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لیست حقوق و دستمزد

 لیست حقوق و دستمزد یک فرم چند ستونی است که برای گردآوری و 
تلخیص اطالعات الزم جهت محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد مورد  

در این لیست اطالعات مربوط به جمع ناخالص . استفاده قرار می گیرد
حقوق و دستمزد ،کسورات و مبلغ خالص قابل پرداخت به هریک از کارکنان 

طرح و شکل لیست حقوق  .به تفکیک و در یک سطر ثبت و ارائه می شود
.ودستمزدبه نوع وسایل پردازش و اطالعات مورد نیاز موسسات بستگی دارد



صورت حساب حقوق و دستمزد

 یکی از ستاده های سیستم حقوق و دستمزد ، صورت حساب حقوق و 
دستمزد است که براساس اطالعات مندرج در هر سطر از لیست حقوق و  
دستمزد تهیه می شود وحاوی اطالعات مربوط به جمع ناخالص حقوق و  

دستمزد،کسورات و مبلغ خالص قابل پرداخت مربوط به هریک از کارکنان  
صورت حساب حقوق و دستمزد به شکل های مختلف تهیه و هنگام  . است

پرداخت به عنوان صورت حسابی که نشان دهنده چگونگی محاسبات حقوق  
یک  . و دستمزد مربوط به هریک از کارکنان است به آن ها تحویل می گردد

. نمونه از صورت حساب حقوق و دسمزد در زیر ارائه شده است 



 شرکت نمونه

 صورت حساب حقوق و دستمزد

 نام ونام خانوادگی

 :شماره بیمه

 :مبلغ خالص قابل پرداخت

ریال-مبلغ کسورات ریال-مبلغ  و مزایاحقوق

*
*
*
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حق بیمه
مالیات
وامقسط

مساعده

*
*
*
*

حقوق
اضافه کار

حق مسکن
حق اوالد 

* جمع کسورات * جمع حقوق و مزایای ناخالص



حسابداری حقوق و دستمزد

 هزینه حقوق و دستمزد عبارت است از جمع مبالغ پرداختی به کارکنان موسسه که به 
که بر ( پایه)به غیر از دستمزد ثابت . صورت روزانه ، هفتگی یا ماهانه پرداخت می شود

مبنای ساعات کارکرد و یا میزان محصوالت تولید شده پرداخت می شود، هزینه حقوق و  
دستمزد شامل موارد دیگری از قبیل اضافه کاری ، پاداش ،عیدی ،حق مسکن ،حق اوالد  

.نیز می باشد.... و 

 :حسابداری حقوق و دستمزد در سه بخش به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد

 حقوق و مزایای کارکنان-1

 کسورات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان-2

 تعیین مبلغ خالص قابل پرداخت-3



حقوق و مزایای کارکنان
 :حقوق و مزایای کارکنان از سه بخش زیر تشکیل می شود

 معموال از طریق توافق بین کارکنان و کارفرما تعیین می شود و نباید مبلغ آن را :حقوق و مزایای ثابت -1
این مبلغ برای . از حداقل حقوق و دستمزد که همه ساله توسط شورای عالی کار تعیین می شود،کمتر باشد

.ساعت در هفته بیشترشود44ساعت در روز و 8ساعات کار عادی است که طبق قانون کار نباید از 

 اصطالحا اضافه کار (ساعت در هفته44ساعت در روزو 8)انجام بیش از ساعت کار عادی : اضافه کار-2
درصد اضافه بر مزد هر ساعت 40نامیده می شود که انجام آن منوط به موافقت کارگر و همچنین پرداخت 

.کار عادی می باشد

 برخی از موسسات برای تشویق و افزایش کارایی کارکنان خود عالوه بر حقوق و دستمزد : پاداش-3
مبالغی تحت عنوان پاداش پرداخت می نمایند که میزان آن می تواند براساس افزایش تولید،کاهش  

