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 همیت سیستم حقوق و دستمزدا

 

 .ت استهزینه حقوق و دستمزد نشان دهنده سهم نیروی کار در تولید محصوالت و ارائه خدمات بوده ویکی از مهمترین هزینه های عملیاتی اکثر مؤسسا

 

م شده زایش تولید که به کاهش بهای تماباشد. افهزینه دستمزد به عنوان یکی از عوامل مهم هزینه مستلزم اندازه گیری، کنترل و تجزیه وتحلیل مستمر می 

د بیشتر با ظور تولیهر واحد منجر می گردد، توأم با افزایش نرخهای دستمزد و مزایای مربوط، موجب افزایش روند استفاده از تجهیزات ماشینی و پیشرفته به من

یرات در روشهای پرداخت پاداش را ایجاب می نماید و این امر خود موجب تغییراتی ساعات کار کمتر گردیده است. تغییرات در استفاده از نیروی کار، اغلب تغی

ه مهارت رجدر نحوه حسابداری هزینه های دستمزد می گردد. طبق آخرین تجزیه و تحلیلها، پرداختهای دستمزد به طور مستقیم یا غیرمستقیم، بر مبنای د

 .کارگران صورت می گیرد

 

هزینه حقوق ودستمزد از ساده ترین و در عین حال بااهمیت ترین آنها است. محاسبه و پرداخت درست وبه موقع حقوق و دستمزد وظایف حسابداران در مورد 

 .یکی از عوامل مؤثر در ایجاد رابطه مطلوب بین کارکنان )کارگران( و کارفرما می باشد

 

اشند نیز یکی دیگر از عوامل با اهمیت در برقراری رابطه مناسب بین مدیریت مدارک سیستم حقوق ودستمزد که به درستی تهیه و به آسانی قابل فهم ب

 .مؤسسات، کارکنان و مقامات قانونی از قبیل ادارات کار، بیمه و دارایی و.... می باشد

 

  payroll system سیستم حقوق و دستمزد

 

هم نیروی کار را در تولید محصوالت یا ارائه خدمات به صورت اطالعات حقوق به مجموعه اجزا به هم پیوسته در داخل یک مؤسسه که داده های مربوط به س

 .و دستمزد تبدیل می نماید یک سیستم حقوق و دستمزد گفته می شود

 

، میزان ، نرخ دستمزددداده های مربوط به نیروی کار را می توانیم نام کارمند یا کارگر، شماره پرسنلی یا شماره بیمه تأمین اجتماعی، ساعات یا روزهای کارکر

 .اضافه کاری، ... و کسورات قانونی و توافقی )بیمه، مالیات، وام، مساعده، ....( نام برد

 

یش سیستم پ ازآنجا که هزینه حقوق و دستمزد و مخارج مربوط به آن درصد تقریباً باالیی از هزینه های هر مؤسسه را تشکیل می دهد. ضروری است در این

رای حصول اطمینان از پرداخت صحیح حقوق و دستمزد به عمل آید. ازسوی دیگر سیستم حقوق ودستمزد باید به نحوی طراحی شود که بینی های الزم ب

بی را برای اطالعات الزم را به سرعت گردآوری، کسورات الزم را محاسبه و رقم خالص قابل پرداخت به هریک از کارکنان را تعیین نموده و تدابیر مناس

 .ی از پرداخت به شکل غیر قانونی به افراد سوء استفاده کننده ایجاد نمایدجلوگیر

 

و دستمزد و مزایای  معموالً قوانین کشورها همه ی مؤسسات اعم از خدماتی، بازرگانی و تولیدی را ملزم نموده تا اطالعات الزم در مورد تعداد کارکنان، حقوق

ون وزارت دارائی برای تعیین و وصول مالیات حقوق و سازمان تأمین اجتماعی برای وصول بیمه و ارائه مربوطه را همه ماهه به دستگاههای ذیربط همچ

 .خدمات ارسال دارند. در نتیجه موارد فوق یک سیستم منظم و دقیق را برای حقوق و دستمزد ضروری کرده است

 

 کنترل داخلی سیستم حقوق و دستمزد

 

الوه بر دایره حسابداری حقوق و دستمزد، سایر دوایر از قبیل کارگزینی، دایره ثبت اوقات کار )کنترل ورود وخروج به منظور کنترل هزینه های دستمزد ع

 .پرسنل(، دایره برنامه ریزی تولید ودر مواردی دایره پرداخت نیز می توانند یاری دهنده باشند

 

 

  :الف( دایره کارگزینی
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 .کار استوظیفه اصلی دایره کارگزینی تأمین نیروی 

 

 :در ارتباط با منابع انسانی

 

قل عات، نتهیه آیین نامه های استخدامی، تهیه و اجرای برنامه های آموزشی، تنظیم شرح وظایف و ارزیابی مشاغل، انجام معاینه پزشکی، مصاحبه ترفی

 .کارگزینی می باشدمرخصی ها، تعیین مشاغل، استخدام و صدور حکم کارگزینی در زمره وظایف دایره -وانتقاالت

 

جاری کشور نیز  مقررات استخدامی باید عالوه بر مطابقت با مقررات مؤسسه، با قوانین، مقررات و آئین نامه های وزارت کار و امور اجتماعی وسایر مقررات

 .مطابقت داشته باشد

 

گزینی، نرخ حقوق و دستمزد تعیین شده و سایر اطالعات مورد نیاز را به پس از استخدام کارمند یا کارگر جدید و انجام مراحل مختلف استخدام توسط دایره کار

ر بر حقوق و ات مؤثدایره حقوق و دستمزد ارسال می کند. تغییر نرخ حقوق و دستمزد و یا احیاناً خاتمه کار )قطع رابطه شغلی با مؤسسه(، غیبت و سایر تغییر

 .ستمزد اطالع داده شود تا موضوع را در هنگام محاسبات و تنظیم لیست حقوق و دستمزد در نظر بگیرددستمزد بایستی سریعاً به دایره حسابداری حقوق و د

 

 

 :ب( دایره برنامه ریزی تولید

 

 .این دایره برنامه تولید را برای هر سفارش یا مرحله تولید تهیه می کند

 

 (ج(دایره ثبت اوقات کار )دایره کنترل ورود وخروج پرسنل

 

ایره کنترل زمان ورود و خروج پرسنل و نگهداری مدارک صحیح و کامل در مورد اوقات کار هر یک از کارکنان می باشد. نگهداری مدارکی که وظیفه این د

( اطالعاتنشان دهنده اوقات کار هر یک از کارکنان در دوره های مشخص هفتگی یا ماهانه باشد اولین ومهمترین مرحله از مراحل جمع آوری داده های )

