 04645524544 64.4442.4   2104840111   26456.46.4 050445.40.4  

 24644524544 04644..4444  4420.4.84 654..44444 .248804084 26.48404624  

  244.024844 کارفرما  سهمبیمه اجتماعی  241

 644604624 بیمه بیکاری سهم کارفرما  61  

 6446064244 کل حق بیمه

ــمول بیمه طبق قا  ــتر از حداکثر حقوق مش ــمول بیمه: از آنجا که جمع حقوق و مزایای کارکنان بیش ــد نون محقوق و مزایای مش ی باش

 بنابراین برای هر دو نفر حداکثر حقوق و مزایای مشمول حق بیمه به عنوان مبنای محاسبه بیمه در نظر گرفته می شود.

 مالیات 

 4801110111 –( 301120111=)  4903430111مشمول مالیات     0024

 ریال   104110111ماهانه    8101110111مالیات تا 

 6.46664444 – 8101110111=    1308430111ماهانه                                        8101110111مشمول مالیات مازاد بر 

      1308430111×    %21=   202280111ماهانه                                                    8101110111مالیات مازاد بر 

 104110111+    202280111=  401280111                                                       کل مالیات                                

0020    04546.54544         =64.444444 -   04645524544 

 ریال   104110111ماهانه    8101110111مالیات تا 

 04546.54544 – 8101110111=    54544..654                ماهانه                        8101110111مشمول مالیات مازاد بر 

 54544..654×    %21=   1401840111ماهانه                                                    8101110111مالیات مازاد بر 

 104110111+   1401840111=   2104840111                  کل مالیات                                                                    
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 ها  ثبت

 ثبت بیمه های سهم کارفرما ثبت لیست

 24644524544کنترل حقوق ودستمزد                 

 4420.4.84حق بیمه پرداختنی                                            

 44444..654                مالیات پرداختنی                              

 26.48404624          حقوق پرداختنی                                   
 ثبت لیست حقوق و دستمزد مهرماه                          

 26.48404624حقوق پرداختنی                  

 26.48404624بانک                                                              

 ثبت پرداخت خالص حقوق به کارکنان

 244.024844هزینه بیمه اجتماعی                     

 644604624هزینه بیمه بیکاری                        

 26444.4424حق بیمه پرداختنی                                             

 محاسبه و ثبت حق بیمه های سهم کارفرما 

 44444..654مالیات پرداختنی                     

 6446064244بیمه پرداختنی                        

 458.4644..                                 بانک                              

 ثبت پرداخت کسورات به سازمان های ذیربط 
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 فصل چهارم سواالت چهار گزینه ای

د با متوسط دستمزد ماهانه ینفر نیرویکار خطتول 23ریال و  204110111نفر پرسنل اداری با متوسط دستمزد ماهانه  2ام مرخصی سـاالنه کارگاهی را که دارای یدسـتمزد ا -3

 اه منظور شود( که مرخصی برای کلیه پرسنل و نیروی کار یک م ) با فرض این ریال، کدام گزینه می باشد؟ 302110111

 04444444444د(   054.544444ج( 6.48444444ب( 6.42544444الف(

4902110111  =2101110111  +2301110111 ( =204110111  ×2( + )302110111  ×23) 

 پاسخ دهید.  1و  9* با استفاده از اطالعات زیر به پرسش های  

 و غیرمستقیم را به شرح زیر پیش بینی نموده است: * شرکت سهامی آوند درابتدای دوره مالی دستمزد مستقیم

 ریال      209880111ریال    برآورد ذخیره دستمزد ایام مرخصی دستمزد مستقیم ساالنه   11101110111دستمزد مستقیم  

از آن مربوط به   %31ریال که  301210111ریال  برآورد ذخیره دستمزد ایام مرخصی دستمزد غیرمستقیم ساالنه  1201110111حقوق و دستمزد غیرمستقیم  

 مربوط به بخش فروش است.   %21مربوط به بخش اداری  و  %91د، یبخش تول
 

 ذخیره دستمزد ایام مرخصی، در صورتی که پرداخت دستمزد هفتگی باشد، کدام است؟ -9

 44444.د(   4444..0ج(  24.4444ب(  2.44444الف( 

 301210111÷  12=  110111دستمزد غیر مستقیم       209880111÷  12=  1990111دستمزد مستقیم   

24.4444  =.44444  +0..4444 
م و یام مرخصی دستمزد مستقیهزار و برآورد دسـتمزد ا   1110111هزار و  1110111ب یم درابتدای دوره مالی به ترتیرمسـتق یم و غیبرآورد دسـتمزد مسـتق   -2

