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فصل دوم

سیستم حقوق و دستمزد
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:    اهمیت سیستم حقوق و دستمزد

توليد درركادهنده  سهم  نيروی نشاندستمزدحقوق  وهزينه
محصوالت و يكی ازمهمترين هزينه های عملياتی اغلب موسسات 

.است

محاسبه و پرداخت مناسب حقوق و دستمزد يكی از عوامل 
.مؤثردرايجاد رابطه مطلوب بين كاركنان وكارفرما می باشد

موال بعد از بهای تمام شده ی کاالی فروش رفته، حقوق و دستمزد مع
.از بزرگترين هزينه های يک شرکت است
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:تعریف سیستم  حقوق و دستمزد

ل  سيستم حقوق و دستمزد مجموعه ای از اجزاء به هم پيوسته در داخ
يک  موسسه است  كه  داده های  مربوط  به سهم نيروی  كار در 
توليد محصوالت  و يا  ارائه خدمات  را به صورتها و اطالعات 

.حقوق و دستمزد تبديل می كند
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درمؤسسات وظايف ومسئوليتهای حقوق ودستمزد در دواير زير 
:  تقسيم  شده است

ـ دايره حقوق و 3ـ دايره ثبت اوقات كار  2ـ دايره كارگزينی 1
ـ دايره پرداخت 4دستمزد 

ک وظايف کنترل داخلی موثر بر سيستم حقوق و دستمزد شامل تفکي
م به صورت جداگانه وعد،انجام وظايف  توسط دواير،از يکديگر

.  تداخل وظايف با يکديگر است 
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:    دايره کارگزينی

مهای  وظيفه  دايره  كارگزينی  تأمين  نيروی  كار الزم  برای قست
مختلف  مؤسسات  عالوه  بر آن آئين  نامه  های استخدامی را تهيه و

برنامه های آموزشی، شرح وظايف و ارزيابی مشاغل را انجام 
. می دهد
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:  دايره ثبت اوقات کار

نگهداری  مداركی  كه  نشان دهنده  اوقات  كار هريک از كاركنان 
ه در دوره های مشخص هفتگی يا ماهانه باشد اولين و مهمترين مرحل

از مراحل جمع آوری داده های مربوط به سيستم حقوق و دستمزد 
.است
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:کارت ساعت 

ت کارت  ساعت  محکم ترين   و  گويا ترين  مدرک  حضور کارکنان  درمحل  از ساع
کارت ساعت در دايره ثبت اوقات کار کنترل  و جمع . ورود تا ساعت  خروج است 

آوری می شود يک  کارت ساعت تکميل شده نشان دهنده ساعت شروع وخاتمه کار 
.    کارکنان و اضافه کاری آنها است 



9

يستم سيستم حضور و غياب اثر انگشتی و س
:ماشين ساعت زن 

وسيله ای  برای  ثبت اوقات  حضور 
.ستکارت ساعت اکامپيوتر يا کارکنان روی 

ماشين ساعت زن از و روش های دستی 
بر اثر انگشتیدقت  و صحت سيستم 

.خوردار نيستند 



10

:دايره حقوق و دستمزد

محاسبه و  تعيين حقوق  و دستمزد  ناخالص ، كسورات ، خالص
تمزد  دريافتی هر يک از كاركنان  و تهيه وتنظيم ليست حقوق  و دس

ر براساس كارتها يا اطالعات ارسال  شده از دايره ثبت اوقات  كار د
.دايره حقوق و دستمزد انجام می شود
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داده های دايره حقوق و دستمزد پس از پردازش ستاده ها شامل موارد ذيل 
:  است 

ليست حقوق و دستمزد به عنوان مدارک موسسسه برای ارسال به -1
.سازمان تامين اجتماعی و اداره ماليات وحقوق 

.سوابق و محاسبات انفرادی درآمد و کسورات هر يک از کارکنان-2

.  صدور چک حقوقی -3
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:دايره پرداخت حقوق و دستمزد

بهترين روش پرداخت حقوق ودستمزد پرداخت توسط چک از حساب  جاری  بانكی  
در اين روش  معادل جمع خالص قابل  پرداخت  ليست حقوق و دستمزد طی يک. است 

فقره چک  از حساب  جاری بانكی موسسه برداشت می شود،

.  يا نقدا پرداخت می شود به هر کارمند•

يا به حساب جاری خاص پرداخت حقوق و دستمزد واريز می شود و از آنجا برای هر •
.کارمند چک کشيده می شود

جاری از حساب بانک يا نزد همان بانک برای هر کارمند حساب افتتاح می گردد و •
هر دستمزد شرکت، طبق ليست ارسالی از طرف شرکت، برایخاص پرداخت حقوق و 