 :مربوط به سیستم حقوق و دستمزد می باشد. برای انجام این کار از وسایل و مدارک زیر استفاده می شود

 

 

 

  time cardکارت ساعت

 

 . کارتکارت ساعت که به آن کارت حضور و غیاب نیز می گویند یکی از مدارک مسلم و گویا در مورد حضور یا عدم حضور کارکنان در محل کار می باشد

 داختکه توسط دایره ثبت اوقات کار جمع آوری می گردد شامل نام ونام خانوادگی و شماره پرسنلی هر یک از کارکنان بوده و معموالً یک دوره پر ساعت

ر هر روز یا حقوق و دستمزد را در بر می گیرد. یک کارت ساعت تکمیل شده نشان دهنده ساعت شروع به کار )ورود( وخاتمه کار )خروج( هریک از کارکنان د

 .نوبت کاری و همچنین میزان ساعت اضافه کاری می باشد ومعموالً به وسیله ماشین ساعت زن تکمیل می گردد

 

وجای آن  تالزم به توضیح است که ساخت ماشینهای ساعت زن دیجیتالی و پیشرفته امروزی استفاده از کارت ساعت طبق فرم قبل تقریباً منسوخ گردیده اس

وچک شناسایی خاص این موضوع گرفته است. وکارکنان هنگام ورود و خروج کافی است که کارت را از شیار مخصوصی که در دستگاه ماشین را کارتهای ک

فاده تامکان سوء اس ساعت زن تعبیه شده عبور دهند. اطالعات الزم در دستگاه ذخیره گردیده و در پایان هر ماه استخراج می گردند. استفاده از شیوه های جدید

 .را تقریباً غیرممکن ساخته است

 

 

 

  time clock ماشین ساعت زن

 

خروج ماشین ساعت زن وسیله ای است برای ثبت و انعکاس اوقات حضور کارکنان در محل کار بر روی کارت ساعت یا ذخیره اطالعات مربوط به ورود و 

 .کارکنان
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ختصاص داده می شود. شماره کارت ساعت ذکر شده به عنوان شماره شناسایی کارکنان در لیست معموالً برای هر یک از کارکنان یک شماره کارت ساعت ا

ظور ه منحقوق و دستمزد می باشد. معموالً مسئولین ثبت اوقات کار هنگام ورود و خروج کارکنان در نزدیکی محل ماشین ساعت زن مستقر می گردند و ب

ظارت و کنترل می نمایند که هر یک از کارکنان فقط کارت خود را زده و به جای دیگری کارت نزنند.کارتهای حصول اطمینان از نحوه صحیح ثبت اوقات کار ن

 .ساعت زن یا اطالعات استخراج شده پس از امضاء وتأئید توسط دایره ثبت اوقات کار به قسمت حسابداری حقوق و دستمزد ارسال می گردند

 

 :کارت اوقات کار

 

 .ر در مؤسساتی که تولید آنها به صورت سفارش انجام می گردد از اهمیت ویژه ای برخوردار استکارت اوقات کار بیشت

 

هایت و درن هر کارگر باید زمان انجام کار، خود را برای هر سفارش به سرپرست مربوطه اطالع دهد تا کارت اوقات کار توسط سرپرست به طور صحیح تکمیل

 .ولید به صورت سفارش انجام نمی گیرد به این کارت نیازی نیستتأئید گردد. در موسسات تولیدی که ت

 

  :Payroll Departmentدایره حقوق و دستمزد

 

یده از سمحاسبه و تعیین حقوق و دستمزد ناخالص، کسورات، خالص دریافتی هر یک از کارکنان و تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد براساس اطالعات ر

ق و دستمزد مثل دایره کارگزینی و دایره ثبت اوقات کار و بارعایت قوانین و مقررات مربوط در دایره حسابداری حقوق ودستمزد انجام سایر دوایر مرتبط با حقو

 .می گیرد. در اکثر موارد پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان نیز توسط همین دایره انجام می گیرد

 

در مؤسسات کوچک و حتی بزرگ به صورت دستی انجام می گرفته ولی امروزه در همه مؤسسات  هر چند در گذشته تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد

ط به ررات مربوکوچک نیز این امر مهم به وسیله سیستمهای پردازش رایانه ای و با استفاده از نرم افزارهای خاص و مناسب و منطبق با آخرین قوانین و مق

 .حقوق و دستمزد انجام می گیرد

 

اد آخرین نره با استفاده از مستندات الزم و رعایت آخرین قوانین مربوط ، دریافتهای هریک از کارکنان )حقوق و سایر مزایا( را محاسبه سپس به استاین دای

ا قانونی، لیست ات توافقی و یقوانین ومقررات مربوط به بیمه و دارائی، حق بیمه سهم کارگر و احیاناً مالیات حقوق هر فرد را تعیین و با درنظر گرفتن سایر کسور

مدیر  ،حقوق و دستمزد را تنظیم و خالص پرداختی به هر یک از کارکنان را مشخص می نماید. پس از امضاء لیست توسط تنظیم کننده، مسئول امورمالی

هت صادر وبه همراه سایر مدارک الزم جمؤسسه وهمچنین سایر مقامات مسئول و رسیدگی کننده، یک فقره چک به مبلغ جمع ستون خالص پرداختنی لیست، 

 سخه از لیستپرداخت حقوق به دایره پرداخت تحویل می دهد ودر صورتی که دایره پرداخت به طور جداگانه وجود نداشته باشد، چک صادره را به همراه یک ن

یل می نماید تا مبلغ خالص پرداختنی هر یک از کارکنان به بانک پرداخت کننده تحو  (CDحقوق و دستمزد )امروزه به صورت ذخیره شده بر روی دیسکت یا

 .به حساب بانکی آنان که به همین منظور افتتاح گردیده واریز گردد

 

 .بعد از پرداخت حقوق نوبت به پرداخت کسورات حقوق و دستمزد به حساب ادارات ذینفع می رسد

 

جهت واریزی به حساب اداره دارائی محل صادر وبه همراه یک نسخه از لیست حقوق و به همین منظور یک فقره چک معادل مبلغ جمع ستون مالیات لیست 

 .دستمزد به اداره دارائی مربوط تحویل می نماید

 

اره یا ادهمچنین یک فقره چک معادل جمع حق بیمه سهم کارگران و سهم کارفرما جهت واریز به حساب سازمان بیمه تأمین اجتماعی )در بخش غیر دولتی( 

 .مه خدمات درمانی )در بخش دولتی( به سازمان بیمه تأمین اجتماعی مربوط تحویل می نمایدبی

 

 .این دایره مدارک و مستندات مربوط به حقوق و دستمزد هر یک از کارکنان را به همراه یک نسخه از لیست حقوق و دستمزد بایگانی می نماید