هزار ریال  130111هزار  و   110111ب ین به ترتیک ماه معیم یرمستقیم و غیهزار ریال اسـت. اگر دسـتمزد مستق   90811هزار و  210111ب یم به ترتیرمسـتق یغ

 ام مرخصی منظورشود؟ یره دستمزد اید به حساب ذخیباشد، چه مبلغی با

 664د(  24544ج(                      24864ب(  544.4الف( 

×  111=  %1نرخ دستمزد ایام مرخصی مستقیم 
25.444

544.444
×  111=  %3نرخ دستمزدایام مرخصی غیر مستقیم                  

..844
0.4.444

 

20841  =341  +20111 ( =3%  ×130111(  + )1%  ×110111) 
حقوق دارد. در ثبت لیست  ک ماه حق استفاده از مرخصی بایریال می باشد که طبق قانون کار ساالنه  1201110111ه ماهانه کارگری یدستمزد پا -8

 ال و به بستانکار کدام حساب منظور می گردد؟یام مرخصی او در دستمزد ماهانه اش چند ریدستمزد، سهم دستمزد ا

 ریال به حساب کنترل سربارساخت      042.44444ب(  یال به حساب کنترل سربارساخت                               ر044544444الف( 

 ام مرخصی    یره دستمزد اییال به حساب ذخر042.44444د(  ام مرخصی                   یره دستمزد ایریال به حساب ذخ044544444ج(

 1201110111÷  12=  101110111ج             

به واحد فروش  %18ه واحد اداری و ب  %12به دایره تولیدی ،  %21ریال می باشد که 1201110111هزینه حقوق و دستمزد بهمن ماه شرکت تولیدی آذر -21

 تعلق دارد.در زمان تسهیم کاالی در جریان ساخت به چه مبلغی بدهکار می شود؟

 ریال 6.4.444444د(  ریال                                                    5244444444ج(  ریال            884.444444ب(  ریال                    6.4.444444الف( 

6.4.444444  ( =441  ×5244444444) 

به واحد  %11غیرمستقیم به دایره تولیدی  %11آن دستمزد مستقیم دایره تولیدی،  %11ریال می باشدکه 9101110111هزینه حقوق و دستمزد تیرماه شرکت تولیدی خزر  -22

 ت تلف شده در زمان تسهیم کاالی در جریان ساخت به چه مبلغی بدهکار می شود؟دستمزد اوقا 1210111به واحد فروش تعلق دارد. در صورت وجود  %21اداری و

 ریال 44.444444.د(  ریال 0646644444ج(  ریال           2444444444ب(  ریال   244.444444الف( 

0646644444  =.444444 -    (541   ×.444444444) 

ریال و حق استفاده از چهار هفته مرخصی یا  301110111باشد. دستمزد هفتگی وی  اه الف میآقای کوششی یکی از کارکنان مستقیم خط تولیدکارگ-24

 ریال دستمزد ایام مرخصی در سال را دارد. هنگام انعکاس هزینه دستمزد هفتگی وی کدام حساب و به چه مبلغی بدهکار می شود؟ 1101110111

 ریال                    6444444ب(ذخیره دستمزد ایام مرخصی                       ریال              64.444444الف(کنترل حقوق  دستمزد 

 ریال 646444444د(کنترل حقوق  دستمزد  ریال                                        6484.4644ج(کنترل حقوق  دستمزد 

 1101110111÷  12=    3110111دستمز د ایام مرخصی یک هفته       

     304110111  =3110111   +301110111 
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 سایل فصل چهارمم

 ساعت کار انجام داده است. 244ریال  0444444کارگری در طول چهار هفته برای تولیدی حمید با دستمزد ساعتی   -0

 نویسید.جمع هزینه دستمزد وی را محاسبه و ثبت های هزینه دستمزد و تخصیص هزینه دستمزد را بدون توجه به کسورات ب 

 ثبت تخصیص هزینه دستمزد ثبت هزینه دستمزد

   58 – ..=  .0ساعات اضافه کاری 

  58×  0444444=   548444444دستمزد عادی 

 (.0×  0444444× ) 41.=  5.44444فوق العاده اضافه کاری 

 548444444+  5.44444=   46.44444.دستمزد استحقاقی   

 46.44444.    کنترل حقوق و دستمزد             

 46.44444.حقوق و دستمزد پرداختنی                               

 548444444کنترل کاالی درجریان ساخت      

 5.44444            کنترل سربار ساخت          

 46.44444.کنترل حقوق و دستمزد                                     

 

 

 دستمزد استحقاقی آقای کتیرایی را محاسبه و ثبت های هزینه و تخصیص دستمزد را انجام دهید. ریبا توجه به اطالعات ز - 2

