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مقدمه

کتاب راهنمای هنرآموز به همراه کتاب درسی و کتاب همراه هنرجو از جمله اجزای بسته آموزشی 
تلقی می شوند که این بسته را سایر اجزا مانند فیلم و نرم افزار و… کامل می کند. کتاب راهنمای 
هنرآموز جهت ایفای نقش تسهیل گری، انتقال دهنده و مرجعیت هنرآموز در نظام آموزشی طراحی و 
تدوین شده است. این کتاب براساس کتاب درسی حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی پایه دوازدهم 

رشته تحصیلی ـ حرفه ای  حسابداری تنظیم شده است.
 هنرآموزان گرامي در هنگام مطالعه این کتاب به موارد ذیل توجه فرمایند:

1 در کتاب راهنماي هنرآموز مواردي از قبیل نمونه اهداف و ساختار کتاب درسی، معرفی واحدهای 
یادگیری، تدریس موفق، راهنما و پاسخ فعالیت های یادگیری و تمرین ها، ایمنی و بهداشت فردی و 
محیطی، نکات آموزشی شایستگی های غیرفنی، اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیری هنرجویان، 
منابع یادگیری، نکات مهم هنرآموزان در اجراء، فرایند اجراء و آموزش در محیط یادگیری، بودجه بندی 
زمانی و صالحیت های حرفه ای و تخصصی هنرآموزان و آشنایی با استاندارد فضا و تجهیزات آموزشی 

و دیگر موارد آورده شده است.
2 ارزشیابي در درس پرورش مهارت های شناختی و خالق براساس ارزشیابي مبتني بر شایستگي 
است، این درس شامل 5 پودمان است و براي هر پودمان، ارزشیابي مستقل از هنرجو صورت مي گیرد. 
همچنین یك نمره مستقل براي هر پودمان ثبت خواهد شد. این نمره شامل یك نمره مستمر و یك 

نمره شایستگي است.
ارزشیابي پیشرفت تحصیلي  با جداول استانداردهاي  این درس مطابق  از پودمان هاي  ارزشیابي   3
تهیه شده توسط دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني وحرفه اي و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه ریزي 

آموزشي صورت مي گیرد.
هنرآموز گرامی به خاطر داشته باشید تدریس شما تالش دوجانبه ای بین شما و هنرجوی شما است. 
قرار  اختیار  در  یادگیری  واحدهای  گرفتن  یاد  و  دادن  یاد  برای  را  مدونی  برنامه  هنرآموز  راهنمای 
می دهد که با آن خواهید توانست با استفاده از فنون و ابزارهای آموزشی هنرجو را درگیر آموزش 
کنید. او باید، به عنوان گیرنده فعال و همراه شما، مهارت های یادگیری، مهارت اتکای به خود، ارتباط 
تجربه  را  تعاون  و  انسانی، همکاری، مشارکت  روابط  اندیشه، خردورزی، حل مسئله،  تفکر،  کالمی، 
این روش را در  آنها را در زندگی روزمره خود به کار گیرد و خود در آینده  تا به دان حد که  کند 
مورد کودکان اجرا کند. بنابراین، تا حد امکان برای او فرصت تمرین و تجربه فراهم کنید و نوآوری و 

خالقیت او را ارج بگذارید
دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



موضوع و عنوان های درسی هفته ماه

طبقه بندی واحدهای اقتصادیـ  تعریف واحد های تولیدیـ  تعریف موادـ  مواد مستقیمـ  مواد غیرمستقیمـ  
مستندات خرید اول

مهر
سیستم های نگهداری و ثبت موجودی مواد ـ ثبت خرید مواد ـ ثبت هزینه حمل مواد دوم

کاردکس ـ کاردکس ریالی خرید ـ حساب معین خرید سوم

مواردی که باید هنگام تکمیل برگ سفارش خرید مواد رعایت گرددـ  حدتجدید سفارشـ  حداقل موجودی ـ 
باصرفه ترین مقدارسفارش ـ تعداد دفعات سفارش مقرون به صرفه ـ دفعات گردش موجودی ـ دوره گردش 

موجودی ـ حداکثر موجودی
چهارم

مفهوم هزینه ـ طبقه بندی هزینه ها )5 نوع طبقه بندی( ـ دوایر تولیدی و خدماتی ـ مرکز هزینه ـ درخواست 
مواد ـ حواله انبار اول

آبان

روش های محاسبه بهای تمام شده موجودی مواد ـ ثبت مواد صادره در کاردکس مواد )فایفو ـ میانگین 
متحرک( موزون  دوم

موجودی مواداول دوره ـ مصرف مواد ـ ریالی کردن حواله انبار ـ محاسبه و قیمت گذاری حواله انبار مواد 
)صادره به خط تولید( ـ حساب کاالی در جریان ساخت ـ ثبت حسابداری مصرف مواد ـ ثبت برگشت مواد 

از تولید به انبار 
سوم

حساب معین انبار ـ تطبیق کاردکس ریالی مواد با حساب معین موجودی مواد ـ محاسبه بهای تمام شده 
مواد مصرف شده طی دوره و بهای تمام شده موجودی مواد پایان دوره چهارم

حل تمرین و رفع اشکال اول

آذر

ارزشیابی فصل یك بر اساس شایستگی دوم

ثبت اوقات کار ـ کارت حضورو   غیاب ـ کارت اوقات کار ـ فوق العاده اضافه کاری ـ فوق العاده نوبت کاری ـ 
محاسبه حقوق و دستمزد ـ کسور قانونی ـ کسورتوافقی ـ تفکیك دستمزد مستقیم و غیرمستقیم سوم

و  حقوق  لیست  تنظیم  ـ  دستمزد  و  حقوق  هزینه  حسابداری  ثبت  ـ  دستمزد  هزینه  تحلیل  و  تجزیه 
دستمزد و  حقوق  هزینه  ـ    تخصیص  دستمزد     چهارم

مسائل خاص مرتبط با حسابداری هزینه حقوق و دستمزد ـ سهم کارفرما بابت بیمه های اجتماعی ـ هزینه 
اضافه کاری فوق العاده  اول