 

  :دایره پرداخت

 

الیل مختلف در برخی از مؤسسات دایره ای مستقل از دایره حقوق و دستمزد وظایف مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد را بر عهده دارد. در صورتی که به د

ت جود ندارد پرداخپرداخت حقوق به وسیله چک امکان پذیر نباشد مثل شرکتهای راه سازی که محل فعالیت آنها دور از شهر بوده و بانک در نزدیکی آنها و

 و معادل حقوق به صورت نقدی انجام می شود. در این صورت به میزان جمه مبلغ مورد نیاز برای پرداخت خالص حقوق و دستمزد وجه نقد از بانک دریافت

اده می شوند. پس از کنترل جمع مبلغ خالص حقوق هر یک از کارکنان در پاکتهای مخصوص که براساس شماره کارمند یا حروف الفبا مرتب شده اند قرار د
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 .مبالغ پاکتها و موازنه آن با جمع ستون خالص قابل پرداخت لیست حقوق و دستمزد نسبت به پرداخت و اخذ امضاء از کارکنان اقدام می شود

 

سه نزد یکی از بانکهای نزدیک مؤس البته بهترین و متداول ترین شیوه پرداخت به این صورت است که برای هر یک از کارکنان یک حساب بانکی جداگانه

ا بانک اده تافتتاح کرده و در پایان هر ماه به مبلغ جمع خالص پرداختی همه کارکنان یک فقره چک صادر و به همراه یک نسخه از لیست به بانک تحویل د

 .مبلغ خالص پرداختی هر یک از کارکنان را به حساب آنها واریز نماید

 

 

 

 ayroll Accounting  و دستمزدحسابداری هزینه حقوق 

 

قوق پایه( که )ح هزینه حقوق و دستمزد متشکل از جمع مبالغ پرداختی به کارکنان مؤسسه به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه می باشد. عالوه بر دستمزد ثابت

زینه حقوق و دستمزد شامل موارد دیگری از قبیل: اضافه بر مبنای ساعات یا روزهای کارکرد، میزان انجام کار یا محصول تولید شده محاسبه می گردد. ه

افزایش کاری، نوبت کاری، شب کاری، حق مأموریت، حق ایاب و ذهاب، حق مسکن و خواروبار، حق اوالد و عائله مندی، عیدی )پاداش آخر سال(، پاداش 

مچون اتومبیل و مسکن واگذاری به کارکنان نیز می باشد. عالوه بر موارد تولید، بازخرید مرخصی، هزینه های کارآموزی، سهم از مؤسسه، مزایای غیر نقدی ه

نابراین گردد. ب فوق به هزینه دستمزد باید هزینه های تأمین اجتماعی سهم کارفرما، بیمه بیکاری و در برخی موارد هزینه غذای رایگان کارکنان نیز اضافه

 .می باشدهزینه حقوق و دستمزد شامل برخی یا همه موارد باال 

 

 .کلیه این موارد به موجب قانون حق السعی نامیده می شود

 

 

 

  قوانین کار مربوط به حقوق و دستمزد

 

 .مزد : عبارت است از وجوه نقد یا غیر نقد یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود

 

ورتی که براساس میزان انجام کار یا محصول باشد، کارمزد و چنان چه بر اساس میزان انجام کار یا اگر مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد مزد ساعتی و در ص

 .محصول تولید شده در زمان معین باشد کارمزد ساعتی نامیده می شود

 

 .عالم می شودنکته: حداقل مزد با در نظر گرفتن شرایط تورمی و سایر معیارها در آغاز هر سال توسط شورای عالی کار تعیین و ا

 

رت تخلف، . در صوکارفرمایان موظفند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده ی قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند

و کارفرما، مزد تعیین شده کمتر از حداقل  ضامن تأدیه ی ما به تفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند حتی اگر در قرارداد کتبی مابین کارگر

 .مزد قانونی باشد

 

اضافه  رداختحداقل مزد حتماً می بایست به صورت نقدی پرداخت شود. پرداخت های غیر نقدی به هر صورتی که در قراردادها پیش بینی می گردد به عنوان پ

 .بر حداقل مزد تلقی می شود

 

 

 

 )حقوق پایه )حقوق مبنا

 

ام یک جکه با رعایت قانون کار )برای کارگران رسمی( و یا به وسیله عقد قراردادی که مغایر قانون کار نباشد )برای کارگران قراردادی( برای ان حقوقی است

 :ساعت کار و یا تولید یک واحد محصول تعیین و به صورت ساعتی، روزانه، هفتگی و معموالً ماهانه پرداخت می شود. یا به عبارت دیگر

 

ر از منظو مزد ثابت عبارت از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل در کارگاههایی که طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل اجرا نگردیده،»

زایای شود مثل ممزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می 
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 «.سختی کار، فوق العاده شغل، حق سرپرستی و نظایر آن

 

 .در کارگاههایی که طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل به اجرا درآمده، مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می دهد

 

پاداش اقزایش تولید و سهم از سود ساالنه جزو مزد ثابت و مزد  نکته: مزایای رفاهی و انگیزه ای مثل: کمک هزینه مسکن، خواربار، حق اوالد و عائله مندی،

 .مبنا محسوب نمی شود

 

 ت به آن حقوق میدر صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. که در این حال

 .گویند

 

 .روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود 13وق و مزایا باید بر اساس روزه، حق 13نکته: در ماههای 

 

 

 

 :مدت کار

 

ساعت در شبانه روز  8مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد. ساعات کار موظف کارگران نباید از 

 .تجاوز کند

 

گران یا نمایندگان قانونی آنها می تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها بیشتر از این البته کارفرما با توافق کار

ساعت بیشتر نشود. ) ساعت کار موظف در هفته برای هر دو بخش دولتی و غیر دولتی  44میزان تعیین کند به شرط آن که مجموع ساعات کار در هفته از 

 (.یکسان است

 

 .ساعت خواهد بود 01/7دقیقه یعنی  02ساعت و  7نکته: به طور متوسط میزان ساعت کار موظف کارگر در هر روز کاری معادل 

 

33/7= 44 ÷ 6 

 

 .ساعت در هفته تجاوز نماید 16ساعت در روز و  6در مشاغل سخت و زیان آور و زیر زمینی، ساعات کار موظف نباید از 

 

 ی سخت و زیان آور و زیر زمینی به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی کار تهیه وتعیین کارها

 .به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید

 

 

 

  :کار روز و کار شب

 

 (00تا  34، کارعصر از 34بامداد تا  6باشد، یعنی مجموع کار صبح و عصر. )کار صبح از  00بامداد تا  6آن از ساعت کار روز کاری است که زمان انجام 