 ریال. 644444ساعت ازکارعادی درشب انجام شده، نرخ دستمزد ساعتی  .2ساعت،   88کارکرد دو هفته 

 ثبت تخصیص هزینه دستمزد ثبت هزینه دستمزد

  ..×  644444=   646.44444دستمزد عادی

 (04×  644444× ) 651=  6054444العاده شب کاری  فوق

 646.44444+  6054444=   42454444.دستمزد استحقاقی   

 42454444.کنترل حقوق و دستمزد                 

 42454444.حقوق و دستمزد پرداختنی                               

 646.44444کنترل کاالی درجریان ساخت      

 6054444ار ساخت                    کنترل سرب 

 42454444.کنترل حقوق و دستمزد                                     

 

 

 ریال و نوبت کارصبح و شب باشد. دستمزد استحقاقی وی را برای چهار هفته محاسبه وثبت های هزینه دستمزد و تخصیص را 0044444که نرخ دستمزد ساعتی کارگری  یدر صورت -6

 انجام دهید.

 ثبت تخصیص هزینه دستمزد ثبت هزینه دستمزد

 88×  0044444= 64.844444دستمزد عادی          

 64.844444×  5/221=  2404844444فوق العاده نوبت کاری 

 64.844444+  2404844444=   0048584444دستمزد استحقاقی  

 0048584444کنترل حقوق و دستمزد                

 0048584444حقوق و دستمزد پرداختنی                      

 64.844444کنترل کاالی درجریان ساخت  

 2404844444کنترل سربار ساخت              

 0048584444کنترل حقوق و دستمزد                                
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 .ریال دستمزد دریافت می کند و حق استفاده از چهار هفته مرخصی در سال را دارد 642.44444 خانم مهرافزا یکی از کارکنان مستقیم خط تولید است که هفته ای -.

 ثبت های حسابداری الزم برای انعکاس هزینه دستمزد ماهانه وی را در دفتر روزنامه بنویسید.   خواسته: 

 ثبت تخصیص هزینه دستمزد ثبت هزینه دستمزد

 64.444444.         کنترل حقوق و دستمزد               

ذخیره دستمزد ایام مرخصی                                       

644844444 

                 حقوق و دستمزد پرداختنی                       

.446244444 

 446244444.کنترل کاالی درجریان ساخت         

 644844444کنترل سربار ساخت                        

کنترل حقوق و دستمزد                                                   

.64.444444 

 642.44444×  .= 6.46.44444دستمزد ایام مرخصی ساالنه    

 6.46.44444÷  02=  644844444دستمزد ایام مرخصی ماهانه   

 642.44444÷  ..=   2044444دستمزد ساعتی 

  2044444×  062=  446244444.دستمزد ماهانه   
 بافرض شش ماهه دوم 

 

 است: نموده برآورد ریز شرح را به ساالنه میرمستقیم و غیدستمزد مستق دوره مالی ابتدای در کارا داش شرکت سهامی -5

وق و دستمزد برآوردی ام مرخصی معادل یک ماه حقین که دستمزد ایبا فرض ا 26244624444م یرمستقیدستمزد غ  48844444..046م یدستمزد مستق 

 باشد.   

 که پرداخت دستمزد: یام مرخصی در صورتیره دستمزد ایمحاسبه ذخ خواسته:

 ماهـانه        باشد. ج(                                پانزده روزه  ب(هفتگی                            الف( 

 دستمـزد ایـام مـرخصی ساالنه 

 48844444..046÷   02= 0.242.44444م        یه دستمزد مستقام مرخصی ساالنیدستمزد ا

    26244624444÷  02=  2.466.4444م     یرمستقیام مرخصی ساالنه دستمزد غیدستمزد ا

 دستمــزد ایـام مــرخصی هـفـتگی -الف

 0.242.44444÷   52=   640244444م                   یام مرخصی هفتگی دستمزد مستقیدستمزد ا

 2.466.4444÷  52= 84444..م              یرمستقیام مرخصی هفتگی دستمزد غیدستمزد ا

 روزه       11دستمــزد ایـام مــرخصی  دوهفتگی   -ب

 0.242.44444÷   .2=   44.44444.م             یدستمزد مستقروزه  11ام مرخصی یدستمزد ا

 2.466.4444÷  .2=    0440.4444م      یستقرمیدستمزد غروزه  11ام مرخصی یدستمزد ا 

 رخصی ماهانـهدستمـزد ایـام م -ج

 0.242.44444÷   02=   0645244444م               یام مرخصی ماهانه دستمزد مستقیدستمزدا

 2.466.4444÷  02=   244284444م  یرمستقیام مرخصی ماهانه دستمزدغیدستمزدا
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ساعتی به آنها  ساعت در روز می باشد و به صورت 8کارمند آغاز کرده است. ساعات موظف این کارکنان  26فعالیت خود را با  60×.یک شرکت از ابتدای سال  -.