در مواردی که پاداش براساس درصدی از سود . ضایعات ویا میزان سود موسسه طی دوره مالی باشد
:محاسبه می شود،ممکن است یکی از سه حالت زیر مبنای محاسبه پاداش قرار گیرد

 سود قبل از کسر پاداش  و مالیات بر درآمد:الف

 سود پس از کسر پاداش ولی قبل از کسر مالیات بر درآمد: ب

 ( سود خالص)سود پس از کسر پاداش و مالیات بر درآمد : ج



:مثال



:مثال



:کسورات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان

 مبالغی است که قبل از پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان در دایره حقوق و دستمزد محاسبه و از مجموع 
حقوق و مزایای ناخالص هریک از کارکنان کسر می گردد تامانده قابل پرداخت به آنها که مبلغ خالص قابل  

:کسورات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان شامل موارد زیر است. پرداخت نامیده می شود،تعیین گردد

 براساس قانون تامین اجتماعی کارفرمایان مکلفند از مجموع حقوق و مزایای پرداختی به :حق بیمه -1
کارکنان خود درصدی را به عنوان حق بیمه کسر و وجوه مذکور را همراه با حق بیمه سهم خود حداکثر تا 

پایان ماه بعد به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نموده و فیش بانکی مربوطه را به همراه اظهارنامه 
حق بیمه و لیست حقوق و دستمزد کارکنان به شعبه تامین اجتماعیمحل فعالیت موسسه تسلیم و رسید

درصد جمع حقوق و مزایای ماهانه  7الزم به ذکر است که نرخ حق بیمه سهم کارکنان معادل.دریافت کنند
.است

 براساس قانون مالیات های مستقیم کارفرمایان مکلفند هنگام پرداخت حقوق یا تخصیص آن : مالیات -2
مالیات متعلق به هریک از کارکنان را کسر و حداکثر ظرف سی روز به حساب سازمان امور مالیاتی واریز 
نموده و فیش بانکی مربوطه را به همراه لیست حقوق و دستمزد کارکنان به حوزه مالیاتی محل فعالیت 

.موسسه تسلیم و رسید دریافت کنند

 ممکن است مبالغ دیگری نیز با توافق ( حق بیمه و مالیات )عالوه بر کسورات قانونی : سایر کسورات -3
از جمله این اقالم می توان اقساط وام و مساعده را نام . کارکنان از جمع حقوق و دستمزدآنها کسر شود 

.برد



تعیین مبلغ خالص قابل پرداخت

 مبلغ خالص قابل پرداخت به هریک از کارکنان پس از کسر 
کسورات مربوط به حقوق و مزایا از جمع حقوق و مزایای ناخالص 

.به دست می آید



مثال



:حل



ثبت های حسابداری حقوق و دستمزد
 پس از تنظیم لیست حقوق و دستمزد ثبت حساب های مربوطه به شرح زیر در دفاتر :الف

:صورت می گیرد

 حساب هزینه حقوق و دستمزد معادل جمع حقوق و مزایای کارکنان بدهکار می -1
.شود

 حساب های بیمه پرداختنی و مالیات پرداختنی به ترتیب معادل حق بیمه و مالیات -2
(  در صورت لزوم)سایر کسورات نیز . مکسوره از حقوق ومزایای کارکنان بستانکار می شود

.به حساب های مربوطه بستانکار می شود

 حساب حقوق و دستمزدپرداختنی معادل مبلغ خالص قابل پرداخت به کارکنان -3
.بستانکار می شود

 هنگام پرداخت مبلغ خالص حقوق و دستمزد به کارکنان و پرداخت حق بیمه و : ب
مالیات مکسوره از کارکنان به سازمان های ذینفع ، حساب های حقوق و دستمزد  

پرداختنی ، بیمه پرداختنی و مالیات پرداختنی برحسب مورد بدهکار و حساب وجوه نقد 
.معادل مبلغ پرداختی بستانکار می شود



مثال





:مثال