 

 .باشد 6تا  00کار شب کاری است که زمان انجام آن از ساعت 

 

 .ی پرداخت می شوددرصد اضافه بر مزد ساعت کار عاد 13نکته: برای هر ساعت کار در شب به کارگرانی که نوبت کار نباشند 

 

 

 

  :کار مختلط

 

درصد  13کارهایی هستند که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی در شب واقع شود در کارهای مختلط، ساعاتی که در شب واقع می گردد مشمول 

 .فوق العاده شب کاری می گردد
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  :کار نوبتی

 

د نوبت های آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شود. کارگرانی که در طول ماه به طور نوبتی کار کارنوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دار

در صد و در صورتی که  33درصد و چنان چه نوبت کارشان در صبح و عصر و شب قرار گیرد  32می کنند و نوبت های کارشان در صبح و عصر واقع شود 

 .عالوه بر دستمزد عادی به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهند کرد درصد 3/00نوبت ها در صبح و عصر و شب باشد 

 

ساعت در هفته بیشتر شود ولی جمع ساعات کار در چهارهفته متوالی نباید از  44ساعت در شبانه روز و یا  8نکته: در کارهای نوبتی ممکن است ساعات کار از 

 .ساعت بیشتر شود 376

 

 

 

  :اضافه کاری

 

 .کار بیش از ساعات تعیین شده در قانون کار اضافه کاری نام داردانجام 

 

 .نکته: ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کار سخت و زیان آور و زیر زمینی انجام می دهند ممنوع است

 

 :در سایر مشاغل ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط زیر مجاز است

 

 .الف( موافقت کارگر

 

 .درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی برای یک ساعت اضافه کار 42پرداخت ب( 

 

 (ساعت بیشتر نشود. )مگر در موارد استثنایی 4ج( ساعات اضافه کار در هر روز از 

 

 

 

 :عیدی )پاداش آخر سال( کارگران مشمول قانون کار

 

روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش  62کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل  کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از

 .روز حداقل مزد روزانه قانونی همان سال بیشتر شود 02بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان در پایان هر سال نبایستی از معادل 

 

 و پاداش آخر سال= حداقل عیدی  62× حداقل دستمزد روزانه 

 

 = حداکثر عیدی و پاداش آخر سال 02× حداقل دستمزد روزانه 

 

روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه می گردد. مبلغ  62نکته: مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده اند باید به مأخذ 

 .ن شده تجاوز نمایدپرداختی برای هر ماه نباید از سقف تعیی

 

 .عیدی )پاداش آخر سال( کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت حقوق در پایان هر سال توسط هیأت دولت تعیین و اعالم می شود

 

 

 

 :پاداش افزایش تولید
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 .رآمد کارگران پرداخت می شودمبلغی است که به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و با کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و باال بردن سطح د

 

 .برای این منظور یک مقدار تولید را در یک دوره حداکثر یک ساله به عنوان تولید مبنا تعیین می نمایند

 

 .کوشش در زمینه افزایش تولید نباید موجب کاهش مرغوبیت و کیفیت کاال و یا سبب افزایش ضایعات )مواد و محصول( بیش از حد مجاز گردد

 

 .گاه هایی که امکان افزایش تولید وجود ندارد می توان کاهش ضایعات یا افزایش کیفیت و یا هر دو را مد نظر قرار داددر کار

 

درصد  32ا میزان تحداکثر مبلغ قابل پرداخت بابت این پاداش متناسب با درصد افزایش تولید )نسبت به تولید مبنا( یا کاهش ضایعات و افزایش کیفیت، جمعاً 

 .زد مبنای کارگران کارگاه در سال مورد نظر خواهد بودکل م

 

 

 

  :فوق العاده مأموریت

 

کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد شب را در  32مأموریت به موردی اطالق می شود که کارگر برای انجام امور مربوط به مؤسسه حداقل 

 .یت نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشدمحل مأموریت توقف نماید. فوق العاده مأمور

 

رورت( و ض نکته: در هر دو بخش دولتی و غیر دولتی تأمین وسیله یا هزینه رفت و برگشت و همچنین تأمین غذا و محل مناسب برای توقف شبانه )در صورت

 .یا هزینه آن به عهده کارفرما یا اداره متبوع خواهد بود

 

 

 

 

 

  :ق اوالد و عائله مندیح

 

  :حق اوالد )عائله مندی( برای مشمولین قانون کار

 

 .فرزند قابل پرداخت است 0حق اوالد )عائله مندی( در صورت داشتن شرایط زیر حداکثر تا 

 

 .ماه( را داشته باشد 04روز کار ) 702کارگر حداقل سابقه پرداخت حق بیمه  .1

 

 .سال کمتر باشد ویا به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل 38سن فرزندان پسر او از  .2

 

 .در اثر بیماری یا نقص عضو )معلولیت( طبق گواهی کمیسیون پزشکی قادر به کار نباشند .3

 

 .فرزند دختر تا قبل از ازدواج یا اشتغال .4

 

 (درصد حداقل حقوق ماهانه32داقل مزد روزانه خواهد بود )برابر ح 1مبلغ حق اوالد برای هر فرزند معادل 

 

 .نکته: منظور از حق عائله مندی در این بخش همان حق اوالد می باشد

 

ندی( ماوالد )عائله الزم به توضیح است برخی از کارفرمایان به طور ماهانه مبلغی را به عنوان حق همسر به دلخواه پرداخت می نمایند که این مورد غیراز حق 

 .مورد نظر در قانون کار می باشد

 

 .فرزند اول قابل پرداخت است 1حق اوالد در این بخش به محض تولد فرزند و ارائه گواهی والدت به کارگزینی اداره متبوع، حداکثر تا 
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د. در صورت فوت همسر یا طالق وی، عائله مندی : در صورت داشتن بیش از یک همسر دائمی، حق عائله مندی فقط به یک همسر دائمی تعلق می گیر

 .پرداخت حق عائله مندی قطع می گردد

 

 (.حق عائله مندی زنان شاغل : به زنان شاغل با داشتن یکی از شرایط زیر حق عائله مندی تعلق می گیرد.)دائمی بودن ازدواج ضروری است

 

 عدم توانایی انجام کار شوهر طبق گواهی کمیسیون پزشکی .1

 

 رفوت شوه .2

 

  تعطیالت و مرخصی ها

 

 .روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد

 

عطیل ری برای تدر امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یادر کارگاه هایی که حسب نوع کار ویا توافق طرفین، به طور مستمر روز دیگ

 .روز تعطیل هفتگی خواهد بود وبه هر حال تعطیل یک روز معین درهفنه اجباری استهفتگی تعیین شود همان روز در حکم 