 06×4و  06×.های در جدول زیر نرخ ساعات کاری درسال مرخصی استحقاقی بهره مند شوند. روز در ماه از  2حقوق پرداخت می شود. هریک از کارکنان می توانند 

 استفاده شده اعالم شده است: مرخصی تعداد روزهایو 

 کارگران استفاده شده ایام مرخصی دستمزد ساعتی نرخ

.×06 4×06 .×06 4×06 

0544444 2444444 .54 444 

 خواسته:

 06×4و 06×.های  های دفتر روزنامه مربوط به ذخایر مرخصی استفاده نشده سال انجام ثبت -الف

 باید نشان داده شود. 06×4و  06×.های  اده نشده که در ترازنامه سالفه مرخصی استمحاسبه بدهی مربوط ب -ب

 

.- 

 13×2سال  13×1سال 

 02×  2  × 26 = .6.                مرخصی استحقاقی ساالنه 

   .6.  - 54.=  ..مرخصی استفاده نشده                

 ..×  0544444=  46444444.دستمزد ایام مرخصی استفاده نشده 

 

 02×  2 × 26= .6.                 مرخصی استحقاقی ساالنه 

                    444- .6.= .   شده مازاد مرخصی استفاده 

 .. - .=  2.مرخصی استفاده نشده 

 تعدیل دستمزدایام مرخصی استفاده نشده سال گذشته 

        84.444444  =2444444  ×.2 

045444444   =.46444444  -  84.444444 

 46444444.                     هزینه ایام مرخصی استفاده نشده

 46444444.                     ذخیره ایام مرخصی استفاده نشده                  

 045444444                     هزینه ایام مرخصی استفاده نشده

 045444444                           شدهذخیره ایام مرخصی استفاده ن                

 ایام مرخصی استفاده نشدهثبت تعدیل ذخیره 
 

نی، درابتدای دوره مالی پاداش ساالنه معادل دو ونیم برابرمتوسط حقوق ثابت یش بیباشد. طبق پ یریال م 44444..0644 ل معادلیشه اتومبید شیمتوسط حقوق ثابت ماهانه کارخانه تول  -4

 ریال پاداش بابت بخشی از پاداش پایان سال همراه با حقوق مهرماه به کارکنان وکارگران پرداخت شده است. 5544444444ی باشد. مبلغ ماهانه م

 غیرمستقیم تولیدی                81دستمزد مستقیم تولیدی                                        451

 اداری     51                                   فروش                             021 

 ن ماه وپرداخت پاداش در مهرماه یمحاسبه و ثبت ذخیره پاداش، تخصیص پاداش و دستمزد فرورد خواسته:

 44448054268کنترل حقوق ودستمزد         60/0

 040454444.      رة پاداش                       یحساب ذخ                 

   44444..0644دستمزد پرداختنی                                                  
 محاسبه وثبت دستمزد و  پاداش مهر ماه کارکنان 

 44444..0644× 5/2=  6.40444444.پاداش ساالنه   

 6.40444444.÷02=  040454444.پاداش ماهانه  

 

 19802310111کاالی در جریان ساخت                 31/1

 9404810911کنترل سربار ساخت                             

 2801120911کنترل سربار فروش                              

   1104910211کنترل سربار اداری                             

 23808110111کنترل حقوق ودستمزد                                   

   44444..0644×  45= 1 0.842644444دستمزدتولیدی         

   44444..0644×  8= 1 0548004244غیر مستقیم تولیدی "

   44444..0644× 02= 1 26440.4844فروش                ""  

   44444..0644×  5= 1 648824444          اداری "" 
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 0548004244+   6448804254+  6426.4444ساخت   

 26440.844+   46.04444.=  284.544844فروش  

 648824444+ 244584454=   0046.44454اداری     

 040454444.× 45= 1 6448804254پاداش مستقیم               

 040454444.×  8= 1 6426.4444غیر مستقیم تولیدی      "

 040454444.×  02= 1 46.04444.        فروش "

 5544444444             پاداش ةحساب ذخیر 64/4 040454444.×  15 = 244584454         اداری "

 5544444444                                 بانک / صندوق                       

 در مـهرماه بت پرداخت پاداش به کارگران وکارکنانـث

 

تا سقف سه برابر حداقل حقوق و دستمزد نسبت به کارکرد سالیانه عیدی و پاداش تعلق می گیرد. براساس دو برابر  06×.فرض کنید که طبق قانون کار در پایان سال  -8

