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 فصل اول: حقوق و دستمزد کارگران تولیدی

 
 

 سیستم حقوق و دستمزد: 

های مربوط به سهم نیروی کار را در تولید محصوالت یا به مجموعه اجزاء به هم پیوسته در داخل یک مؤسسه که داده

 شود.نماید، یک سیستم حقوق و دستمزد گفته میت اطالعات حقوق و دستمزد تبدیل میارائه خدمات به صور

های سیستم حقوق و دستمزد:ویژگی  

که اطالعات الزم را به سرعت گردآوری، کسورات ای طراحی شود به طور کلی سیستم حقوق و دستمزد باید به گونه

های زیر از ویژگیکارکنان را محاسبه نموده و همچنین  الزم را محاسبه و رقم خالص قابل پرداخت به هر یک از

 برخوردار باشد:

برای امرار معاش کافی باشد؛ -  

ایجاد انگیزه نماید؛ -  

اقتصادی و مؤثر باشد؛ -  

منصفانه و عادالنه باشد؛ -  

های دیگررقابت کند؛سازمان را قادر سازد با سازمان -  

بپذیرند. منطقی باشد و کارکنان منطقی بودن آن را -  
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 عوامل مؤثر در طراحی سیستم حقوق و دستمزد:

 ارزش نسبی مشاغل مختلف در سازمان، ارزش نسبی کارکنان، سطح حقوق و دستمزدهای رایج در صنعت، نقش

.ها و سندیکاهای کارگری و اوضاع اقتصادی کشوراتحادیه  

 

اند؟ اجزاء و عناصر سیستم حقوق و دستمزد کدام  

؛نیدایره کارگزی -  

؛دایره ثبت ورود و خروج پرسنل -  

.دایره حسابداری حقوق و دستمزد -     

ای نامهها و آیینوظیفه دایره کارگزینی چیست؟ واحد کارگزینی در هر مؤسسه وظیفه تهیه و تدوین دستورالعمل

بر عهده دارد و از طرفی  استخدامی پرسنل با رعایت و مد نظر قرار دادن قوانین کار و امور اجتماعی و سایر قوانین را

، نحوه استفاده از مرخصی و تعیین شرح وظایف، نقل و انتقال وظایف دیگری در ارتباط با پرسنل همچون آموزش

 های مؤسسه و موارد مشابه را برعهده دارد.پرسنل به سایر بخش

به زمان انجام کار پرسنل  اطالعات مربوط آوریوظیفه دایره ثبت ورود و خروج پرسنل چیست؟ وظیفه این بخش جمع

های خاصی این کار باشد که به طرق و روشو در واقع  حضور و غیاب هر یک از کارکنان در مؤسسات و واحدها می

 پذیرد. صورت می

وظیفه دایره حسابداری حقوق و دستمزد چیست؟ این دایره وظیفه تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد و تعیین 

پرسنل را بر عهده دارد. در واقع اسناد و مدارک حقوق و دستمزد قابل پرداخت به هر یک از  مبلغ ناخالص و خالص

 شود. حقوق و دستمزد هر یک از پرسنل و کارکنان در این دایره نگهداری می

 

ده و با شوند ابتدا در بخش کارگزینی مؤسسه اقدام به انعقاد قرارداد کار نموافرادی که برای استخدام وارد مؤسسه می 

هایی در ارتباط با نحوه و شرایط کار و زمان و مدت و سایر مواردی که طبق قوانین کار مشخص شده، به عنوان توافق

های کار شامل زمان و مدت کار، میزان حقوق نمایند. سپس اطالعات توافقیکی از پرسنل آن مؤسسه شروع به کار می

گیرد و از طرف دیگر فرد تیار واحد حسابداری حقوق و دستمزد قرار میو دستمزد و نرخ دستمزد و سایر موارد در اخ

-را ثبت میکار  مذکور پس از کار در مؤسسه واحد ثبت ورود و خروج اطالعات مدت زمان کار ایشان را در طی مدت

واحد حسابداری  گیرد.نماید که معموال پس از یک ماه کارکرد، زمان ورود و خروج  در اختیار واحد حسابداری قرار می

پس از محاسبه مدت کارکرد فرد مورد نظر با لحاظ قرارداد و شرایط قانون کار، حقوق و دستمزد متعلقه پرسنل مذکور 

 نماید.ها میو کسورات قانونی ایشان را تعیین و اقدام به ثبت در حساب
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 باشند.ها میرآموزان و کارگاهها، کامشموالن قانون کار: شامل کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آن

-قرارداد کار چیست؟ قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق

 دهد.السعی، کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می

 شرایط الزم برای صحت قرارداد کار:

 مشروعیت مورد قرارداد؛ -

 معین بودن موضوع قرارداد؛ -

 عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر. -

 

 چه مواردی در قرارداد کار ذکر میشود؟ 

 ؛طرفینمشخصات دقیق  -

 ای که کارگر باید به آن اشتغال داشته باشد؛نوع کار یا حرفه یا وظیفه -

 حقوق یا مزد مبنا؛ -

 ها؛تعطیالت و مرخصی ساعات کار، -

 م کار؛امحل انج -

 تاریخ انعقاد قرارداد؛ -

 مدت قرارداد چنانچه کار برای مدت معین باشد؛ -

 نماید.مواردی دیگر که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب می -

 

 های خاتمه قرارداد کار:راه 

 فوت، استعفا، بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی کارگر؛ -

 ر در قراردادهایی که مربوط به کار معین است؛پایان کا -

 مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن.انقضاء مدت در قراردادهای کار با  -
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ی عقد قرارداد که ؟ حقوقی که با رعایت قانون کار برای کارگران رسمی و یا به وسیلهحقوق یا مزد مبنا چیست

تعیین  و به دادی( برای انجام یک ساعت کار یا تولید یک واحد محصول مخالف قانون کار نباشد،)برای کارگران قرار

 گویند.شوند را حقوق یا مزد مبنا میصورت ساعتی، روزانه، هفتگی و معموالماهانه پرداخت می

کاری( پرداخت شود، اگر مزد کارگر بر اساس تعداد تولید و بدون در نظر گرفتن ساعت کارکرد)پارچهکارمزد: 

 به آن کارمزد گویند.اصطالحا 

 شود.نامیده میهزینه کار یا دستمزد شود بهایی که در برابر استفاده از نیروی انسانی پرداخت میدستمزد: 

های مسکن، ایاب و هزینههای قانونی که کارگر به اعتبار قراردادکار اعم از مزد یا حقوق، تمام دریافتالسعی: حق

 نامند.میالسعی حقرا نمایددریافت میها مندی و نظایر آنکمک عائلهیش تولید، ذهاب،مزایای غیرنقدی، پاداش افزا

  .شودها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میوجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آن عبارتست از مزد:

 

یا  )نقدیبلغی دیگر رامنظور از مزایای مستمر و غیر مستمر چیست؟ شاغل عالوه بر مزد مبنا یا حقوق اصلی، م

وجه نقد یا غیرنقد عالوه بر مزد اصلی، مزایای کند. بنابراین دریافت هرگونه غیرنقدی(، به عنوان مزایا دریافت می

توانند باشد. این مزایا میشغلی است. نمونه بارز این مزایا حق مسکن، خواروبار، حق جذب و سایر موارد مشابه می

کند و مزایایی که دائمی باشند که هر ماهه کلرگر دریافت می. مزایای مستمر مزایایی میمستمر یا غیرمستمر باشند

نامند. از جمله مزایای غیرمستمر ، حق کند را مزایای غیرمستمر میباشند و با توجه به شرایط، کارگر دریافت مینمی

 باشد.مأموریت، پاداش و ... می

 دستمزد:  و تفاوت حقوق 

کاری و بر مبنای تولید تمزد، مبلغی است که بر مبنای ساعت، روزانه، هفتگی،ماهانه یا به شکل پارچهمنظور از دس -

 ترین شیوه پرداخت به کارگران است.شود که متداولبه کارکنان تولیدی پرداخت می

مات مدیریت یا و در فواصل زمانی معین و در ازای خد منظور از حقوق، پرداخت مبلغی ثابت است که به طور منظم -

 ترین شیوه پرداخت به کارکنان است.گردد، که متداولکارهای دفتری به کارکنان پرداخت می

 

السعی اعم از مزد،حقوق، سهم سود و سایر ؟ کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقکارگر کیست

 کند.مزایا به درخواست کارفرما کار می
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است حقیقی یا حقوقی که کارگر)بیمه شده( به درخواست و به حساب او در مقابل خصی کارفرما شکارفرما کیست؟ 

 کند.کار میالسعی دریافت حق

 کند.جا کار میی او در مقابل دریافت دستمزد در آن: محلی است که به دستور کارفرما یا نمایندهکارگاه

 شود.والت یا ارائه محصوالت میکوششی است فکری یا دستی که صرف ساخت و فروش محصتعریف کار: 

قانون کار، ساعت کار عادی مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور  51بر اساس ماده مدت کار: 

وز تجاوز نماید. در کارهای ساعت در شبانه 8دهد. ساعت کار کارگران نباید از انجام کار در اختیار کارفرما قرار می

 ساعت در هفته تجاوز نماید. 36ساعت در روز و 6زیرزمینی، ساعت کار نباید از  آور وسخت و زیان

های شود که در اثر اشتغال، تنشی به مراتب باالتر از ظرفیتبه کارهایی اطالق میآور، کارهای سخت و زیان

 آن است.شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از طبیعی)جسمی و روانی( کارگردر وی ایجاد می

 باشد.شب می 22بامداد تا  6ن انجام آن از ساعت کارهایی است که زماکار روز: 

ارجاع کار اضافی  ،طبق قانون بامداد قرار دارد. 6تا  22کارهایی است که زمان انجام آن بین کار شب)شب کاری(: 

 منوع است.دهند، مآور انجام میبه کارگرانی که شبانه)کارشب( یا کارهای خطرناک و زیان

در کارهای  شود.: کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع میکار مختلط

 گیرد.کاری تعلق میالعاده شبفوق % 35شود، مختلط، به ساعاتی که جزء کار شب محسوب می

 ی آن در صبح یا عصر یا شب واقع شود.هاکاری که در طول ماه گردش داشته باشد به نحوی که نوبتکار نوبتی: 

شب     ، نوبت کار صبح و عصر و  %10کاری وی ده نوبتالعاکار یک کارگر در صبح و عصر واقع شود، فوقچنانچه نوبت

 خواهد بود. % 5/22و نوبت کار صبح و شب یا عصر و شب  15%

 برای انجام کار الزم است.عبارت از مدت زمانی است که طبق روال عادی زمان عادی انجام کار: 

عبارتست از میزان کار مورد انتظار از هر کارگر در زمان معین. زمان استاندارد، از طریق زمان استاندارد انجام کار: 

 آید.سنجی حرکات الزم برای تولید و با درنظرگرفتن اوقات استراحت، توقف و تأخیرات احتمالی به دست میزمان

-مانی است که کارگر، نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می: مدت زساعات کار عادی

 دهد.
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ساعت، ساعت کار عادی  176ساعت، ساعت کار چهار هفته  44ساعت، ساعت کار هفتگی  8ساعت کار عادی روزانه 

های ساعت و ساعات کار عادی در ماه 192های کبیسه( روزه)مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند در سال 30های در ماه

 باشد.ساعت می 200روزه)فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور(  31

 

 گویند.را اضافه کاری می انجام کار بیش از ساعات تعیین شده در قانون کار: اضافه کاری

 کاری چه شرایطی دارد؟اضافه

 با شرایط ذیل مجاز خواهد بود: در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر

 موافقت کارگر؛ -

 اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی؛ % 40پرداخت  -

 ساعت در روز تجاوز نماید مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین؛ 4ساعت  اضافی ارجاعی به کارگران نباید از  -

د. کارگرانی که به هر عنوان در ایام تعطیل)جمعه یا باشروز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می -

 اضافه بر مزد دریافت خواهند نمود. % 40تعطیالت رسمی( کار کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل، 

ها به حساب کنترل العادهبرای ثبت دستمزد، مبلغ دستمزد عادی به بدهکار حساب کاالی در جریان ساخت و فوق

-شوند. همچنین به ازای دستمزد استحقاقی، حساب کنترل حقوق و دستمزد بستانکار میار میسربار ساخت بدهک

حضور هریک از پرسنل  .می باشدکارت ساعت  به استناد  ،محاسبه زمان کار انجام شده جهت پرداخت دستمزد شود.

 .نشان داده می شود کارت ساعت توسط ،هادر محل کار و ساعت شروع و پایان کار آن

 

ساعت کار  50ی گذشته چنانچه این کارگر در یک هفته باشد.ریال می 4،000: نرخ دستمزد ساعتی کارگری  1 مثال

 دستمزد استحقاقی وی. و ثبت کرده باشد، مطلوبست محاسبه

        50 – 44 = 6کار  ساعت اضافه                                50×  4،000 = 200،000دستمزد عادی  

 6× 4،000 × % 40 = 9،600کار فوق العاده اضافه       200،000+  9،600 = 209،600تمزد استحقاقی دس

  200،000کاالی در جریان ساخت          

 9،600کنترل سربار ساخت                 

  209،600کنترل حقوق و دستمزد                                  
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ساعت کار انجام داده  200باشد. ایشان طی چهار هفته گذشته ریال می 5،000کارگری : نرخ دستمزد ساعتی  2 مثال

  و ثبت آن. ی دستمزد استحقاقیاست. مطلوبست محاسبه

  200 – 176 = 24کار   ساعت اضافه                   200 × 5،000 = 1،000،000دستمزد عادی 

 24 × 5،000 × % 40 = 48،000فوق العاده اضافه کار               1،000،000+  48000 = 1،048،000دستمزد استحقاقی 

  1،000،000کاالی در جریان ساخت          

 48،000کنترل سربار ساخت                 

  1،048،000کنترل حقوق و دستمزد                                  

 

ساعت کار کرده است که  44اشد. ایشان طی یک هفته گذشته بریال می 3،500: نرخ دستمزد ساعتی کارگری  3 مثال

 ی دستمزد استحقاقی وی.صبح بوده است.مطلوبست محاسبه 6تا  22ساعت از آن در ساعات بین  8

  44 × 3،500 = 154،000دستمزد عادی                     3،500 × 8 × % 35=  9،800کاری فوق العاده شب

  154،000+  9،800 = 163،800دستمزد استحقاقی    

  154،000کاالی در جریان ساخت          

 9،800کنترل سربار ساخت                 

  163،800کنترل حقوق و دستمزد                                  

 

داده  ساعت کار انجام 54باشد. ایشان طی یک هفته گذشته ریال می 7،000نرخ دستمزد ساعتی کارگری  : 4 مثال

ساعت از کار عادی وی بین  4ساعت از کار عادی خود را در روز جمعه انجام داده است. همچنین  8است. ایشان 

 ی دستمزد استحقاقی وی..مطلوبست محاسبهاست شدهانجام  صبح 6تا  22ساعات 

  54 – 44 = 10کار   ساعات اضافه                                     54 × 7،000 = 378،000دستمزد عادی    

  4× 7،000 × % 35 = 9،800کاری   فوق العاده شب              8 × 7،000 × % 40 = 22،400فوق العاده روز جمعه  

 10 × 7،000 × % 40 = 28،000                                         فوق العاده اضافه کار     

   378،000+ 9،800+  22،400+  28،000 = 438،200دستمزد استحقاقی                  
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  378،000کاالی در جریان ساخت           

 60،200کنترل سربار ساخت                 

 438،200کنترل حقوق و دستمزد                                  

 

باشد. ایشان ریال می 5،000ایشان باشد. نرخ دستمزد ساعتی کار شرکت تولیدی می: آقای احمدی کارگر نوبت 5 مثال

 ی دستمزد استحقاقی یک هفته وی.کار صبح و عصر هستند. مطلوبست محاسبهنوبت

  5،000 × 44 = 220،000دستمزد عادی                    5،000 × 44 × % 10 = 22،000کاری فوق العاده نوبت

  220،000+  22،000 = 242،000دستمزد استحقاقی      

  220،000ی در جریان ساخت          کاال

 22،000کنترل سربار ساخت                 

  242،000کنترل حقوق و دستمزد                                  

 

 100کار بوده و طی دو هفته گذشته باشد. چنانچه ایشان غیرنوبتمی 2،600: نرخ دستمزد ساعتی کارگری  6 مثال

ساعت از  4صبح انجام داده و  6تا  22ساعت از کار عادی خود را بین ساعات  6ه باشد، همچنین ساعت کار انجام داد

 کار عادی در روز جمعه انجام شده باشد، مطلوبست محاسبه دستمزد استحقاقی وی.

 100 – 88=  12ساعات اضافه کار                                              100 × 2،600 = 260،000دستمزد عادی    

  6× 2،600 × % 35=  5،460کاری   فوق العاده شب                    4 × 2،600 × % 40 = 4،160فوق العاده روز جمعه  

 12 × 2،600 × % 40 = 12،480                                           فوق العاده اضافه کار  

  260،000+ 5،460+  4،160+  12،480 = 282،100دستمزد استحقاقی                  

  260،000کاالی در جریان ساخت           

 22،100کنترل سربار ساخت                 

  282،100کنترل حقوق و دستمزد                                  
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صبح  6تا  22ادی وی بین ساعات ساعت از کار ع 18ساعت کار انجام داده است،  215ماه  تیردر  آقای حبیبی : 7 مثال

 ، کار باشدریال باشد وکارگرغیرنوبت45،000روز بعد بوده است . چنانچه نرخ دستمزد ساعتی کارگر

 .        و ثبت آن محاسبه دستمزد استحقاقیطلوبست: م

            

  215 -200 =15کار     اضافه ساعات                               215 × 45،000 =9،675،000  ساعات          دستمزد عادی 

  18×  45،000× %35 = 283،500  کاری العاده شبفوق       15×  45،000×% 40=270،000   کار   هاضاف العادهفوق

 283،500   + 270،000+  9،675،000=  10،228،500دستمزد استحقاقی  

  9،675،000کاالی در جریان ساخت          

 553،500ربار ساخت                 کنترل س

  10،228،500کنترل حقوق و دستمزد                                  

 

ترین سطح دستمزدی است که بر اساس قانون یا مذاکره و گفتگوهای سه حداقل دستمزد، پاییندستمزد: حداقل 

 گیرد.های مختلف آن تعلق میبخش جانبه دولت، کارفرمایان و کارگران به نیروی کار در اقتصاد و یا

 معیارهای کلی تعیین حداقل دستمزد:

 ؛ سطح عمومی دستمزدها در کشور -

 های اجتماعی؛استانداردهای نسبی زندگی سایر گروه -

 ها؛های آننیازهای کارگران و خانواده -

 هزینه زندگی و تغییرات ناشی از آن؛ -

 مزایای تأمین اجتماعی؛ -

 وری و سطح اشتغال.روی و سطح بهرههای توسعه اقتصادی، سطح بهرهادی شامل ضرورتعوامل اقتص -
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 ها: تعطیالت و مرخصی

باشد. کارگرانی که به هر عنوان در روز طبق قانون کار، روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می -

 اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد. %40روز جمعه، کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل جمعه کار می

باشد. چنانچه روز تعطیل این ریال در کارگاهی مشغول به کار می 20،000مثال: آقای کیانی با نرخ دستمزد ساعتی 

ی ساعت کار کرده باشد، مطلوبست محاسبه 44کارگاه به جای جمعه، روز دوشنبه باشد و ایشان طی هفته گذشته 

 تحقاقی.دستمزد اس

  20،000 × 44 = 880،000دستمزد عادی                     

  20،000 × 8 × % 40 = 64،000فوق العاده روز جمعه       

  880،000+  64،000 = 944،000دستمزد استحقاقی      

 

رگران به طور کامل به طبق قانون کار در ایام تعطیالت رسمی مانند جمعه، عید نوروز، عید مبعث و .... بایستی مزد کا -

 های سربار است.در ضمن مزد تعطیالت رسمی جزء هزینه آنان پرداخت شود.

عید مبعث و  شنبهباشد. چنانچه در هفته گذشته روز سهریال می 15،000مثال: نرخ دستمزد ساعتی آقای اکبری 

-ی دستمزد استحقاقی هفته گذشتههگونه اضافه کاری نداشته باشد، مطلوبست محاسبتعطیل بوده باشد و ایشان هیچ

 ی ایشان.

 15،000 × 44 = 660،000دستمزد استحقاقی     

 

تعطیل توافقی اعالم  شود، در صورت برخورد  ، در کارگاهی روزی غیر از جمعهچنانچه با توافق به عمل آمده -

اند، از این رو ای دیگر انجام دادهجا که کارگران کار روز تعطیل را در روزهتعطیالت رسمی با تعطیل توافقی، از آن

 کاری را خواهند داشت. ساعت اضافه 8استحقاق دریافت 

ها از دو روز تعطیل دهند)این کارگاهساعت کار قانونی خود را انجام می 44روز کار،  5هایی که به انجام کارگاه -

 انه  کارگران خواهد بود. کنند( مزد هر یک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزاستفاده می

 

باشد. چنانچه روز تعطیل ریال در کارگاهی مشغول به کار می 22،000: آقای رضایی با نرخ دستمزد ساعتی  8 مثال

ی دستمزد مطلوبست محاسبهتعطیل رسمی بوده باشد،  دوشنبه این کارگاه به جای جمعه، روز دوشنبه باشد وتوافقی 

                                                                     استحقاقی.
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                                                 22،000 × 44 = 968،000                                                دستمزد عادی                                  

   22،000 × 8 × % 140= 246،400                شنبه                   دو *دستمزد عادی و فوق العاده اضافه کار روز  

  22،000 × 8 × % 40 = 70،400                                     فوق العاده روز جمعه  

 968،000+  246،400 + 70،400 = 1،284،800              دستمزد استحقاقی  

 

 

 دستمزد استحقاقی خانم نوابی را محاسبه کنید.ات داده شده : با توجه به اطالع 9 مثال

شنبه تعطیل ایام تعطیل کارگاه دو روز در هفته )روز پنج –ساعت  44کارکرد هفته  –ریال  115،000دستمزد ساعتی 

 شنبه تعطیل رسمی بوده است. این هفته روز پنج –توافقی( 

 44 – 8 = 36               ساعات کار عادی هفته با یک روز تعطیل رسمی               44 – 36 = 8ساعات اضافه کار        

 115،000 × 44 = 5،060،000                         دستمزد عادی هفته                                                                       

 115،000 × 8 × % 140 = 1،288،000             شنبه ار روز پنجدستمزد عادی و فوق العاده اضافه ک*              

 5،060،000+  1،288،000 = 6،348،000          دستمزد استحقاقی                                                        

 

 مرخصی استحقاقی:

وز جمعه یک ماه است، سایر روزهای تعطیل مرخصی استحقاقی ساالنه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار ر

برای کار کمتر از یک سال، مرخصی به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. 