 

 .درصد اضافه بر مزد دریافت می کنند 42کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می کنند در مقابل عدم استفاده از تعطیلی روز جمعه 

 

 .درصد فوق العاده اضافه کاری خواهد بود 42 انجام کاردرسایر روزهای تعطیل رسمی نیزمشمول

 

روز باشد مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد  6درصورتی که روزهای کاردر هفته کمتر از 

 .بود

 

شان از دو روز تعطیل هفتگی استفاده می کنند، مزد هر یک از دو روز تعطیل ساعت کار قانونی کارگران 44روز کار در هفته و  3کارگاه هایی که با انجام 

 .هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود

 

آنها در روزهای کارکرد آخرین  کارگران کارمزد برای روزهای جمعه تعطیالت رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند ومأخذ محاسبه، میانگین کارمزد

فعالیت می  به صورت فصلیماه کار آنهاست. مبلغ پرداختی درهرحال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد. در کارگاه هایی که فعالیت آنها جنبه استمرار دارد یا 

 .زد را دارندکنند کارگران مشمول مزد ساعتی حق استفاده از مرخصی و تعطیالت رسمی با استفاده از م

 

ر این صورت هر گاه نوع کار طوری باشد که تعداد ساعات کار عادی و مجموع مزد هر روز مساوی باشد مزد ایام مذکور معادل مزد روزهای کار است. در غی

 .ر از مزد قانونی باشدمأخذ محاسبه، میانگین مزد ساعتی کارگر در روزهای آخرین ماه کار وی خواهد بود. مبلغ پرداختی درهر حال نباید کمت

 

اردیبهشت( جزء تعطیالت رسمی کارگران به حساب می آید. مرخصی استحقاقی سالیانه کارگران مشاغل  33عالوه بر تعطیالت رسمی کشور، روز کارگر )

 .سوب نخواهد شدروز جمعه جمعاً یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی ساالنه مح 4عادی با استفاده از مزد و احتساب 

 

 .هفته می باشد. مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود 3مرخصی استحقاقی ساالنه کارگران مشاغل سخت و زیان آور، 

 

 .مرخصی استحقاقی کارگران فصلی حسب ماههای کارکرد تعیین می شود

 

 .معلمین و اساتید دانشگاه و نظایر آنها نمی شود بطور کلی مرخصی استحقاقی ساالنه، شامل کارکنان آموزشی مثل

 

 .نکته : مرخصی کمتر از یک روز کار )مرخصی ساعتی( جزء مرخصی استحقاقی منظور می گردد

 

 

 

  کسورات حقوق و دستمزد



 

Farsijani.blog.ir 

 

 

 .بطور کلی به کسورات توافقی و کسورات قانونی تقسیم می شوند

 

  :کسورات توافقی

 

 .افق بین کارگر و کارفرما در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد از حقوق کارگر یا کارمند کسر می گرددمبالغی که طبق قرارداد یا تو

 

  :برخی از کسورات توافقی

 

 اقساط وام مسکن .1

 

 اقساط وام ضروری .2

 

 بدهی به شرکت تعاونی .3

 

 مساعده .4

 

 پیش پرداخت ها .5

 

 پس انداز سهم کارگر یا کارمند .6

 

 (...ها )صندوق تعاون، انجمن ها وصندوق ذخیره کارکنان دولت وحق عضویت  .7

 

 صندوق امداد و امور خیریه .8

 

 بیمه تکمیلی .9

 

 لیست حقوق ومنظور از مساعده بخشی از حقوق است که به طور معمول قبل از پایان هر ماه به علت نیاز کارکنان به آنان پرداخت میشود و در زمان تهیه 

 .به طور کامل از حقوق آنها کسر می گردد دستمزد همان ماه

 

  :پیش پرداخت

 

 .پرداخت مبلغی است قبل از اینکه کاری انجام گرفته باشد و در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد از حقوق کسر می گردد

 

  :کسورات قانونی

 

قانونی یا به حکم دادگاه از حقوق کارکنان کسر و به سازمانهای ذینفع مبالغی است که کارفرما به نمایندگی از طرف سازمانهای مربوط و بر اساس مصوبه های 

 .پرداخت می نماید

 

  :کسورات قانونی اساسی به این شرح است

 

 .در بخش دولتی 3بیمه اجتماعی سهم کارگر در بخش خصوصی و سرانه بیمه بابت بیمه شده اصلی وافراد تبعی درجه  .1

 

 مالیات حقوق و دستمزد .2

 

 (هی کارگر به صندوق اجرا )اجرائیاتبد .3

 

 حق بازنشستگی در بخش دولتی مشمول نظام .4
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  :اجرائیات

 

یله کارفرما از به وسبه مبالغی گفته می شود که به موجب حکم دادگاه یا مراجع قانونی بابت جریمه یا بدهی کارگر یا کارمند به کارفرما یا اشخاص دیگر باید 

 .ساب صندوق اجرا )حساب واحد اجرای احکام دادگستری( واریز گرددحقوق کارگر کسر و به ح

 

 هل نباید از کل مزد ونکته: از این بابت تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را آن هم به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هرحال این مبلغ برای کارکنان متأ

 .بیشتر شود برای کارکنان مجرد نباید از کل مزد کارگر یا کارمند

 

 

 

 

 

 بیمه

 

 .ن را داردین قانوبیمه شده: شخصی است که راسأ مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر در ا

 

 .ه می کنندخانواده بیمه شده: شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاد

 

  :حمایت های سازمان بیمه تأمین اجتماعی از بیمه شدگان شامل مارد زیر است

 

 حمایت در برابر حوادث و بیماریها .1

 

 پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری .2

 

 پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری .3

 

 (پرداخت مستمری از کارافتادگی )کلی و جزئی .4

 

 بازنشستگیپرداخت مستمری  .5

 

 پرداخت مقرری بیمه بیکاری .6

 

 پرداخت غرامت نقص عضو .7

 

 پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به بیمه شدگان متوفی .8

 

 (پرداخت مستمری به بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی )مستمری بازماندگان .9

 

 .ق مقررات مربوطه برخوردار خواهند شدهمچنین مشمولین این قانون از کمک های ازدواج و عائله مندی طب .10

 

 .برخی از سایر حمایتهای جنبی که سازمان خارج از تکلیف قانونی خود انجام می دهد

 

پرداخت بن کاالهای اساسی، عیدی و ... به بازنشستگان و  -پرداخت وام ضروری به بیمه شدگان و مستمری به دیگران -پرداخت وام ازدواج به بیمه شدگان 

 .ی دیگران و وام دانشجوئی به فرزندان آنانمستمر
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 .حق بیمه : وجوهی است که به حکم قانون تأمین اجتماعی برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می گردد