ریال می باشد. با  544444444. سال جاری حداقل حقوق ماهانهبرابر حداقل حقوق پرداخت می کرده است  .اگر شرکتی قبل از تصویب این قانون پاداش را براساس 

 :06×.فرض عدم پرداخت تا پایان سال 

 مبلغ ذخیره عیدی و پاداش را محاسبه کنید.( الف

 .ب( ثبت های مرتبط با پاداش را در اسفند ماه انجام دهید

 4444444405 ب(کنترل حقوق و دستمزد

 0544444444               رة پاداش     یحساب ذخ                   

 محاسبه وثبت پاداش دستمزد   

 544444444.×   . = 08444444444الف( پاداش ساالنه  

 08444444444÷02=  0544444444پاداش ماهانه 

 با فرض حداکثر عیدی

 444444454ب(   کنترل حقوق و دستمزد          

 445444444       رة پاداش              یحساب ذخ                  

 محاسبه وثبت پاداش دستمزد 

 544444444.× 2=  6444444444الف( پاداش ساالنه  

 6444444444÷02=  445444444انه پاداش ماه

 عیدی حداقلبا فرض 

 

می باشد  41ریال می باشد از مبلغ مزبور کسورات قانونی بیمه و مالیات کسر می شود. بیمه سهم کارمند   5544444444حقوق ناخالص یکی از کارکنان شرکت ماهانه  -6

 06×.داخت عیدی و پاداش تا پایان سال ریال است. با فرض عدم پر 0544444444و معافیت مالیاتی ماهانه 

 خواسته:

 مبلغ ذخیره عیدی و پاداش را محاسبه کنید. )حداقل حقوق را معادل حقوق معاف از مالیات در نظر بگیرید.(الف( 

 .ب( ثبت های مرتبط با پاداش را در اسفند ماه انجام دهید
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 444445442کنترل حقوق و دستمزد         

 444445442رة پاداش                   یحساب ذخ           

 محاسبه وثبت حداقل پاداش

 544444446کنترل حقوق و دستمزد            

 544444446رة پاداش                           یحساب ذخ           

 محاسبه وثبت حداکثر پاداش

 0544444444× 2=  6444444444حداقل پاداش ساالنه    

 0544444444× 6=  544444444.النه  حداکثر پاداش سا

 6444444444÷ 02=  245444444حداقل پاداش ماهانه 

 544444444.÷02=  644544444حداکثر پاداش ماهانه 

 1802110111کنترل حقوق و دستمزد          

 302110111       ذخیره پاداش                                        

 308110111            داختنی               حق بیمه پر            

 301110111                 مالیات پرداختنی                        

 9201310111          حقوق  پرداختنی                            

 1101110111×    2=  % 308110111بیمه سهم کارمند     

 مشمول مالیات 

 3101110111= (308110111 + 1101110111)- 1101110111 

 3101110111×   %11=  301110111مالیات ماهانه   

 ثبت لیست با توجه به حداکثر پاداش انجام شده است.

 
 اطالعات حقوق و دستمزد تولیدی گروه سبز در پایان فروردین  سال جاری به شرح زیر می باشد: -04

  0444444444فوق العاده نوبت کاری      544444444آن مربوط به فوق العاده اضافه کاری عهده کارفرما می باشد. فوق العاده کار شب  44444444.که  2444444444اری اضافه ک   6444444444دستمزد عادی و پایه 

   844544444حق بیمه سهم کارگر    0544444444مالیات حقوق و دستمزد محاسبه شده   844444444دستمزد اوقات تلف شده 

 الف( محاسبه حق بیمه های اجتماعی و بیکاری سهم کارفرما )با توجه به حق بیمه اجتماعی سهم کارگر( خواسته : 

 ب( محاسبات و ثبت های لیست حقوق و دستمزد و تسهیم دستمزد 

 حق بیمه و مالیات به حساب های مربوط –ج( ثبت های مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد 

 الف( 

  844544444 ÷ 41=    02544444444یمه دستمزد مشمول ب

 02544444444×  241=  2544444444حق بیمه اجتماعی سهم کارفرما  

 02544444444×  61=  644544444حق بیمه بیکاری سهم کارفرما  

 02544444444  کنترل حقوق و دستمزد          ب( 

 844544444        حق بیمه پرداختنی                                       

 0544444444        مالیات پرداختنی                         

 04042544444   حقوق و دستمزد پرداختنی                              

 لیستثبت 

  6.44444444کنترل کاالی در جریان ساخت     ب(

        5444544444       کنترل سربار ساخت                    

 02544444444کنترل حقوق و دستمزد                           

 2544444444هزینه بیمه های اجتماعی                         

 644544444هزینه بیمه بیکاری                                              

 تسهیمثبت 

 2544444444      هزینه بیمه های اجتماعی         ب( 

  644544444              هزینه بیمه بیکاری                

 2844544444         حق بیمه پرداختنی                                          

 04042544444   ج( حقوق و دستمزد پرداختنی     

 04042544444  موجودی نقد                                                     

 پرداخت حقوق

 844544444حق بیمه پرداختنی                         

 0544444444مالیات پرداختنی                           

 2644544444   موجودی نقد                                               

 پرداخت حق بیمه و مالیات

 6444444444( + 2444444444 -44444444.)  – 844444444=  6.44444444 کاالی در جریان ساخت  