فوق العاده نوبت کاری ـ دستمزد ایام مرخصی ـ دستمزد اوقات تلف شدهدی دوم

ارزشیابی فصل دو بر اساس شایستگی سوم

سربار ساخت ـ برآورد هزینه های سربار ـ هزینه های واقعی سربار ـ طبقه بندی هزینه های سربار کارخانه چهارم

به نام خدا

جدول خالصه درس ساالنه

 نام درس  :  حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی 



حساب کنترل سربار ساخت ـ حساب سربار جذب شده ـ ثبت سربار جذب شده اول

بهمن
مراکز هزینه و ارتباط با هزینه های سربار ـ تسهیم هزینه های سربار ـ تسهیم اولیه دوم

تسهیم ثانویه ـ تسهیم مستقیم ـ تسهیم به روش یك طرفه سوم

تسهیم دوطرفه ـ انجام تمرینات و رفع اشکال چهارم

اهداف برآورد هزینه های سربار ـ جذب سربار ـ  محاسبه نرخ جذب سربار برمبنای ساعات کار مستقیم ـ 
محاسبه سربار ساخت جذب شده ـ ثبت هزینه های سربار ـ ثبت هزینه های واقعی سربار ـ محاسبه کسر 

یا اضافه سربارجذب شده ـ  بستن حساب سربار ساخت دایره ساخت
اول

اسفند
حل تمرین و رفع اشکال دوم

ارزشیابی فصل سه بر اساس شایستگی سوم

مالیات بر ارزش افزودهـ  جایگاه مالیات بر ارزش افزودهـ  گواهینامه مالیات بر ارزش افزودهـ  گواهی ارزش 
افزودهـ   کداقتصادیـ  شناسه ملیـ  خرید کاال و خدماتـ  فروش کاال و خدماتـ  عوارض مالیات برارزش 

افزودهـ  کاالهای غیر مشمول مالیات برارزش افزوده
چهارم

قوانین و مقررات مالیات برارزش افزوده ـ نرخ مالیات برارزش افزوده ـ موارد جرایم مالیاتی ارزش افزوده ـ 
مالیات برارزش افزوده دریافتی و پرداختی سوم

فروردین
اظهارنامه مالیاتیـ  شناسایی اعتبار مالیاتی و تسویه آنـ   مأخذ محاسبه عوارض و مالیات برارزش افزوده ـ 

شیوه محاسبه و ثبت عوارض و مالیات برارزش افزوده چهارم

ارزشیابی فصل چهار بر اساس شایستگی اول

اردیبهشت

مالیات های تکلیفی چیست؟ انواع مالیات های تکلیفیـ  اسناد و مدارک تعیین مالیات تکلیفیـ  محاسبات 
مربوط به مالیات تکلیفیـ   مالیات اجاره ملك دوم

نحوه محاسبه مالیات اجاره ـ معافیت های مالیاتی اجاره ـ نحوه پرداخت مالیات بردرآمد اجاره امالک ـ 
مشمولین مالیات بر درآمد امالک سوم

مالیات نقل و انتقال امالک ـ مالیات تکلیفی حقوق ـ تعریف مالیات حقوق ـ انواع درآمد حقوق ـ مقررات 
ناظر بر اجرای تکالیف قانونی ـ جرایم مالیاتی ـ پیگیری جرایم مالیاتی چهارم

تعریف مالیات تکلیفی پرداختنی ـ ثبت های مالیات تکلیفی اول

حل تمرین و رفع اشکالخرداد دوم

ارزشیابی فصل پنج بر اساس شایستگی سوم





ثبت خرید مواد و مصرف مواد
فصل 1



2

سیستم های نگهداری و ثبت مواد  

الف( سیستم ادواری
ب(سیستم دائمی

الف( ثبت های مربوط به عملیات خرید مواد در سیستم ادواری

در مواردی که برای اندازه گیری موجودی های مواد و کاال از سیستم ادواری استفاده 
تهیه  مالی  صورت های  که  دوره ای  پایان  در  کاال  و  مواد  موجودی های  می شود، 
می گردد به طور عینی شمارش می شود. برای محاسبه بهای تمام شده موجودی های 
پایان دوره، هرگروه از موجودی های شمارش شده در بهای تمام شدۀ یک واحد 
می گیرد  قرار  استفاده  مورد  ادواری  سیستم  ه  ک هنگامی  بنابراین  شود.  می  ضرب 
در  و  بررسی  قابل  آسانی  به  زمانی  مقطع  هر  در  به موجودی ها  مربوط  اطالعات 
دسترس نخواهد بود. در این سیستم هیچ گونه مدارک ثبت دائمی  در مورد میزان 

مواد خریداری شده و مصرف شده، نگهداری نمی شود.

1 ثبت خرید نقدی مواد 

شماره سند:                                           شرکت ...                               شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   /    /                            سند حسابداری                           تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

×××خرید مواد

×××سایرحساب های دریافتنی  ـ مالیات بر ارزش افزوده

×××                   موجودی نقد

××××××جمع:

شرح سند: بابت خرید نقدی مواد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

تنظیم کننده:                             تأیید کننده:                                تصویب کننده:



3

2 ثبت خرید نسیه مواد

شماره سند:                                           شرکت ...                               شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   /    /                            سند حسابداری                           تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

×××خرید مواد

×××سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

×××                   حساب های پرداختنی

××××××جمع:

شرح سند: بابت خرید نسیه مواد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

تنظیم کننده:                                 تأیید کننده:                                   تصویب کننده:

نقد  صورت  به  خرید  بهای  از  قسمتی  صورت که  این  به  مواد  خرید  ثبت   3

پرداخت شود و بقیه نسیه باشد:

شماره سند:                                           شرکت ...                               شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   /    /                            سند حسابداری                           تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

×××خرید مواد

×××سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

×××                   موجودی نقد

×××                   حساب های پرداختنی

××××××جمع:

شرح سند: بابت خرید نقد و نسیه مواد

تنظیم کننده:                                    تأیید کننده:                                   تصویب کننده:



4

4 ثبت پیش پرداخت خرید مواد

شماره سند:                                           شرکت ...                               شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   /    /                            سند حسابداری                           تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