 

درصد آن بیمه تأمین اجتماعی سهم  7د. که درصد حقوق و دستمزد مشمول بیمه می باش 12مجموع حق بیمه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی معادل 

 .درصد بیمه بیکاری سهم کارفرما است 1درصد بیمه اجتماعی سهم کارفرما و  02کارگر و 

 

درصد دیگر فقط برمبنای حقوق و  01درصد سهم کارگر به عنوان یکی از کسورات حقوق و دستمزد از حقوق و دستمزد ناخالص کارگر کسر می گردد. و  7

 .مشمول بیمه کارگر محاسبه می گردد وبه عنوان یکی از هزینه های کارفرما شناسائی و در دفاتر ثبت می گردد دستمزد

 

  :اقالم مشمول محاسبه حق بیمه

 

 دستمزد وحقوق .1

 

 کارمزد و حق الزحمه .2

 

 حق الشاوره .3

 

 رج از مرکز، سختی کار،حق خواروبار، حق مسکن، حق ایاب و ذهابمزایای نقدی شامل: فوق العاده شغل، اضافه کاری،شب کاری، نوبت کاری، خا .4

 

 مزد ایام تعطیل و مرخصی استحقاقی .5

 

 پاداش های غیر مستمر .6

 

 فوق العاده های ثابت و نظایر آنها .7

 

 مزایای غیر نقد مانند خوراک، پوشاک، مسکن، وسیله نقلیه .8

 

 .ل بیمه، حق بیمه مقرر را کسر کرده و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایدکارفرما مکلف است از کلیه وجوه و مزایای مشمو

 

عد می باشد. ب مهلت تحویل لیست مربوطه و پرداخت حق بیمه حقوق کارکنان به سازمان بیمه تأمین اجتماعی و صندوق بیمه بیکاری حداکثر تا آخرین روز ماه

دیگری قرار گیرد تا پایان وقت اداری اولین روز، بعد از تعطیلی نیز مهلت خواهد داشت درغیر این صورت مشمول اگر آخرین روز در جمعه یا روز تعطیل رسمی 

 .جریمه می گردد

 

ماه از تاریخ دریافت لیست است. درصورت مشاهده نقص یا اختالف اقدامات قانونی را انجام داده و  6مهلت رسیدگی سازمان به اسناد و مدارک لیست حداکثر 

 .مابه تفاوت را وصول می نماید. درمورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می دارند حق بیمه به مأخذ کل درآمد می باشد

 

 

 

 بیمه بیکاری

 

این قررات مبیمه بیکاری یکی از حمایت های تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق 

 .قانون بیکار می شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید

 

 .درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه می باشد که توسط کارفرما تأمین و پرداخت می شود 1حق بیمه بیکاری به میزان 

 

 

 

 شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری

 



 

Farsijani.blog.ir 

 

 .بیمه شده بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد .1

 

ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد. )به استثنای کسانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه مثل سیل، زلزله،  6قبل از بیکار شدن حداقل  .2

 (.جنگ، آتش سوزی و ... بیکار می شوند

 

ی، آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی ویا مشابه آن اطالع دهد. روز از تاریخ بیکاری با اعالم مراتب بیکاری به ادارات کار وامور اجتماع 12ظرف  .3

 (.ماه امکان پذیر است 1روز با داشتن عذر موجه و تشخیص هیأت حل اختالف تا 12) مراجعه بعداز 

 

کت در کالس را به شعب تأمین اجتماعی در دوره های کارآموزی و سوادآموزی تعیین شده از سوی اداره کار شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی شر .4

 .تسلیم نماید

 

 مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری

 

 :ماه براساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه به شرح زیر می باشد 32ماه و برای متأهلین و متکلفین حداکثر  16برای مجردین حداکثر 

 

 حداکثر مدت استفاده از مقرری بیمه بیکاری

 

 مه مجردین متأهلین ومتکلفینسابقه پرداخت حق بی

 

 ماه تعلق نمی گیرد تعلق نمی گیرد 6تا

 

 ماه 30ماه  6ماه  04ماه تا  6از 

 

 ماه 38ماه  30ماه  302ماه تا  03از

 

 ماه 06ماه  38ماه  382ماه تا  303از 

 

 ماه 16ماه  06ماه  042ماه تا  383از 

 

 ماه 32ماه  16به باال  043از 

 

 :گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند توجه داشته باشید که

 

 بازنشستگان و از کار افتادگان کلی .1

 

 صاحبان حرفه و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری .2

 

  اتباع خارجی .3

 

 لیست بیمه

 

حقوق مکلف هستند تنظیم لیست حقوق و دستمزد )معموالً پایان هر ماه ( با در  بیمه یکی از کسورات قانونی حقوق و دستمزد می باشد یعنی پرداخت کنندگان

حساب  خود بهنظر گرفتن نوع بیمه تحت پوشش و قوانین و مقررات مربوطه حق بیمه سهم کارکنان را محاسبه نموده و در موعد مقرر به همراه حق بیمه سهم 

 .رمانی واریز نمایندسازمان بیمه تأمین اجتماعی یا اداره بیمه خدمات د

 

اخت پرد همچنین الزم است در موعد مقرر یک نسخه از لیست حقوق و دستمزد را به همراه برگ پرداخت حق بیمه به مؤسسه بیمه گر تحویل نماید. )مهلت

 (.حق بیمه به حساب مؤسسات ذینفع و تحویل لیست مربوط به هر ماه تا آخرین روز ماه بعد می باشد
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ق فرم ثابت و مشخصی ندارد و هر مؤسسه ای برحسب ضرورت و نیاز خود فرم خاصی را برای آن طراحی و مورد استفاده قرار می دهد، چون لیست حقو

فرم یاز خود مورد ن سازمان بیمه تأمین اجتماعی به منظور جلوگیری از مشکالت و اشتباهات احتمالی و کنترل بهتر و راحت تر و سریع تر و با توجه به اطالعات

 .خاصی را تهیه و در اختیار مؤسسات تحت پوشش خود قرار داده و آنان را ملزم به استفاده از آن کرده است

 

 مالیات

 

 و امکاناتمالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت ویا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می گردد. زیرا ابزار 

می  قاین درآمد و سود را دولت فراهم ساخته است. در واقع با اجرای صحیح و عادالنه قوانین مالیاتی دولت مردم را به یک پس انداز اجباری سودستیابی به 

ن را پرداخت آ دهد. امروزه در کلی ترین تعریف، مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که افراد جامعه به تناسب استفاده از این هزینه اجتماعی باید تقبل