 44444444. +  844444444+ 544444444+ 0444444444+  2544444444+  644544444=  5444544444کنترل سربار ساخت  
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 زیر است: قراربه  در خرداد ماه سال جاری تاطالعات مربوط به حقوق کارکنان یک شرک  -00

 حق اوالد حق مسکن بن نقدی شغل فوق العاده افزایش سنواتی  پایه دستمزد وزر -کارکرد فامیلو  نام ردیف

 یک فرزند 5444444 045444444 444444444 044544444 2642544444 60 احمد حسینی 0

 دو فرزند 5444444 045444444 445444444 242444444 2.48444444 64 محمدیان حسن 2
 

 :خواسته

 دستمزد براساس شرایط موجودحقوق و  یه لیستالف( ته

 برای ساعات اضافه کاری رابطه زیر پیشنهاد شده است: براساس شرایط اضافه کاریب( 

 ساعات اضافه کاری کارکنان فوق به صورت زیر است:

 اضافه کار عادی حقوق پایه([= + افزایش سنواتی)  ÷244] 0/. ×ساعت اضافه کاری 

 نمحمدیا حسینی نام

 5. 4. ت اضافه کاریاساع

 مد مشمول مالیات وی را محاسبه کنید.آدر تعلق گرفته است.  بین سال در ماه جاری ریال پاداش 248444444به آقای حسینی ج( 

زد ماهیانه مشمول بیمه شامل حداکثر دستم 06×5ای عالی دستمزد و دستور اداری سازمان تامین اجتماعی مبنای کسر حق بیمه در سال ربا توجه به مصوبه شود( 

 مد مشمول بیمه وی را محاسبه کنید.آریال برای یک ماه می باشد. در 1201110111ریال و حداقل دستمزد ماهیانه مشمول بیمه مبلغ 4444444444

بیمه پرداختنی سهم کارمند و کارفرما نیز به  رد.مالیات تعلق می گی 041ریال باشد و نسبت به مبلغ مازاد  0544444444ماهانه  06×5فرض کنید معافیت مالیاتی سال هـ( 

ریال و قسط وام آقای  845444444و ریال  0444444444دریافتی آقایان حسینی و محمدیان به ترتیب  هدر نظر گرفته شده است. با فرض این که مساعد 261و  41ترتیب 

 کارکنان را محاسبه نمایید.توافقی نونی و قا اتدر این صورت بدهی مربوط به کسور ،ریال باشد 45444444.محمدیان 

 لیست حقوق و مزایای مهرماه کارکنان 

 ({2642544444+ 044544444÷ )244× } 0/.=  0454444                                 حسینی نرخ اضافه کار عادی

 (2.48444444+ 242444444÷ )244× } 0/.=  0864444نرخ اضافه کار عادی محمدیان 

 اضافه کار محمدیان اضافه کار حسینی

444444444  =.4  ×0454444 845454444 =.5   ×0864444 

 

 حق اوالد  بن **حق مسکن * شغل** فوق العاده* افزایش سنواتی  **حقوق پایه* کارکرد نام

 4024544 045444444 5444444 444444444 044544444 2642544444 64 حسینی

 04.254444 045444444 5444444 445444444 242444444 2.48444444 26 نمحمدیا

 240644544 644444444 044444444 0244444444 646544444   جمع

 ادامه

 وق و مزایاجمع حق پاداش  ** *اضافه کار** جمع حقوق و مزایای مستمر  نام

 9901120111 248444444 444444444 3902120111  حسینی

 9109310111 -- 845454444 3204210111  نمحمدیا

 4104920111 248444444 0545454444 424.644544  جمع
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 ادامه

 مالیات مبنای مشمول بیمه نام
 جمع کسور کسور و ذخایر

خالص 

 پرداختنی

   قسط وام مساعده مالیات بیمه

 2642224454 0542864454 - 0444444444 2452.4454 244.54444 9301120111 6645444444 حسینی

 254.6.4085 2444664805 45444444. 845444444 5..24.884 644.54654 9904310111 9301110111 نمحمدیا