×××پیش پرداخت خرید مواد

×××                   موجودی نقد

××××××جمع:

شرح سند: بابت پیش پرداخت خرید مواد

تنظیم کننده:                                                    تأیید کننده:                                   تصویب کننده:

5 ثبت خرید مواد از محل پیش پرداخت

شماره سند:                                           شرکت ...                               شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   /    /                            سند حسابداری                           تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

×××خرید مواد

×××سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

×××                   پیش پرداخت خرید مواد

×××                   موجودی نقد

××××××جمع:

شرح سند: بابت خرید مواد از محل پیش پرداخت خرید و تسویه حساب با فروشنده

تنظیم کننده:                                                    تأیید کننده:                                   تصویب کننده:
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6 ثبت هزینه حمل مواد خریداری شده

شماره سند:                                           شرکت ...                               شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   /    /                            سند حسابداری                           تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

×××هزینه حمل مواد خریداری شده

×××سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

×××                   موجودی نقد

××××××جمع:

شرح سند: بابت پرداخت هزینه حمل مواد خریداری شده

تنظیم کننده:                                                    تأیید کننده:                                   تصویب کننده:

  مثال: رویداد های مالی زیر در مورد عملیات خرید ماده  الف در شرکت  تولیدی 
ایوان گزارش شده است:

)این شرکت از سیستم ثبت ادواری برای ثبت عملیات  خرید مواد استفاده می کند(.
96/1/13ـ خرید 400 کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلو 350 ریال به صورت نقد

96/4/23ـ خرید 800 کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلو 360 ریال به صورت نسیه       
96/5/14ـ خرید 700 کیلوگرم مواد به نرخ هرکیلو 380 ریال که 80،000 ریال 
آن به صورت نقد پرداخت شد و شرکت متعهد گردید بقیه مبلغ خرید را در آینده 

پرداخت نماید.
96/9/24ـ خرید 900 کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلو 390 ریال و صدور یک برگ 

سفته در وجه فروشنده به مبلغ کل محموله خریداری شده 
96/10/15ـ پرداخت مبلغ 300،000 ریال به فروشنده بابت پیش پرداخت خرید 

مواد 
از محل  به نرخ هرکیلو گرم 400 ریال  96/11/25ـ خرید 1،200 کیلوگرم مواد 
به  شده  خریداری  محموله  وجه  بقیه  پرداخت  و   96/10/15 تاریخ  پیش پرداخت 

فروشنده 
96/11/26ـ پرداخت مبلغ 65،400 ریال بابت هزینه حمل مواد خریداری شده با 

احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده
مطلوب است:

افزوده  برارزش  مالیات  احتساب  با  فوق  مالی  رویدادهای  اسناد حسابداری  صدور 
به نرخ %9
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  پاسخ:

شماره سند: 201                                شرکت تولیدی ایوان                   شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  13 / 1 /96                       سند حسابداری                          تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

140،000خرید مواد

12،600سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

152،600                   موجودی نقد

152،600152،600جمع: یک صد و پنجاه و دو هزار ششصد ریال

شرح سند: بابت 400 کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلو 350 ریال به صورت نقد

تنظیم کننده:                                    تأیید کننده:                                   تصویب کننده:

شماره سند: 202                                  شرکت تولیدی ایوان                 شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  23 / 4 /96                         سند حسابداری                       تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

288،000خرید مواد

25،920سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

313،920                   حساب های پرداختنی

313،920313،920جمع: سیصد و سیزده هزار و نهصد و بیست ریال

شرح سند: بابت 800 کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلو 360 ریال به صورت نسیه

تنظیم کننده:                                    تأیید کننده:                                   تصویب کننده:
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شماره سند: 203                               شرکت تولیدی ایوان                  شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  14 / 5 /96                         سند حسابداری                       تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

266،000خرید مواد

23،940سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

80،000                   موجودی نقد

209،940                   حساب های پرداختنی

289،940289،940جمع: دویست و هشتاد و نه هزار و نهصد و چهل ریال

شرح سند: بابت خرید ٧00 کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلو 380 ریال که 80،000 ریال آن به صورت نقد 
پرداخت شد و شرکت متعهد گردید بقیه مبلغ را در آینده پرداخت نماید.

تنظیم کننده:                                تأیید کننده:                                   تصویب کننده:

شماره سند: 204                                  شرکت تولید ایوان                     شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  24 /9 /96                         سند حسابداری                            تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

351،000خرید مواد

31،590سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

382،590                 اسنادپرداختنی

382،590382،590جمع: سیصد و هشتاد و دو هزار و پانصد و نود ریال

شرح سند: بابت خرید 900 کیلوگرم مواد به نرخ هر کیلو 390 ریال و صدور یک برگ سفته در وجه 
فروشنده به مبلغ کل محموله خریداری شده   

تنظیم کننده:                                                    تأیید کننده:                                   تصویب کننده:
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شماره سند:    205                            شرکت تولیدی ایوان                         شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   96/10/15                        سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

300،000پیش پرداخت خرید مواد 

300،000                            موجودی نقد

300،000300،000جمع: سیصد هزار ریال

شرح سند: بابت پرداخت مبلغ 300،000 ریال به فروشنده بابت پیش پرداخت خرید مواد و تحویل آن در 
96/11/25

تنظیم کننده:                            تأیید کننده:                                   تصویب کننده:

شماره سند:    206                            شرکت تولیدی ایوان                         شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   96/11/25                        سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

480،000خریدمواد

43،200سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

300،000                    پیش پرداخت خرید  مواد

223،200                    موجودی نقد

523،200523،200جمع: پانصد و بیست و سه هزار و دویست ریال

شرح سند: بابت  خرید 1،200 کیلوگرم مواد به نرخ هرکیلوگرم 400 ریال از محل پیش پرداخت تاریخ 
96/10/15 و پرداخت بقیه وجه محموله خریداری شده به فروشنده و تسویه حساب با او  

تنظیم کننده:                            تأیید کننده:                                   تصویب کننده:
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شماره سند:    20٧                            شرکت تولیدی ایوان                         شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   96/11/26                        سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