 .بنمایند. همچنین مالیات یکی از ابزارهای مهم ومناسب دولت ها برای توزیع عادالنه درآمد می باشد

 

ران آن در کشور ای در برنامه مالی )بودجه( هر کشور، مالیات به عنوان یکی از منابع مهم درآمد در نظر گرفته می شود. قوانین مالیاتی و اصالحیه های بعدی

 .هدقال دظیم گردیده اند که علیرغم افزایش درآمد مالیاتی کشور، بار مالیاتی را از دوش افراد کم درآمد جامعه برداشته و به اقشار مرفه تر انتطوری تن

 

ور، انواع ن مالیاتی کشوظیفه مهم اجرای صحیح قوانین مالیاتی کشور و وصول مالیات های مقرر به عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد. براساس قوانی

 :مالیات ها به شرح زیر است

 

 مالیات های مستقیم .1

 

 مالیات های غیرمستقیم .2

 

 .ر درآمد می باشدمالیات های مستقیم : مالیات هایی با رعایت قوانین مربوطه از دارائی و درآمد افراد وصول می گردد وشامل مالیات بر دارائی و مالیات ب

 

 .تقیم : مالیات هایی است که با رعایت قوانین مربوط به قیمت کاالها و خدمات اضافه گردیده و به مصرف کننده منتقل می گرددمالیات های غیر مس

 

  طبقه بندی حقوق و مزایا و نحوه محاسبه مالیات آن

 

  :تقسیم بندی درآمد حقوق

 

 مستمر نقدی -الف

 

 مستمر غیر نقدی -ب

 

 غیر مستمر نقدی -ج

 

 ر غیر نقدیغیر مستم -د

 

 .مستمر: مواردی است که در حکم حقوقی )حکم کارگزینی( کارمند یا کارگر آورده شده و همه ماهه پرداخت می گردد

 

 غیر مستمر: مواردی است که در حکم حقوقی )حکم کارگزینی( کارمند یا کارگر قید نمی گردد وتحت شرایط خاص ممکن است در برخی ماه های سال

 .ی قبل از پایان ماه کاری، معلوم نیست به چه کارکنانی تعلق می گیرد و مبلغ آن چقدر استپرداخت شود. یعن

 

 اختنقدی: مواردی است که به وجه رایج مملکت جمهوری اسالمی ایران پرداخت می شود. طبق قانون حداقل حقوق حتماً می بایست به صورت نقدی پرد

 .و برخی دیگر به طور غیر مستمر پرداخت می شودشود. برخی از پرداخت های نقدی به طور مستمر 

 

ارگر در اختیار کغیرنقدی: مسکن و اتومبیل واگذاری شده از طرف کارفرما و کاالهایی مثل خواروبار و پوشاک است که به عنوان بخشی از مازاد برحداقل مزد 
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 .یا کارمند قرار می گیرد

 

 درآمد مشمول مالیات حقوق

 

مقرری یا مزد اصلی( و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در قانون عبارت است از حقوق ) 

 .مالیات های مستقیم

 

 

 

  نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات حقوق

 

مالیات درآمد غیرمستمر حقوق را محاسبه و با هم جمع می زنیم. به برای محاسبه مالیات درآمد حقوق، ابتدا مالیات درآمد مستمر حقوق را محاسبه و سپس 

ئیم. در نتیجه همین منظور الزم است درآمد مستمر حقوق اعم از نقد و غیرنقد و همچنین جمع درآمد غیر مستمر حقوق اعم از نقد و غیر نقد را محاسبه نما

قوق و مزایای نقد جمع بزنیم تا جمع درآمد حقوق را به تفکیک مستمر و غیرمستمر به دست الزم است معادل نقدی مزایای غیرنقد را به دست آورده و با ح

 .آوریم

 

 سیستم های حقوق و دستمزد

 

 سیستم های مبتنی بر زمان .1

 

 سیستم های پارچه کاری .2

 

 طرح های مبتنی بر پاداش .3

 

 

 

 سیستم های مبتنی بر زمان

 

ارند که به هر یک از کارکنان بر مبنای ساعت حضور در محل کار، حقوق و دستمزد پرداخت می شود. در این سیستمها این گروه سیستم ها بر این اصل تکیه د

 .پرداخت نرخ دستمزد باالتر برای هر ساعت کار مازاد بر ساعات کار عادی روزانه و یا هفتگی امری کامالً عادی و متعارف است

 

 

 

  سیستم های پارچه کاری

 

ستم پرداخت دستمزد بر اساس تعداد تولید شده را سیستم پارچه کاری می نامند. در این سیستم یک مقدار تولید به عنوان هدف تعیین و به به طورکلی سی

 .تولیدات مازاد بر آن پاداش تعلق می گیرد

 

 

 

 طرح های مبتنی بر پاداش

 

 .شتر و بهتر می باشداصل اساس حاکم بر این طرح ها ایجاد انگیزش در کارکنان برای تولید بی
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  :توانایی صدور اسناد مربوط به حقوق و دستمزد

 

ساط ماهیانه قبراساس اطالعات مندرج در لیست حقوق و دستمزد و در نظر گرفتن بیمه اجتماعی سهم کارفرما و بیمه بیکاری، لیست دریافت کنندگان وام و ا

  ....لیست دریافت کنندگان پیش پرداخت و مساعده و -آنها

 

 :ثبت های زیر در دفاتر زده می شود

 

  ...هزینه حقوق و دستمزد برابر است با جمع ناخالص حقوق مثل حق بیمه اجتماعی سهم کارفرما، حق بیمه بیکاری و

 

 :ثبت تنظیم لیست

 

  ×××هزینه حقوق و دستمزد

 

  ×××مالیات پرداختنی

 

  ×××بیمه پرداختنی

 

  ×××وام پرداختنی

 

  ×××مساعده

 

  ×××پیش پرداخت

 

  ×××اجرائیات

 

  ×××خالص پرداختنی

 

  ....ثبت تنظیم لیست حقوق و دستمزد ماه

 

 

 

 

 

  :ثبت تنظیم لیست حقوق و دستمزد با در نظر گرفتن حسابها یعنی حقوق و دستمزد

 

  ×××هزینه حقوق و دستمزد

 

  ×××مالیات پرداختنی

 

  ×××بیمه پرداختنی

 

  ×××وام دریافتنی

 

  ×××داختنیحقوق پر

 

 

 

 .همچنین هنگام تنظیم لیست حقوق می بایست بیمه اجتماعی سهم کارفرما و بیمه بیکاری نیز در دفاتر ثبت گردند
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 ××× (%02هزینه بیمه اجتماعی )

 

 ××× (%1هزینه بیمه بیکاری )

 

  ×××بیمه پرداختنی

 