 1904180431 3101230111 101110111 1801110111 101330211 548044654 8204920111 8301110111 جمع

 مالیات حسینی 0.4.404444 حق بیمه اجتماعی سهم کارفرما 

 2452.4454    =041 ( ×244.54444 + 0544444444 –9301120111) 

 مالیات محمدیان

 24.884..5 =041 ( ×644.54654  0544444444 –9904310111) 

 24.644054 حق بیمه بیکاری سهم کارفرما

 2904110111 کل حق بیمه 

 

 

 به شرح زیر می باشد: .066اطالعات مربوط به لیست حقوق ودستمزد شرکت تولیدی آذربایجان درپایان بهمن    -02

 ریال              2.846244444 و مزایای بهمن ماهجمع حقوق ودستمزد

 ریال  2.444444444 حقوق و دستمزد مشمول بیمه

 ریال   2.544444444 حقوق ودستمزد مبنای مالیات

ماهانه می باشدکه در آخر بهمن هر سال پاداش ساالنه برابر حقوق و مزایای  5/2دستمزد ایام مرخصی ماهانه معادل یک دوازدهم کل حقوق ومزایا که استفاده شده و پاداش ساالنه معادل 

 به طور کامل همراه با حقوق پرداخت می شود.

 کسورات حقوق ودستمزد بهمن ماه به شرح زیراست:

 نفر  4)مالیات به نرخ مقرر در جدول مالیات حقوق مشموالن قانون کار با فرض دریافت حقوق و دستمزد مساوی( تعدادکارگران 

                 44444444. صندوق اجرا 2444444444 لیاتی ماهانه هرنفرمعافیت ما

 6544444444 اقساط وام 04544444444 مساعده

   2444444444 بدهی به شرکت تعاونی

 نسبت مرتبط با بخش های متفاوت حقوق و دستمزد به شرح زیر می باشد:

 حقوق ودستمزد مستقیم می باشد.   451

 به بخش های غیرمستقیم تولید، اداری و فروش مربوط می شود.  4.و  4.4  24زد به ترتیب به نسبت های  بقیه حقوق ودستم

 تمامی پرداخت ها طی چک از حساب جاری موسسه صورت می گیرد و دستمزد ایام مرخصی کالً پرداخت می شود.

 خواسته:

 الف( تهیه لیست حقوق و ثبت روزنامه آن   

 بیمه های اجتماعی وبیکاری سهم کارفرما   ب(    محاسبه وثبت حق

 ج(     ثبت پرداخت حقوق ودستمزد

 د(      محاسبه وثبت تسهیم حقوق ودستمزد 

 هـ(    ثبت پرداخت کسور توافقی به حساب های مربوطه

 و(     ثبت پرداخت کسور قانونی به حساب های مربوطه

 لیست حقوق و مزایا

 جمع حقوق ومزایا پاداش ام مرخصیدستمزد ای جمع حقوق ومزایا نام
 حقوق ومزایای

 مشمول بیمه
 حقوق ومزایای مبنای مالیات 

یک دوازدهم  ........... .....

 حقوق ماهانه

 برابر 1/2

حقوق و مزایای 

 ماهانه

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 2.544444444 2.444444444 45844444..6 5546444444 2246.44444 2.846244444 جمع
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 ادامه لیست حقوق 1

 کسورات و ذخایر 
جمع کسورات و 

 ذخایر

حقوق ودستمزد 

 مالیات پرداختنی
ذخیره دستمزد 

 ایام مرخصی
 صندوق اجرا بیمه ذخیره پاداش

بدهی به شرکت 

 تعاونی
 اقساط وام مساعده

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....   ..... ..... 

1101810111 2246.44444 5546444444 1802110111 .44444444 2101110111 04544444444 6544444444 24040.44444 454..44444 

       1201110111 21حق بیمه اجتماعی سهم کارفرما    %

       208110111 3حق بیمه بیکاری سهم کارفرما        %

       2801110111 31حق بیمه                                   %کل 
 

 

 دستمزد ایام مرخصی پاداش

 2.846244444×    5/2=    4448444444.پاداش ساالنه    

 4448444444.÷   02=    5546444444پاداش ماهانه     

2246.44444   =02 ÷2.846244444 

 21101110111×  %2=  1802110111بیمه        

 مالیات

 21101110111  -(2× 2101110111+   1802110111= )11108110111دستمزد مشمول مالیات ماهانه     

 11108110111×  %11=   1101810111مالیات ماهانه                                
 ثبت روزنامه لیست حقوق و دستمزد     