 شود.مرخصی استحقاقی منظور میشود. همچنین مرخصی کمتر از یک روز کار)مرخصی ساعتی(، جزء می

 باشد. می پنج هفته آور اشتغال دارند،رهای سخت و زیانمرخصی سالیانه کارگرانی که به کا -

 روز از مرخصی ساالنه خود را ذخیره کند. 9تواند بیش از طبق قانون کار، کارگر نمی -

 کلیه کارگران در موارد زیر حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند: -

 فرزندان. ( فوت همسر، پدر، مادر و2(ازدواج دائم 1

 باشد. ماه می 24ماه و مدت شیردهی تا  6مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن،  -
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 باشد؟: میزان مرخصی استحقاقی یک کارگر که نیمی از سال را کار کرده است، چند روز می10مثال 

 ( 30 – 4)  ÷ 2=  13عادی   مرخصی روزهای     4 ÷ 2 = 2مرخصی روز جمعه        روز با احتساب دو روز جمعه    15   

 

 عیدی وپاداش: 

کلیه  گردد.عیدی و پاداش کارگران در پایان هر سال بر مبنای حقوق و دستمزد توسط هیأت دولت تعیین می

روز آخرین مزد)دو  60معادل  ،کارفرمایان مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار

عیدی و پاداش بپردازند. بنابراین عیدی کارگران برای یک سال عبارتست از دو تا سه برابر حداقل ماه(، به عنوان 

 دستمزد همان سال.

سبت به ن مزد،به مأخذ شصت روز  اند،مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارکنانی که کمتر از یک سال کار کرده -

 شود.ه میایام کارکرد به کل سال محاسب

 

 ی:ریال باشد، مطلوبست محاسبه 6،000،000مبلغ  93چنانچه حداقل دستمزد ماهیانه سال :  11 مثال

  6،000،000 × 2 = 12،000،000    اند.  الف( حداقل عیدی قابل پرداخت به کارگرانی که به طور کامل فعالیت کرده

 6،000،000 × 3 = 18،000،000       د.انب( حداکثر عیدی قابل پرداخت به کارگرانی که به طور کامل فعالیت کرده

𝟒 = 4،000،000عیدی کارگری از اول آذرماه شروع به کار کرده باشد.                     حداقل ج( 

𝟏𝟐
  × 2× 6،000،000  

 

مندی در بخش خصوصی همان حق حق عائله باشد.ریال می  608،880مبلغ  93حق اوالد به ازای هر فرزند در سال 

گیرد و در صورتی که کارگران دارای فرزندان فرزند خانوار تعلق می 2تنها به  ، حق اوالدکار بق قانونط .د استاوال

بیشتری باشند، دیگر حقوق جدیدی به آنها پرداخت نمی شود. به صورت کلی، با افزایش حداقل دستمزد سالیانه، به 

 .حق اوالد افراد نیز افزوده می شود

 

کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور  50شود که کارمند برای انجام کار حداقل ت به موردی اطالق میمأموریمأموریت: 

العاده مأموریت نباید کمتر از مزد ثابت یا شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید. فوق

 ها را تأمین نماید.ا هزینه رفت و برگشت آنمزد مبنای روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلف است وسیله ی
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 گیرد:فوق العاده مأموریت در موارد زیر تعلق می

 مانی خود دارد؛محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی که  در پست ثابت ساز -

 اعزام مستخدم به طور موقت به دیگر مؤسسات معلوم؛ -

 وزشی یا کارآموزی.های آماعزام مستخدم برای طی دوره -

 

******************** 
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 تستی:سؤاالت   

های مربوط به سهم نیروی کار را در تولید محصوالت به مجموعه اجزاء به هم پیوسته در داخل یک مؤسسه که داده -1

 شود.......... گفته مینماید، یک .................یا ارائه خدمات به صورت اطالعات حقوق و دستمزد تبدیل می

 د( تولیدی             ج( سیستم حقوق و دستمزد                               ب( بنگاه              الف( تبدیل کننده  

 گردد.ساعت ورود و خروج کارکنان به محل کارخانه توسط کارت ....................... مشخص می -2

 د( موارد الف و ب                           ج( کارت اوقات کار      ب( کارت حضور و غیاب               الف( کارت ساعت  

 باشد؟ی کدام دایره میی حقوق و دستمزد وظیفهمحاسبه -3

 ریزی تولیدد( برنامه                                  ج( کارگزینی            ب( حقوق و دستمزد      الف( حسابداری صنعتی    

 باشد؟کدام یک از موارد زیر جزء وظایف دایره کارگزینی می -4

 د( همه موارد    های آموزشی ج( تنظیم برنامه  های استخدامی    نامهی آیینب( تهیه   بندی مشاغل   الف( طبقه

 باشد؟کدام یک جزء وظایف دایره حقوق و دستمزد نمی -5

 ها ب( تهیه لیست حقوق و دستمزد و چک                  ه حقوق و دستمزد   بندی و تخصیص هزینطبقهالف( 

 د( تعیین نرخ دستمزد                           های کارکنان   ج( تهیه مدارک مربوط به دریافت

یا السعی، کاری را برای مدت موقت قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق -6

 گویند.غیرموقت برای کارفرما انجام دهد ................... می

 د( قرارداد آزمایشی                   ج( کار موقت                          ب( توافق                        الف(قرارداد کار   

 شود............... نامیده میشود ........بهایی که در برابر استفاده از نیروی انسانی پرداخت می -7

 د( بهای تولید                     ج(دستمزد                       ب( بهای اولیه                              الف(حقوق   

 کدام گزینه از عوامل مؤثر در طراحی سیستم حقوق و دستمزد است؟ -8

 ب( ارزش نسبی مشاغل مختلف در سازمان                   الف( سطح حقوق و دستمزد کارکنان دولت  

 د( اوضاع فرهنگی کشور                                                  ج( ارزش نسبی کارگاه 
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 های سیستم حقوق و دستمزد  نیست؟کدام گزینه از ویژگی -9

 ب( ایجاد انگیزه نماید؛                     الف( برای امرار معاش کافی باشد؛              

 د( شرایط سازمان را از نظر نقدینگی بهبود سازد.                           ج( اقتصادی و مؤثر باشد؛                      

ها را مندی و نظایر آنانونی که کارگر به اعتبار قراردادکار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائلههای قتمام دریافت -10

 نامند..................... میکند افت میدری

 ساعتی  دد( کارمز                ج( کارمزد                        ب( مزد ساعتی                           السعی  الف( حق

 گویند؟یشود را چه مها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میوجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آن -11

 ساعتی  دد( کارمز                ج( کارمزد                                         ب( مزد                       السعی   الف( حق

 چه مزد بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، این نوع مزد را چه گویند؟چنان -12

 د(مزد ثابت                   ج(کارمزد                       ب(کارمزد ساعتی                         الف(مزد ساعتی 

 ت تجاوز نماید.از................ ساع ایدکارگران در شبانه روز نبکار  ساعات  -13

 ساعت 12( د                     ساعت 10(ج                              ساعت 8( ب                            ساعت 6الف( 

 گویند؟به کاری که قسمتی از آن در روز و قسمتی در شب انجام شود، چه نوع کاری می -14

 کار عادید(                  ج(کارمختلط                              کاری   ب(نوبت                         الف(کار اضافه   

 گیرد، چند فرزند است؟ها تعلق میانون کار، حداکثر فرزندانی که حق اوالد به آنطبق ق -15

 د(چهار                                ج(سه                                        ب(دو                                    الف( یک    

 گویند..................... میکاری که در طول ماه گردش داشته باشد را .... -16

 د(کار عادی                ج(کارمختلط                                کاری  ب(نوبت                              الف(کار اضافه 

 است. ........... دهند، .........آور انجام میارجاع کار اضافی به کارگرانی که کارهای شبانه یا خطرناک و سخت و زیان -17

 د(کافی                          ج(بالمانع                              ب(ممنوع                                           الف(الزم  

کاری صبح و عصر، عصر و شب، صبح و عصر و شب و یا صبح و شب به ترتیب)از راست به درصد مربوط به نوبت -18

 گزینه است؟پ( کدام 

 % 5/22 - % 15- % 5/22 - % 10ب(                                   % 15 -% 10 - % 5/22 - % 10الف(
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 % 5/22 - % 10 - % 5/22 - % 15د(                                 % 5/22 - % 15- % 10- % 5/22ج( 

 ام دارد؟انجام کار بیش از ساعات تعیین شده در قانون کار چه ن -19

 کاری د( نوبت                    ج( اضافه کاری                          ب( کار متناوب                     الف(کار مختلط    

 دهد را ............... گویند.مدت زمانی که کارگر نیرو و یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می -20

 ساعت کار د(        ج( ساعت اضافه کاری                    ب( ساعات عادی کار      ساعات استاندارد کار  الف(

آور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از.............. ساعت در روز و ............ ساعت در هفته در کارهای سخت و زیان -21

 تجاوز نماید.)از راست به چپ(

  36 – 8د(                              36 – 6ج(                                    44 – 6ب(                           44 – 8الف( 

 باشد؟های زیر، از شرایط قرارداد کار نمیکدام یک از گزینه -22

 د( حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن    قاد قرارداد ج( تاریخ انع           ب( تعداد فرزندان                الف( محل انجام کار    

 باشد؟کدام گزینه از مصادیق تعریف مأموریت می  -23

 ی اصلی که در پست سازمانی خود دارد. ی موقت به مستخدم غیر از وظیفهالف( محول شدن وظیفه

 ب( اعزام مستخدم به طور موقت به دیگر مؤسسات معلوم. 

 های آموزشی یا کارآموزی.ی دورهج( اعزام مستخدم برای ط

 ی موارد.د( همه 

 امور مربوط به ترفیعات و مرخصی ها از وظایف کدام دایره است؟ -24

  کار اوقات ثبت( ب                                       الف( کارگزینی

 هشد تمام بهای حسابداری( د                                        ج( زمان سنجی

 باشد؟کدام گزینه از وظایف واحد کارگزینی یک مؤسسه نمی -25

 ی حقوق و دستمزد د( محاسبه        تعیین شرح وظایفج(             نقل و انتقال پرسنلب(    الف( توافق شرایط کار   

 باشد؟کدام دایره میهای استخدامی به عهده ها و فرمنامهآیین ها،وظیفه تهیه و تدوین، اصالح دستورالعمل -26

 د( دایره تدارکات    ج( دایره حسابداری حقوق و دستمزد       ب( ثبت ورود و خروج                  الف( کارگزینی  
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 باشد؟از دالیل خاتمه قرارداد کار نمی های زیر،کدام یک از گزینه -27

 کارگر بازنشستگی( د          ج( استعفای کارگر        ( خدمات نظام وظیفه کارگرب               الف( فوت کارگر

 ؟دباشگزینه از اجزاء وعناصر سیستم حقوق ودستمزد نمیکدام  -28

 زدودستم حقوق حسابداری دایره( د     یره ثبت ورود وخروج پرسنلدا(  ج   تدارکات دایره( ب  کارگزینی دایره( الف 

 کارهای عادی چند روز است؟ ی کارگران برایمرخصی استحقاقی ساالنه -29

 ب( با احتساب چهار روز جمعه یک ماه         الف( بدون احتساب چهار روز جمعه یک ماه               

 ها پنج هفتهد( با احتساب جمعه                  ها پنج هفته                 ج( بدون احتساب جمعه

 گویند.................................. می ام کار الزم است رامدت زمانی که طبق روال عادی برای انج -30

 د( هیچ کدام       کار انجام شده       ج( زمان  دارد انجام کار         ب( زمان استان( زمان عادی انجام کار      الف

 باشد؟روزه چند ساعت می 31های طبق قانون کار، میزان ساعات کار در ماه -31

 ساعت 192د(           اعت                    س 176ج(                               ساعت  200ب(                   ساعت   174الف( 

 باشد؟کاری نمیکدام گزینه از شرایط اضافه -32

   کاریالعاده اضافهفوق %40ب( پرداخت الف( موافقت کارگر                                           

 ساعت نباشد. 4کاری بیش از د( ساعات اضافه                                         موافقت کارفرما   ج( 

 شود؟العاده سختی کار نمیکدام گزینه از مواردی است که مشمول فوق -33

 زاد( کار با مواد سمی و آتش      میایی با اشعه و مواد شیج( کار      بیماران روانی ب( کار با الف( کارهای تحقیقاتی      

جانبه دولت، کارفرمایان و کارگران، ترین سطح دستمزدی که بر اساس قانون یا مذاکرات و گفتگوهای سهپایین -34

 گویند.گیرد،  .............................. میهایی از اقتصاد، تعلق میبه نیروی کار، در اقتصاد و یا بخش

 د( کارمزد                ج( حداقل حقوق                             د نقدی     ب( مز    ق پایه             الف( حقو

 ؟باشدمیهای سیستم حقوق و دستمزد کدام گزینه از ویژگی -53

      ته باشد.بر روی عرضه و تقاضای کاال اثر نداشب(         شرایط سازمان را از نظر اقتصادی بهبود بخشد. الف(

      برای امرار معاش کافی باشد.      د(                     باشد.   بر میزان سود شرکت تأثیرگذار ج(  
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 باشد؟کدام گزینه، از مشموالن قانون کار نمی -36

 گان                           د( کارآموزان  ج( بازنشست      فرمایان             ب( کار       (کارگران             الف

 کند؟کاری دریافت میالعاده نوبتکارگر نوبت کار صبح و شب، چند درصد فوق -37

 % 15د(                                     % 5/22ج(                          % 35ب(                           % 10الف( 

 ؟شودکاری کارگران به کدام حساب بدهکار می  فوق العاده شب -38

     اختس جریان در کاالی( ب                                             الف(کنترل سربار ساخت

 یپرداختن حقوق(د                                        دستمزد و حقوق کنترل( ج  

ریال باشد و ایشان در یک  40،000. چنانچه نرخ دستمزد ساعتی  کار عصر و شب استآقای احمدی کارگر نوبت -39

 ی وی چه مبلغی است؟ساعت کار کرده باشد، دستمزد استحقاقی یک هفته 44هفته 

 ریال 2،615،000د(       ریال                2،156،000ج(      ریال           396،000ب(  ریال       1،760،000الف( 

 کاری آقای احمدی چه مبلغی است؟، فوق العاده نوبت 39سؤال با توجه به  -40

 ریال 2،615،000ریال                     د(  2،156،000ریال               ج(  396،000ریال       ب(  1،760،000الف( 

 باشد؟ کیلومتر چند حداقل باید مأموریت محل تا کار محل فاصله ، مأموریت حق دریافت برای -41

  45   (د                                50  (ج                                60   (ب                      55     (لفا

 توانند ذخیره کنند؟کارگران و کارکنان مشمول قانون کار، تا چند روز از مرخصی استحقاقی ساالنه خود را می -42

 9د(                                     18ج(                                    20ب(                        27الف( 

 ساعت ......در شبانه روز از ......... آور مشغول هستند،ی که در کارهای سخت و زیانساعت عادی کار کارگران -43

 بایست تجاوز نماید.نمی

 6( د                                     12( ج                                    8( ب                       10الف( 

ساعت اضافه کاری  3ریال است. اگر این کارگر در یک روز  25،000نرخ ساعتی دستمزد یک کارگر خط تولید  -44

 العاده اضافه کاری او چند ریال است؟داشته باشد، مبلغ فوق

    105،000د(                                75،000ج(                               30،000ب(              26،250الف( 
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 کدام مورد جزو حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی نمی باشد؟ -45

 د( دستمزد ایام بیماری         ج( بیمه حوادث             ( بازنشستگیب           ( دستمزد اوقات تلف شدهالف

 استحقاقی  مزد، دستریال باشد 8000اگر دستمزد ساعتی  .ساعت کار انجام داده است 60کارگری طی یک هفته  -46

 وی چند ریال است؟

 540،000( د                             531،200ج(                           403،200( ب             480،000الف( 

ریال و نوبت کار صبح و عصر می باشد. دستمزد وی طی چهار هفته چند ریال  9200 نرخ ساعتی دستمزد کارگری -47

 است؟

 1،983،520( د                           1،862،080ج(                          1،781،120( ب              1،619،200الف(

دستمزد ساعتی نرخ اگر  .اری داشته استساعت شب ک 8به قرار هفته ای  ،کارگری طی دوهفته کار عادی خود -48

 دستمزد استحقاقی وی چند ریال است؟ ،ریال باشد 7،850وی 

 690،800( د                               169،560 (ج                         694،300( ب               734،760الف( 

 شود؟ار ساخت بدهکار می، چه مبلغی به حساب کنترل سرب 48با توجه به سؤال   - 49

 690،800( د                              43،960 ج(                        694،300( ب               734،760الف( 

 کدام گزینه از شرایط قانونی اضافه کار نمی باشد؟ -50

 .   ساعت در روز نباید تجاوز کند 4الف( ساعت کار اضافی به کارگران از 

 .اضافه بر مزد هر ساعت عادی %40پرداخت ب( 

 .                 ساعت اضافه کار محسوب می شود 6ج( ساعت کار بیش از 

 .د( موافقت کارگر مبنی بر انجام اضافه کار 

 کدام گزینه صحیح است؟ -51

 .باشد کار روز است 20تا  14الف( کاری که از ساعت 

 .های آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شودگردش دارد به نحوی که نوبتب( کار نوبتی کاری است که در طول ماه 

 .ج( کار مختلط کاری است که بخشی از آن نوبتی و بخشی از آن در شب واقع می شود

 .کار نوبتی است ،آن در روز و بخشی در شب واقع شود ازد( کاری که بخشی 
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 کاری ایشان چند ریال خواهد بود؟دستمزد هر ساعت شب باشد، ریال 5000عادی فردی هر ساعت  دستمزد اگر  -52

 5،750د(                     1،750( ج                           6،750( ب                       5،000الف( 

 :از است عبارت کار انجامعادی  زمان  -53

 .معین زمان در کارگر هر از انتظار و نیاز مورد کار میزان( الف

 .است نیاز مورد کار انجام برای عادی روال طبق که زمانی مدت (ب

 .شود می تعهد یا پرداخت معین مدت یک در کار انجام برای که زمانی( ج

                                    مهیچکدا( د

-بر مزد دریافت میچنددرصد اضافه در مقابل عدم استفاده از روز تعطیل  ،کنندافرادی که در روز جمعه کار می -54

 کنند؟

 %35( د                             %40ج(                          % 10 (ب                      %5/22الف( 

چنانچه جمع کارکرد او در  ریال است. 12،500برمبنای حقوق پایه ، نرخ دستمزد ساعتی کارگری آقای شادمانی -55

ساعت از کار عادی وی در شب انجام شده باشد  8که کاری نامبرده در صورتیاده اضافهفوق الع ،ساعت باشد 64هفته 

 )غیر نوبت کار( چه مبلغ است؟

 18،750( د                      100،000ج(                      130،500( ب                         13،500الف( 

 باشد؟کدام مورد میفرمول حداکثر عیدی و پاداش پایان سال،  -56

  90 ×ب( حداقل دستمزد روزانه                                        60 ×الف( حداقل دستمزد روزانه 

 3 ×د( حداقل دستمزد روزانه                                             2 ×ج( حداقل دستمزد ماهانه 

 .................برای کار کمتر از یک سال، مرخصی ........ -57

 شود.ب( به صورت نصف محاسبه می                             شود.     الف( به صورت کامل منظور می

 د( اصوال مرخصی منظور نخواهد شد.         شود.  ج( به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می

 فوق العاده مأموریت :  -58

 کارگران است. الف( کمتر از مزد مبنای روزانه

 ب( نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد.
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 ج( نباید از دو برابر مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران کمتر باشد.

 د( نباید از نصف مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران کمتر باشد.

 .یندرا ............ گو میزان کار مورد انتظار از هر کارگر در زمان معین-59

 د( زمان استاندارد انجام کار            ج( زمان عادی انجام کار       ب( دستمزد مستقیم         الف( دستمزد غیرمستقیم

 از دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد نمی باشد؟ -60

  کار اوقات ثبت( د                  مان سنجیج( ز     ( کنترل کیفیت و بازرسیب                       الف( کارگزینی

 به کدام موارد زیر حق ماموریت تعلق می گیرد؟ -61

 شب در محل ماموریت توقف نماید. 1کیلومتر از محل کار دور شود و ناگزیر  50کارگری که برای انجام کار حداقل الف( 

 .کیلومتر از محل کار دور باشد 40ب( کارگری که برای انجام کار 

 ج( کارگری که نصف روز در بیرون از محل کار باشد.

