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کار( کل )شیفت کارنوبتکار یا کسری کار برای کارگران اضافهمحاسبه مالک  :۲۰نکته 

کنیم اگر کل ساعات کارگر کمتر یا در آخر ماه بررسی می یعنی ساعات ماهانه است.

 کنیم.بیشتر از ساعات موظف بود، آنگاه کسرکار یا اضافه کار را محاسبه می

کارگران ساعتی که حقوق ثابت ماهانه ندارند و دستمزد آنان در ماه متغیر  :۲۱نکته 

اه آخر آنان مبنای م 3، میانگین حقوق آنان باشد، برای محاسبه عیدی و پاداشمی

 محاسبه قرار خواهد گرفت.

کار کاری و اضافهکاری، تعطیلکنند شبکارگرانی که به صورت ساعتی کار می :۲۲نکته 

شود چرا که حقوق ثابت ساعتی آنان در محاسبه می 4/۰و  4/۰، 35/۰آنان با ضریب 

ساعت در ماه  2۰۰ماهانه لحاظ شده است. مثالً فرض کنید کارگری  کل محاسبه حقوق

ریال  4۰،۰۰۰ساعت آن در روز جمعه واقع شده است بابت هر ساعت  1۰کار کرده که 

 کند بنابراین داریم:دریافت می

2۰۰×  4۰،۰۰۰ = ۸،۰۰۰،۰۰۰حقوق اصلی        

1۰×  4/۰×  4۰،۰۰۰ = 16۰،۰۰۰فوق العاده تعطیل کاری      

یافتیکل حقوق و مزد در= ۸،۰۰۰،۰۰۰+  16۰،۰۰۰=۸،16۰،۰۰۰  

فقط  برای محاسبه تعطیل کاری ساعت است بنابراین 2۰۰ داخلساعت در  1۰چون این 

 محاسبه کنیم. 4/۰ساعت را با ضریب  1۰کافیست 

-العاده مأموریت، فوقچنانچه مأموریت در روز جمعه واقع شود عالوه بر فوق :۲۳نکته 

ری کارگر بر اساس ضریب کاگیرد. در این حالت تعطیلکاری نیز تعلق میالعاده تعطیل

کند که شود مگر کار کارگر طوری باشد که روزهای جمعه نیز کار میمحاسبه می 4/1

 شود.محاسبه می 4/۰در حالت دوم بر اساس ضریب 
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که 
1

2
کاری العاده نوبت% فوق5/22نوبت کار آنان در محدوده شب قرار گیرد مشمول ضریب  

 باشند.می

کار بالمانع است و کارگر محق دریافت کاری برای کارگران نوبتانجام اضافه :۲۲۵نکته 

 باشد.کاری میالعاده اضافه% فوق4۰

العاده شغل بندی مشاغل نیستند، فوقهایی که دارای طرح طبقهدر کارگاه :۲۲۶ته نک

کار، سنوات، عیدی، شود و بنابراین در محاسبات اضافهبخشی از مزد ثابت محسوب می

 شود.لحاظ می و مانند آن کاریتعطیل

کارگر در بندی مشاغل مزد مبنا و مزد گروه های دارای طرح طبقهدر کارگاه :۲۲۷نکته 

 شود.لحاظ می و مانند آن کار، عیدی، سنواتکار، تعطیلمحاسبات اضافه

هایی که بنا به توافق حاصله بین کارگر و کارفرما، ساعت قانونی در کارگاه :۲۲۸نکته 

شود و عالوه بر جمعه از یک روز تعطیل توافقی دیگر روز انجام می 5ساعت( در  44)

روز تعطیل  ۸روز کاری به اضافه  22، مرخصی آنها ها(شنبه)مثال پنجکننداستفاده می

 است.

کند موظف قانون کار، کارگری که استعفا می 21با توجه به مفاد تبصره ماده  :۲۲۹نکته 

است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدواً استعفاء خود را کتباً به کارفرما اطالع دهد. 

، موافقت کارفرما ضرورتی 21قرر در تبصره ماده بدیهی است در صورت رعایت تشریفات م

د و محق دریافت شوماهه کارگر مستعفی شناخته مینداشته و پس از انقضاء مدت یک

قانون کار  21چنانچه استعفا مطابق ضوابط تبصره ماده ولی باشد حق سنوات می

 باشد.محق دریافت حق سنوات نمیکارگر در حکم ترک کار بوده و  نباشد
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 شوندیمحسوب م یو بازنشستگ مهیجزء سابقه ب یکاریب مهیسوابق ب :۳۱۹نکته 

محسوب  یاستفاده کند جزء سوابق بازنشستگ یکاریب مهیاز ب یاگر کس یعنی

سال کارکرد و  30استفاده کند و  یکاریب مهیسال از ب 1 یمثالً اگر کس شودیم

 یبه و قروز حقو 29معادل  یشده باشد در زمان بازنشستگاو ارسال مهیب

سال کار کرده چراکه مدت  29در واقع مانند این است که فرد  .کندیپرداخت م

 استفاده از بیمه بیکاری از حقوق مستمری بازنشستگی کسر خواهد شد.