60،000هزینه حمل مواد خریداری شده

5،400سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

65،400                         موجودی نقد

65،40065،400جمع: شصت و پنج هزار و چهار صد ریال

شرح سند: بابت  پرداخت  هزینه حمل مواد خریداری شده 

تنظیم کننده:                            تأیید کننده:                                   تصویب کننده:

حسابداری تخفیفات خرید مواد در سیستم ادواری   

تخفیفات رایج در خرید مواد عبارت اند از:
1  تخفیف تجاری

2  تخفیف توافقی)چانه زنی(
3  تخفیف نابابی)عیب و نقص(

4  تخفیف نقدی

احتساب  مالیات  با  ادواری  سیستم  در  مواد  خرید  تخفیفات  حسابداری 
برارزش افزوده

1 تخفیف تجاری
اگر فروشنده قبل از فروش کاال به مشتری تخفیف بدهد،چون این تخفیف قبل از 
قطعی شدن معامله اعطا شده است، در دفاتر خریدار و فروشنده ثبت نمی شود. در 
این مورد مبلغ خالص معامله محاسبه شده و در دفاتر ثبت می گردد. تخفیفات فصلی 
فروشگاه ها و تخفیفات ویژه فروشگاه ها که با هدف جذب مشتری صورت می گیرد 

نمونه ای از تخفیفات تجاری هستند.
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ثبت این رویداد به صورت زیر است:

شماره سند:                                        شرکت……                                شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:                                         سند حسابداری                           تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

×××خرید مواد

×××سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

×××                         موجودی نقد

××××××جمع:

شرح سند: بابت خرید مواد به صورت نقد 

تنظیم کننده:                          تأیید کننده:                              تصویب کننده:

  مثال: شرکت تولیدی قصرشیرین در تاریخ 96/4/24،  400 واحد ماده ج با 
نرخ هر واحد900 ریال را به صورت نقد خریداری نموده است و فروشنده معادل 

5% تخفیف بهاره برای مشتریان خود منظور می نماید.

مطلوب است: 
 %9 احتساب  با  ادواری  ثبت  سیستم  در  مالی  رویداد  این  حسابداری  سند  ثبت 

مالیات برارزش افزوده.

  پاسخ:

360،000 = 900×400= قیمت ناخالص مواد
18،000= 5% × 360،000= تخفیف تجاری

342،000 = 18،000-360،000= تخفیف تجاری    - قیمت ناخالص مواد = خالص قیمت خرید
30،780 = 9% × 342،000 = 9% × خالص خرید = مالیات برارزش افزوده



11

شماره سند:                                 شرکت تولیدی قصر شیرین               شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   96/4/24                       سند حسابداری                            تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ جزءشرحکد حسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

342،000خرید مواد

30،780سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

372،780                         موجودی نقد

780  ،372،780372جمع: سیصد و هفتاد و دو هزار و هفتصد و هشتاد ریال

شرح سند: بابت خرید مواد به صورت نقد 

تنظیم کننده:                                         تأیید کننده:                                          تصویب کننده:

2 تخفیف توافقی )چانه زنی(
 اگر فروشنده و خریدار روی قیمت مواد یا کاال چانه زنی کنند و نهایتاً به مبلغی 
معامله  این  در  دریافتی  تخفیف  مبلغ  کنند،  توافق  کاال  متعارف  قیمت  از  کمتر 
در  تجاری  تخفیف  مانند  هم  تخفیف  این  دارد.  نام  چانه زنی  یا  توافقی  تخفیف 
حساب های خریدار و فروشنده ثبت نمی شود و مبلغ خالص خرید جهت ثبت در 

حساب های مربوطه در نظر گرفته می شود.
 مثال: شرکت تولیدی موسیان در تاریخ 96/12/15، 2،000 کیلوگرم ماده د از 
فروشنده به صورت نقد خریداری نمود. قیمت فروش  هر کیلوگرم از این نوع مواد 
8،000 ریال بود اما فروشنده پس از چانه زنی موافقت نمود که هرکیلوگرم از این 

مواد به نرخ 7،000 ریال معامله گردد .
مطلوب است:

 %9 احتساب  با  ادواری  ثبت  سیستم  در  مالی  رویداد  این  حسابداری  سند  ثبت 
مالیات بر ارزش افزوده.

                                                  14،000،000=7،000×2،000= خالص مبلغ خرید   
1،260،000=9%×14،000،000= نرخ مالیات × خالص مبلغ خرید= مالیات برارزش افزوده  
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شماره سند:                                  شرکت تولیدی موسیان                    شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  96/12/15                      سند حسابداری                           تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

14،000،000خرید مواد

000   ،1،260سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

000   ،15،260                         موجودی نقد

000   ،00015،260   ،15،260جمع: پانزده میلیون و دویست و شصد هزار ریال

شرح سند: بابت خرید مواد به صورت نقد با احتساب 9% مالیات برارزش افزوده

تنظیم کننده:                               تأیید کننده:                            تصویب کننده:

3 تخفیف نابابی)عیب و نقص(
برگشت مواد خریداری شده به فروشنده ممکن است به دالیل زیر باشد:

الف( مطابق نبودن مواد خریداری شده با نمونه دریافتی
ب( معیوب بودن مواد خریداری شده

ج(عدم تحویل به موقع مواد توسط فروشنده که در این صورت ممکن است در تاریخ 
تحویل، خریدار، دیگر به آن مواد نیاز نداشته باشد.