 د( همه موارد فوق 

 .مجموع ساعات کار عادی کارگران جمعا در یک هفته نمی بایست از ......... تجاوز نماید -62

 ساعت 44( د                          ساعت 56ج(                        ساعت 42( ب                       ساعت 30الف( 

ن کار واحدی که وظیفه تهیه و تدوین دستورالعمل ها وآئین نامه های استخدامی پرسنل را باتوجه به قوانی -63

 کدام است؟ واموراجتماعی را عهده دارد

        خدمات( د             ( کارگزینی ج         ودستمزد حقوق حسابداری(  ب           وخروج ورود ثبت( الف  

 باشد؟ نمی کار قرارداد در مذکور ازموارد گزینه کدام -64

 بیمه حق اظهارنامه(  د       تعطیالت و مرخصی و ج ( ساعات کار  قرارداد انعقاد تاریخ(  ب          الف( محل انجام کار

ریال  870،000ریال باشد و دستمزد استحقاقی وی در یک هفته  15،000اگر دستمزد ساعتی کارگری در ساعت  -65

 باشد. کارکرد وی در طول یک هفته چند ساعت است؟

  ساعت54( د               ساعت 48( ج                                ساعت50(ب                       ساعت58 الف(
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یک ساعت ریال حقوق دریافت نموده است. دستمزد  220،000  مبلغ ،ساعت کار عادی 44هفته با  یک کارگری در -66

 این کارگر چند ریال است؟

 ریال 1250( د             ریال 4500( ج                              ریال 5000( ب                       ریال 4400الف( 

ریال می باشد، دستمزد یک ساعت کار، کارگر فوق چند ریال  1،340،000 ه روز 31در ماه حقوق ماهیانه کارگری  -67

 است؟

 ریال 7،448( د              ریال 32،500( ج                            ریال 8،125( ب                       ریال 6،700الف(

 ،ریال می باشد، چنانچه نامبرده در نوبت صبح و عصر مشغول کار باشد 7500دستمزد یک ساعت کارگری  -68

 است؟ دستمزد ساعتی و فوق العاده مربوطه چند ریال

 ریال10500( د                   ریال8625( ج                            ریال 8250( ب                       ریال 7500الف( 

های صبح و عصر ساعت بوده است. اگر این کارگر نوبت کار در نوبت44تعداد ساعات کاری کارگری در طول هفته  -69

 دستمزد استحقاقی او چند ریال خواهد بود؟ ،ریال باشد 2000وی  بوده باشد و نرخ دستمزد ساعتی

 328،900( د                         219،000ج(                                  217،200( ب                            96،800الف( 

 ی چند ریال است؟نرخ هر ساعت شب کاری و ،ریال باشد 2400اگر نرخ دستمزد ساعتی کارگری  -70

 3360( د                           3240( ج                                        2940( ب                               2640الف( 

 اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از وظایف کدام دایره است؟ -71

 حسابداری( د                      ج( کارگزینی                               سنجی زمان( ب                الف( کنترل کیفیت

 حداقل توقف شبانه جهت تحقق ماموریت کدام است؟ -72

 چهارشب( د                        ج( سه شب                                       دوشب( ب                        الف( یک شب

 عات و مرخصی ها از وظایف کدام دایره است؟امور مربوط به ترفی -73

 مام شدهت بهای حسابداری( د                  ج( زمان سنجی                  کار اوقات ثبت( ب                       الف( کارگزینی

 ی شودحضور هریک از پرسنل در محل کار و ساعت شروع و پایان کار آنها توسط .......... نشان داده م -74

 دستمزد و حقوق حسابداری دایره( د          ج( دایره کارگزینی          ساعت کارت( ب    الف( لیست حقوق و دستمزد

 ها چند روز است؟آور اشتغال دارند، مرخصی ساالنه آنکارگرانی که به کارهای سخت و زیان-75

 روز 45د(                         روز   40ج(                  روز     35ب(                          روز    30الف( 
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 کارگران در چه صورت حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند؟ -76

 الف( ازدواج دائم                      ب( فوت همسر                ج(فوت فرزندان                 د( همه موارد

 شب انجام شود، کار ........................ گویند. 10بامداد تا  6ه از ساعت کاری ک -77

 العادهالف( کار روز                                ب( کار شب                             ج(کار مختلط                       د( فوق

ریال باشد،  708،400با نوبت کاری صبح و عصر و شب، مبلغ کار، اگر دستمزد استحقاقی دو هفته یک کارگر نوبت -78

 نرخ یک ساعت دستمزد وی چه مبلغی است؟

 ریال 6،000ریال                         د( 7،000ریال                           ج( 8،000ریال                            ب( 9،000الف(
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 مسائل:  

 

ریال است . در هفته مورد  1500ساعت کار کند . نرخ ساعتی دستمزد  50در مدت یک هفته توانسته است  کارگری -1

 :از اطالعات داده شده مطلوب است بحث عالوه بر روز جمعه یک روز تعـطیل رسمی نیز وجود داشته است . با استفاده

 .محاسبه دستمزد استحقاقی وی در پایان هفته

  

 10ساعت از کار عادی خود را بین ساعت  40ساعت کار کرده است کارگر مذکور  220همن ماه کارگری در طول ب-2

محاسبه دستمزد  ریال باشد مطلوب است: 2500بامداد  انجام داده است اگر نرخ ساعتی این کارگر  6شب تا 

 .استحقاقی وی در پایان بهمن ماه

  

بامداد  6تا  22ساعت از کار عادی وی بین ساعت  15است که  ساعت کار انجام داده 110کارگری در مدت دوهفته -3 

 ریال بوده و کارگر غیر نوبت کار باشد مطلوب است : 2000روز بعد انجام گرفته است اگر نرخ دستمزد هر ساعت 

   ؛الف ( محاسبه دستمزد استحقاقی کارگر 

 ب(ثبت مربوط به دستمزد استحقاقی.

 

است. حقوق وی را در پایان مهرماه ریال  2500کارکرده  است و حقوق ساعتی ایشان ساعت  210کارگری از مهرماه  -4

        .حساب کنید

 

ریال  40،000کار، با نوبت کاری عصر و شب، در طی دو هفته با نرخ دستمزد ساعتی دستمزد استحقاقی کارگر نوبت -5

 را محاسبه و ثبت کنید.

 

رگاه مشغول شده است. تعداد روزهای مرخصی استحقاقی وی را محاسبه ماه است که در یک کا 10کارگری مدت  -6

 کنید.
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داد . ایشان در خراستریال  28،200دستمزد ساعتی  ایشان . آقای جوان نیروی کار بخش تولید شرکت توان است -7

دستمزد استحقاقی وی و انجام ثبت مربوط به محاسبه  :ساعت اضافه کاری داشته است.  مطلوبست 12سال جاری ماه 

 آن.

 دستمزد ساعتیکه . در صورتیبوده استکارکرده است و پنجشنبه و جمعه تعطیل روز 5کارگری در یک هفته    -8

      .ییدمزد ایام تعطیل را حساب نما ریال باشد، 42،000کارگر 

                                                                                       

ریال باشد، 34،560،000اگر دستمزد عادی وی برای نیمه اول سال  خانم مبینا کارگر خط تولید شرکت نماد است. -9

     .دستمزد یک ساعت کار ایشان را حساب کنید 

    

ساعت کار ایشان در شب انجام  10اگر  ریال کارکرده است. 25000ساعت با حقوق ساعتی  60ی در یک هفته کارگر -10

     .شده است.مطلوب است محاسبه دستمزد استحقاقی و ثبت آن

 

 :هفته به شرح زیر است 2مدت  برایکارگر نوبت کار شرکت تولیدی  3اطالعات بدست آمده کارت ساعت  -11

اگر نرخ کارگر سوم نوبت کار صبح و شب است. کارگر دوم نوبت کار عصر و شب و  ،کار صبح و عصر کارگر اول نوبت

  استحقاقی ایشان و انجام ثبت مربوط به آن. محاسبه دستمزد  مطلوب است :ریال باشد،  15000وبت کاری ایشان ن

 

 10 ساعت بین را خود عادی کار از اعتس 40 ورمذک کارگر .است کرده کار ساعت 220 ماه خرداد طول در کارگری -12

 دستمزد محاسبه مطلوب است ،ریال باشد 2500کارگر نرخ ساعتی دستمزد این  و داده انجام بعد روز صبح 6 تا شب

 .ماه پایان در او استحقاقی

 

 6تا  22ساعت از کار عادی وی بین ساعات  15ساعت کار انجام داده است، که  110کارگری در مدت دو هفته   -13 

مطلوب  ،ریال بوده و کارگر مورد بحث غیر نوبت کار باشد 2000بامداد انجام گرفته است. اگر نرخ دستمزد هر ساعت 

 و ثبت آن. کارگر استحقاقی دستمزد محاسبه است:

 

 ساعات رب عالوه ماهآبان در کارگر این که صورتی در. است شده تعیین ریال 4،800،000 کارگری ماهانه پایه حقوق  -14

 :است مطلوب باشد داشته کاری اضافه نیز ساعت 40 خود، موظفی
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 ؛دستمزد ساعتی نرخ محاسبه الف(

 .دستمزد به مربوط آرتیکل ثبتدستمزد استحقاقی وی و  محاسبهب( 

  

 در لیمتوا هفته دو مدت در الوند تولیدی شرکت کار نوبت کارگران از نفر 4 کار ساعات از آمده دست به اطالعات  -15

 است: دست

 نرخ ساعتی دستمزد زمان انجام کار نام کارگر

 1200 صبح و شب قادری

 1300 عصر و شب سعیدی

 1000 صبح و عصر ملک زاده

 900 صبح و عصر و شب غفاری

 مطلوب است:

 ؛مذکور مدت در بحث مورد کارگران عادی دستمزد محاسبه الف(

 ؛کاری نوبت العاده فوق محاسبهب(

 دستمزد استحقاقی و ثبت آرتیکل مربوطه. ج(محاسبه

 

استخدام شده است. تعداد روزهای مرخصی  1/7/93باشد. ایشان در تاریخ آقای محسنی کارگر کارگاه الف می-16

 چند روز است؟ 93در سال با احتساب روز جمعه، استحقاقی وی 

 

به عنوان روز تعطیل توافق شده است. در ماه  طبق قرارداد روز یکشنبهباشد. آقای زمانی کارگر کارگاه الف می -17

روز یکشنبه  تعطیل بوده است. اگر دستمزد روزانه  4روز غیرجمعه کار نموده است و  24روز جمعه و  3گذشته، ایشان 

 ریال باشد، مطلوبست محاسبه دستمزد استحقاقی وی. 200،000
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 :گذشته به صورت زیر استیک ماه در  آقای خاکپور کارگر شرکت الف می باشد ساعات کار او  -18

در صورتیکه نرخ  .ساعت و بقیه ساعت تا سقف قانونی در عصرو شب 125صبح و عصر و شب  ،ساعت 25صبح و عصر 

  .ریال باشد محاسبه حقوق و دستمزد ماهیانه آقای خاکپور 28000دستمزد هرساعت آقای خاکپور 

 

استخدام شده است. تعداد روزهای مرخصی  93/ 1/4اشد که در تاریخ بآقای حسینی کارگر کارگاه  بوستان می -19

 چند روز است؟ 93برای سال بدون احتساب روز جمعه، استحقاقی وی 

ساعات کارکرد او به صورت ذیل بوده  ،هفته گذشته4در .باشدرادران کارگر شرکت تولیدی یاس میآقای ب -20

 ست.(است.)آقای برادران کارگر نوبتی کار نبوده ا

 ساعت 22                           بامداد 6تا  22بین ساعت 

 ساعت 130                             ظهر 14تا  7بین ساعت 

 ساعت 24                           شب 21تا  14بین ساعت 

سبه حقوق و دستمزد مطلوبست محا. ریال است  320،000استخدام شده و مزد هرروز او  87آقای برادران در سال 

 و ثبت مربوط به آن. گذشته چهار هفتهآقای برادران در 

 

ساعت کار انجام داده  60ساعت کار روزانه می باشد. نامبرده در یک هفته  8ریال برای  480،000دستمزد کارگری  -21

استفاده نموده است، ضمنا  است. این کارگر نوبت کار نبوده و در هفته مزبور از یک روز تعطیل رسمی به غیر از جمعه

 .ساعت از کار عادی خود را در شب انجام داده است 6نامبرده 

 .به دستمزد ساعات کار عادی ودستمزد ساعات اضافه کاری و فوق العاده اضافه کاریسمطلوبست: محا

 

ا توجه به اینکه در ساعت کار انجام داده است ب 50کارگری در بخش غیر دولتی مشغول به کار بوده و در یک هفته -22

ساعت از کار عادی خود را با توجه به اینکه نوبت کار  10هفته مذکور دو روز تعطیل رسمی وجود داشته و نامبرده 

  .نبوده در شب انجام داده است

 .استریال بوده  1400العاده مزایای نامبرده با توجه به اینکه حقوق ساعتی نامبرده  قمحاسبه حقوق و فو :مطلوبست
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در ماه  .شنبه بعنوان روز تعطیل توافق شده استسهطبق قرارداد روز  .آقای محسنی کارگر کارگاه ج می باشد -23

. همچنین شنبه تعطیل بوده است سهروز  4روز غیر جمعه کار نموده است و  24روز جمعه و  3گذشته آقای محسنی 

حقوق و  ریال باشد مطلوبست :  280،000روزانه اگر حق  شنبه عید مبعث و تعطیل رسمی بوده است.یک روز سه

 .دستمزد آقای محسنی
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فصل دوم:  قوانین بیمه، بازنشستگی و مالیات مشموالن قانون خدمات 

 )بخش خصوصی(و مشموالن قانون کار )بخش دولتی(کشوری

 

 الف( مشموالن قانون مدیریت )خدمات( کشوری:

 
 موجب به و دارد برعهده را دولت اهداف از هدف چند یا یک تحقق که است مشخصی یسازمان واحد :وزارتخانه

 .گردد می اداره وزیر توسط و شود می یا شده ایجاد قانون

 استقالل داشتن با و شودمی یا شده ایجاد قانون موجب به که است مشخصی سازمانی واحد: دولتی مؤسسه

 می انجام باشد می قانونی مراجع سایر و گانه سه قوای از یکی عهده بر که را اموری و وظایف از بخشی حقوقی،

 .دهد

 از بیش و ایجاد دولت های تصدی از قسمتی انجام برای قانون موجب به که است اقتصادی بنگاه :دولتی شرکت

 ها،تخانهوزار گذاری سرمایه طریق از که تجاری شرکت هر .باشد می دولت به متعلق آن سهام و سرمایه درصد پنجاه

 منفردا   آنها سهام  درصد پنجاه از بیش که مادام شده، ایجاد مشترکا   یا منفردا   دولتی هایوشرکت دولتی مؤسسات

 .است دولتی شرکت ،باشد الذکر فوق سازمانی واحدهای به متعلق مشترکا   یا

 دولتی شرکتهای ، غیردولتی عمومی نهادهای یا مؤسسات ، دولتی مؤسسات ها، وزارتخانه کلیه ::اجرایی دستگاه

  ، ایران نفت ملی شرکت قبیل از است نام تصریح یا و ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول که دستگاههایی کلیه و

 .شوند می نامیده اجرائی دستگاه دولتی، های بیمه و بانکها مرکزی، بانک ایران، صنایع نوسازی و گسترش سازمان

 و وظایف انجام برای اجرائی دستگاههای سازمانی ساختار در که ایگاهیج از است عبارت  :سازمانی پست

 ثابت هایپست .شود می نظرگرفته در کارمند یک تصدی برای و بینی پیش )موقت و ثابت( مشخص مسؤولیتهای

 .شد خواهد ایجاد دارد، استمرار جنبه که حاکمیتی مشاغل برای صرفا  
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 مقام قرارداد یا و حکم موجب به مربوط، مقررات و ضوابط براساس که است فردی  :اجرائی دستگاه کارمند

  .شود می پذیرفته خدمت به اجرائی دستگاه یک در صالحیتدار

به کلیه افراد مشمول قانون استخدام کشوری، که بیمه گزار آنها دولت بوده و در حکم کارگزینی  : کارکنان دولت

 د.ددارای شماره مستخدم می باشند، اطالق می گر

مبنای تعیین حقوق و مزایای های اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل نظام پرداخت کارکنان دستگاه

 گیرد.کارمندان قرار می

-می بندیطبقه عالی و خبره ارشد، ، پایه مقدماتی، رتبه، پنج حداکثردر ها،ویژگی با متناسب مشاغل از هرکدام

 .یابدمی اختصاص باالتر و کارشناسی مشاغل به عالی و خبره هایرتبه. یابد می اختصاص و گردند

 میزان ، وخالقیت ابتکار نظیر عواملی براساس و گیرندمی قرار مقدماتی رتبه در استخدام، بدو در مربوط شاغلین

با  و ارزیابی، رجوع ارباب رضایت جلب میزان و آموزشی های دوره طی برجسته، خدمات انجام ها،مهارت افزایش

 ارتقاء عالی و خبره ارشد، پایه، سطوح به توجه به امتیاز کسب شده و همچنین طی حداقل مدت تجربه)سابقه کار(

  .یابند می

 

 است: انون خدمات کشوری شامل موارد زیرحقوق اشخاص مشمول ق

 حقوق ثابت شامل حق شغل و حق شاغل؛ -

العاده فوقالعاده سختی کار، فوقالعاده بدی آب و هوا، یافته، فوق العاده مناطق کمتر توسعهها شامل فوقالعادهفوق -

 کار و ..... .کاری، اضافهالعاده هزینه سفر و مأموریت، نوبتمندی و اوالد، فوقکمک هزینه عائلهاشتغال خارج از کشور،
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قانون خدمات ) قانون این مولمش بگیر وظیفه و بازنشسته و شاغل مرد کارمندان به اوالد و مندی عائله هزینه کمک

 این مزایای از که اوالدی برای سن حداکثرگیرد. تعلق می فرزند سه حداکثرو  باشند می همسر دارای که (کشوری

 اوالد برای شوهر نداشتن و تمام سال  25، فرزند بودن شاغل غیر نیز و تحصیل ادامه شرط به کنندمی استفاده بند

 یا و نبوده همسر دارای که قانون این مشمول بگیر وظیفه و بازنشسته و شاغل زن ارمندانک .بود خواهد )دختر( اناث

 مزایای از هستند، فرزندان مخارج متکفل تنهایی به خود یا و باشد می کلی افتاده کار از یا و معلول آنان همسر

،  ربط ذی پزشکی مراجع تشخیص به کلی، کارافتاده از و معلول فرزندان شوند. می مندبهره مندیعائله هزینه کمک

  .باشند نمی مزبور سنی سقف محدودیت مشمول

 باشد.ریال می 977،670مندی ریال و عائله 253،470مبلغ  93حق اوالد به ازای هر فرزند در سال  -

 

  15حداکثرو  دارند را مربوط ومزایای حقوق از استفاده با استحقاقی مرخصی حق روز 30انه سالی دولت،  کارمندان -

  .است شدن ذخیره قابل سال درهر کارمندان مرخصی از

 در را خود کار ساعات موظفند اجرائی هایدستگاه کلیهو باشد می هفته در ساعت 44 دولت کارمندان کار ساعات -

 .نمایند تنظیم هفته روز شش

 

ارکنان خود ، طبق قوانین و مقررات ها و مؤسسات دولتی موظف هستند از حقوق و دستمزد ناخالص متعلق به کشرکت

موضوعه، مبالغی را تحت عنوان حق بازنشستگی، حق بیمه سهم کارمند و مالیات حقوق و دستمزد کسر و وجوه 

 ربط واریز نماید. های ذیمربوط را ظرف مهلت مقرر به حساب سازمان

 

 شرایط بازنشستگی کارمندان:

 :نماید بازنشسته را خود کارمند تواند می رزی شرایط از یکی داشتن با اجرائی دستگاه

 با،  تخصصی مشاغل برای سال پنج و سی و غیرتخصصی مشاغل برای خدمت سابقه سال سی حداقل )الف

 ؛باالتر و ارشد کارشناسی دانشگاهی تحصیالت

 .حقوق روز پنج و بیست با خدمت سابقه سال پنج و بیست حداقل و سن سال شصت حداقل )ب

 سال است. 70سنی برای بازنشستگی مشموالن قانون خدمات کشوری در مشاغل تخصصی نکته: سقف 
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)ماه( مبنای تعیین حقوق ماهانه بازنشستگی  24جمع کسورات پرداخت شده دوسال پایانی خدمت تقسیم بر نکته: 

ازای هر سال  به ددارن خدمت سال سی از بیش که کارمندانی به بازنشستگی،  حقوق تعیین هنگام در. قرار می گیرد

 شده تعیین بر حقوق عالوه بازنشستگی حقوق شده تعیین رقم (% 5/2درصد) نیم و خدمت مازاد بر سی سال، دو

حقوق و و  سنوات پرداخت حق بیمه ، در تعیین میزان مستمری بازنشستگی .گردید خواهد پرداخت و محاسبه

 .نقش اساسی دارند مزایای مبنای کسر حق بیمه

 

ه ریال محاسبه شده است. چنانچ 15،000،000: رقم تعیین شده حقوق بازنشسستگی برای آقای اکبری، ماهیانه  1 مثال

 با سی و سه سال خدمت بازنشسته شوند، مبلغ حقوق بازنشسستگی ایشان چقدر خواهد بود؟ ایشان 

375،000 = 5/2 % × 15،000،000  

               1،125،000 = 3 × 375،000 

  15،000،000+  1،125،000 =  16،125،000حقوق بازنشستگی           مبلغ  

 

درصدی از حقوق و مزایا است که بر حسب مقررات مربوطه به طور ماهانه به صندوق بازنشستگی: کسور 

مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی کارمندان ، حقوق شود. بازنشستگی کشور واریز می

-می)دولت( سهم کارفرما  % 5/13حقوق مزایا سهم کارمند و  % 9از این مقدار، باشد. های مستمر میفوق العاده ثابت و

 باشد.

 

 مبنای محاسبه کسور صندوق بازنشستگی کارکنان:مشمول موارد 

 حقوق ثابت شامل حق شغل و حق شاغل؛ -

های غیرمتعارف، فوق العاده شغل برای مشاغل محیطهای مستمر شامل فوق العاده سختی کار و کار در العادهفوق -

 تخصصی، فوق العاده کارایی و عملکرد، فوق العاده اشتغال خارج از کشور، فوق العاده ویژه.

 

 از مبنای محاسبه کسور صندوق بازنشسستگی کارکنان: معافموارد 

الد و عائله مندی، هزینه سفر و مأموریت، فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته، فوق العاده بدی آب و هوا، حق او -

 مزایای غیرنقدی، مزایای غیرمستمر و مزایای غیرنقدی.
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باشد. با توجه به اطالعات زیر، مبلغ کسور بگیر مشمول قانون خدمات کشوری میآقای هادی حقوق:  2 مثال

 بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما را محاسبه کنید.

