
 بنام خدای مهربان

با عرض سالم به دانشجویاان خجیبو ابجا وی ای اایجارش سراجای ا  سجالمفش امیرایج  بجرای         

اما عزازان که با مرایب  های ال م ا  خیدرجان دی ههج  ات ج  ااجراو کرانجا اانشجاا        

 پس ا  رعطیالت سال هداد دی کالو دیو حضیی بهو یسانیو.

رهیجه اجده اسج  ابتجییت ه فرجش ایاگجه میرجردد          ح ابدایی حایق ادسفمزد وهزاه دی

ادی پااان هربخش ا  هر رتل اامیضجی  رعجدادی سجلیال  جرگ میررددکجه بجا مطاسعجه دیو        

به یاحفش یابل پاسخ مش بااند ال م بجه ککجر اسج  امف جات پااجان رجرم ا  همجی  سجلیالت         

 خیاهد بید.

 بج  یجرایداد ابجه تجییت ماهانجه      : حایق پیسش اس  که بجرای اجک کجای تابج      رعراف حایق ادسفمزد

به کایکنان پرداخ  مش اید اما دسفمزد پیسش اس  کجه  بج  اجک یجرای داد ابرمبنجای کجایکرد سجاعفش بجه         

 کایگر پرداخ  میرردد ادایی انیا  دسفمزد مش بااد.

 انیا  دسفمزد بشرگ  ار اس :

 ایدمزد ساعفش :اعنش مزد با ساعات کای انوام اده مرربط ام اسبه مش -1

کایمزد:اعنش مزد براساو میزان انوام کجای اجا م تجیل ریسیجد اجده م اسجبه مجش اجید متجل دیاارج            -2

 سباو دی اک کایگاه خیا ش دس  اا چند مزد به ا ای داخ  ااا ریسید اک

مجش بااجد مجتال بجه ا ای داخج  هرعجدد پیجراه  اجک سجاع           2ا1کایمزد ساعفش:که ررکیبش ا  بندهای -3

 د.کایی م اسبه میررد

مزد تاب : عبایت اس  ا مومی  مزد اغل امزااا ی تاب  پرداخفش ا  یبیل مزااای یراهش,ح  م ت ,ح  -4

ایند.خیایبای,عاگله مندی,پاداش ارزااش ریسید انیز سید ساسیانه که همرش هزا مزد تاب  م  یب مش   

 رعراف ح  اس عش



اعو ا  مزد اا حایق ، کمک عااله مندی کلیه دیاار  های یانینش که کایگر به اعفبای یرایداد کای 

، هزانه های م ت  ، خیایبای ، اااب ا کهاب ، مزااای غیر نادی ، پاداش ارزااش ریسید ، سید 

.ساالنه ا نظاار ونها دیاار  مش نمااد یا ح  اس عش مش نامند   

 چی  ؟ ح ابدایی حایق ا دسفمزد

رعیی  مبلغ خاسص یابل پرداخ  ا  حایق ا دسفمزد ررواند وماده سا ی سی   های

بااد. ا العات مندیج  حایق ا دسفمزد ح ابدای اظااف مهمفرا  ا  اتش ریاند مش پرسنل به

 مش ا العات اا  گیرد مش یرای ح ابدایی دی اخفیای ااحد پرسنل دی یرایداد کایی هر اک ا 

 میظف اس  پس ا  یح ابدای .بااد ای حایق میزان ا کای نیرای کایکرد مدت اامل ریاند

 م اسبه مزااا ا حایق یانینش که اامل حال نیرای کای مش اید ا با س اظ کردن ییانی  ا ایت

که به هر کایمند  حایق ا دسفمزدی .تب  کند درارر ح ابدایی کای حایق ررد یا م اسبه ا دی

که ا  مبلغ اضاره مش اید ا ک ییات  پرسنل رعل  میریرد اامل مزااا )که به مبلغ حایق پااه

 عاگله مبنا، حایق ریان مش مزااا های نمینه ا . اس ( اید مش ک ر پرسنل حایق دیاارفش

پاداش، ریق اسعاده م ل خدم ،  مامییا ، ح  عیدی، ااالد، ح  خیایبای، م ت ، ح  مندی،

ریق اسعاده اغل ا ریق اسعاده هذب یا نام برد ا ک ییات میایدی مانند ماسیات، بیمه عمر، 