در این صورت در سیستم ثبت ادواری سند زیر ثبت می گردد:

شماره سند:                                           شرکت ...                               شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   /    /                            سند حسابداری                           تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

×××حساب های پرداختنی

×××         برگشت از خرید و تخفیفات مواد

×××         سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

××××××جمع:

شرح سند: بابت برگشت مواد خریداری شده

تنظیم کننده:                              تأیید کننده:                             تصویب کننده:
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 مثال: شرکت تولیدی اردبیل  در ابتدای مهر ماه 1396 تعداد 1،000 واحد 
ماده ث را به نرخ هر واحد 3،000 ریال به طور نسیه خریداری نموده است ولی 
در تاریخ 96/7/15 تعداد200 واحد از این مواد را علت عیب و نقص به فروشنده 

برگشت داد.
مطلوب است: 

ثبت سند حسابداری مربوط به برگشت مواد به فروشنده در سیستم ثبت ادواری

 پاسخ:

شماره سند:                                   شرکت تولیدی اردبیل                       شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   96/٧/15                      سند حسابداری                             تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

654،000حساب های پرداختنی

600،000         برگشت از خرید و تخفیفات مواد

54،000         سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر ارزش افزوده

654،000654،000جمع: ششصد و پنجاه و چهار هزار ریال

شرح سند: بابت برگشت مواد خریداری شده

تنظیم کننده:                                                 تأیید کننده:                                تصویب کننده:

4 تخفیف نقدی
اگر فروشنده هنگام فروش نسیه مواد یا کاال شرطی قرار دهد که اگر خریدار مبلغ 
بدهی خود را قبل از موعد مقرر و طی مدتی معین از تاریخ فاکتور پرداخت نماید 

برای او تخفیف قائل شود، به این نوع تخفیف، تخفیف نقدی گفته می شود.
بنابراین خریدار فقط وقتی می تواند از تخفیف نقدی استفاده کند که قباًل خرید 
نسیه مشروط انجام داده باشد و مبلغ بدهی خود را در دوره تخفیف بپردازد، در 

غیر  این صورت مشمول این تخفیف نخواهد شد و باید کل بدهی خود را بپردازد.
تخفیف نقدی خرید مواد در سیستم ادواری در حسابی به نام تخفیفات نقدی خرید 

مواد ثبت می گردد.
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هنگام  نقدی  تخفیف  از  استفاده  و  مشروط  نسیه  خرید  ثبت حسابداری 
تسویه حساب )با احتساب مالیات برارزش افزوده( 

هنگام خرید نسیه مشروط ثبت زیر انجام می شود:

شماره سند:                                           شرکت ...                               شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   /    /                            سند حسابداری                           تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

×××خرید مواد

×××         سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

×××         حساب های پرداختنی

××××××جمع:

شرح سند: بابت خرید مواد به صورت نسیه به صورت مشروط با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

تنظیم کننده:                             تأیید کننده:                                 تصویب کننده:

هنگام تسویه بدهی خرید نسیه مشروط در دوره تخفیف ثبت زیر انجام  می شود:
در این وضعیت به این نکته توجه کنید که به میزان مالیات متعلق به  تخفیف نقدی 
باید حساب سایرحساب های دریافتنی ـ مالیات برارزش افزوده  بستانکار گردد تا از 

اعتبار مالیاتی کسب شده هنگام ثبت خرید مواد کسرگردد.

شماره سند:                                           شرکت ...                               شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   /    /                            سند حسابداری                           تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

×××حساب های پرداختنی

×××         تخفیفات نقدی خرید مواد

×××         سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

×××         موجودی نقد

××××××جمع:

شرح سند: بابت پرداخت بدهی خرید نسیه مشروط در دوره تخفیف )با احتساب تخفیف نقدی(

تنظیم کننده:                             تأیید کننده:                              تصویب کننده:
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بدیهی است اگر بدهی مربوط به خرید نسیه مشروط بعد از دوره تخفیف پرداخت 
شود، مشمول تخفیف نقدی نخواهد شد؛ بنابراین خریدار باید کل مبلغ بدهی خود 

را پرداخت نماید و ثبت حسابداری آن به صورت زیر خواهد بود:

شماره سند:                                           شرکت ...                               شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:   /    /                            سند حسابداری                           تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

×××حساب های پرداختنی

×××             موجودی نقد

××××××جمع:

شرح سند: بابت پرداخت بدهی خرید نسیه مشروط بعد از دوره تخفیف )بدون احتساب تخفیف نقدی(

تنظیم کننده:                                         تأیید کننده:                                          تصویب کننده:

 مثال: رویدادهای مالی زیر در مورد خرید یک نوع مواد در شرکت تولیدی 
دورود رخ داده است. سند حسابداری این رویدادها را ثبت کنید. ) این شرکت از 

سیستم ثبت ادواری برای ثبت عملیات خرید مواد استفاده می کند.(
به صورت  یال  ر نرخ هرواحد5،000  به  مواد  واحد  نسیه 3،000  96/7/6- خرید 

نسیه با شرط )ن/8/3-45(
96/7/12- پرداخت بدهی مربوط به خرید مورخ 96/7/6

96/9/6- خرید نسیه 4،000 واحد مواد به نرخ هر واحد 6،000 ریال به صورت 
نسیه با شرط )ن/10/2-40(

96/9/20- پرداخت بدهی مربوط به خرید مورخ 96/9/6
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شماره سند:                                   شرکت تولیدی دورود                           شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 96/٧/6                           سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

15،000،000خرید مواد

1،350،000سایر حساب های دریافتنیـ  مالیات بر ارزش افزوده

16،350،000              حساب های پرداختنی

16،350،00016،350،000جمع: شانزده میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال

شرح سند: بابت خرید نسیه 3،000 واحد مواد به نرخ هر واحد 5،000 ریال به صورت نسیه با شرط )ن/45ـ8/3(

تنظیم کننده:                                         تأیید کننده:                                          تصویب کننده:

شماره سند:                                      شرکت تولیدی دورود                         شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 96/٧/12                           سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

16،350،000حساب های پرداختنی

450،000         تخفیفات نقدی خرید مواد

         سایر حساب های دریافتنی ـ مالیات بر 
ارزش افزوده

40،500

15،859،500         موجودی نقد

16،350،00016،350،000جمع: شانزده میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال

شرح سند: بابت پرداخت بدهی مربوط به خرید مورخ 96/3/3 در دوره تخفیف )با احتساب تخفیف نقدی(

تنظیم کننده:                                         تأیید کننده:                                          تصویب کننده:

450،000   =   3% × 15،000،000= تخفیف نقدی 3 درصدی  
40،500   =  9% × 450،000= نرخ مالیات × تخفیف نقدی   = مالیات متعلق به تخفیف نقدی  
15،859،500= )450،000+40،500( - 16،350،000= )مالیات تخفیف نقدی+ تخفیف نقدی( - بدهی  =  موجودی نقد
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شماره سند:                                     شرکت تولیدی دورود                     شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 96/9/6                           سند حسابداری                            تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

24،000،000خرید مواد

2،160،000سایر حساب های دریافتنیـ  مالیات بر ارزش افزوده

26،160،000              حساب های پرداختنی

26،160،00026،160،000جمع: بیست و شش میلیون و صد و شصت هزار ریال

شرح سند: خرید نسیه 4،000 واحد مواد به نرخ هر واحد 6،000 ریال به صورت نسیه با شرط )ن/40ـ10/2(

تنظیم کننده:                                         تأیید کننده:                                          تصویب کننده:

شماره سند:                                   شرکت تولیدی دورود                                    شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  96/9/20                           سند حسابداری                              تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

26،160،000حساب های پرداختنی

26،160،000              موجودی نقد

26،160،00026،160،000جمع: بیست   و   شش میلیون و صد و شصت هزار ریال

شرح سند: بابت پرداخت بدهی مربوط به خرید مورخ 96/9/6

تنظیم کننده:                                         تأیید کننده:                                          تصویب کننده:

صدور و هزینه یابی مواد  

به منظور کنترل مواد از لحاظ مقدار و هزینه، وجود یک سیستم مؤثر خرید، ثبت 
و انبارداری ضروری است. روش سیستماتیک و مؤثر صدور مواد نیز از ضرورت 

و اهمیت مشابهی برخوردار می باشد.
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در سیستم ثبت ادواری موجودی مواد، مدارک ثبت دائمی   موجودی مواد )کاردکس 
مواد( نگهداری نمی گردد. همچنین مدارک مربوط  به مصرف مواد نگهداری نمی گردد و 
در مورد مصرف مواد ثبت حسابداری انجام نمی گردد بلکه تنها به ثبت خریدهای مواد 
در حساب ها اکتفا شده و فقط در آغاز و پایان هردوره به موجودی ها رسیدگی می شود.
درسیستم ثبت دائمی  موجودی مواد، ازکارت های حساب مواد برای ثبت دائمی 

جریان ورود )خرید( و خروج )مصرف( مواد استفاده می گردد و عالوه برهنگام خرید 
مواد، هنگام مصرف مواد نیز ثبت های حسابداری انجام می گیرد.

ثبت حسابداری مصرف مواد : )سیستم ثبت ادواری(
همان طور که اشاره گردید درسیستم ثبت ادواری هنگام مصرف مواد ثبت حسابداری 

انجام نمی گیرد.

روش های هزینه یابی مواد
متداول ترین روش های هزینه یابی مواد صادره و موجودی ها به شرح زیر می باشد:

)Fifo( 1  اولین صادره از اولین وارده

)Lifo( 2  اولین صادره از آخرین وارده
3  میانگین موزون

روش های فوق فرضی هستند. جریان گردش فیزیکی واحدها ممکن است با جریان 
گردش هزینه مورد استفاده، هماهنگ باشد اما وجود چنین شرطی ضروری نیست.
در بند30 استاندارد حسابداری شماره8 )حسابداری موجودی مواد و کاال( آمده 
است که روش اولین صادره از آخرین وارده )LIFO( معموالً جهت ارزشیابی موجودی 
بابت موجودی  به مبالغی  اغلب منجر  مواد و کاال مناسب نیست، زیرا کاربرد آن 

مواد و کاال در ترازنامه خواهدگردید که هیچ رابطه ای با سطح اخیر مخارج ندارد.
این روش های هزینه یابی در هردو سیستم ثبت دائمی  و ثبت ادواری به کار می روند. 

روش های هزینه یابی)Lifo-Fifo-   میانگین موزون( در سیستم ثبت    ادواری
همان طور که قباًل ذکر گردید در سیستم ثبت ادواری فقط رویدادهای مربوط به خرید 
مواد ثبت می گردند و در حساب های »خریدمواد«، »برگشت از خرید و تخفیفات 
مواد« و »تخفیفات نقدی خرید مواد« ثبت می گردند. در این روش حساب موجودی 
مواد وجود دارد اما گردش دائمی ندارد.همچنین رویدادهای مربوط به مصرف مواد در 

این سیستم ثبت نمی شوند.
اکنون گزارش های بهای تمام شده مواد مصرف شده طی دوره و بهای تمام شده 
موجودی مواد پایان دوره در مثال شرکت تولیدی آبادان در کتاب درسی حسابداری 
بهای تمام شده و مالیاتی، به هریک از روش های Fifo و Lifo و میانگین موزون را 
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در سیستم ادواری تهیه می کنیم:
1 روش Fifo - سیستم ادواری

2  روش Lifo - سیستم ادواری
3  روش میانگین موزون- سیستم ادواری

1 تهیه گزارش های شرکت تولیدی آبادان روش Fifo - سیستم ادواری
در سیستم ادواری برای قیمت گذاری موجودی مواد پایان دوره، ابتدا تعداد )مقدار( 
پایان دوره )انبارگردانی(  ایان دوره را از طریق شمارش  انبار در پ مواد موجود در 
به دست می آوریم. اکنون با توجه به روش، نرخ یا نرخ هایی برای موجودی درنظر 
می گیریم و در مقدار شمارش شده ضرب می کنیم تا نرخ کل موجودی پایان دوره 

به دست آید.
در روش فایفو چون فرض شده است که همواره مواد قدیمی  مصرف می شوند پس 

مواد باقیمانده )موجودی پایان دوره( از جدیدترین )آخرین(خریدها خواهد بود.
می دانیم که در مثال شرکت تولیدی آبادان، تعداد موجودی مواد پایان دوره 490 
واحد شمارش گردیده است بنابراین گزارش های بهای تمام شده موجودی مواد 
پایان دوره و بهای تمام شده مواد مصرف شده طی دوره در روش FIFO به صورت 

زیر خواهد بود.