.کارمند انتقال می دهد
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:حسابداری هزينه حقوق و دستمزد

ار و يا كه بر مبنای ساعات كاركرد يا ميزان انجام ك( ثابت)به غير از دستمزد پايه 
از محصول توليد شده محاسبه می گردد، هزينه حقوق  و دستمزد شامل موارد ديگری

نقدی قبيل اضافه كاری، پاداش، افزايش توليد، عيدی، سهم از سود موسسه، مزايای
ان ، مزايای غير نقدی، مزايای شغلی مانند بيمه عمر و درم...(حق اوالد و مسکن و)
.  نيز محاسبه می شود... و
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:درآمد کارکنان

به موجب. انجام كار بيش  از ساعات قانونی اضافه  كار نام دارد 
قانون كار، ساعات كار كارگران به جز مواردی  كه قانون  كار ذكر

در هفته نبايد ساعت 44ساعت  در روز و 8كرده  است ، از 
.تجاوز كند 
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حقوق و مزايا قبل از کسور قانونی= پرداخت ناخالص 

قانونیاز کسور بعد مزايا حقوق و = خالص پرداختی

:تعيين مبلغ خالص قابل پرداخت 

ر ذکر شده پس از کسر کسور قانونی و ساير کسوکارکنان، مبلغ  خالص  قابل  پرداخت  به هر يک از 
.تعيين می شود آنان، نا خالص دستمزد از جمع حقوق و 

(کسورات اجباری و اختياری: )کسور مربوط به درآمد کارکنان 

مجموع   حقوق   و دستمزد  هر يک  از  کارکنان  قبل  از پرداخت، در دايره حقوق  و دستمزد 
مزد  کسورحقوق و دست. محاسبه و کسور مربوطه کسر ومبلغ خالص قابل پرداخت تعيين می شود

.می باشدماليات و سايرکسور ،حق بيمه کارکنان  شامل  
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:حق بيمه سهم کارکنان

نها حق بيمه سهم  کارکنان را از مجموع حقوق و دستمزد ماهانه آ،کارفرمايان مکلفند  
.دکسروهمراه حق بيمه سهم خود به حساب بانکی سازمان تامين اجتماعی واريز نماين

عی درصد کسر شده به عنوان حق بيمه از حقوق کارگر، توسط  سازمان  تامين اجتما
.تعيين می گردد
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:ماليات حقوق و دستمزد

براساسکارکنانودستمزدحقوقمجموع
اتکسرماليمشمولمالياتیمقرراتوقوانين

ندمکلفکارفرمايان.باشدمیحقوقدرآمدبر
وکسرراازکارکنانيکهرحقوقمالياتکه
واقتصادیاموروزارتبانکیحساببه

.نماينددريافترسيدوتسليمدارايی
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:ساير کسور

ه و در موقع  محاسبه حقوق و دستمزد به غير از کسور قانونی مثل ماليات و حق بيم
اين  . ددمبالغ ديگری نيز با توافق کارکنان ازجمع  حقوق  و دستمزد  آنان  کسر می گر

.کسور شامل  اقساط  وام ضروری ، وام مسکن ،مساعده و موارد ديگری می باشد
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:مدارک سيستم حقوق و دستمزد

در سيستمهای حقوق  و دستمزد از فرمها و مدارک خاصی برای  
مانند. جمع آوری  حقوق و دستمزد استفاده  می شود 

ليست  حقوق  ودستمزد، صورت  حساب حقوق و ،كارت  ساعت
دستمزد، کارت مشخصات حقوق دستمزد، کارت مجموع درآمد
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:ليست حقوق و دستمزد

لص ليست  حقوق  و دستمزد  يک  فرم  چند  ستونی  است  كه اطالعات مربوط  به جمع ناخا
رائه حقوق و دستمزد، كسور و خالص قابل  پرداخت  به تفكيک و در يک سطر آن  ثبت  و ا

.می گردد
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:صورت حساب حقوق و دستمزد

ان بر اساس  اطالعات  مندرج  در هر سطراز ليست حقوق و دستمزد  که نش
ت کسور و مبلغ خالص قابل  پرداخ،دهنده  جمع  ناخالص  حقوق و دستمزد 

شان  به شکلهای مختلف تهيه وهنگام پرداخت به عنوان صورت  حسابی که ن
. شود-دهنده چگونگی محاسبات حقوق و دستمزد است تحويل داده می 
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:حقوق و دستمزد مشخصات کارت 

ان درج اين کارت اطالعات ثابت و تغييرات بعدی حقوق و دستمزد هر يک از کارکندر 
می شود
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:کارت مجموع درآمد کارکنان 