اشتغال داشته  آورانیسخت و ز یسال متناوب در کارها 25که  یشدگانمهیب :۳۲۰نکته 

پشت سر  یعنیبازنشسته شوند منظور از کلمه متناوب  یبدون شرط سن توانندیباشند م

ها کامل کارکرده باشد سال یماه کارکرده و در بعض ۷ها از سال یهم نباشد مثالً در بعض

 بازنشسته شود. تواندیسال برسد م 25که هرگاه به 

بدون  توانندیداشتند م مهیام سابقه پرداخت بسال تم 35که  یشدگانمهیب :۳۲۱نکته 

 بازنشسته شوند. یشرط سن

اوالد، حق  نهیهزکمک ،یمندلهیعا نهیهزازجمله کمک یجانب یایمزا: ۳۲۲نکته 

به بازنشستگان  رانیبگیمستمر شتیمع نهیهزو کمک یدیمسکن، ع نهیهزسنوات، کمک

 .شودیپرداخت م یو از افراد ازکارافتاده کل

محسوب  یاجتماع نیدر زمره تعهدات بلندمدت سازمان تأم یازکارافتادگ :۳۲۳ته نک

رخ دهد و ازنظر درصد به  یماریب ایو ازنظر علت ممکن است براثر حوادث  شودیم

 .شودیم یبندمیو غرامت نقص عضو تقس یجزئ یازکارافتادگ ،یکل یکارافتادگ

 یباشد ازکارافتادگ شتریرصد و بد 66 شدهمهیهرگاه کاهش قدرت کار ب :۳۲۴نکته 

 .شودیمحسوب م یکل
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 مزایای ساالنه الیات حقوق وم

5،۷۰۰،۰۰۰=۰.1۰×5۷،۰۰۰،۰۰۰ 

   1،۹۰۰،۰۰۰ = 5،۷۰۰،۰۰۰×
4
12 

 مالیات حقوق و مزایای تیر ماه

 1،۹۰۰،۰۰۰ − 1.5۰۰.۰۰۰ = 4۰۰،۰۰۰ 
 

یک شرکت خصوصی می  غیر موظف هیأت مدیرهآقای طهماسبی از اعضای  -مثال

مبلغ  13۹۸ که در سال (یعنی جزء حقوق بگیران شرکت نیست)شدبا

از این شرکت دریافت نموده است. مالیات حق در جلسه ریال حق حضور  1۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 نامبرده را محاسبه نمایید؟ دریافتی حضور

 ریال می باشد.( 33۰،۰۰۰،۰۰۰ مبلغ 13۹۸ ساالنه در سال حقوق )معافیت مالیات

1۰۰.۰۰۰.۰۰۰ × %1۰ .م) .م (نرخ تبصره ماده ۸6 ق = 1۰.۰۰۰.۰۰۰ 

کل دریافتی است  %10به نرخ  دریافتی ق.م.م حق حضور 8۶طبق تبصره ماده 

چون این حق حضور به فردی تعلق  شود.ق.م.م نمی 84و مشمول معافیت ماده 

باشد و جزء موارد ذکر شده در تبصره جزء حقوق بگیران شرکت نمیگرفته که 

 ق.م.م نیست. 8۶ماده  2

ریال از سازمان تأمین  20،000،000 ماهانه مبلغآقای توکلی که بازنشسته است  -مثال

. همچنین ایشان از ابتدای اجتماعی مستمری بازنشستگی دریافت می نماید

مشغول بکار شده  تمام وقتدر یک شرکت خصوصی به صورت  13۹۸ لفروردین ماه سا

 3.۰۰۰.۰۰۰ریال حقوق اصلی، مبلغ  3۰.۰۰۰.۰۰۰است و در اولین ماه کاری خود مبلغ 
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حقوق و دستمزد نقدی دریافتی ایشان از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت مبلغ 

مبلغ  13۹۸معافیت ساالنه مالیات حقوق در سال  و ریال است 66،۰۰۰،۰۰۰

 ریال است. 33۰،۰۰۰،۰۰۰

 طبق فرمول شناور محاسبات به شرح زیر است:

 حقوق و مزایای مستمر نقدی ساالنه

(33،۰۰۰،۰۰۰ + 66،۰۰۰،۰۰۰) × 12
3

= 3۹6،۰۰۰،۰۰۰ 

 کل حقوق و مزایای مستمر نقدی ساالنه

4۰۰،3۰۰،۰۰۰ =4،3۰۰،۰۰۰ +3۹6،۰۰۰،۰۰۰ 

ریال در محاسبه فوق منظور نکردیم. جواب  5،3۰۰،۰۰۰ممکن است سوال کنید چرا مبلغ 

 ق.م.م معاف از مالیات است بنابراین ۹1ماده  6این است چون حق مأموریت طبق بند 

 نیازی به محاسبه مبلغ حق مأموریت در حقوق و مزایای مستمر نقدی نیست.

 درآمد مشمول مالیات ساالنه

۷۰،3۰۰،۰۰۰ =33۰،۰۰۰،۰۰۰- 4۰۰،3۰۰،۰۰۰ 

۷،۰3۰،۰۰۰ =1۰% ×۷۰،3۰۰،۰۰۰ 

محاسبه  %1۰ریال است بنابراین با نرخ  4۹5،۰۰۰،۰۰۰کمتر از  ۷۰،3۰۰،۰۰۰چون 

 شود.می

 مالیات حقوق خرداد