بهای کلبهای واحدمقدارماهروز

800600480،000موجودی مواد  اول دوره18

200700140،000خرید نقدی مواد48

200800160،000خرید نسیه مواد108

900صدور مواد به خط تولید118

50برگشت مواد به فروشنده128

400900360،000خرید نسیه مواد148

40برگشت مواد از خط تولید به انبار188

200صدور مواد به خط تولید248

خالصه رویدادهای مثال شرکت تولیدی آبادان
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)Fifo گزارش بهای تمام شده موجودی مواد پایان دوره )سیستم ادواری ـ روش

موجودی از خرید8/14            400 واحد)به نرخ هرواحد 900  ریال(            360،000 ریال

موجودی از خرید 8/10           90 واحد )به نرخ هر واحد 800 ریال(              72،000   ریال

بهای تمام شده موجودی مواد پایان دوره   490 واحد                                            432،000 ریال

در روش فایفو بهای تمام شده مواد مصرف شده بر مبنای قیمت موجودی ابتدای 
دوره و خریدهای اولیه محاسبه می شود. با این حساب 1،060 واحد مواد مصرف 

شده به صورت زیر قیمت گذاری و گزارش می شود:

شرکت تولیدی آبادان
گزارش)مقداری ـ ریالی( مصرف مواد

طی آبان ماه  سال 1395 
Fifo در سیستم ثبت ادواری موجودی ها ـ روش

                         شرح    مقدار     نرخ       مبلغ
480،000  ریال  مصرفی از موجودی مواد اول دوره  800 واحد  600 ریال 
140،000  ریال مصرفی از خرید 8/4  200    واحد  700 ریال 
48،000    ریال مصرفی از خرید 8/10  60 واحد  800 ریال 
668،000  ریال    بهای تمام شده مواد مصرف شده طی دوره  1،060 واحد  

2 تهیه گزارش های شرکت تولیدی آبادان  روش Lifo ـ سیستم ادواری: 
شوند  می  مصرف  جدید  مواد  همواره  که  است  شده  فرض  چون  الیفو  روش  در 
بنابراین مواد باقیمانده )موجودی پایان دوره( از موجودی اول دوره و خریدهای 

اولیه خواهد بود.
پایان دوره 490 واحد شمارش  این مثال  تعداد موجودی مواد  می دانیم که در 

گردیده است، بنابراین در روش الیفو گزارش ها 
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بهای کلبهای واحدمقدارماهروز

800600480،000موجودی مواد  اول دوره18

200700140،000خرید نقدی مواد48

200800160،000خرید نسیه مواد108

900صدور مواد به خط تولید118

50برگشت مواد به فروشنده128

400900360،000خرید نسیه مواد148

40برگشت مواد از خط تولید به انبار188

200صدور مواد به خط تولید248

خالصه رویداد های مثال شرکت تولیدی آبادان

)Lifo ـ      روش گزارش بهای تمام شده موجودی مواد پایان دوره )سیستم ادواری  

موجودی از موجودی اول دوره                  490 واحد )به نرخ هر واحد 600  ریال(    294،000 ریال
بهای تمام شده موجودی مواد پایان دوره    490 واحد                                               294،000 ریال

در روش الیفو بهای تمام شده مواد مصرف شده بر مبنای قیمت آخرین )جدیدترین( 
خریدها محاسبه می شود. با این حساب 1060 واحد مواد مصرف شده به صورت 

زیر قیمت گذاری و گزارش می شود:

شرکت تولیدی آبادان
گزارش)مقداری ـ ریالی( مصرف مواد

طی آبان ماه  سال 1395 
Lifo در سیستم ثبت ادواری موجودی ها ـ روش

                   شرح         مقدار        نرخ    مبلغ
مصرفی از خرید 8/14        400 واحد       900 ریال      360،000  ریال
160،000 ریال مصرفی از خرید 8/10       200 واحد     800 ریال 
140،000 ریال مصرفی از خرید 8/4       200 واحد      700 ریال 
156،000 ریال مصرفی از موجودی مواد اول دوره       260 واحد      600 ریال 

بهای تمام شده مواد مصرف شده طی دوره  1060 واحد                      816،000 ریال   

به صورت زیر خواهد بود:
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3 تهیه گزارش های شرکت تولیدی آبادان روش میانگین موزون ـ سیستم ادواری
همان طور که قباًل ذکر شد، در این روش فرض برآن است که مواد ارسال شده از انبار شامل مقادیر 

یکسانی از هر محموله موجود در انبار در تاریخ ارسال می باشد.
برای  آماده  مواد  شده  تمام  بهای  تقسیم  از  موزون  میانگین  دوره  پایان  در  ادواری  سیستم  در 
مصرف )موجودی مواد ابتدای دوره + بهای تمام شده مواد خریداری شده طی دوره( بر مقدار مواد 

آماده برای مصرف به دست می آید.

میانگین موزون قیمت یک واحد مواد × تعداد موجودی مواد پایان دوره = بهای تمام شده موجودی مواد پایان دوره 

میانگین موزون قیمت یک واحد مواد × تعداد مواد مصرف شده طی دوره = بهای تمام شده مصرف شده طی دوره

می دانیم که در این مثال تعداد موجودی مواد پایان دوره 490 واحد شمارش گردیده است، بنابراین 
در روش میانگین موزون گزارش ها به صورت زیر خواهد بود. 

         بهای تمام شده مواد آماده برای مصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = میانگین موزون قیمت یک واحد مواد

                      مقدار مواد آماده برای مصرف 

بهای کلبهای واحدمقدارشرح

800600480،000موجودی اول دوره

200700140،000خرید 8/4

200800160،000خرید 8/10

400900360،000خرید 8/14

)35،000(700)50(برگشت به فروشنده از خرید8/4

1،5501،150،000بهای تمام شده مواد آماده برای مصرف
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 = میانگین موزون قیمت یک واحد مواد
 بهای تمام شده مواد آماده برای مصرف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدار مواد آماده برای مصرف
 = 

1,150,000
ـــــــــــــــــــــــ

1,550
ریال٧41/94= 

            

 میانگین  موزون  قیمت یک واحد مواد × تعداد موجودی مواد پایان دوره  =  بهای تمام شده موجودی مواد پایان دوره
ریال 363،550=741/94×490=      

میانگین موزون قیمت یک واحد مواد× تعداد مواد مصرف شده طی دوره = بهای تمام شده مواد مصرف شده طی دوره
ریال  786،456 = 741/94×1،060=  

ثبت  هزینه های  تحصیل  مواد    

مطابق اصل بهای تمام شده، هزینه ها باید به بهای تمام شده در حساب ها منظور 
شوند. براساس این اصل، بهای تمام شده مواد، عالوه برقیمت خرید، شامل کلیه 

هزینه های مربوط به تهیه و تحصیل مواد تا صدور آن از انبار می گردد.
برخی از این هزینه ها عبارت اند از: 

بیمه، حمل، بارگیری، عوارض گمرکی و سود بازرگانی، بازرسی و آزمایش.