دیتد، با نش فرش هایی سرانه رعهدی، ح   انوام  7با نش فرش، اام تنداق، بیمه حایق 

 .دیتد یا دی بر میریرد 27کای، وریه سا ان تنداق پس اندا  ا بیمه حایق 

یانین کای  51اهفماعش براساو ماده همچنی  ساع  کای اسفانداید میید رااید ا ایت کای ا امیی 

دی اانوا ساع  کای به  مانش ا الق مش اید که  ساع  کمفر بااد. 8دی  یل ابانه یا  ا   ادنبا

ین کایررما اا  یان 1کایگر ای  خید یا برای انوام کای دی اخفیای کایررما یرای میدهد.  ب  ماده 

مش ریاند دی برخش یا های ه فه اا  مدت یا بیشفر ا دی یا های دارر بنا به ارااط خید اا  



ساع  دی ه فه بیشفر اید. همچنی  دی  44مومی  ساع  کایی نبااد ا  مدت یا کمفر کند اما 

 ساع  مش بااد. 36ساع  ا ه فه ای  6مشاغل سخ  نیز ساع  کایی یا انه 

 ا  کوا مش واد: ح ابدایی حایق ا دسفمزد اسناد ا مدایک

اسناد  اساو بر اس  ملزم بااد اسفناد یابل ونته برای ماسش یااداد هر ح ابدایی دی حرره

بااد گ   هر سند ا مدیکش که بر ایی   اسناد متبفه دی رعراف)اسناد اتبات کننده( بااد.  متبفه

اا  اسناد  اا تاب  کننده مش نامیو. متبفهاسناد  اک معامله ا اا یااداد ماسش مبفنش بااد

 مدایک، دی ماسش یاادادهای تب  ا ر لیل ا روزاه مبنای  ارا دایند باالاش اهمی  ح ابدایی دی

بااد دایای  اسناد متبفه بیده برای پیریری های بعدی ال م ه فند. درارر ح ابدایی ا اسناد

هزگیارش متل رایاخ، مبلغ ا ماهی  معامله بااند. همچنی  سزامش نداید اا  اسناد حفما چاپش ا 

 اما. ه فند اسفناد یابل نیز نیاس دس  اسناد ا مدایک حفشدایای ررم  بختیتش بااند 

نظیر اامل میایدی  اسناد ا مدایک اا بااد دایای ااژگش ا اری  بااند.  اسناد متبفه رمام

ریش یبیض وب ا برق، ریش بانتش راکفییهای خراد ا رراش، یسیدهای بانتش، یسیدهای 

اک ک ب ا  حایق ا دسفمزد پرسنل به مربیط ح ابدایی اسناد تنداق ا انبای ا غیره اس .

کای بااد به ن ی منظمش  باه بندی ایند به گینه ای که امتان پیریری ا بریسش ها بعدی یا 

 رراهو کنند.

 حایق ا دسفمزد مربیط به اسناد ا مدایک  باه بندی

به اتل های مخفل ش یابل انوام  حایق ا دسفمزد ا م فندات اسناد ا مدایک  باه بندی

مربیط  اسناد متبفه معمیال دی  انت  های هداگانه بااد هر ماهه حایق ا دسفمزد اس . دی دااره

 نرهدایی اید. حایق ا دسفمزد به



 دسفمزدحایق ا  م اسبات

اضاره اده ا ک ییات ا  ون  پرسنل تاب  معمیال مزااااش به حایق حایق ا دسفمزد عالاه بر

حایق ا  دیتد اس  که دی  مان م اسبه 7ک ر مش اید. ح  ماسیات نیز برای بیمه اده معادل 

.بااد مش دیتد 23 معادل کایررما برای ا اده ک ر ای حایق ا  دسفمزد  

 دسفمزدحایق ا  معادسه سند

 دی ابفدا بااد حایق پااه اا حایق کایکرد یا م اسبه مش کنیو

 دسفمزد یا انه * رعداد یا  کایکرد = حایق کایکرد

 ساع  کای یا م اسبه میتنیو 1سپس اضاره کایی یا دی ابفدا برای مزد 

 ساع  کای 1ساع  کای / دسفمزد اک یا  = مزد  8

ضرب مش اید دی نفیوه  1,4دیتد مش بااد پس دی  40بر  ب  یانین کای نرخ اضاره کایی 

 دایاو:

 = نرخ هر ساع  اضاره کایی 1,4ساع  *  1مزد 

 کایی اضاره اسعاده ریق= کایی اضاره ساعات رعداد نرخ هر ساع  اضاره کایی * 

متال: ارک  ن   هش کایگران خید یا بایرای داد مزد ساعفش اسفخدام مش کند ویای کرامش با 

ساع  اضاره 60دی اا  ارک  مشغیل به کای مش بااد را پااان ماه یاال 3520000حایق پااه 

 کایی داافه اس  مطلیب اس  م اسبه مبلغ اضاره کایی ویای کرامش

ه فه دینظر 4ساع  مش بااد اهرماه 44حل:ا  ونواگیته  ب  یانین کای مدت کایکرد دی ه فه 

ه فه دی ماه ضرب مش کنیو 4ی دیه فه یا دی ساع  کا44گررفه مش اید خیاهیو داا :

ساع  کای دی ماه بدس  مش واد ا  ررش م اسه گ فه ویای کرامش دی ماه مبلغ 176اعدد

ساع  نرخ اک ساع   176یاال دیاارفش داافه اس  که ا  را یو اا  مبلغ بر 3520000

یشفر ا  نرخ مزد % ب40کایعادی بدس  مش واد اا   ررش مش دانیو نرخ هرساع  اضاره کایی 



% 140که معادل 1,4ساع  کای عادی اس  دی نفیوه مبلغ نرخ اک ساع  کای عادی یا ضربدی 

ساع  60اس  مش کنیو انرخ هرساع  اضاره کایی بدس  مش واد ونراه اا  نرخ یا ضربدی 

اضاره کایی نمیده امبلغ اضاره کایی بدس  مش واد)اااان ککر اس  یاه دام برای بدس  

یاال نرخ ساع  دسفمزد یا 20000نرخ هر ساع  اضاره کایی اا  اس  که ابفدا مبلغ وایدن 

 %نمیده عدد بدس  ومده یا با نرخ ساع  مزد عادی همع نماایو(.40ضربدی 

 ساع  کایکرد دی ماه 44*4=176

 یاال نرخ مزد هرساع  کایعادی176/3520000=20000

 نرخ مزد هرساع  اضاره کایی 20000*1,4=28000

 یاال مبلغ اضاره کایی دی ماه 60=28000=1680000

 م اسبه بیمه

 مزااای مشمیل بیمه اامل حایق کایکرد، حایق اضاره کایی، ح  م ت ، ب  نادی مش اید.

 ریهه کنید که ح  ااالد مشمیل بیمه نمش بااد.

 ا مزااای مشمیل بیمه = حایق)مومی  کل مزااای بیمه اده( حایق کایکرد+ حایق اضاره کایی+ح  م ت +ب  نادی 

 کایگر سهو بیمه پرداخفش =دیتد 7 حایق ا مزااای مشمیل بیمه * 

 سهو کایررما بیمه پرداخفشدیتد=  23حایق ا مزااای مشمیل بیمه * 

.بااد ا  حایق ررد ک ر اید )کارگر(حایق ا مزااای سهو بیمه اده  

اشخاص مشمول مالیات بر درآمد چه کسانی هستند؟   

های م فایو دیومدی که اخص حایاش دی خدم  اخص دارر )اعو ا  حایاش اا  یانین ماسیات 82 ب  ماده 

حاییش ( دی یبال ر لیو نیرای کای خید باب  اافغال دی ااران برح ب مدت اا کای انوام اارفه به  یی ناد اا 

 غیرناد ر تیل مش کند مشمیل ماسیات بردیومد حایق اس 

. 