  ...ثبت هزینه اجتماعی و بیمه بیکاری کارکنان در ماه

 

  :ثبت پرداخت

 

 .ثبت پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و پرداخت حق بیمه و مالیات به حساب ادارات مربوطه

 

  ×××خالص پرداختنی

 

  ×××بانک

 

  ...ثبت پرداخت حقوق کارکنان در ماه

 

  ×××مالیات پرداختنی

 

  ×××بیمه پرداختنی

 

  ×××بانک

 

 (وطهثبت پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی و مالیات به اداره دارائی .)ثبت پرداخت بیمه و مالیات حقوق ماه .. به حساب ادارات مرب

 

  :ثبت تسهیم لیست در مؤسسات تولیدی

 

بر ثبت  بدهکار می شود و عالوه« ق و دستمزدکنترل حقو»حساب « هزینه حقوق و دستمزد»در مؤسسات تولیدی هنگام ثبت بابت تنظیم لیست بجای حساب 

 .ی کنیمرا به همان مبلغ بستانکار م« کنترل حقوق و دستمزد»های تنظیم و پرداخت، ثبتی نیز بایت تسهیم لیست صورت می گیردکه در این ثبت حساب 

 

  ×××کنترل کاالی در جریان ساخت

 

  ×××کنترل سربار ساخت

 

  ×××التیهزینه دستمزد بخش اداری و تشکی

 

  ×××هزینه دستمزد بخش توزیع و فروش

 

  ×××کنترل حقوق و دستمزد

 

 ثبت تخصیص هزینه حقوق و دستمزد

 

 

 

با  دبرای سهولت در محاسبه حقوق و دستمزد و اطمینان از درستی محاسبه آیتمهای موجود در لیست حقوق و دستمزد یک سی دی برنامه حقوق و دستمز

 .شده است اکسل طراحی و فرمولی دهی
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 :به شرح زیر فرمول دهی شده است  sheetدر این برنامه ی طراحی شده عناوین موجود در لیست حقوق و دستمزد در دو

 

Sheet لیست حقوق ودستمزد: 

 

کارگری، حق مسکن، حداقل حقوق پایه که شامل بن  3180حقوق پایه: حقوق قانونی هر کارمند است که ساالنه توسط اداره کار تعیین میگردد. در سال 

 .ریال می باشد 222/312/1خواربار است مبلغ 

 

 .دکنن کارفرما و کارمند در صورت توافق می توانند مبلغی بیش از حداقل حقوق پایه تعیین شده بوسیله اداره کار را به عنوان حقوق پایه پرداخت

 

 .شد که حداقل حقوق ودستمزد تعیین شده توسط اداره کار استریال می با 222/312/1حقوق پایه در این برنامه به طور پیش فرض مبلغ 

 

فرزند می باشد به  0ریال بابت هر فرزند دریافت کند. حداکثر تعداد فرزندان دارای حق اوالد تا  030302حق اوالد: هر کارمند می تواند حق اوالدی معادل 

 .فرزند حق اوالد تعلق نمی گیرد0بیش از 

 

 .ریال حق مأموریت تعلق می گیرد 222/322کیلومتر به ازای هر روز مأموریت  32رمند برای مأموریت با مسافت بیش از حق مأموریت: به هر کا

 

 :اضافه کاری: برای محاسبه اضافه کاری در ابتدا باید دستمزد هر ساعت اضافه کار را محاسبه کرد. که بصورت فرمول زیر می باشد

 

 (حقوق پایه ÷ 020× )دستمزد هر ساعت اضافه کار = 

 

 :سپس دستمزد هر ساعت اضافه کار را در ساعات اضافه کاری ضرب کرده تا دستمزد اضافه کار بدست آید. طبق فرمول زیر

 

 ساعت اضافه کار× دستمزد اضافه کار = دستمزد هر ساعت اضافه کار 

 

 .کارگر پرداخت می کندپاداش: مبلغی است که مدیر یا مافوق بنابر صالح دید خود به کارمند یا 

 

 .جمع حقوق و مزایا: شامل حقوق پایه، حق اوالد، حق مأموریت و اضافه کاری و پاداش می باشد

 

 .است نکته: در جمع حقوق و مزایا بن کارگری ، حق مسکن و خواربار لحاظ نمی شود چون این اقالم قبالً در حقوق پایه توسط اداره کار لحاظ شده

 

است که طی یک ماه جاری پرداخت میشود و درپایان هر ماه پس از دریافت مساعده از دستمزد کارمند کسر میشود.تا حقوق پایه مساعده مساعده: پرداختی 

 .پرداخت میشود

 

ستمزد لحاظ دبیمه: در لیست حقوق و دستمزد فقط بیمه سهم کارگر از جمع حقوق ودستمزد کسر میشود. سهم کارفرما و بیمه سهم بیکاری در لیست حقوق و

 .نمیشود

 

 .جمع حقوق و مزایا می باشد %7بیمه سهم کارگر معادل 

 

مازاد آنرا به  %32ریال باشد برای محاسبه مالیات  4173222ریال تعلق می گیرد. اگر حقوق ومزایا بیش از  4173222مالیات: مالیات برای حقوق ومزایا بیش از 

 .ودعنوان مالیات از جمع حقوق ومزایا کسر می ش

 

 .می باشد %32و در سایر مناطق  %3نکته: در مناطق محروم مالیات 

 

 .غیبت: هرکارمند به ازای هر روز غیبت معادل یک روز کاری از حقوق وی کسر میشود

 

Sheet دستمزد اضافه کاری و غیبت: 
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. در ابتدا دستمزد هر ساعت اضافه کار را محاسبه کرده و در دستمزد اضافه کاری: دراین قسمت دستمزد کارمند یا کارگر بابت اضافه کار محاسبه می شود

وضیح ت ساعات اضافه کاری ضرب میشود تا دستمزد کل اضافه کار محاسبه میشود. ) نحوه بدست آوردن دستمزد هر ساعت اضافه کار در قسمت اضافه کاری

 (.داده شده است

 

باشد چون بااستفاده از فرمول همان اطالعات سه ستون اول که در قسمت لیست حقوق ودستمزد نکته:دراین قسمت وارد کردن اسامی و کد کارمند الزم نمی

 .درج شده به این قسمت ارسال می گردد

 

 .غیبت: در این قسمت روزها و ساعات غیبت را وارد کرده تا مبلغی که بابت غیبت باید از حقوق ودستمزد کسر شود به دست آید

 

 .ساعت( و به ازای هر ساعت غیبت معادل یک دویست وچهلم ) ( حقوق پایه، از حقوق وی کسر میشود 8ل یک روز کاری )به ازای هر روز غیبت معاد

 منبع:سایت تحقیقات دانشجویی