ریال  1،650،000کار ریال ـ اضافه 2،300،000ریال ـ حق مدیریت  3،700،000العاده شغل فوقریال ـ  6،000،000حق شغل 

 ریال. 250،000مندی ریال ـ عائله 1،300،000ـ هزینه سفر 

                                                                    6،000،000 + 3،700،000 + 2،300،000 = 12،000،000                بازنشستگیحقوق و مزایای مشمول 

  12،000،000×  %9 = 1،080،000                                            صندوق بازنشستگی سهم کارمند      

 12،000،000×  %5/13 = 1،620،000                                     صندوق بازنشستگی سهم کارفرما      

 

𝟐ر فاصله برقراری حقوق بازنشستگی، معموال تا سه ماه، معادل نکته: د

𝟑
-بازنشسته، به طور علی دآخرین حقوق کارمن 

 شود.الحساب، توسط سازمان بازنشستگی به وی پرداخت می

 

که وی  شود. مبلغیریال در پایان خردادماه سال جاری بازنشسته می 15،000،000ی : آقای اکبری  با حقوق پایه 3 مثال

 کند، چقدر است؟به عنوان حقوق بازنشستگی در پایان مردادماه دریافت می

𝟐 = 10،000،000الحساب بازنشستگی      علی  
𝟑
 × 15،000،000  

 

وجهی است که طبق شرایط مقرر در قانون، به منظور جبران قطع تمام یا  قسمتی از درآمد، به مستمری چیست؟ 

 شود.فوت او، برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت میبیمه شده  و در صورت  

 

 شرایط پرداخت مستمری: 

 گردد؛در صورت فوت مستخدم، نصف حقوق او به وراث پرداخت می -

 شود؛هرگاه مستخدم بازنشسته فوت شود، نصف حقوق بازنشستگی پرداخت می -

 شود.، تمام حقوق وی به وراث پرداخت میهرگاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه فوت شود -
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عبارت از وجوهی است که به حکم قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن، از حقوق کارکنان کسر و : حق بیمه

 گردد. به سازمان بیمه پرداخت می

 حق بیمه کارکنان مشمول قانون خدمات کشوری:

مشمول مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون بیمه همگانی  فردی است که رأسا  : بیمه شده اصلی)سرپرست( -

  .خدمات درمانی باشد و پس از پرداخت حق السهم ، مشمول استفاده از مزایای خدمات درمانی قرار می گیرد

خانواده ، شخص یا اشخاصی هستند که به تبع سرپرست و یا کفالت بیمه شده اصلی ، از مزایای  : بیمه شده تبعی -

  . مه درمان برخوردار می گردندبی

به افرادی که در هر خانوار براساس ضوابط، مشمول دریافت سهم دولت ازحق سرانه می شوند،  : 1ه شده تبعی بیم -

معادل   )سهم کارمندباشد. و شامل کارمند، همسر و سه فرزند اول دارای شرایط تکفل ماهانه می اطالق می گردد

 حقوق و مزایای مستمر سهم دولت( % 7/1ستمر و حقوق و مزایای م % 65/1

به افرادی که با پرداخت حق سرانه کامل از طرف بیمه شده اصلی تحت پوشش قرار می گیرند، : 2بیمه شده تبعی  -

 باشد.و شامل فرزندان چهارم به بعد می اطالق می گردد

اصلی )براساس دستورالعمل اجرایی(که مشمول به کلیه افراد معرفی شده از جانب بیمه شده  : 3بیمه شده تبعی  -

و شامل پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان  حق سرانه، مازاد بر حق سرانه کامل می باشند، اطالق گردد 9/2پرداخت 

 باشد.فاقد شرایط تکفل می

 

اید توسط کارفرما از شود که براساس حکم دادگاه یا مراجع قانونی، ب(: به مبالغی اطالق میصندوق اجرا)اجرائیات

 کسر و به حساب صندوق اجرا واریز گردد. مندحقوق کار
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های اقتصادی است که مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیتمالیات: 

 م ساخته است.گردد، زیرا ابزار و امکانات دستیابی به این درآمد و سودها را فراهنصیب دولت می

 

 انواع مالیات: 

 درآمد بر و مالیات دارائی بر مالیات شامل شود ومی وصول افراد درآمد دارائی و از مستقیم طور مالیات مستقیم: به -

 باشد.می

 بر گردد ومی تحمیل کننده مصرف به و شده اضافه خدمات و کاالها قیمت بر هایی کهمالیات غیر مستقیم: مالیات -

 مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف.: است عنو دو

 

 درآمد مشمول مالیات: 

درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر)اعم از حقیقی یا حقوقی( در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت 

 ت.اشتغال، بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل کند، مشمول مالیات بر درآمد حقوق اس

مزد یا حقوق اصلی( و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر  درآمد مشمول مالیات حقوق عبارتست از حقوق) مقرری،

 های مقرر در این قانون.یا غیرمستمر، قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت

 

 مالیات حقوق و مزایا:مشمول موارد 

 حقوق ثابت شامل حق شغل و حق شاغل؛ -

های مستمر شامل فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته، فوق العاده بدی آب و هوا، فوق العاده سختی کار و العادهفوق -

های غیرمتعارف، فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی، فوق العاده کارایی و عملکرد، فوق العاده اشتغال کار در محیط

 .، حق مسکن، حق مدیریت و ....تفاوت تطبیق کاری،خارج از کشور، فوق العاده ویژه، فوق العاده نوبت
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  از مالیات حقوق و مزایا: معاف موارد

 مندی، هزینه سفر و فوق العاده مأموریت، حق اوالد و عائله -

𝟐مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل  -

𝟏𝟐
  باشد.معافیت مالیاتی سالیانه، معاف از مالیات می 

 (20،000،000 = 𝟐

𝟏𝟐
 ×120،000،000 .) 

𝟏عیدی ساالنه و پاداش آخر سال، مجموعا تا میزان  -

𝟏𝟐
 باشد.معافیت مالیاتی ساالنه، معاف از مالیات می 

(10،000،000  =
𝟏

𝟏𝟐
 × 120،000،000 .) 

 باشد.عاف میدرآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح، اعم از نظامی و انتظامی از پرداخت هرگونه مالیات م -

حقوق بازنشستگی، مستمری، مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مستمری پرداختی به وراث از  -

 باشد.پرداخت مالیات معاف می

 

 نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات حقوق:

سپس به درآمدهای نقدی  باید درآمدهای غیر نقدی به معادل نقدی آن تقویم وبرای محاسبه درآمد مشمول مالیات،

اضافه گردد تا درآمد مشمول مالیات حقوق مشخص گردد. به همین منظور درآمدهای غیرنقدی به شرح زیر تقویم و 

 شود:محاسبه می

حقوق و مزایای مستمر نقدی در ماه، پس از کسر وجوهی که از این  % 20و مسکن بدون اثاثیه  % 25مسکن با اثاثیه  -

 شود.رمند کسر میبابت از حقوق کا

حقوق و مزایای مستمر  % 5و بدون راننده  % 10استفاده از اتومبیل اختصاصی واگذاری از طرف کارفرما، با راننده  -

 شود.نقدی در ماه، پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می

 یمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.از قبیل خواروبار و بن و... معادل ق مستمرسایر مزایای غیرنقدی  -
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 حقوق برای مشموالن قانون خدمات کشوری:  نرخ مالیات بر درآمد

ریال( معاف است  120،000،000ریال )ساالنه  10،000،0000، ماهانه تا سقف 93حقوق مزایای کارکنان این بخش، برای سال 

التفاوت این مبلغ تا حقوق دریافتی، مالیات کسر از مابه % 10بت تر از این مبلغ، با نرخ ثاو برای حقوق و مزایای بیش

  شود.می

 شود.محاسبه می % 10کار به نرخ مالیات اضافهنکته: 

که پرداخت کننده بخش ، اعم از آنو محروم مناطق کمتر توسعه یافتهمالیات حقوق کارکنان شاغل در  % 50نکته: 

 ود.شدولتی یا غیردولتی باشد، بخشوده می

 

باشد. با توجه به اطالعات زیر، موارد خواسته شده بگیر مشمول قانون خدمات کشوری میحقوقرضایی آقای :  4 مثال

 را محاسبه کنید.

ریال  3،500،000کار ریال ـ اضافه 2،300،000ریال ـ حق مدیریت  4،700،000العاده شغل ریال ـ فوق 7،000،000حق شغل 

 ریال. 600،000مندی یال ـ عائلهر 1،000،000ـ هزینه سفر 

 مطلوبست محاسبه: 

 الف( حقوق و مزایای مشمول مالیات ماهانه؛

 ب( مبلغ مالیات ماهانه.

  7،000،000 + 4،700،000 + 2،300،000 = 14،000،000          حقوق و مزایای مشمول مالیات ماهانه        

 14،000،000 -  10،000،000 =4،000،000               حقوق ومزایای مستمر پس از کسر معافیت ماهانه   

 4،000،000×  %10=  400،000                                                                    مالیات مستمر ماهانه       

 3،500،000×  %10 = 350،000                                                                   کار              مالیات اضافه

  400،000 + 350،000=   750،000کار                                                       جمع مالیات حقوق و اضافه

 

-، به شرح زیر میآقای بهاری، مشمول قانون خدمات کشوری شهریورماه ت مربوط به حقوق و دستمزدا: اطالع 5 مثال

 :باشد

ریال  4،600،000کار ریال ـ اضافه 2،300،000ریال ـ حق مدیریت  5،500،000العاده شغل ریال ـ فوق 8،000،000حق شغل  

 نماید.ایشان همچنین از مسکن با اثاثیه استفاده می -ریال  1،200،000مندی ریال ـ عائله 1،000،000ـ هزینه سفر 
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 ی:مطلوبست محاسبه

 اه ایشان، در صورتی که هیچ وجهی بابت استفاده از مسکن با اثاثیه از حقوق ایشان کسر نشود.الف( مالیات شهریور م

کن با اثاثیه از حقوق ایشان بابت استفاده از مس ریال 1،250،000مبلغ مالیات شهریور ماه ایشان، در صورتی که ب( 

 شود.کسر 

 

   الف(  

  8،000،000+  5،500،000+  2،300،000 = 15،800،000                      حقوق مستمر ماهانه مشمول مالیات  

  15،800،000 × % 25 = 3،950،000                                                                     تقویم درآمد غیرنقدی    

  15،800،000+  3،950،000 = 19،750،000حقوق و مزایای مستمر ماهانه مشمول مالیات                          

  19،750،000 – 10،000،000 = 9،750،000        پس از کسر معافیت              حقوق و مزایای مستمر ماهانه

 9،750،000 × % 10 = 975،000                                          ماهانه                                   مستمر مالیات 

  4،600،000 × % 10 = 460،000کار                                                                                     مالیات اضافه                   

  975،000+  460،000 = 1،435،000کار                                                       جمع مالیات حقوق و اضافه    

 

      ب(

  8،000،000+  5،500،000+  2،300،000 = 15،800،000                        حقوق مستمر ماهانه مشمول مالیات          

  15،800،000 × % 25 = 3،950،000 - 1،250،000 = 2،700،000                                تقویم درآمد غیرنقدی   

  15،800،000+ 2،700،000 = 18،500،000                              نه مشمول مالیاتحقوق و مزایای مستمر ماها

  18،500،000 – 10،000،000 = 8،500،000                      حقوق و مزایای مستمر ماهانه پس از کسر معافیت 

 8،500،000 × % 10 = 850،000                                                                                         مالیات ماهانه  

  4،600،000 × % 10 = 460،000کار                                                                                      مالیات اضافه                   

  850،000+  460،000 =  1،310،000                                          کار                 جمع مالیات حقوق و اضافه    

 



 

40 

 

 (:یا بخش خصوصی ب( مشموالن قانون کار)قانون تأمین اجتماعی

 

ها و مؤسسات غیردولتی موظفند از حقوق و دستمزد ناخالص متعلق به کارکنان شرکت کسور حقوق و دستمزد:

س توافق به عمل آمده بین کارگر و کارفرما، مبالغی را به عنوان کسور حقوق و خود طبق قانون، و همچنین بر اسا

توان به دو گروه ربط واریز نمایند. این مبالغ را میهای ذیدستمزد،کسر و وجوه مربوط را ظرف مهلت مقرر به سازمان

 یم نمود.یاری تقسکسور قانونی و کسور اخت

های مربوط و بر اساس است که کارفرما به نمایندگی از طرف سازمانعبارت از مبالغ یا وجوهی  :کسور قانونی

شامل حق بیمه   کسورات قانونی .نفع پرداخت نمایدهای ذیمصوبات قانونی، باید از حقوق کارگر کسر و به سازمان

های مالیاتقانون  131حقوق و مزایای مشمول بیمه(، مالیات حقوق و دستمزد، بر اساس ماده  % 7معادل سهم کارگر)

 باشد.مستقیم وصندوق اجرا می

آن به   % 7حقوق و دستمزد ناخالصی است که  % 30های اجتماعی کارگران جمعا معادل حق بیمه مطابق قانون کار،

ی کارفرما پرداخت شده، که این به وسیله % 20شود. همچنین شود و از حقوق او کسر میی کارگر پرداخت میوسیله

-توسط دولت پرداخت می (% 3)گردد و مابقیحقوق و دستمزد بوده و برای کارفرما هزینه محسوب می مبلغ عالوه بر

 .بایستی در بودجه ساالنه کل کشور منظور شودشود که 

ها، در زمان تهیه لیست مبالغی است که طبق قرارداد بین کارگر و کارفرما و یا بر اساس توافق بین آنکسور توافقی: 

ترین کسور توافقی عبارتند از: اقساط وام مسکن، بدهی شود. مهمد از حقوق کارگر یا کارمند کسر میحقوق و دستمز

 پرداخت حقوق و .... .، پیشهای ضروری، مساعدهبه شرکت تعاونی، اقساط وام

 گویند.، مساعده میبه مبلغی که معموال در طی ماه به علت نیاز کارگر به وی پرداخت می شود

 

 قانون تأمین اجتماعی: مشمولین

 کنند.افرادی که به هرعنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می -

 اند.صاحبان حرف و مشاغل آزاد که به صورت اختیاری بیمه شده -

 های بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت.کنندگان مستمریدریافت -
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 کسر حق بیمه از حقوق و دستمزد: مشمولحقوق و مزایای 

 المشاوره؛الزحمه، حقدستمزد و حقوق، کارمزد و حق -

کاری، فوق العاده اشتغال خارج از مرکز، کاری، فوق العاده شبها شامل فوق العاده شغل، فوق العاده اضافهفوق العاده -

 فوق العاده سختی کار، فوق العاده جذب، کارانه، ایاب و ذهاب، خواروبار و حق مسکن نقدی؛

 یرنقدی مستمر مانند مواد غذایی و پوشاک)معادل قیمت تمام شده(؛مزایای غ -

 مزد ایام تعطیل و مرخصی استحقاقی. -

 

 از کسر حق بیمه: معاف مزایای

مندی و حق اوالد، هزینه سفر و فوق العاده مأموریت، حق شیر، خسارت اخراج  و بازخرید ایام مرخصی، کمک عائله -

 ذخیره مزایای پایان کار. 

 

کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قانون کار هستند، مشمول مقررات  موالن قانون بیمه بیکاری:مش

 شوند. بیمه بیکاری می

 ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده کار باشد.بیکار بیمه شدهبیکار کیست؟ 

باشد که ی فرد بیمه شده میو مزایای مشمول بیمه حقوق % 3ی بیکاری به میزان حق بیمهی بیکاری: حق بیمه

 شود.توسط کارفرما پرداخت می

 

را داشته باشد تا واجد شرایط  ی پرداخت حق بیمهماه سابقه 6نکته: بیمه شده قبل از بیکار شدن، باید حداقل 

شود. جمع مدت مقرری قطع میشده مجددا به کار اشتغال یابد، ی بیکاری گردد و زمانی که بیمهدریافت مقرری بیمه

ماه، بر اساس  50ماه و برای افراد متأهل یا متکلف حداکثر  36ی بیکاری، برای مجردین حداکثر پرداخت مقرری بیمه

 باشد.ی کلی پرداخت حق بیمه میسابقه
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 به مشموالن قانون کار:( حق اوالد مندی )شرایط پرداخت کمک هزینه عائله

شده به بیمه دو فرزندمندی منحصرا تا کمک هزینه عائلهخش خصوصی همان حق اوالد است.مندی در بحق عائله -

 (.ریال 608،880به ازای هر فرزند  93)برای سال شود.پرداخت می

 سال( را داشته باشد. 2روز کار)حدود  720ی ی پرداخت حق بیمهبیمه شده حداقل سابقه -

 یا به تحصیل اشتغال داشته و یا اینکه معلول باشد. ،سال کمتر باشد 18سن فرزندان او از  -

 

 به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون. : عبارتست از عدم اشتغال بیمه شده به کاربازنشستگی

𝟏 ×سنوات پرداخت حق بیمه  ×متوسط مزد یا حقوق بیمه شده  =میزان حقوق بازنشستگی 

𝟑𝟎
  

ریال  12،000،000سال سابقه پرداخت حق بیمه،  28وسط مزد ماهانه دو سال آخر کارگری با : در صورتی که مت 6 مثال

 ی حقوق بازنشستگی وی.باشد، مطلوبست محاسبه

𝟏 × 28 × 12،000،000 = 11،200،000حقوق بازنشستگی         

𝟑𝟎
 

 

 

مزایای مربوط به شغل اعم از  : عبارتست از حقوق)مقرری، مزد یا حقوق اصلی( ومالیات حقوق مشمولدرآمد 

 های مقرر در این قانون. مستمر یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت

-مزایای مستمر نقدی شامل: دستمزد عادی ماهانه، فوق العاده شغل، فوق العاده جذب، کارانه، حق اوالد و عائله -

 مندی، و .... . 

فاده از مسکن واگذاری از طرف کارفرما)با اثاثیه و بدون اثاثیه(، استفاده از مزایای مستمر غیرنقدی شامل: است -

اتومبیل اختصاصی واگذاری از طرف کارفرما)با راننده و بدون راننده(، سایر مزایای مستمر غیرنقدی از قبیل خواروبار 

 و بن.
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 از مالیات حقوق و مزایا: معافموارد 

  هزینه سفر و فوق العاده مأموریت، -

𝟐مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل  -

𝟏𝟐
 باشد. معافیت مالیاتی سالیانه، معاف از مالیات می 

 (20،000،000 = 𝟐

𝟏𝟐
 ×120،000،000 ) 

𝟏عیدی ساالنه و پاداش آخر سال، مجموعا تا میزان  -

𝟏𝟐
 باشد.معافیت مالیاتی ساالنه، معاف از مالیات می 

(10،000،000 = 𝟏

𝟏𝟐
 × 120،000،000 ) 

حقوق بازنشستگی، مستمری، مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مستمری پرداختی به وراث از  -

 باشد.پرداخت مالیات معاف می

 

 نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات:

معادل نقدی آن تقویم و سپس به درآمدهای نقدی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات،باید درآمدهای غیر نقدی به 

همین منظور درآمدهای غیرنقدی) مشابه موارد ذکر  اضافه گردد تا درآمد مشمول مالیات حقوق مشخص گردد. به

 گردد.شده برای مشموالن قانون خدمات کشوری(تقویم می

 

 نرخ مالیات بر درآمد حقوق و دستمزد:

های مقرر در این قانون، بر مزد در مورد مشموالن قانون کار، پس از کسر معافیتنرخ مالیات بر درآمد حقوق و دست

 خواهد بود. 131طبق ماده 
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  (:1393های مستقیم)سال قانون مالیات 131ماده 

 ریال( معاف از مالیات؛ 10،000،000ریال )ماهانه 120،000،000درآمد ساالنه تا مبلغ  -

 ؛% 10ریال، به نرخ 120،000،000ریال(نسبت به مازاد  80،000،000ال)ماهانه تا ری 960،000،000درآمد ساالنه تا  -

ریال به نرخ  960،000،000ریال( نسبت به مازاد  80،000،000تر از تر)ماهانه بیشریال بیش 960،000،000درآمد ساالنه از  -

20 % . 

 

 ی مالیات حقوق و مزایای مستمر ماهانه: محاسبه

لیات حقوق و مزایای مستمر ماهانه، نخست حقوق ومزایای مستمر ماهانه هر یک از کارکنان را ی مابرای محاسبه

تقسیم شده تا  12مالیات ساالنه محاسبه شده و این مبلغ بر  131برابر نموده، سپس با اعمال نرخ ماده  12محاسبه و 

 مالیات بر درآمد حقوق و مزایای مستمر ماهانه محاسبه گردد.

 

 مالیات مزایای غیرمستمر و اضافه کار:ی محاسبه

( محاسبه شده، سپس مزایای غیرمستمر و 12 ×در این حالت نخست حقوق و مزایای مستمر ساالنه)حقوق ماهانه 

اضافه کار هر یک از کارکنان با حقوق و مزایای مستمر ساالنه جمع شده، سپس با مبلغ به دست آمده بر اساس ماده 

 شود تا مالیات ماهانه محاسبه شود.تقسیم می 12حاسبه شده و بر ، مالیات ساالنه م 131

𝟐مالیات مزایای غیرنقدی:  مزایای غیرنقدی مشموالن قانون کار، مازاد بر مبلغ معاف)حداکثر معادل 

𝟏𝟐
معافیت مالیاتی  

 131باشد(، به مجموع درآمد ساالنه حقوق آنان اضافه شده و مشمول مالیات به نرخ ماده سالیانه، معاف از مالیات می

 قانون مالیات مستقیم خواهد شد.

های بین سال به مجموع درآمد مشمول مالیات مستمر و غیر مستمر پاداش: آخر سالمحاسبه مالیات عیدی یا پاداش 

مشموالن قانون کار، مازاد بر مبلغ آخر سال عیدی و پاداش شود. می محاسبه 131اضافه شده و مالیات آن به نرخ ماده 

𝟏معاف)حداکثر معادل 

𝟏𝟐
مشمول مالیات باشد(، به مجموع درآمد ساالنه معافیت مالیاتی سالیانه، معاف از مالیات می 

بدیهی است چنانچه طی  قانون مالیات مستقیم خواهد شد. 131حقوق آنان اضافه شده و مشمول مالیات به نرخ ماده 

 مشمول معافیت مالیاتی خواهد شد.سال چند بار پاداش به هر یک از کارکنان پرداخت شود، فقط پاداش آخر سال 
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 مشموالن قانون کار مشموالن قانون مدیریت کشوری

 تفاوت

 .کمک هزینه اوالد حداکثر تا سه فرزند -

 مندی معاف از مالیات است.حق اوالد و عائله -

 253،470مبلغ  93حق اوالد به ازای هر فرزند در سال  -

 باشد.ریال می 977،670مندی ریال و عائله

-روز از مرخصی استحقاقی ساالنه خود را می 15حداکثر  -

 توانند ذخیره کنند.