 مالیات

کلیه اررادی که به هر اتلش مشغیل به کای ه فند ا حایق دیاار  مش کنند ا بیمه رامی  اهفماعش برای ونها 

 دایااش ا ایفتاد ا یات به حایق ماسیات یا به عنیانس اظ میشید بااد بخشش ا  حایق دیاارفش خید 

 ا کایررماها کلیه به هااش بخشنامه  ب  ا بیده مف اات سال هر دی حایق ماسیات میزان.  نمااند پرداخ 

یررما میظف اس  ماسیات رعل  گررفه به حایق ا مزااای کایکنان خید یا کا ا میشید ایسال ایفتادی بنراههای

 . ک ر کرده ا به ح اب مشخص اده ا یات امیی ایفتادی ا دایااش اایاز نمااد

 منظور از درآمد مشمول مالیات حقوق چیست؟

یانین ماسیارهای م فایو دیومد مشمیل ماسیات عبایت اس  ا  حایق)ماریی اامزد (امزااای  83 ب  ماده 

مربیط به اغل اعو ا  م فمرااا غیر م فمر ابه تییت نادی اا غیر نادی یبل ا  اضع ک ییات اپس ا  ک ر 

ااای غیری معادل یااسش ونها میید معاری  ها ی ماریدی اا  یانین ماسیات رعل  مش گیرد.)ریضیح اانته برای مز

 .م اسبه یرای مش گیرد( 

دی ابفدا همع حایق ا مزااای مشمیل ماسیات یا م اسبه مش کنیو که اامل حایق کایکرد، ح  

 م ت ، ب ، اضاره کایی ا ح  ااالد مش اید.

 ماسیاتحایق ا کایکرد+ ح  م ت +ب + اضاره کایی+ ح  ااالد = همع حایق ا مزااای مشمیل 

یا با هدال ماسیات که بتییت ساالنه دی  همع حایق امزااای مشمیل ماسیات

 اید مش ماسیات مشمیل ررد اید مشخص را دهیو رطبی  اید مش داده یرای ح ابدایان اخفیای

 مانده بایش ا میتنیو ک ر ررد حایق ا  یا ماسیات ا  معاف ی م  بید ماسیات مشمیل اگر. خیر اا

 .میتنیو ک ر حایق ا  ا میتنیو م اسبه ماسیات عنیان به دیتد 10 نرخ با یا

 دیتد 10مادای حایق مشمیل ماسیات*

 : مطلیب اس  م اسبه بیمه سهو کایگر اکایررما یا ا  همع حایق ااضاره کایی ویای کرامش ا  متال یبلمتال

 یاال همع حایق پااه ااضاره کایی ویای کرامش 1680000+3520000=5200000



 یاال سهو بیمه کایررما %5200000*23=1196000

 یاال سهو بیمه کایگر %5200000*7=364000

 یاال پرداخفش به ویای کرامش دی پااان ماه 364000-5200000=4836000

اادوایی مش اید دیپااان تبفهای مربی ه مش باا فش انوام گردد که ه فه های وانده پس ا  

 های وانده انشااسه انوام خیاهیو داد. دی ه فه ریضی ات ال م برای م اگل

 

 

 

 

 سلیالت امف انش مربیط به دیو اا  ه فه 

 ر اات بی  حایق ادسفمزد یا ریضیح دهید.-1

 انیا  دسفمزد یا ریضیح دهید. -2

 ح  اس عش چی  .-3

 اظااف ح ابدایی حایق ادسفمزد یا بنیا ید.-4

 اسنادمتبفه یا رعراف کنید.-5

 چه هزگیارش بااد. دایای باا فشاسناد متبفه مش -6

 پنچ میید ا  اسناد متبفه که مش اناسید نام ببراد.-7

 بنیا ید.معادسه م اسبه دیاار  ماهیانه کایگر مزد ساعفش یا -8

 ااخاص مشمیل ماسیات چه ک انش ه فند.-9

 دیومدهای مشمیل ماسیات یا نام ببراد.-10



مشاغل عادی اهمچنی  برای مشاغل سخ  چند مومی  کای دی ه فه  ب  یانین کای برای -11

 ساع  اس .

ر تیک نام ه کایررما اا کایگر یا ب;بیمه  پرداخفنش ادیتد ون ارعهد پرداخ  ون ا   رف  -12

 (نی  پرداخفش مش بااد 3ببراد)

:gholamnezhad.mahmood@gmail.com 

 میر  اپیرا  بااید:م مید غالم نژاد