اعمال  نرخهای  و بادركشور ما  قوانين مالياتی  برمبنای درآمد ساالنه افراد و مؤسسات
به گونه ای ماليات بردرآمدتصاعدی نرخهای.می شودتصاعدی  مالياتی  انجام 

بر درآمد نيز افزايش پيدا می تعيين می شوند که با افزايش درآمد ساالنه نرخهای ماليات 
.کند



24

:   ثبت هزينه حقوق و دستمزد در دفاتر

به پس از تنظيم ليست حقوق و دستمزد، جمع حقوق و دستمزد ناخالص
حسابهای هزينه حقوق ودستمزد بدهكارمی شود، و حسابهای  كسور و 

.حقوق  و دستمزد پرداختنی  بستانكار می گردد
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:  حق بيمه سهم کارفرما

ام حق بيمه  سهم كارفرما بخشی از هزينه های  مؤسسه است كه هنگ
ه ثبت هزينه حقوق ودستمزد به بدهكارهزينه حقوق و دستمزد و ب

.بستانكار حق بيمه پرداختی ثبت می گردد
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:  تفاوت کارکنان و پيمانکاران 

وسط خدمات دريافت شده از کارکنان به صورت موقت و يا دائم است ولی خدماتی که ت
مقاطعه کاران يا پيمانکاران مستقل ارائه می شود بر اساس قراردادهای خاص صورت

می می گيرد و با اتمام موضوع قرارداد رابطه کاری کار فرما و پيمانکار مستقل قطع
.  شود
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حمه مبالغ  پرداخت  شده  به پيمانكاران  مستقل  را معموالً حق الز
ويا درمواردی حق المشاوره می گويند، در صورتی كه می دانيم كه 

.ودمبالغ  پرداختی به كاركنان موسسه حقوق  و دستمزد ناميده می ش



:کنترل داخلی حقوق دستمزد

.استفاده از حساب بانکی مخصوص حقوق دستمزد•

پرداخت حقوقاستفاده از چک برای •

کامپيوتراز استفاده •

اخراج و استخدام و کمک به مربوط به رابطه با دستورالعمل های در خط مشی تدوين •
شرکتکارکنان در راستای اهداف 

جرايماز دستورالعمل های دولتی  مالياتی بيمه ای جهت جلوگيری از پرداخت پيروی •

اخراج کارکنانتفکيک وظايف مسئول استخدام و •

پرداخت کنندهمحاسبه ی حقوق از تفکيک وظايف •

داراستفاده از کارت شناسايی عکس •

زن يا حضور و غياب اثر انگشتیدستگاه ساعت •

تفکيک وظايف دايره حسابداری، حقوق دستمزد، کارگزينی از يکديگر•



مثال

نرخ . کار کند( حقوق مبنا)ساعت 40آقای مرادی کارمند شرکت الوند در هر هفته بايد •
فرض کنيد که آقای مرادی در . لایر است1500دستمزد در اين شرکت قرار هر ساعت 

140ساعت کار کرده است و نرخ هر ساعت اضافه کاری از قرار 50هفته ی گذشته 
نرخ ماليات :ساير اطالعات به شرح زير است. نرخ هر ساعت کار عادی می باشد% 
، قسط وام آقای %23و سهم کارفرما % 7، نرخ بيمه تامين اجتماعی سهم کارمند 20%

:استبا توجه به اطالعات فوق، مطلوب .لایر است5000مرادی 

ومحاسبه ی مبلغ خالص پرداختی به آقای مرادی 

ثبت های حقوق دستمزد در دفتر روزنامه



حقوق % 23)نمايد سازمان تامين اجتماعی واريز بايد به بيمه ی سهم کارفرما که کارفرما حق 

.شوددر دفتر روزنامه ثبت می جداگانه طی يک  ثبت حقوق، نيز به عنوان هزينه ی ، (ناخالص

81000×0.23=18630



81000حقوق   هزينه 

5670بيمه پرداختنی      

16200ماليات پرداختنی   

5000وام دريافتنی        

54130حقوق پرداختنی    
ثبت هزينه ی حقوق

54130پرداختنی    حقوق 

16200ماليات پرداختنی   

5670بيمه پرداختنی      

76000وجه نقد          

ثبت پرداخت حقوق، پرداخت ماليات به اداره ی دارايی و پرداخت بيمه سهم کارگر به سازمان تامين اجتماعی   

18630حقوق       هزينه 

18630وجه نقد           

به سازمان تامين اجتماعیکارفرما سهم ثبت پرداخت بيمه 