 10های مقرر در این قانون، نرخ مالیات پس از کسر معافیت -

  خواهد بود. %

حقوق و مزایای  % 65/1سهم کارمند معادل حق بیمه  -

 حقوق و مزایای مستمر سهم دولت است. % 7/1مستمر و 

 

 .کمک هزینه اوالد حداکثر تا دوفرزند -

 مندی مشمول مالیات است.حق اوالد و عائله -

  608،880مبلغ  93حق اوالد به ازای هر فرزند در سال  -

مندی در بخش خصوصی همان حق حق عائله باشد.ریال می

 است.اوالد 

 

-روز از مرخصی استحقاقی ساالنه خود را می 9حداکثر  -

 توانند ذخیره کنند.

های قانون مالیات 131مالیات حقوق بر اساس ماده  - 

 .مستقیم

حقوق و مزایای مشمول بیمه و  % 7حق بیمه سهم کارگر  -

 است. % 20سهم کارفرما 

 و سهم کارفرما است.% 3بیمه بیکاری  -

 

 شباهت

 

  معاف از مالیات حقوق و مزایا: موارد

 (93ریال)سال  120،000،000معافیت ساالنه  ریال و 10،000،000معافیت ماهانه -

 هزینه سفر و فوق العاده مأموریت،  -

𝟐مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل  -

𝟏𝟐
 ریال(. 20،000،000)معافیت مالیاتی سالیانه 

𝟏اداش آخر سال، مجموعا تا میزان عیدی ساالنه و پ -

𝟏𝟐
 ریال(.  10،000،000)معافیت مالیاتی ساالنه 

 باشد.درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح، اعم از نظامی و انتظامی از پرداخت هرگونه مالیات معاف می -

ننده بخش دولتی یا غیردولتی که پرداخت کمالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته، اعم از آن % 50  -

 .شودباشد، بخشوده می
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 شود:درآمدهای غیرنقدی به شرح زیر تقویم و محاسبه می

حقوق و مزایای مستمر نقدی در ماه، پس از کسر وجوهی که از این بابت از  % 20و مسکن بدون اثاثیه  % 25مسکن با اثاثیه  -

 شود.حقوق کارمند کسر می

حقوق و مزایای مستمر نقدی در  % 5و بدون راننده  % 10اختصاصی واگذاری از طرف کارفرما، با راننده  استفاده از اتومبیل -

 شود.ماه، پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می

 سایر مزایای غیرنقدی مستمر از قبیل خواروبار و بن و... معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق. -

 

 

 

 به شرح زیر است: ، کارگر یک شرکت تولیدی،منشاطالعات مربوط به حقوق و دستمزد خردادماه آقای نیک:  7 مثال

حق اوالد  –ریال  1،000،000مأموریت  –ریال  3،000،000فوق العاده جذب  –ریال  9،500،000دستمزد عادی ماهانه 

 ریال. 3،400،000حق مدیریت  –ریال  600،000

 ی مالیات ماهانه ایشان.الف( محاسبه مطلوبست:

 ول خدمت باشند، مالیات حقوق ماهانه چقدر است؟ب( چنانچه ایشان در مناطق کمتر توسعه یافته مشغ

 

 الف(

  9،500،000+  3،000،000+  3،400،000+  600،000 = 16،500،000                 دستمزد ماهانه مشمول مالیات    

  16،500،000 × 12 = 198،000،000                                                             مالیاتدستمزد ساالنه مشمول 

  198،000،000 – 120،000،000 = 78،000،000               دستمزد ساالنه مشمول مالیات پس از کسر معافیت

  78،000،000 × % 10 = 7،800،000      مالیات ساالنه              7،800،000 ÷ 12 = 650،000     مالیات ماهانه        

 

  650،000 × % 50 = 325،000                                            مالیات پس از بخشودگی منطقه کمتر توسعه یافته          ب(
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م استخدامی حقوق مزایای استخدام شده است. طبق حک 1/1/93یک شرکت غیر دولتی در  : آقای زمانی در 8مثال 

 :نامبرده به شرح زیر می باشد

 2،500،000فوق العاده شغل   -ریال  600،000عائله مندی  -ریال   2،400،000حق جذب  -ریال  4،100،000 پایه حقوق 

 ریال. 800،000حق ایاب و ذهاب ماهانه  -  900،000حق مسکن   -ریال 

ریال پرداخت شده و  5،000،000و  3،000،000بهره وری نامبرده به ترتیب  چنانچه در بهمن و اسفند ماه بابت پاداش

مجموع مالیات پرداختی نامبرده از تاریخ  ،ریال به وی تعلق گرفته باشد 6،000،000عیدی پایان سال نیز معادل 

 .را محاسبه کنید 93استخدام تا پایان سال 

  4،100،000+  2،400،000+  600،000+  2،500،000+  900،000+  800،000 = 11،300،000   دستمزد ماهانه مشمول مالیات    

  11،300،000 × 12 = 135،600،000                                                                            دستمزد ساالنه مشمول مالیات     

 135،600،000+  5،000،000+  3،000،000 = 143،600،000                                        مجموع دستمزد ساالنه و پاداش  

  143،600،000 – 120،000،000 = 23،600،000                             دستمزد ساالنه مشمول مالیات پس از کسر معافیت 

 23،600،000 × % 10 = 2،360،000                                                              ساالنه  پرداختی مالیات                   

 باشد.عیدی پایان سال کمتر از مبلغ معافیت ساالنه است، بنابراین مشمول مالیات نمی 
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 سؤاالت تستی:   

 اولین رتبه برای مشموالن قانون مدیریت خدمات کشوری در بدو استخدام کدام است؟ -1

 د( خبره                         ج( ارشد                        ب( مقدماتی                            الف( پایه    

 گیرد؟، تا چند فرزند حق اوالد تعلق میبه کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری -2

  5د(                                 4ج(                                    3ب(                                    2الف( 

 شود؟چند درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمترتوسعه یافته، بخشوده می -3

 % 20د(                              % 30ج(                               % 50ب(                                 % 40الف(

ایای مستمر غیرنقدی ساالنه، حداکثر معادل ................. معافیت حقوق ساالنه، از پرداخت مالیات معاف حقوق و مز -4

 باشد.می

 د( یک ماه                  ج( یک دوازدهم                ب( دو دوازدهم                             الف( سه ماه     

 باشد؟تگی کارمندان دستگاه اجرایی از شرایط الزم میکدام گزینه برای تقاضای بازنشس -5

  غیرتخصص؛ مشاغل برای خدمت سابقه سال سی حداقل )الف

 ؛باالتر و ارشد کارشناسی دانشگاهی تحصیالت با تخصصی مشاغل برای سال پنج و سی ب(

 ؛حقوق روز پنج و بیست با خدمت سابقه سال پنج و بیست حداقل و سن سال شصت حداقل )ب

 ( همه موارد.د

ازای هر سال خدمت مازاد  به دارند خدمت سال سی از بیش که کارمندانی به بازنشستگی حقوق تعیین هنگام در -6

 خواهد پرداخت و محاسبه شده تعیین بر حقوق عالوه بازنشستگی حقوق شده تعیین رقم چند درصدبر سی سال، 

 ؟گردید

 % 12د(                                % 10ج(                                    % 5ب(                                  % 5/2الف( 

 شود؟در چه صورتی کل حقوق مستخدم رسمی، به وراث وی پرداخت می -7

     از بازنشستگی بعدفوت مستخدم ب( قبل از بازنشستگی                                  الف( فوت مستخدم 
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 د( بازخرید مستخدم                                 وت مستخدم در زمان انجام وظیفه      ج( ف

 گویند.شود، .................. میهای اقتصادی مؤسسات که نصیب دولت  میبه آن بخش از سود فعالیت -8

 د( مالیات                             ج( اجرائیات                               ب( درآمد                              الف( سود        

الحساب پرداختی توسط سازمان بازنشستگی تا چند ماه حقوق بازنشستگی، معموال علیدر فاصله برقراری  -9

 شود؟پرداخت می

 د( چهار ماه                              سه ماه      ج(                        ب( دو ماه                            الف( یک ماه          

 باشد؟ی سهم صندوق بازنشستگی حقوق کارکنان دولت، معاف میکدام یک از موارد زیر در محاسبه -10

 العاده مناطق کمتر توسعه یافتهد( فوق     العاده سختی کار   ج( فوق    ب( حق شاغل              الف( حق شغل      

 باشد؟در لیست حقوق و دستمزد، مالیات جزء کدام یک از موارد زیر می -11

 هاالعادهد( فوق                          ج( اضافات                                          ب( مزایا                     الف( کسورات     

-، توسطط کارفرما از حقوق کارگر کسر و به صندوق اجرا واریز می................. وجوهی است که طبق حکم دادگاه -12

 شود.

 د(کسورات                                  ج( بیمه                                    ب(اجرائیات                          الف(مالیات    

 شود؟ارمند کسر میبابت سهم صندوق بازنشستگی کارکنان، چه درصدی از حقوق ک -13

 % 7د(                                    % 5/8ج(                                    % 5/13ب(                                   % 9الف(

 گیرد؟در صورت فوت مستخدم قبل از بازنشستگی، چه بخشی از حقوق وی به وراث تعلق می -14

 د( نصف حقوق      ج( نصف حقوق بازنشستگی                 ب( تمام حقوق       ستگی     الف( تمام حقوق بازنشس

مسکن بدون اثاثیه، معادل   .............. حقوق و مزایای مستمر نقدی در ماه، پس از کسر وجوهی که از این بابت از  -15

 گردد.شود، تقویم میحقوق کارمند کسر می

 % 25د(                                       % 20ج(                             % 10ب(                                              % 5الف( 
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 سقف سنی برای بازنشستگی مشموالن قانون خدمات کشوری در مشاغل تخصصی چند سال است؟ -16

 سال  75د(                     سال      70ج(                         سال      65ب(                  سال              60الف( 

 باشد؟کدام گزینه از کسورات قانونی مربوط به مشموالن قانون کار می -17

 ، اجرائیات             گرمالیات، بیمه سهم کارب(        الف( مالیات، بیمه سهم کارفرما، اجرائیات         

 د( بیمه سهم کارگر، اجرائیات، اقساط وام تعاونی                                        ده، بیمه  ج( مالیات، مساع

 نماید؟در چه صورتی کارفرما وجوهی را از حقوق کارگر کسر و به حساب صندوق اجرا واریز می -18

 د(هیچ کدام    ق با اشخاص ثالث ج( بر اساس تواف  بر اساس توافق با کارگر   ب( الف( بر اساس حکم دادگاه    

 شوند؟ی بیکاری میکدام گروه مشمول مقررات قانون بیمه -19

 ( بازنشستگان و از کارافتادگان   بمشمولین قانون تأمین اجتماعی                            الف(

 صاحبان حرف و مشاغل آزادد(  ج( اتباع خارجی                                                          

 کدام گزینه در محاسبه مالیات حقوق و دستمزد کاربرد دارد؟ -20

 د( هزینه سفر                    ج( فوق العاده جذب                  ب( فوق العاده مأموریت              الف( خسارت اخراج    

باشد که ............. آن .............. حقوق و دستمزد مشمول بیمه میهای اجتماعی کارگران جمعا معادل .......حق بیمه -21

 گردد.ی بیکاری به حساب .............. واریز میی کارگر و ............. توسط کارفرما و به همراه ............... بیمهبه وسیله

 اداره دارایی - % 3 - % 20 - % 7 - % 27 ب(      سازمان تأمین اجتماعی    - % 3 - % 20 - % 7 - % 27الف ( 

 اداره دارایی - % 3 - % 23 - % 7 - % 30  د(       سازمان تأمین اجتماعی       - % 3 - % 23 - % 7 - % 30ج( 

 ی بیکاری برای مجردین حداکثر چند ماه است؟جمع مدت پرداخت مقرری بیمه -22

 ماه 30د(                         ماه     36ج(                              ماه     24ب(                       ماه    50الف ( 

 کدامیک از گزینه های زیر مشمول کسر حق بیمه می شود؟ -23

 اخراج خسارت( د                  ج( عائله مندی           مرخصی ایام بازخرید( ب         حق شغل و شاغل الف(
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 باشد؟ینه از کسورات توافقی حقوق کارگران میکدام گز -24

 د(کسورات صندوق اجرا               ج(بیمه بیکاری                               ب( مالیات            پرداخت حقوق  الف( پیش

 حداکثر چند ماه است؟ کارگران متأهلی بیکاری برای جمع مدت پرداخت مقرری بیمه -25

 ماه 30د(                            ماه   36ج(                            ماه      24ب(                              ماه  50الف ( 

 تواند از مزد کارگر برداشت نماید؟کارفرما در کدام مورد می -26

 الف(اگر کارفرما وجهی به عنوان مساعده به کارگر داده باشد.

 کارفرما به کارگر داده باشد. هایی کهب( اقساط وام

 ج( مواردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد.

 د( همه موارد

های قانونی از دستمزد کارگران و های مربوط بر اساس مصوبهمبالغی را که کارفرما به نمایندگی از طرف سازمان -27

 ......... گویند.نماید ..............نفع پرداخت میهای ذیکارکنان کسر و به سازمان

  د( کسورات قانونی                      ج( مساعده                ب( برداشت از حقوق                      الف ( هزینه    

 کدامیک از گزینه های زیر مشمول پرداخت مالیات می باشد؟ -28

 پایان خدمتی ب( مزایا             الف( دریافتی از بیمه بابت جبران خسارت بدنی

 خسارت اخراجد( ماهانه                                                        بن کارگریج( 

 چه می گویند؟ ،به مبلغی که معموال در طی ماه به علت نیاز کارگر به وی پرداخت می شود -29

 ( مساعدهد                            ج( کارآموزی                             پاداش( ب                     الف( اجرائیات

 درآمد حقوق کدام گروه از کارکنان دولت از پرداخت مالیات معاف است؟  -30

 پرورش و آموزش( د        ج( سازمان تامین اجتماعی             نیروهای مسلح  (ب           الف( وزارت بازرگانی
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 مشمول مالیات نمی باشد؟قانون خدمات کشوری ای کارکنان کدام مورد از حقوق و مزای -31

 هوا و آب بدی( د                  ج( افزایش سنواتی            مبنا حقوق( ب     کمک هزینه عائله مندیالف( 

 کدام یک از گزینه های زیر جزء کسورات حقوق و دستمزد است؟ -32

 ( مالیات حقوقید               ج( بیمه سهم کارفرما                کاریبی بیمه( ب          الف( ذخیره ایام مرخصی

 کدام یک از گزینه های زیر جزء کسور توافقی نیست؟ -33

 های سازمانی  ( اجاره بهای خانهد   ج( بدهی کارگر به صندوق اجرا     ب( اقساط بدهی شرکت تعاونی     مساعدهالف( 

 باشد؟های زیر میکدام یک از گزینه ،ه کارگر بیمه شدهشرایط پرداخت حق اوالد ب -34

 .ب( به تحصیل اشتغال داشته باشد.                                                                    سال کمتر باشد 18الف( سن فرزند او 

 ( همه مواردد            .   ج( تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو قادر به کارکردن نباشد

 ؟ شود نمی کسر  سسات مشمول قانون کار از حقوق کارگرؤام تهیه لیست حقوق دستمزد مگکدام گزینه در هن -35

   مرخصی ایام دستمزد( د     تعاونی وشرکت کارگر بدهی( ج       حقوق  مالیات( ب    رگر کا سهم بیمه حق( الف 

 ی غیرنقدی غیرمستمر حقوق بگیر مشمول مالیات است؟آیا کلیه مزایا،قانون  طبق -36

 .است معاف پایه حقوق %30( د           .مزایای غیر نقدی مشمول مالیات است %5ج(             خیر ( ب         الف( بله

 ( 93مالیات حقوق و مزایای نامبرده کدام گزینه است؟)سال . ریال است 8،000،000حقوق پایه کارگری  -37

  400،000( د                                    1،600،000ج(                  800،000( ب                  معاف از مالیاتلف( ا

دایره حسابداری موظف است در زمان تنظیم هرلیست حقوق و دستمزد و باتوجه به قانون و توافق به عمل آمده  -38

 حقوق و دستمزد کارگران کسر نماید این کسورات شامل:با کارگر یا کارمند مبالغی را از 

 یقانون کسور( د    ج( کسری کار بابت غیبت غیر موجه   کسور قانونی و توافقی( ب      الف( کسری کار و تاخیر حضور

 باشد؟ می بیمه مشمول حقوق درصد چند معادل بیکاری بیمه حق-39

 %23( د                                   %3( ج                          %20( ب                                         %7الف( 
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باید کارگر حداقل سابقه پرداخت چند روز  مندی،کمک هزینه عائلهجهت پرداخت  ،مین اجتماعیأمطابق قانون ت -40

 حق بیمه داشته باشد؟

 742( د                                 720ج(                              360( ب                                      365الف( 

 حق عائله مندی )اوالد( پرداختی در بخش خصوصی حداکثر تا چند فرزند می باشد؟ -41

 نفرزندا کلیه( د                             فرزند 4ج(                        فرزند 2( ب                                  فرزند 3الف( 

 تا چند درصد از مالیات حقوق شاغلین در روستاها و مناطق محروم از پرداخت مالیات معاف می باشد؟ -42

 %5( د                                   %50( ج                            %25( ب                                          %10الف( 

 کدامیک از گزینه های زیر مشمول پرداخت مالیات می باشد؟ -43

 ب( مزایای غیر نقدی از جمله ایاب و ذهاب             الف( دریافتی از بیمه بابت جبران خسارت بدنی

 د( فوق العاده پاداش تولیدی                              موریتأج( فوق العاده هزینه سفر و م

 ت مقرری بیمه بیکاری حداقل سابقه پرداخت حق بیمه چند ماه است؟برای دریاف -44

 ماه 6د(                                ماه 12ج( ماه                         9ب(                                       ماه 3الف( 

 در تعیین میزان مستمری بازنشستگی چه عواملی نقش اساسی دارند؟ -45

     ها هزینه کمک میزان( ب                                       سنوات پرداخت حق بیمه الف(

    ج و الف( د                          ج( حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه

 های زیر بایستی در بودجه ساالنه کل کشور منظور شود؟کدام یک از حق بیمه -46

 بیمه بیکاری % 3بیمه سهم کارگر       د( % 7بیمه سهم کارفرما       ج(  % 20ب(       بیمه سهم دولت  % 3الف( 

باشد. اگر کارگران مجموعا در این ماه فقط ساعت می 4،192ماه، جمع ساعات کارکردکارگران یک کارگاه در آبان -47

 ها چند نفر است؟ساعت اضافه کاری داشته باشند، تعداد آن 352

 نفر  22نفر                               د( 24نفر                          ج( 20ب(                                     نفر 26الف(

 با توجه به اطالعات زیر حقوق و مزایای خالص چند ریال است؟ -48

بیمه سهم کارفرما  –ریال  364،000بیمه سهم کارگر  –ریال  304،000مالیات  –ریال  5،200،000جمع حقوق و مزایا    

 ریال. 320،000اقساط وام مسکن  –ریال  250،000بدهی تعاونی  –ریال  1،040،000
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 ریال  2،278،000ریال               د( 2،922،000ریال             ج( 3،962،000ب(              ریال      5،200،000الف( 

 

 

  

 مسائل:  

 

ریال باشد،  10،500،000ول بازنشستگی آقای احمدی، مشمول قانون خدمات کشوری، اگر حقوق و مزایای مشم -1

 صندوق بازنشستگی سهم کارگر و کارفرما را محاسبه کنید.

 

مشغول به کار است، چنانچه حقوق و مزایای  1/1/1393خانم نویدی مدیر اداری شرکت دولتی است که از تاریخ  -2

  :وی طبق حکم به شرح زیر باشد

 2،840،000فوق العاده شغل  - ریال 152،000فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته  -ریال   4،500،000شغل و شاغل  حق

فوق العاده  -ریال 900،000حق عایله مندی -ریال 1،880،000اضافه کاری فروردین ماه  - 270،000بدی آب و هوا  -ریال 

 ریال350000بن غیر نقدی  -ریال 540،000کارایی 

 طلوب است : م

   ؛در فروردین ماه و سهم کارفرما کارمندسهم محاسبه صندوق بازنشستگی الف(

     روردین ماه.فب( محاسبه مالیات حقوق 

 

 : به شرح زیر استآقای موسوی، مشمول قانون خدمات کشوری، اطالعات حقوقی  -3

 250،000بدی آب و هوا   -ریال 1،200،000شغل  فوق العاده -ریال 500،000حق اوالد  -ریال 3،050،000حق شغل و شاغل 

حق مسکن   -ریال  540،000العاده کارایی فوق  -ریال 400،000هزینه سفر  -ریال  4،600،000ق مدیریت ح - ریال

 .ریال 2،000،000اضافه کاری  -ریال 970،000عائله مندی -ریال 500،000

 حقوق و دستمزد آقای موسوی.مطلوبست :محاسبه مالیات 
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 : به شرح زیر است 93اطالعات آقای سعیدی در خرداد ماه  -4

حق مدیریت  - ریال 600،000حق اوالد  -ریال 680،000فوق العاده جذب -ریال 5،897،000حق شغل و شاغل 

 .ریال 180000پاداش افزایش تولید -ریال 350،000 مستمر ماهانه بن نقدی -ریال 3،400،000

                                   .مه کارگر و کارفرمامطلوب است: محاسبه سهم  بی

 به عنوان منشی یک شرکت دولتی، با حقوق و مزایای زیر استخدام شده است: 1/2/93از تاریخ  آقای هادی -5

 ریال 900،000فوق العاده اشتغال خارج از مرکز  –ریال  1،350،000فوق العاده شغل  –ریال  4،850،000حق شغل و شاغل 

 ریال . 1،500،000هزینه سفر  –ریال  970،000مندی عائله –ریال  500،000حق اوالد  –

 مطلوبست: محاسبه بازنشستگی سهم آقای هادی ؛

 محاسبه مالیات حقوق اردیبهشت ماه ایشان.