  45844444..6 کنترل حقوق ودستمزد .64/00/6

 2246.44444  ذخیره دستمزد ایام مرخصی                          

 5546444444  ذخیره پاداش                         

 1802110111  حق بیمه پرداختنی                                                          

 1101810111                       مالیات پرداختنی                                

 44444444.  صندوق اجرا                           

 2444444444  بدهی به شرکت تعاونی                                             

 6544444444  اقساط وام                                                             

 04544444444  مساعده                              

 44444..454  حقوق ودستمزد پرداختنی                                           
 محاسبه و ثبت حق بیمه های اجتماعی وبیکاری سهم کارفرما -2

 5244444444                      هزینه بیمه اجتماعی                        

 448444444                     ه بیمه بیکاری                            هزین

 5648444444حق بیمه پرداختنی                                                                             

 ثبت پرداخت حقوق ودستمزد بهمن و پاداش ساالنه -3

 44444..454                               حقوق ودستمزد پرداختنی         

 2246.44444ذخیره دستمزد ایام مرخصی                                      

 5546444444  × 02                                                     4448444444.                                           ذخیره پاداش               

 4.84.444444بانک                                                                                                          
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 محاسبه و ثبت تسهیم حقوق ودستمزد-9

 2.846244444×  45= 1  084482.4444دستمزد مستقیم خط تولید                      

     2.846244444 - 084482.4444=  844.6.4444مستقیم                                 دستمزد غیر 

   844.6.4444×  24= 1 0.44664244دستمزد غیرمستقیم تولیدی                     

   844.6.4444×  4.= 1 6240684.44دستمزد غیرمستقیم اداری                       

   844.6.4444×  4.= 1 6240684.44وش                    دستمزد غیر مستقیم فر 

 = کاالی در جریان ساخت  084482.4444

 کنترل سربار ساخت

=244654444   +.046254444+6644444   +548544444+24.444444 +6644444444 +040084444 +0.44444444 +0.44664244   

12101920211  = 

 2246.44444×  45= 0.444444441                                                دستمزد ایام مرخصی مستقیم           

 2203110111  -1102210111=  101410111دستمزد ایام مرخصی غیر مستقیم                                     

 545644444×  24= 1 040084444دستمزد ایام مرخصی غیرمستقیم تولیدی                                          

 5244444444×  45= 66444444441بیمه اجتماعی سهم کارفرما مستقیم                                                  

 5244444444 –  6644444444=  0644444444بیمه اجتماعی کارفرما غیرمستقیم                                  

                        0644444444×  241=  24.444444ارفرما دستمزد غیر مستقیم تولیدی                     بیمه اجتماعی سهم ک

               448444444× 45= 5485444441بیمه بیکاری دستمزد مستقیم                                                         

 448444444  – 548544444=  046544444                                     بیمه بیکاری دستمزد غیرمستقیم  

 046544444× 24= 1  6644444بیمه بیکاری دستمزد غیرمستقیم تولیدی               

               5546444444×   451= 046254444.پاداش دستمزد مستقیم                                                                         

      5546444444 -046254444.=  0646454444                                        پاداش دستمزد غیرمستقیم                      

 0646454444×  241=  244654444پاداش دستمزد غیرمستقیم تولیدی                                                   

 6240684.44+  2426.4444+  542444444+   4844444+   545644444=    444.4.44..سربار اداری      

   101410111×  4.= 1 2426.4444               دستمزد ایام مرخصی اداری              

 0644444444×  41.=  542444444              بیمه اجتماعی سهم کارفرما اداری       

 046544444× 4.= 1  4844444                             بیمه بیکاری اداری              

 0646454444×  41.= 545644444            پاداش اداری                                       

 6240684.44+  2426.4444+  542444444+   4844444+   545644444=    444.4.44..سربار فروش        
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   101410111×  4.= 1 2426.4444                          فروشی دستمزد ایام مرخص   

 0644444444×  41.=  542444444                   فروشبیمه اجتماعی سهم کارفرما   

 046544444× 4.= 1  4844444                                       فروشبیمه بیکاری     

 0646454444×  41.= 545644444                                          فروشپاداش          

 ثبت تسهیم حقوق ودستمزد مردادماه

 کاالی در جریان ساخت 

 کنترل سربار ساخت           

 کنترل سربار اداری             

 کنترل سربار فروش          

  کنترل حقوق ودستمزد                                        

 هزینه بیمه اجتماعی کارفرما                                 

 هزینه بیمه بیکاری                                              

444482.4084  

12101920211 

..444.4.44  

..444.4.44   

 

 

 

 

 

6..45844444 
5244444444 

448444444 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و سربلندی عزت  آرزوی توفیق روزافزون وبا 

 برای تمامی هنرآموزان و همکاران محترم رشته حسابداری