 

د. مبلغی شو، با سی سال سابقه خدمت بازنشسته می93تیرماه  25ریال در  13،500،000آقای نجفی با حقوق پایه  -6

 الحساب دریافت خواهند کرد، چقدر است؟که به عنوان حقوق بازنشستگی در شهریورماه به صورت علی

 

 15،380،000مبلغ  93چنانچه دستمزد مشمول مالیات آقای خویشوند، مشمول قانون خدمات کشوری، در تیرماه  -7

 ریال باشد، مطلوبست:

 ی درآمد مشمول مالیات؛الف( محاسبه

 ی مالیات تیرماه.سبهب( محا

 

 خانم مهربانی، کارمند شاغل در بخش دولتی شامل موارد زیر است: حقوق و مزایای -8

فوق العاده کارایی و عملکرد  –ریال  600،000فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته  –ریال  6،100،000حق شغل و شاغل 

نرخ یک ساعت اضافه  –ساعت  50ساعات اضافه کاری   - ریال 2،000،000 فوق العاده سختی کار –ریال  3،300،000

𝟏کاری معادل 

𝟏𝟎𝟎
 حق شغل و شاغل . 

 ی: بازنشستگی سهم کارمند، بازنشستگی سهم دولت، مالیات حقوق ماهانه.مطلوبست محاسبه 
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 حقوق و مزایای آقای کیانی، کارمند مشمول قانون خدمات کشوری، شامل موارد زیر است: -9

 –ریال  3،000،000فوق العاده کارایی و عملکرد  –ریال  900،000 جذبفوق العاده  –ریال   5،400،000ل و شاغل حق شغ

 90ساعات اضافه کاری   -ریال  500،000حق اوالد  –ریال  970،000مندی عائله –ریال  1،500،000فوق العاده سختی کار 

𝟏نرخ یک ساعت اضافه کاری معادل  –ساعت 

𝟏𝟎𝟎
بازنشستگی سهم کارمند و ی: مطلوبست محاسبه حق شغل و شاغل . 

 کارفرما، مالیات حقوق.

باشد، مبلغ حقوق و مزایای ساالنه مشمول مالیات آقای بیات که در یک شرکت غیردولتی مشغول کار می -10

 .باشد. مالیات ماهانه و ساالنه حقوق ایشان را محاسبه کنیدریال می 250،000،000

 

مشغول به کار شده است. چنانچه حقوق  1/1/90آقای شافعی مدیر امور اداری یک شرکت دولتی است که از تاریخ  -11

ی مالیات ماهانه، بازنشستگی و بیمه به شرح زیر باشد، مطلوبست محاسبه 1/1/93و مزایای وی طبق حکم استخدامی 

  سهم کارمند.

  –ریال  2،500،000فوق العاده کارایی و عملکرد  –ریال  950،000 شغلفوق العاده  –ریال   4،900،000حق شغل و شاغل 

ریال  970،000مندی عائله –ریال  2،500،000فوق العاده سختی کار  -ریال  800،000فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته 

 .ریال  250،000حق اوالد  –

 

ریال باشد و مبلغ  12،000،000کارمند بخش دولتی، دستمزد ماهانه مشمول مالیات آقای ذکایی، در صورتی که  -12

-ریال می 850،000ریال ، حق مسکن نقدی  900،000ریال ، حق مأموریت  500،000برخی از مزایای وی شامل حق اوالد 

 باشد. مطلوبست محاسبه حقوق و مزایای کامل وی.

 

باشد. ریال می 90،000،000دادماه سال جاری شرکت تولیدی اروم آدا در خر کارگران حقوق و مزایای مشمول بیمه -13

 اجتماعی سهم کارگران و کارفرما. ی: حق بیمهمطلوبست محاسبه

 

 در یک شرکت خصوصی، با حقوق و مزایای ماهانه زیر استخدام شده است. 1/7/90خو از تاریخ آقای نیک -14

 –ریال  600،000حق اوالد  –ریال  1،000،000جذب حق  –ریال  3،400،000فوق العاده شغل  –ریال  5،700،000پایه حقوق 

 ریال . 900،000حق مسکن    –ریال  800،000بن غیرنقدی ماهانه 

 یمه اجتماعی سهم کارگر و کارفرما و بیمه بیکاری.ی حق بمطلوبست محاسبه
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   شده است:زیر استخدام با حقوق و مزایای  به عنوان منشی شرکت خصوصی 1/1/93تاریخ آقای زرگر از  -15

حق اوالد  –ریال  800،000فوق العاده اشتغال خارج از مرکز  –ریال  2،400،000حق جذب  –ریال  5،500،000پایه حقوق 

ی: بازنشستگی سهم مطلوبست محاسبه ریال. 500،000حق مسکن  –ریال  1،000،000هزینه سفر  –ریال  1،200،000

 رما و مالیات دستمزد.کارگر و کارفرما، حق بیمه سهم کارگر و کارف

 

شود. مبلغی که به عنوان حقوق آذرماه بازنشسته می 15ریال در  15،600،000ی ایهآقای نجفی با حقوق پ -16

 الحساب دریافت خواهند نمود، چقدر است؟بازنشستگی دی ماه به صورت علی

 

 را محاسبه کنید.با توجه به اطالعات زیر، کسور قانونی آقای سامی، شاغل در بخش خصوصی،  -17

حق اوالد  –ریال  1،000،000فوق العاده مأموریت  –ریال  1،700،000فوق العاده شغل  –ریال  6،000،000دستمزد پایه 

 ریال. 1،000،000فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته  –ریال  1،500،000حق جذب  –ریال  600،000

 

است. حقوق و مزایای نام برده طبق حکم استخدامی به شرح  خصوصی مشغول به کار تآقای امیری در یک شرک -18

 زیر است:

حق اوالد  –ریال  1،500،000فوق العاده مأموریت  –ریال  1،400،000فوق العاده شغل  –ریال  5،300،000دستمزد پایه 

فوق -ریال  600،000پاداش افزایش تولید  –ریال  900،000حق مسکن   –ریال  1،700،000حق جذب  –ریال  1200،000

 ریال. 1،200،000العاده مناطق کمتر توسعه یافته 

ریال بوده است . مجموع اضافه کاری پرداختی تا ابتدای بهمن ماه  2،500،000اضافه کاری ایشان در بهمن ماه 

 ریال بوده است. مطلوبست: 18،300،000

 الف( محاسبه مالیات حقوق و دستمزد بهمن ماه وی.

 سهم کارگر و کارفرما. ب( محاسبه حق بیمه

 

ریال باشد و ایشان از مسکن با اثاثیه و ماشین  11،530،000چنانچه جمع حقوق و مزایای مستمر یکی از کارکنان  -19

 ی: درآمد مشمول مالیات و مالیات حقوق وی.محاسبهبدون راننده استفاده کند، مطلوبست 
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انچه ایشان دارای سه فرزند باشند، حق اوالد ایشان در آقای کیانی در یک شرکت تولیدی مشغول هستند. چن-20

 چه مبلغی است؟ 93سال 

 

ریال است.  12،000،000اگر جمع حقوق و مزایای مستمر نقدی ماهانه یکی از کارکنان شرکت گلریز در سال جاری  -21

ی اساسی به وی تعلق گیرد، ریال کاال 850،000چنانچه ایشان از مسکن بدون اثاثیه استفاده نماید و در هر ماه معادل 

 ی درآمد مشمول مالیات و مالیات حقوق وی.مطلوبست محاسبه

 

ریال باشد،  10،000،000سال سابقه پرداخت حق بیمه، 26در صورتی که متوسط مزد ماهانه دو سال آخر کارگری با  -22

 ی حقوق بازنشستگی وی.مطلوبست محاسبه

 

 باشد:، به شرح زیر می، مشمول قانون کارذکاییماه آقای تیراطالعات مربوط به حقوق و دستمزد  -23

 5،200،000کار ریال ـ اضافه 3،370،000ریال ـ حق مدیریت  6،500،000العاده شغل ریال ـ فوق 7،530،000حق شغل  

 نماید.تفاده میایشان همچنین از مسکن با اثاثیه اس -ریال  1،200،000مندی ریال ـ عائله 1،200،000ریال ـ هزینه سفر 

 ی:مطلوبست محاسبه

 ماه ایشان، در صورتی که هیچ وجهی بابت استفاده از مسکن با اثاثیه از حقوق ایشان کسر نشود. تیرالف( مالیات 

ریال بابت استفاده از مسکن با اثاثیه از حقوق ایشان کسر  1،450،000ماه ایشان، در صورتی که مبلغ  تیرب( مالیات 

 شود.

 

 وق و مزایای ماهانه دو کارگر کارگاه تولیدی فلز کار در اردیبهشت ماه به شرح زیرمی باشد:حق  -24

پاداش  - ریال 840،000خوار و بار و مسکن  - ساعت 90اضافه کاری  -ریال4،000،000ماهانه پایه حقوق  :1کارگر شماره

 .ریال 2،300،000ب حق جذ  - ریال 900،000ایاب و ذهاب   - ریال   500،000ماهانه  کارکرد

 - ریال 1،280،000خواروبار و مسکن  - ساعت 100اضافه کاری  - ریال 4،300،000حقوق پایه ماهانه : 2کارگر شماره 

 ریال. 600،000 مندی حق عائله - ریال 2،500،000حق جذب  - ریال 900،000ایاب و ذهاب 
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یات ماهانه هریک به طور جداگانه و محاسبه حقوق و محاسبه حقوق دستمزد مشمول مالیات ساالنه و مال  :مطلوبست

با توجه به این که  یمه بیکاری هرنفر به طور جداگانهدستمزد مشمول بیمه و حق بیمه سهم کارگر، سهم کارفرما و ب

𝟏کار نرخ هر ساعت اضافه

𝟏𝟎𝟎
 حقوق مستمر ماهانه است. 

 

تخدام شده است. طبق حکم استخدامی حقوق مزایای نامبرده اس 1/1/93دارای یک شرکت غیر دولتی در امدیر   -25

 :به شرح زیر می باشد

ریال  2300،000فوق العاده شغل   -ریال  600،000عائله مندی  -ریال   1500،000حق جذب  -ریال  5100،000 پایه حقوق 

 ریال. 250،000حق ایاب و ذهاب ماهانه  -  800،000حق مسکن   -

ریال پرداخت شده و  4000،000و  3700،000فند ماه بابت پاداش بهره وری نامبرده به ترتیب چنانچه در بهمن و اس

مجموع مالیات پرداختی نامبرده از تاریخ  ،ریال به وی تعلق گرفته باشد 4500،000عیدی پایان سال نیز معادل 

 .را محاسبه کنید 93استخدام تا پایان سال 

 

 .موسسه تولیدی به شرح ذیل استحقوق و مزایای کارمندی از یک  -26

ریال، فوق  1200،000ریال، فوق العاده بدی آب و هوا  3000،000 تسهیالت زندگیریال، فوق العاده  7000،000حقوق پایه 

 .ریال، استفاده از مسکن با اثاثیه 600،000ریال، حق عائله مندی  800،000العاده حق مرزی 

 :مزایای خود را به شرح زیر دریافت می نماید در این کارخانه کارگری حقوق وهمچنین 

ریال، فوق العاده بدی آب و  1،200،000ریال، حق عائله مندی  1،800،000ریال، خواروبارو مسکن  5،000،000حقوق پایه 

 .ریال 2،000،000ریال، فوق العاده تسهیالت زندگی  880،000هوا 

 .ی هریک از آناناسبه مالیات و حق بیمه و خالص دریافتمحاسبه حقوق و مزایای ناخالص دونفر و مح :مطلوبست

 

 .کارمندی در بخش دولتی مشغول به کار می باشد -27

فوق العاده سختی شرایط کار   - ریال 3،200،000فوق العاده شغل  - ریال می باشد 4،300،000حقوق پایه نامبرده مبلغ 

 - ریال  650،000 مناطق کمتر توسعه یافتهفوق العاده  - ریال 1،500،000فوق العاده بدی آب و هوا  - ریال 830،000

 670،000فوق العاده حق جذب  - ریال، 500،000کمک هزینه اوالد   - ریال  970،000کمک هزینه عائله مندی 

 ماهانه ایشان.محاسبه مالیات  :طلوبستم.ریال
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استخدام شرکت مزبور درآمده است حقوق و به  1/1/93آقای فریبرز کارمند یک شرکت خصوصی که از تاریخ  -28

 :مزایای نامبرده طبق حکم استخدامی عبارتند از

 1500،000تفاوت تطبیق  -ریال  2،000،000فوق العاده شغل  -ریال  1،300،000حق جذب   -ریال  6000،000پایه حقوق 

و نرخ هر ساعت اضافه ساعت بوده  130 و 120اضافه کار فروردین ماه واردیبهشت ماه نامبرده به ترتیب معادل  -ریال 

 باشد.حقوق و مزایای مستمر یک ساعت می 4/1کار 

 .93 سال ماه اردیبهشت و  محاسبه مالیات بر درآمد حقوق و مزایای آقای فریبرز در فروردین :مطلوبست
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 های تولیدی: حسابداری دستمزد در شرکتسومصل ف

 

 باشد:وال مستلزم انجام سه فعالیت مشخص به شرح زیر میهای تولیدی معمحسابداری دستمزد در شرکت

 ی دستمزدی جمع هزینه دستمزد، تخصیص هزینهثبت اوقات کار، محاسبه

 

وظیفه این بخش گردآوری ساعات کار انجام شده توسط کارکنان خط تولید کارخانه است. ثبت اوقات کار:  الف(

و کارت اوقات کار کارکنان،  )کارت ساعت(کارت حضور و غیابفاده از دواطالعات مربوط به اوقات کار انجام شده با است

 شود.مشخص و نگهداری می

ها : این کارت حضور هر یک از پرسنل را در محل کارخانه همراه با ساعت شروع و پایان کار آنکارت حضور و غیاب

مرخصی ساعتی و ساعت ورود و خروج  در هر روز یا هر نوبت کاری و همچنین جمع ساعات کار، ساعات اضافه کاری،

 دهد.هر کارگر را به محل کار نشان می

: در این کارت تعداد ساعات کار انجام شده روی هر سفارش و یا در هر یک از خطوط تولید، شرحی کارت اوقات کار

ام شده برای شود.جمع هزینه دستمزد و ساعات کار انجاز کار انجام شده و نرخ دستمزد کارکنان مربوط درج می

ی معین باید برابر با جمع هزینه دستمزد و ساعات کار های مختلف و یا در خطوط مختلف تولید برای یک دورهسفارش

 انجام شده بررای آن دوره باشد.

 

ی جمع هزینه دستمزد شامل وظیفه اولیه دایره حقوق و دستمزد، محاسبهی جمع هزینه دستمزد: ب(محاسبه

لص و مبلغ دستمزد خالص قابل پرداخت به هر یک  از کارکنان بعد از لحاظ کردن کسور مربوطه مبلغ دستمزد ناخا

 شامل مالیات، سهم کارکنان بابت بیمه اجتماعی، اقساط وام و نظایر آن است.

 گردد.دستمزد تولیدی: عبارت از وجوهی است که برای کار انجام شده تولیدی در یک مدت معین پرداخت یا تعهد می

-ای که مستقیما به جهت ساخت محصول پرداخت یا تعهد میدستمزد مستقیم: عبارتست از هزینه کار انجام شده

 گردد.

دایره حسابداری صنعتی با استفاده از کارت حضور و غیاب و کارت اوقات کار  ج( تخصیص هزینه دستمزد:

های اجتماعی و بیمه خالص و سهم کارفرما بابتشامل حقوق و دستمزد نا کارکنان به عنوان مبنا، جمع هزینه دستمزد)

 دهد.ها و خطوط تولید و یا محصوالت تخصیص میرا به تک تک  سفارش بیکاری کارکنان و نظایر آن(
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 عبارتند از:سسات تولیدی ؤهای پرداخت حقوق و دستمزد در مروش

 ؛پرداخت دستمزد برمبنای زمان و ساعت کار  -

 ؛پارچه کاریپرداخت دستمزد برمبنای  -

 .پرداخت دستمزد برمبنای سهیم کردن در سود -

 

 های تشویقی دستمزد:انواع طرح

های تشویقی دستمزد ترین طرحتوان به صورت فردی و یا جمعی اجرا نمود. مهمهای تشویقی دستمزد را میطرح

 عبارتند از:

 .جمعیکاری مستقیم، طرح پاداش صد در صد، طرح پاداش دستهطرح پارچه

و برای کارگر کاری مستقیم: در این طرح برای تولید محصول، تعداد یا مقدار استاندارد در ساعت طرح تشویقی پارچه

گردد.کارگرانی که نتوانند تولید خود را در ساعت به میزان استاندارد یک نرخ حداقل دستمزد در ساعت تعیین می

اهد شد ولی کارگرانی که میزان تولیدی بیش از استاندارد تعیین شده برسانند، حداقل دستمزد ساعتی پرداخت خو

کنند. در این طرح ابتدا نرخ دستمزد به ازای تولید تری دریافت میداشته باشند، مشمول طرح بوده و دستمزد بیش

 شود تا دستمزد استحقاقی کارگر محاسبه شود.یک واحد محصول محاسبه شده و سپس در تعداد تولید ضرب می

 

دقیقه باشد  12باشد. چنانچه زمان استاندارد تولید یک واحد کاال ریال می 2،000: نرخ دستمزد ساعتی کارگری  1 مثال

واحد کاال تولید کرده باشد، مطلوبست محاسبه دستمزد استحقاقی این کارگر با استفاده  8و این کارگر در یک ساعت 

 کاری.از طرح پارچه

 تعداد تولید در یک ساعت =  60 ÷ 12 = 5دستمزد تولید یک واحد                   = 2،000 ÷ 5 = 400             

 دستمزد استحقاقی  = 400 × 8 = 3،200               

 

باشد. چنانچه ریال می 4،000باشد. نرخ دستمزد ساعتی کارگری دقیقه می 15: زمان استاندارد تولید یک کاال  2مثال 

 ساعت وی. 8ی دستمزد استحقاقی واحد کاال تولید کند، مطلوبست محاسبه 40ر ساعت کا 8یک کارگر در 

 تعداد تولید در یک ساعت  = 60 ÷ 15 =4دستمزد تولید یک واحد                   = 4،000 ÷ 4 = 1،000     

 دستمزد استحقاقی  = 40 × 1،000 = 40،000               
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 ، عبارتند از:دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزدز ا، وظایف حسابداری بهای تمام شده 

 ؛محصول شده تمام بهای گزارش در مستقیم دستمزد هزینه و شده انجام کار  درج زمان -

 ؛طبقه بندی لیست حقوق و دستمزد برحسب نوع کار دوایر و مراحل تولید -

 .ها و اطالعات مربوط به حقوق و دستمزدارائه گزارش -

 

 شده یا اوقات بیکاری: تلفدستمزد اوقات 

شود که کارکنان آماده برای انجام کار هستند و هزینه دستمزد اوقات تلف شده یا اوقات بیکاری، هنگامی مطرح می

-کنند اما کاری برای انجام دادن ندارند.اوقات بیکاری به علل گوناگون از جمله خرابی ماشیندستمزد نیز دریافت می

ها،استفاده از مواد نامرغوب و سازی ماشیندسترسی به موقع مواد اولیه، قطع برق، آماده آالت، نبود سفارش، عدم

 شود.های سربار ساخت محاسبه میشود. دستمزد اوقات تلف شده جزء هزینهنظایر آن ناشی می

 

 هزینه حقوق و دستمزد: لیست( ثبت 1

 ×××حساب هزینه)کنترل( حقوق و دستمزد         

 ×××        ایام مرخصی         دستمزدذخیره                                                     

 ×××             مالیات پرداختنی                                                                         

 ×××             (          % 7)حق بیمه پرداختنی                                                   

 ×××          صندوق اجرائیات                                                                             

 ×××              مساعده                                                                                       

 ×××            بدهی به شرکت تعاونی                                                                   

 ×××                 اقساط وام                                                                                  

 ×××           حقوق و دستمزد پرداختنی                                                              
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 های اجتماعی و بیکاری سهم کارفرما( ثبت حق بیمه2

 ×××         (% 20)هزینه بیمه اجتماعی    

 ×××          (    % 3)هزینه بیمه بیکاری   

 ×××             حق بیمه پرداختنی                                  

 

 پرداخت حقوق و دستمزد  ( ثبت3

 ×××         حقوق و دستمزد پرداختنی    

  ×××                                     بانک                          

 

 

 ( ثبت مربوط به تخصیص هزینه حقوق و دستمزد 4

 ×××        (1)کنترل کاالی در جریان ساخت 

 ×××                       (2)کنترل سربار ساخت 

 ×××                        (3)کنترل سربار فروش

 ×××                        (4)کنترل سربار اداری

 ×××  هزینه )کنترل( حقوق و دستمزد                             

 

 (1) =دستمزد مستقیم  –دستمزد اوقات تلف شده 

 (2)= یم تولیدی مستقیم و غیرمستقیم تولیدی + دستمزد غیرمستق +

دستمزد اوقات تلف شده فوق العاده اضافه کار + فوق العاده شب کاری+ فوق العاده نوبت کاری+ فوق العاده روز جمعه+

 + هزینه بیمه اجتماعی و بیکاری دستمزد مستقیم و غیرمستقیم تولیدی +دستمزد ایام مرخصی مربوط به دستمزد 

 (3) =ت فروش+ دستمزد مرخصی سهم قسمت فروش+دستمزد فروش هزینه بیمه اجتماعی و بیکاری سهم قسم

 (4) = دستمزد مرخصی قسمت اداری+دستمزد قسمت  اداری+قسمت اداری هزینه بیمه اجتماعی و بیکاری سهم
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 ( ثبت پرداخت کسورات قانونی5

 ×××          صندوق اجرائیات    

     ×××     حق بیمه پرداختنی      

 ×××             مالیات پرداختنی 

 ×××         بانک                                   

 

 ثبت پرداخت کسور توافقی (6

 ×××     بدهی به شرکت تعاونی    

 ×××         اقساط وام                   

 ×××                   بانک                                              

 

سهامی آذراب اطالعات مربوط به لیست حقوق و دستمزد اسفندماه سال جاری را به شرح زیر اعالم  شرکت:  3مثال 

 نموده است.

 است.ریال  3،800،000 ریال و جمع دستمزد غیر مستقیم مبلغ8،200،000جمع دستمزدمستقیم مبلغ  -

 و وی بین بخش های اداری وتوزیعدستمزد غیر مستقیم مربوط به کارخانه است و باقیمانده به طور مسا از % 70 -

 فروش سرشکن گردیده است.

 اضافه گردد. به جمع حقوق ودستمزد است که بایدریال  1،200،000 دستمزد ایام مرخصی مربوط به اسفندماه مبلغ -

 حقوق و دستمزد ناخالص می باشد.%3و حق بیمه بیکاری معادل%20و سهم کارفرما %7حق بیمه سهم کارگر -

 :عبارت است ازد ستمزدورمربوط به حقوق وسایر کس -

صندوق اجرا  –ریال  400،000وام اقساط  -ریال  200،000 شرکت تعاونی -ریال  250،000مالیات بر حقوق و دستمزد 

 ریال. 1،500،000مساعده  –ریال  150،000

 اوقات تلف شده وجود داشته است.ریال  550،000در اسفند ماه معادل مبلغ -

 مطلوبست:
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 ؛ثبت عملیات مربوط به لیست حقوق و دستمزد در دفتر روزنامهلف(ا

 ه حقوق و دستمزد در دفتر روزنامه؛ثبت مربوط به تسهیم هزینب( 

 ج(تهیه لیست حقوق و دستمزد کارگران.

 

 الف(

  3،800،000+  8،200،000 = 12،000،000                                    کل حقوق و دستمزد 

  12،000،000 × % 7 = 840،000                                                       کارگر  بیمه سهم

    12،000،000+  1،200،000=  13،200،000          حقوق و دستمزد با ذخیره ایام مرخصی

    

   13،200،000             کنترل حقوق و دستمزد

   840،000         بیمه سهم کارگر                                      

   250،000                          مالیات                                     

 1،200،000ذخیره ایام مرخصی                                          

  400،000                     اقساط وام                                     

   1،500،000                      مساعده                                     

 200،000                شرکت تعاونی                                   

   150،000                        اجرائیات                                   

   8،660،000         حقوق پرداختنی                                   

 ثبت لیست حقوق و دستمزد 

 ب(

  3،800،000 × % 70=  2،660،000                                                        دستمزد غیرمستقیم کارخانه    

  3،800،000 × % 15 = 570،000                                                        دستمزد غیرمستقیم بخش اداری       

  3،800،000 × % 15 = 570،000                                         توزیع و فروش  دستمزد غیرمستقیم بخش       
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                             8،200،000 × % 23 =  1،886،000                                     دستمزد مستقیم  و اجتماعی بیمه بیکاری    

   2،660،000 × % 23 = 611،800                        کارخانه دستمزد غیرمستقیم و اجتماعی بیمه بیکاری

  570،000 × % 23 = 131،100                                                      بخش اداری و اجتماعی بیمه بیکاری        

 570،000 × % 23 =  131،100                                        بخش توزیع و فروش و اجتماعی کاریبیمه بی

𝟖,𝟐𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 = 820،000                          سهم دستمزد مستقیم از دستمزد ایام مرخصی    

𝟏𝟐,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎
 × 1،200،000  

𝟑𝟖𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 = 380،000                     مزد ایام مرخصیسهم دستمزد غیرمستقیم از دست   

𝟏𝟐,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎
 × 1،200،000  

  380،000 × % 70 = 266،000                                        سهم بخش کارخانه از دستمزد ایام مرخصی   

 380،000 × %15=  57،000                                               سهم بخش اداری از دستمزد ایام مرخصی 

 380،000 × % 15 = 57،000                                  سهم بخش توزیع و فروش از دستمزد ایام مرخصی

  12،000،000 × % 20 = 2،400،000هزینه بیمه اجتماعی                                                                                

  12،000،000 × % 3 = 360،000هزینه بیمه بیکاری                                                                              

             

 (1) =دستمزد مستقیم  –دستمزد اوقات تلف شده  = 8،200،000   -   550،000 =  7،650،000

 (2)= + دستمزد غیرمستقیم تولیدی شده  +دستمزد اوقات تلف

سهم دستمزد  + هزینه بیمه اجتماعی و بیکاری دستمزد مستقیم و غیرمستقیم تولیدی +دستمزد ایام مرخصی

  مستقیم و غیرمستقیم تولیدی

6،793،800 =  611،800  +1،886،000  +266،000  +820،000 + 550،000  +2،660،000 = (2) 

 (3) =و بیکاری سهم قسمت فروش+ دستمزد مرخصی سهم قسمت فروش+دستمزد فروش  هزینه بیمه اجتماعی

    758،100 = 57،000  +131،100  +570،000 = (3) 

  (4) = دستمزد مرخصی سهم قسمت اداری+دستمزد قسمت  اداریقسمت اداری+هزینه بیمه اجتماعی و بیکاری 

   758،100 = 57،000  +131،100  +570،000 = (4) 
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  7،650،000                   (1)کنترل کاالی در جریان ساخت

 6،793،800                                  (2)کنترل سربار ساخت

            758،100                                      (3)کنترل سربار اداری

   758،100                        (4)کنترل سربار توزیع و فروش

 2،400،000هزینه بیمه اجتماعی سهم کارفرما                                                  

   360،000      هزینه بیمه بیکاری سهم کارفرما                                                 

 13،200،000          کنترل حقوق و دستمزد                                                      

 ثبت تسهیم حقوق و دستمزد

 

 ج( تهیه لیست حقوق و دستمزد:

 خالص پرداختی کسورات حقوق  و دستمزد   

نام و نام 

 خانوادگی

جمع حقوق و 

 مزایا

حقوق 

 مشمول بیمه

اقساط  مالیات بیمه

 وام

شرکت  اجرائیات مساعده

 تعاونی

 حقوق پرداختنی

 8،660،000 200،000 150،000 1،500،000 400،000 250،000 840،000 12،000،000 13،200،000 کارگران

 

 

  :باشدمی 1393اطالعات زیر مربوط به لیست حقوق و دستمزد شرکت تولیدی گیالن در پایان آبان ماه : 4مثال 

 ریال  75،000،000کل حقوق و دستمزد آبان ماه  -

 ریال 60،000،000حقوق و دستمزد مشمول بیمه  -

 ریال  2،183،500د  حقوق و دستمز مالیات -

 باشد.کل حقوق و مزایا می % 3دستمزد ایام مرخصی برآورد شده معادل  -

ریال ـ اقساط وام  1،200،000ریال ـ صندوق اجرا  8،000،000کسورات حقوق و دستمزد: مساعده سایر  -

 ریال  3،000،000
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 مطلوبست محاسبه:

 لیست حقوق و دستمزد در دفتر روزنامه،و تهیه  الف( ثبت 

 های اجتماعی و بیکاری سهم کارفرما،ب( محاسبه و ثبت حق بیمه

 ج( ثبت پرداخت حقوق،

 د(ثبت پرداخت حق بیمه.

 

  60،000،000×  %7=  4،200،000بیمه سهم کارگر             

  75،000،000×  % 3 = 2،250،000ذخیره دستمزد ایام مرخصی                 

  77،250،000د        کنترل حقوق و دستمز   30/8/93

  2،250،000    ذخیره ایام مرخصی                                                          

  4،200،000   حق بیمه پرداختنی                                                           

  2،183،500   اختنی               مالیات پرد                                               

  1،200،000          صندوق اجرا                                                                  

  8،000،000            مساعده                                                                      

  3،000،000             اقساط وام                                                                 

  56،416،500حقوق و دستمزد پرداختنی                                                 

 

 خالص پرداختی کسورات حقوق  و دستمزد   

نام و نام 

 خانوادگی

جمع حقوق و 

 مزایا

حقوق 

مشمول 

 بیمه

اقساط  اتمالی بیمه

 وام

 حقوق پرداختنی  اجرائیات مساعده

 56،416،500  1،200،000 8،000،000 3،000،000 2،183،500 4،200،000 60،000،000 77،250،000 کارگران
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 ب(  

  60،000،000×  % 20  = 12،000،000       حق بیمه اجتماعی سهم کارفرما   

  60،000،000×  %3 = 1،800،000                         حق بیمه بیکاری          

  12،000،000هزینه بیمه اجتماعی            30/8/93

  1،800،000هزینه بیمه بیکاری                           

  13،800،000حق بیمه پرداختنی                                                    

 ری و اجتماعی سهم کارفرماهای بیکاثبت حق بیمه              

 

 56،416،500حقوق و دستمزد پرداختنی            30/8/93ج(  

 56،416،500بانک                                                                                 

 ثبت پرداخت حقوق                 

 

 12،000،000+  4،200،000+  1،800،000 = 18،000،000بیمه پرداختنی                             کل حق                                     د(

  18،000،000ی پرداختنی       حق بیمه      30/8/93

 18،000،000بانک                                                                   

 هثبت پرداخت حق بیم                 

                                                                                          

 محاسبه و ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی:

ایام مرخصی، پس از استفاده کارکنان از مرخصی استحقاقی، چنانچه در واحدها و مؤسسات تولیدی هزینه دستمزد 

-ار مربوطه، منظور گردد، باعث افزایش بهای تمام شده محصوالت تولید شده در ماههای سربیک جا به حساب هزینه

شود. چرا که هزینه دستمزد ایام مرخصی کارگر در مقابل کار انجام اند، میهایی که کارکنان از مرخصی استفاده نموده

هش حجم تولید، به علت ثابت در زمان مرخصی کارگر، از حجم تولید کاسته شده و با کانشده خواهد بود. همچنین 

بنابراین برای رفع  یابد.م هزینه، بهای تمام شده محصوالت ساخته شده در این مدت افزایش میبودن بسیاری از اقال

ی شود. در این روش، در ابتدای هر دورهاین اشکاالت، از روش ایجاد ذخیره برای دستمزد ایام مرخصی استفاده می
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هزینه حقوق و دستمزد شود تقسیم می 12م مرخصی کارگران برای یک سال محاسبه و بر مالی حقوق و دستمزد ایا

 شود.خصی هر ماه محاسبه شود. در پایان هر ماه، در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد ثبت زیر انجام میمرایام 

 

 ×××    کنترل حقوق و دستمزد      

 ×××    ام مرخصی    ذخیره دستمزد ای                              

  ×××       حقوق و دستمزد پرداختنی                                 

 ثبت )لیست( هزینه دستمزد

  

 ×××کنترل کاالی در جریان ساخت                        

 ×××کنترل سربار ساخت)ذخیره مرخصی(             

 ×××وق و دستمزد           کنترل حق                                     

 ثبت تخصیص هزینه دستمزد 

 

نماید، دستمزد وی از محل ذخیره دستمزد ایام مرخصی انباشته هنگامی که کارگر از مرخصی استحقاقی استفاده می

 شده پرداخت و به صورت زیر ثبت خواهد شد:

 ×××ذخیره دستمزد ایام مرخصی        

 ×××بانک                                                              

 ثبت پرداخت دستمزد ایام مرخصی  

  

کند و ریال دستمزد دریافت می 10،800،000آقای رادمنش یکی از کارکنان خط تولید کارخانه، ماهیانه مبلغ  :  5 مثال

و دستمزد وی در پایان  باشد. مطلوبست ثبت لیست حقوقمستحق استفاده از یک ماه مرخصی استحقاقی ساالنه می

 مهرماه.

  10،800،000 ÷ 12=   900،000دستمزد ایام مرخصی ماهیانه         10،800،000+  900،000 = 11،700،000کنترل دستمزد        
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 11،700،000کنترل حقوق و دستمزد         

 900،000      ذخیره دستمزد ایام مرخصی                                    

   10،800،000    حقوق و دستمزد پرداختنی                                    

 ثبت )لیست( هزینه دستمزد 

 

 10،800،000          کنترل کاالی در جریان ساخت   

        900،000                                          کنترل سربار

   11،700،000ل حقوق و دستمزد           کنتر                               

 ثبت تخصیص هزینه دستمزد

  

در دی ماه، آقای رادمنش از مرخصی استحقاقی خود استفاده کرده باشد، :  با توجه به مثال قبل، چنانچه  6مثال 

 مطلوبست ثبت پرداخت دستمزد ایام مرخصی وی.

 900،000ذخیره دستمزد ایام مرخصی        

 900،000بانک                                                             

 ثبت پرداخت دستمزد ایام مرخصی  

 

 هزینه پاداش ساالنه:

یات سال گذشته و حداقل ی مالی ، هنگام برآورد بودجه دستمزد، مبلغ پاداش ساالنه بر اساس تجربدر ابتدای هر دوره

ها منعکس شود، بهای تمام ی مالی در حسابمبلغ پاداش در آخرین ماه دوره چنانچه  شود.برآورد و ثبت میدستمزد 

ی مالی، به طور شده محصول در آن ماه افزایش قابل توجهی خواهد یافت. به همین دلیل مبلغ پاداش را در طول دوره

 )مشابه ذخیره ایام مرخصی(شود.یکسان در هر ماه محاسبه و ثبت می
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بینی در ابتدای دوره باشد. طبق پیشریال می 15،000،000ابت ماهانه کارخانه تولیدی سپیدار متوسط حقوق ث: 7مثال 

های متفاوت حقوق و های مرتبط با بخشباشد. نسبتبرابر متوسط حقوق ثابت ماهانه می 5/2مالی، پاداش ساالنه 

 % 8قسمت فروش و  %12لیدی، مستقیم تودستمزد غیر% 15دستمزد مستقیم، % 65 .باشددستمزد به شرح زیر می

 قسمت اداری. مطلوبست:

 ماه، آبانالف( محاسبه و ثبت ذخیره پاداش 

 آبان.ب( ثبت تخصیص)تسهیم(  پاداش و دستمزد در 

 

  15،000،000×  5/2 = 37،500،000پاداش ساالنه                

  37،500،000 ÷ 12 = 3،125،000پاداش ماهانه                  

  18،125،000کنترل حقوق و دستمزد         30/8/93

  3،125،000ذخیره پاداش                                                        

  15،000،000دستمزد پرداختنی                                                

 ثبت پاداش فروردین ماه 

 

  9،750،00 = 65 %  ×15،000،000                                                 2،031،250 = 65 %  ×3،125،000 

2،250،000  =15 %  ×15،000،000                                                    468،750 = 15 %  ×3،125،000  

1،800،000 = 12 %  ×15،000،000                                                    375،000 = 12 %  ×3،125،000  

1،200،000 = 8 %  ×15،000،000                                                      250،000 = 8 %  ×3،125،000 

 کنترل سربار ساخت  = 2،250،000+  2،031،250 + 468،750 = 4،750،000

 کنترل سربار فروش  = 1،800،000 + 375،000=  2،175،000

 کنترل سربار اداری  = 1،200،000 + 250،000 = 1،450،000

 

  9،750،000کنترل کاالی در جریان ساخت      31/1/91

  4،750،000          کنترل سربار ساخت                 

     2،175،000            کنترل سربار فروش                

  1،450،000                کنترل سربار اداری              

  18،125،000کنترل حقوق و دستمزد                                         
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 سؤاالت تستی:   

 گردد. هزینه حقوق و دستمزد در واحدهای تولیدی، به ..................... اضافه می -1

 های تجارید( هزینه         قیمت تمام شده کاال ج(     های غیرعملیاتی  ب( هزینه     های عملیاتی   الف(هزینه

 گویند....... .......... را گرددمی هزینه کار انجام شده که مستقیما در جهت ساخت محصول پرداخت یا تعهد -2

 ( دستمزد مستقیمد                        ج( مزایای کار                         کاری اضافه( ب                 الف( سربار ساخت

 دستمزد غیرمستقیم عبارتست از: – 3

 الف( دستمزدی که در ارتباط مستقیم با تولید مشخص و معینی باشد.

 ای است که به طور مستقیم در ساخت محصول صرف نشده است.ب( هزینه کار انجام شده

 .شودرداخت مینجام شده تولیدی در یک مدت معین پج( وجوهی است که برای کار ا

 د(زمانی که طبق روال عادی کار الزم است.

 باشد؟ها نمیاتالف وقت در کارخانهکدام گزینه از دالیل  -4

 موقع مواد به کارخانهدن بهفاده از مواد نامرغوب     د( رسیآالت     ب( قطع جریان برق   ج(استالف( خرابی ماشین

 بی بدهکار می شود ؟زمان پرداخت دستمزد ایام مرخصی به کارکنان چه حسا -5

  مرخصی ایام دستمزد ذخیره(  د       ساخت سربار کنترل(  ج      بانک(  ب       الف ( هزینه دستمزد ایام مرخصی

 چه حسابی بدهکار خواهد شد؟ ،در موسسات تولیدی برای تخصیص هزینه حقوق و دستمزد به حساب تولید -6

 حقوق هزینه حساب( د    ج( حساب کاالی در جریان ساخت         سربار لکنتر( ب        الف( کنترل حقوق و دستمزد

 .شودولید اصطالحا .......... گفته میهای غیر مستقیم تدر موسسات تولیدی هزینه -7

 ربارس( د                                      ج( هزینه        تولید های هزینه( ب               الف( هزینه های عمومی

 سسات تولیدی نمی باشد؟ؤوشهای پرداخت حقوق و دستمزد در مکدام گزینه از ر  -8

 .الف( پرداخت دستمزد برمبنای زمان و ساعت کار 

 .ب( پرداخت دستمزد برمبنای پارچه کاری

 .ج( پرداخت دستمزد برمبنای سهیم کردن در سود
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 .آزاد د( پرداخت دستمزد برمبنای تناوب 

 ایام مرخصی کارکنان که به طور مستقیم در تولید کار می کنند به چه حسابی بدهکار می شود؟ هزینه دستمزد -9

 سربار ساخت( د         ج( هزینه حقوق و دستمزد       فروش و توزیع سربار( ب     الف( سربار اداری و تشکیالتی

 ار بدهکار نمی شود؟در ثبت تسهیم هزینه حقوق کدام یک از موارد زیر به حساب کنترل سرب -10

 اضافه العاده فوق( د          یج( دستمزد ایام مرخص      ( حق بیمه سهم کارگرب          الف( حق بیمه سهم کارفرما

 کاری

 در کارگاههای تولیدی فوق العاده اضافه کاری با چه حسابی بدهکار می شود؟ -11

( هزینه حقوق و د      ( کنترل سربار ساختج      اداری ب( کنترل سربار       الف( کنترل کار در جریان ساخت

 دستمزد

 کدام مورد از وظایف حسابداری بهای تمام شده از دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد نمی باشد؟ -12

 .محصول شده تمام بهای گزارش در مستقیم دستمزد هزینه و شده انجام کار  الف( درج زمان

 .مزد غیر مستقیم در برگه های تجزیه و تحلیل( ثبت و تخصیص هزینه دستب

 .ج( طبقه بندی لیست حقوق و دستمزد برحسب نوع کار دوایر و مراحل تولید

 .د( ارائه گزارشها و اطالعات مربوط به حقوق و دستمزد

 فوق العاده اضافه کاری کارگران در کدام یک از طبقات زیر قرار می گیرد؟ -13

 سربار متغیر مستقیم( د          ج( سربار متغیر غیر مستقیم   مستقیم غیر ثابت سربار( ب     الف( سربار ثابت مستقیم

مبلغی که باید به حساب  ،ریال باشد 200،000ریال و دستمزد غیرمستقیم  600،000اگر دستمزد مستقیم جمعا  -14

 هزینه بیمه اجتماعی منظور گردد کدام است؟

 120،000( د                                216،000( ج                               160،000( ب                        184،000الف( 

 جهت تهیه گزارش کارکرد ابتدا به کدام از موارد زیر می بایست مراجعه نمود؟ -15 

 پرسنلی اطالعات( د                          عتکارت ساج(                                بایگانی( ب      الف( لیست حقوق ماه قبل

ل باشد و پاداش سالیانه معادل ریا 90،000،000در صورتی که جمع حقوق و مزایای ماهانه کارگران یک کارگاه مبلغ -16

 دو ماه حقوق و مزایایی ماهانه کارگران پیش بینی شود،ذخیره پاداش یک ماه کارگران عبارت است از :

 ریال 1،250،000ریال              د(  7،500،000ریال                     ج(  15،000،000ریال             ب( 180،000،00  الف(
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 شود؟زیر دستمزد مستقیم تولیدی محسوب می  از مواردکدام یک  -17

 العاده آن     و فوقکاری ب( دستمزد ساعات اضافه                                  الف( دستمزد سرکارگران    

 کاری کارگران خط تولیدد( دستمزد عادی ساعات اضافه                                    ج( دستمزد ایام مرخصی   

 شوند؟ها به ترتیب بدهکار و بستانکار میهنگام ایجاد ذخیره دستمزد ایام مرخصی کارگران، کدام حساب -18

 ذخیره دستمزد ایام مرخصی  –ب( کنترل حقوق و دستمزد                                  بانک    –الف( هزینه حقوق 

 ذخیره دستمزد ایام مرخصی –د( بانک              بانک    –ج( ذخیره دستمزد ایام مرخصی 

 کاری، ................ در طرح تشویقی پارچه-19

 شود.ن میالف( یک نرخ ساعتی برای تولید هر واحد محصول تعیی

 شود.ب( یک زمان واقعی برای تولید هر واحد محصول محاسبه می

 شود.ج( استاندارد در قالب زمان الزم برای تولید کل مشخص می

 شود.د(حداقل دستمزد به کارگران پرداخت می

شد. اگر باریال می 2،000دقیقه تعیین شده است و نرخ هر ساعت کار  12زمان الزم برای ساخت یک محصول  -20

 واحد محصول تولید کند، دستمزد استحقاقی یک ساعت این کارگر چقدر است؟ 4کارگری در هر ساعت 

 ریال 2،500د(           ریال    2،200ج(                           ریال      2،000ب(         ریال     1،800الف( 

 شود؟میهنگام پرداخت حقوق و دستمزد، کدام حساب بستانکار  -21

 الف( بانک                     ب( کنترل حقوق و دستمزد           ج( سربار ساخت           د( کاالی در جریان ساخت

 شوند؟هزینه حقوق و دستمزد کارکنان خط تولید، در زمان تسهیم به چه حسابی بدهکار می -22 

 د( سربار توزیع و فروش             ج( سربار اداری          ب( کاالی در جریان ساخت            الف( مساعده      

واحد  680ساعت  8، یک ساعت تعیین شده است. اگر کارگری در مدت واحد از محصول معینی 80برای ساخت  -23

 ریال باشد، مبلغ دستمزد این کارگر کدام است؟ 1000محصول تولید کند و نرخ دستمزد ساعتی آن 

 ریال 8،200د(       ریال           8،000ج(         ریال                      6،800ب(          ریال     8،500الف(

 شوند؟ها به ترتیب بدهکار و بستانکار میدستمزد ایام مرخصی کارگران، کدام حساب پرداختهنگام   -24

 ذخیره دستمزد ایام مرخصی  –ل حقوق و دستمزد ب( کنتر                                    بانک    –الف( هزینه حقوق 
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 ذخیره دستمزد ایام مرخصی –د( بانک                 بانک    –ج( ذخیره دستمزد ایام مرخصی 

-های تولیدی، دستمزد ساعت کار عادی به چه حسابی بدهکار میبرای ثبت تسهیم حقوق و دستمزد در کارگاه -25

 شود؟

 کنترل سربار فروش       ج( کاالی در جریان ساخت     د( کنترل سربار اداریب(      الف( کنترل سربار ساخت   

 شود؟در ثبت تسهیم هزینه حقوق کدام یک از موارد زیر به حساب کنترل سربار بدهکار نمی -26

 د( حق بیمه سهم کارگر      ج( حق بیمه سهم کارفرما        کاری    العاده نوبتب( فوق     کاری   العاده اضافهالف( فوق

در مؤسسات تولیدی معموال برای ثبت هزینه حقوق و دستمزد مربوط به لیست حقوق، از چه حسابی استفاده  -27

 شود؟می

 د( سربار ساخت     ج( کنترل حقوق و دستمزد            ب( هزینه حقوق و دستمزد               الف( حساب تولید   

سنجی، زمان الزم برای تولید یک واحد محصول را باشد. دایره زمانریال می 1،200عتی کارگری نرخ دستمزد سا -28

کاری، واحد کاال تولید کند، بر اساس پارچه 8ساعت کار خود،  6ساعت تعیین نموده است. اگر یک کارگر در  5/1

 ساعت چه مبلغی است؟ 6دستمزد کارگر در 

 ریال 10،000ریال                            د(  14،400ریال                             ج( 9،600ب( ریال                  8،400الف( 

 شود؟کدام حساب بدهکار میهنگام ثبت لیست حقوق و دستمزد،  -29

 ف و بد( ال        ج( کنترل حقوق و دستمزد              ب( کنترل سربار         الف(کاالی در جریان ساخت    

 باشد؟آرتیکل حسابداری کترل حقوق و دستمزد بدهکار و حساب ذخیره پاداش بستانکار، بیانگر کدام گزینه می -30

 ها   ب( محاسبه و برآورد پاداش کارکنان و ثبت در حساب                                        الف( پرداخت پاداش به کارکنان    

 د( همه موارد                             به حساب تولید   ج( انتقال هزینه پاداش  

به واحد  % 20به دایره تولیدی،  % 50باشد که ریال می 400،000هزینه حقوق و دستمزد تیرماه شرکت تولیدی خزر  -31

 شود؟میاداری و مابقی به واحد فروش تعلق دارد. در زمان تسهیم، کاالی در جریان ساخت به چه مبلغی بدهکار 

 ریال 1،200،000د(                ریال   800،000ج(                         ریال   4،000،000ب(                  ریال     2،000،000الف( 

 کدام گزینه در ارتباط با ثبت و انتقال هزینه حقوق و دستمزد به حساب تولید صحیح است؟ -32

 دستمزد پرداختنی بستانکار       –ر کنترل حقوق و دستمزد بدهکاالف( 

 کنترل حقوق و دستمزد بستانکار –ب( کاالی در جریان ساخت و کنترل سربار بدهکار 
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 کنترل حقوق و دستمزد بستانکار –ج( کاالی در جریان ساخت بدهکار  

 کاالی در جریان ساخت بستانکار –د( کنترل حقوق و دستمزد بدهکار 

مالی ، هنگام برآورد بودجه دستمزد، مبلغ پاداش ساالنه بر اساس .................... برآورد و  یدر ابتدای هر دوره -33

 شود.ثبت می

 ب( دوبرابر حداقل دستمزد ماهانه                الف( تجربیات سال گذشته و حداقل دستمزد    

 دد(همه موار                ج( تصمیم هیأت وزیران و حداقل دستمزد    

 شود؟های تولیدی انجام میها معموال در حسابداری دستمزد شرکتکدام فعالیت -34

 د( هر سه مورد    ج( تخصیص هزینه دستمزد     ب( محاسبه جمع هزینه دستمزد     الف( ثبت اوقات کار   

-اخت بدهکار میی در جریان سکدام یک از موارد زیر به حساب کاال ،در ثبت تسهیم هزینه حقوق و دستمزد -35

 شود؟

 د( دستمزد ایام مرخصی              ج( دستمزد مستقیم               ب( حق بیمه اجتماعی     الف( دستمزد غیرمستقیم   

به  % 20به دایره تولیدی،  % 50باشد که ریال می 4،000،000هزینه حقوق و دستمزد تیرماه شرکت تولیدی خزر  -36

در زمان ریال دستمزد اوقات تلف شده،  67،000در صورت وجود   واحد فروش تعلق دارد. واحد اداری و مابقی به

 شود؟تسهیم، کاالی در جریان ساخت به چه مبلغی بدهکار می

 ریال 4،067،000د(               ریال     2،000،000ج(                   ریال    1،933،000ب(           ریال      2،067،000الف(

 شود؟هنگام تخصیص پاداش به حساب کارگران، در دفاتر چه ثبتی انجام می -37

    حساب بانک بستانکار     –الف( حساب ذخیره پاداش بدهکار 

 ذخیره پاداش بستانکار  –ب( بانک بدهکار 

  ذخیره پاداش بستانکار –ج( کنترل حقوق و دستمزد بدهکار 

 دستمزد بستانکار کنترل حقوق و –( ذخیره پاداش بدهکار د

 64چنانچه جمع کارکرد او در هفته  ریال است. 12،500برمبنای حقوق پایه   آقای شادمانینرخ دستمزد ساعتی  -38

ساعت از کار عادی وی در شب انجام شده باشد )غیر  8که ساعت باشد فوق العاده اضافه کاری نامبرده در صورتی

 نوبت کار( چه مبلغ است؟

 18،750( د                          140،000ج(                           100،000( ب                             13،500الف( 
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 دستمزد استحقاقی آقای شادمانی چه مبلغی خواهد بود؟ ،  38ل  با توجه به سؤا -39

 940،000( د                         935،000( ج                    887،500( ب                             865،000الف( 

مبلغی که باید به حساب  ،ریال باشد 200،000ریال و دستمزد غیرمستقیم  600،000اگر دستمزد مستقیم جمعا  -40

 کدام است؟ ،هزینه بیمه اجتماعی منظور گردد

 120،000( د                             216،000( ج                    160،000( ب                                   56،000الف( 

 به کدام حساب بدهکار می شود؟ هپرداخت دستمزد مربوط،هنگام استفاده از مرخصی استحقاقی  -41

 دستمزد هزینه( د             ج( ذخیره ایام مرخصی           ساخت سربار( ب            الف( کار در جریان ساخت

ساعت آن  50ساعات بوده است که  1200د ساعات کاری کارگران در واحد تولیدی کیان در طی آذرماه بالغ بر تعدا -42

چه مبلغی در ثبت تسهیم  ،ریال باشد 2000اگر متوسط نرخ دستمزد ساعتی کارگران  .اوقات تلف شده بوده است

 اخت منظور می شود؟هزینه حقوق و دستمزد به بدهکار یا بستانکار حساب کاالی در جریان س

ریال  2400،000( کنترل کاالی در جریان ساخت ب    ریال بدهکار  2400،000الف( کنترل کاالی در جریان ساخت 

 بستانکار

 بستانکار 2300،000د( کنترل کاالی در جریان ساخت        ریال بدهکار  2300،000ج( کنترل کاالی در جریان ساخت 

ی کارگران خط تولید و سرپرستان دوایر تولیدی به ترتیب به چه حسابهایی سرشکن هزینه دستمزد ایام مرخص -43

 می شود؟

 دو به حساب کنترل کاالی در جریان ساخترب( ه        ساخت سربار کنترل –الف( کنترل کاالی در جریان ساخت 

 کنترل سربار ساختد( هردو به حساب              ساخت جریان در کاالی کنترل –ج( کنترل سربار ساخت 

 در ثبت تسهیم هزینه کدام یک از موارد زیر به حساب کنترل سربار بدهکار نمی باشد؟ -44

 کاری اضافه العاده فوق( د           بیکاریج( حق بیمه           کارگر سهم بیمه حق( ب        الف( حق بیمه سهم کارفرما

 دهد؟ر دفتر نشان میکدام گزینه ثبت حق بیمه سهم کارفرما را د -45

 بانک بستانکار –حق بیمه پرداختنی بستانکار    ب(حق بیمه پرداختنی بدهکار  –الف(هزینه بیمه اجتماعی بدهکار 

 بانک بستانکار –حق بیمه پرداختنی بستانکار                 د( حساب پرداختنی بدهکار  –ج(هزینه حقوق بدهکار 

ریال بستانکار. این ثبت مربوط به کدام  150،000ریال بدهکار و حساب بانک  150،000حساب ذخیره ایام مرخصی  -46

 باشد؟رویداد زیر می
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 های تولیدب( انتقال هزینه ایام مرخصی در حساب    ها  الف( محاسبه و برآورد حقوق ایام مرخصی پرسنل در حساب

 های تولیددر حساب پاداش( انتقال هزینه د                            ها  پرسنل در حساب پاداشمحاسبه و برآورد ج( 

ها به ترتیب بدهکار و بستانکار زمان پرداخت هزینه بیمه توسط کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی، کدام حساب -47

 شوند؟می

 بیمه پرداختنی    –انک بیمه پرداختنی                                                      ب( ب –الف( هزینه بیمه 

 بانک -هزینه بیمه                                                         د( بیمه پرداختنی  –ج( بیمه پرداختنی  

واحد تولید کند و نرخ  7دقیقه است. اگر کارگری در یک ساعت  12زمان الزم برای ساخت یک واحد محصول  -48

 کاری چقدر است؟ل باشد، دستمزد ساعتی وی بر اساس پارچهریا 1،000دستمزد ساعتی وی 

 ریال 1،600د(              ریال            1،400ج(                     ریال    1،200ریال                     ب(  1000الف( 

 شود؟مشخص می های تشویقی، تعداد تولید استاندارد یک ساعت، توسط کدام دایرهجهت استفاده از طرح -49

 ریزی تولید      ب( دایره زمان سنجی     ج(حسابداری بهای تمام شده    د( حسابداری حقوق و دستمزد الف( برنامه

اگر حقوق بر اساس تعداد تولید شده ضرب در نرخ دستمزد هر واحد تولید، محاسبه و پرداخت شود، به این روش  -50

 گویند؟پرداخت چه می

 کارید( پارچه              ب(طرح تشویقی                     ج( کارمزد ساعتی                          الف( کارمزد   

ماهانه برابر حقوق  5/2، است. اگر عیدی و پاداش ساالنه  241،920،000دستمزد کارگران یک کارگاه ساالنه  -51

 شود؟پرداخت شود، ذخیره پاداش هر ماه چه مبلغی ثبت می

 ریال 6،000،000ریال                       د( 5،200،000ریال                    ج( 5،000،000ریال         ب(  4،200،000لف(ا

 اوقات تلف شده در کدام یک از طبقات زیر قرار دارد؟ -52

 تی        د( سربار ساختالف( سود و زیان              ب( حقوق و دستمزد                ج( سربار اداری و تشکیال

ریال بستانکار. این ثبت مربوط به  200،000ریال بدهکار و حساب ذخیره پاداش  200،000کنترل حقوق و دستمزد  -53

 کدام رویداد زیر است؟

 هادر حسابالف( پرداخت پاداش به کارکنان                                         ب( محاسبه و برآورد پاداش کارکنان و ثبت 

 ج( انتقال هزینه پاداش به حساب تولید                              د( هیچ کدام از موارد فوق.
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 شوند؟ها به ترتیب بدهکار و بستانکار می، کدام حساببرای ثبت حق بیمه بیکاری -54

 حق بیمه پرداختنی   -ری  حق بیمه پرداختنی            ب( هزینه بیمه بیکا –های اجتماعی الف(هزینه بیمه

 هزینه بیمه بیکاری –حق بیمه بیکاری                            د( هزینه بیمه اجتماعی  –ج( حق بیمه پرداختنی 

 محاسبه زمان کار انجام شده جهت پرداخت دستمزد به استناد کدام کارت می باشد؟ -55

 سفارش هزینه کارت( د                      ج( کارت حساب مواد                ب( کارت ساعت               الف( کارت اوقات کار
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 مسائل:   

ریال کار انجام داده است. مطلوبست محاسبه و  80،000ساعت با دستمزد ساعتی  58کارگری در طول یک هفته  -1

 ثبت هزینه دستمزد.

 

دقیقه تعیین نموده است. نرخ دستمزد ساعتی  6اخت یک واحد محصول را ، زمان الزم برای سسنجیدایره زمان -2

-واحد کاال تولید نموده 48ساعت  4واحد و کارگر دوم در مدت  88ساعت  8باشد. کارگر اول در مدت ریال می 2،300

 کاری.ارچهاند. مطلوبست محاسبه دستمزد استحقاقی  یک ساعت هر کدام از کارگرها با استفاده از طرح تشویقی پ

 

 با توجه به اطالعات زیر دستمزد استحقاقی آقای احمدی را محاسبه و ثبت تخصیص دستمزد را انجام دهید. -3

 ریال. 60،000ساعت از کار عادی در شب انجام شده است، نرخ دستمزد ساعتی  10ساعت ،  50کارکرد هفته 

 

کار صبح ساعت و نوبت 44ساعات کارکرد وی در هفته ریال و  62،000در صورتی که نرخ دستمزد ساعتی کارگری  -4

 های هزینه و تخصیص را انجام دهید.و شب باشد، دستمزد استحقاقی وی برای دو هفته محاسبه و ثبت

 

واحد  15باشد. کارگری در یک ساعت دقیقه می 5ن مجاز برای ساخت یک واحد محصول طبق استاندارد زما -5

ریال باشد، دستمزد استحقاقی یک ساعت وی را بر  9،000نرخ دستمزد ساعتی وی  محصول تولید کرده است. اگر

 کاری مستقیم به دست آورید.اساس طرح پارچه

 

کند و حق ریال دستمزد دریافت می 4،400،000ای خانم مهرافزا یکی از کارکنان مستقیم خط تولید است که هفته -6

های حسابداری الزم برای انعکاس هزینه دستمزد ماهانه وی را . ثبتاستفاده از چهارهفته مرخصی را در سال دارد

 در دفتر روزنامه بنویسید.برای خردادماه 
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ریال برآورد  8،400،000حقوق و دستمزد مستقیم و غیر مستقیم شرکت تولیدی اسفندیار  جمع مالی دوره آغاز در -7

 مربوط %35 مستقیم غیر دستمزد از. باشدمی مستقیم غیر دستمزد بقیه و مستقیم دستمزد آن  % 60شده است که 

 ش است.فرو و توزیع سربار به مربوط بقیه و تشکیالتی و اداری سربار به مربوط %40 ، ساخت سربار به

ریال و هزینه مرخصی کار  252،000دهد که هزینه مرخصی کار مستقیم مبلغ رآورد ساالنه ایام مرخصی نشان میب

ریال خواهد بود. اطالعات استخراج شده از لیست حقوق و دستمزد خرداد ماه جمع دستمزد  63،000مستقیم مبلغ غیر

-های مختلف تسهیم میریال نشان می دهد که به نسبت های فوق به بخش 760،000مستقیم و غیر مستقیم را مبلغ 

 با استفاده از اطالعات فوق مطلوب است : .شوند

 ؛مستقیم غیر کار و مستقیم کار مرخصی هزینه درصد تعیینالف(

 ؛روزنامه دفتر در دستمزد و حقوق ثبت ب(

 .مختلف قسمتهای به دستمزد و حقوق تسهیمج(

  

مستقیما در خط تولید مشغول  ریال تعیین شده است . چنانچه این کارگر 2،580،000حقوق پایه ماهیانه کارگری  –8

 مطلوب است :ساعت نیز اضافه کاری داشته باشد،  40ماه عالوه بر کار ساعات موظفی خود  در آبان بوده و

 ؛الف ( محاسبه نرخ ساعتی دستمزد

 دستمزد و فوق العاده اضافه کاری؛ب ( محاسبه مبلغ 

 تیکل مربوط به  دستمزد این کارگر؛ج ( ثبت آر

  .د ( ثبت تسهیم هزینه دستمزد در دفتر روزنامه

 

ست. مدیر واحد تجاری تصمیم گرفته است که دستمزد دو هفته ریال ا 52000گری کار هفتگی دستمزد متوسط  -9

 وی را به عنوان پاداش در پایان سال پرداخت نماید. اگر کار این کارگر به عنوان کار مستقیم تلقی شود مطلوب است:

 .روزنامه دفتر دریک هفته وی  دستمزد و حقوق هزینه و پاداش ثبت و محاسبه

  

در  .ریال می باشد 800متوسط دستمزد ساعتی هر کدام  که نفر کارگر کار می کنند 140در یک کارخانه تولیدی  -10

در صورتی که تمام این کارگران  .ساعت از وقت کارگران به علل مختلف تلف شده است 320مدت دو هفته، جمعا 

 هفته دو دستمزد و حقوق به مربوط آرتیکل ثبت مطلوب است: ، مستقیما به تولید محصول اشتغال داشته باشند

 .روزنامه دفتر در کارگران
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بینی در ابتدای دوره باشد. طبق پیشریال می 210،000،000متوسط حقوق ثابت ماهانه کارخانه تولیدی سپیدار  -11

های متفاوت حقوق و های مرتبط با بخشباشد. نسبتبرابر متوسط حقوق ثابت ماهانه می 2مالی، پاداش ساالنه 

 .باشدزیر میدستمزد به شرح 

 قسمت اداری. مطلوبست: % 10قسمت فروش و  % 15دستمزد غیرمستقیم تولیدی، % 25دستمزد مستقیم،  % 50

 ماه، تیر الف( محاسبه و ثبت ذخیره پاداش

 .تیر ماهب( ثبت تخصیص)تسهیم(  پاداش و دستمزد در 

 

 : باشد می زیر شرح به رود زاینده تولیدی شرکت  86اطالعات حقوق ودستمزد فروردین ما ه سال -12

 .است مستقیم غیر بقیه و مستقیم آن  %75ریال که 2،000،000جمع حقوق ودستمزد مبلغ  -

 به مربوط %10و تشکیالتی و اداری قسمت به مربوط %30کارخانه، به مربوط %60 مستقیم غیر دستمزد از  - 

 .باشدمی فروش و توزیع  قسمت

  .باشدمی %3 بیکاری وبیمه  %20کارفرما ،سهم%7 کارگر سهم اجتماعی بیمه حق -

       مطلوبست:ثبت تسهیم هزینه حقوق ودستمزد

  

 :است دست در هیرمند تولیدی شرکت کارگران از نفر دو  هفته  اطال عات زیر در مورد کارکرد یک -13

  

 نوع کار نرخ ساعتی دستمزد ساعات کارکرد نام کارگر

 ارکغیر نوبت 5000 44 مهدی

 وعصر  کار صبحنوبت 6000 44 علی

 

  .صبح انجام داده است6شب تا 10ساعت از کار عادی خود را بین ساعت 5توجه: آقای مهدی 

 و ثبت مربوط به آن. مطلوب است :محاسبه دستمز د استحقاقی کارگران به طور جداگانه
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 است:اطالعاتی به شرح زیر  ، شاملدر خردادماه سال جاری حقوق ودستمزد شرکت تولیدی آتیه -14

 قیه دستمزد غیر مستقیم است.تمزد مستقیم و بآن دس% 70 کهریال است  30،000،000 مبلغ جمع حقوق ودستمزد -

-مربوط به توزیع و فروش می% 20 مربوط به بخش داری و  % 30 مربوط به کار خانه و % 50از دستمزد غیر مستقیم -

 باشد.

حقوق ودستمزد % 3حق بیمه بیکاری سهم کارفرما معادلو  %20و سهم کارفرما%7م کارگرمطابق قانون حق بیمه سه -

 باشد.می

        مستقیموبرای دستمزد غیر % 5 بر اساس برآوردهای انجام شده نرخ دستمزد ایام مرخصی برای دستمزدمستقیم -

همان  با و دستمزد منظور شده است وباتوجه به اینکه دستمزد ایام مرخصی کارگران در جمع حقوق  می باشد. % 3

 گردد.رشکن میهای مختلف سدرصدهای اعالم شده به قسمت

 در سال برآورد شده است.ریال  18،000،000 پاداش کارگران معادل مبلغ عیدی و -

 ریال اوقات تلف شده وجود داشته است. 800،000طی خردادماه جمعا مبلغ  -

 کارگران پرداخت شده است.ریال مساعده به  2،500،000مبلغ  -

 سایر کسور حقوق و دستمزد شامل اقالم زیر است. -

کارگران به بدهی  –ریال  410،000بدهی کارگران به صندوق اجرا مبلغ -ریال   820،000مالیات حقوق ودستمزد مبلغ

 ریال. 640،000کارگران بابت اقساط وام مسکن  بدهی -ریال  370،000شرکت تعاونی 

 مطلوبست:

 ؛ثبت لیست حقوق ودستمزد خردادماهتهیه و لف(ا

 ب(ثبت مربوط به تسهیم دستمزد؛

 ت های مربوط به پرداخت دستمزد وکسور مربوط به آن.ج(ثب

 

 

 