نحوه ثبت مواد خریداری شده  

 حالت1:
اگر در زمان ثبت، مبلغ واقعی هزینه های مربوط به تهیه و تحصیل مواد خریداری 

شده مشخص باشد:
ابتدا هزینه های تهیه و تحصیل انجام شده را به قیمت خرید مواد  در این حالت 
اضافه می نماییم تا بهای تمام شده مواد خریداری شده به دست آید، سپس ثبت 

صفحه بعد در سیستم دائمی انجام می گردد:
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شماره سند:                                         شرکت……                               شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  /   /                               سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

×××کنترل موجودی مواد

×××سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

×××                    موجودی نقد

××××××جمع:

شرح سند: بابت خرید مواد به صورت نقد با احتساب 9% مالیات برارزش افزوده

تنظیم کننده:                             تأیید کننده:                               تصویب کننده:

 مثال: شرکت تولیدی بهار در تاریخ 95/2/2 اقدام به خرید مواد به مبلغ 3،000،000 
ریال و پرداخت هزینه های زیر بابت تحصیل آن نمود و تمام هزینه های خرید مواد و 

تحصیل آن به صورت نقد پرداخت گردید.
- هزینه های اداره خرید 100،000 ریال

- هزینه بیمه 30،000 ریال
- هزینه انبارداری و جابه جایی 60،000 ریال

- هزینه حمل مواد خریداری شده 310،000  ریال
- هزینه بازرسی و آزمایش 20،000 ریال

مطلوب است :
ثبت این رویداد مالی در سند حسابداری

تمام  به عالوه  بهای خرید  شامل  مواد خریداری شده  تمام شده  بهای  پاسخ:   
هزینه های تهیه و تحصیل آن می گردد، بنابراین باید تمام این اقالم را باهم جمع 

کنیم:
هزینه های تهیه و تحصیل مواد + بهای مواد خریداری شده = بهای تمام شده مواد خریداری شده
=3،000،000 + )20،000+ 310،000+ 60،000+ 100،000+30،000( = 3،520،000
 316،800 =  9% ×3،520،000 = مالیات بر ارزش افزوده
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شماره سند:                                      شرکت تولیدی بهار                         شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 2 /2/ 95                          سند حسابداری                              تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

3،520،000کنترل موجودی مواد

316،800سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

3،836،800                    موجودی نقد

3،836،8003،836،800جمع: سه میلیون و هشتصد و سی و شش هزار و هشتصد ریال

شرح سند: بابت خرید مواد به صورت نقد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

تنظیم کننده:                            تأیید کننده:                         تصویب کننده:

 حالت2:  
اگر در زمان ثبت، مبلغ واقعی هزینه های مربوط به تهیه و تحصیل مواد خریداری 

شده مشخص نباشد:
معموالً بسیاری از هزینه های واقعی مربوط به تهیه و تحصیل  مواد، تا زمان تحویل آن 
به انبار مشخص نمی شود. به همین دلیل، در ابتدای هر دوره مالی با توجه به تجربیات 
سال های گذشته و با درنظر گرفتن تغییرات احتمالی نرخ های عوامل هزینه مربوط 
به تهیه مواد، یک نرخ برای تمام هزینه های تهیه و تحصیل مواد برآورد می شود که 

اصطالحاً به نرخ پیش بینی هزینه های تحصیل مواد موسوم است.
محاسبه این نرخ، به عوامل متعددی بستگی دارد. این نرخ مالک محاسبه هزینه های 
مربوط به خرید مواد قرار می گیرد. بنابراین، در طول دوره مالی هربار که مواد خریداری 
می شود، هزینه های تهیه و تحصیل مواد  پس از کسر تخفیفات خرید به  بهای خرید 
اضافه می گردد. در نتیجه با استفاده از اصل بهای تمام شده، موادی که به انبار وارد 

می شود شامل کلیه هزینه ها تا زمان تحویل خواهد بود.
با توجه به مطالب فوق، حسابی تحت عنوان حساب پیش بینی هزینه های تهیه و 
تحصیل مواد، در دفترکل درنظر گرفته می شود تا کلیه هزینه های برآورد شده برای 
تهیه و تحصیل مواد با نرخ از پیش تعیین شده، به بستانکار این حساب منظور 

گردد. مراحل کار  در این حالت به صورت صفحه بعد است:
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 مرحله 1: 
ثبت مربوط به خرید مواد با توجه به هزینه های برآوردشده به صورت زیراست:

شماره سند:                                      شرکت……                                    شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  /   /                             سند حسابداری                                 تعداد ضمائم:

مبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
بدهکار
)ریال(

بستانکار
)ریال(

×××کنترل موجودی مواد

×××سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

×××              موجودی نقد

×××             پیش بینی هزینه های تهیه مواد

××××××جمع:

شرح سند: بابت خرید مواد به صورت نقد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

تنظیم کننده:                                         تأیید کننده:                                          تصویب کننده:

ارقام هر یک از حساب های فوق به صورت زیر محاسبه و ثبت می گردد:

نرخ پیش بینی هزینه های تحصیل مواد × خالص قیمت مواد خریداری شده = پیش بینی هزینه های تهیه مواد

مبلغ پیش بینی شده هزینه های تهیه مواد + خالص قیمت مواد خریداری شده = کنترل موجودی مواد

نرخ مالیات برارزش افزوده × خالص قیمت مواد خریداری شده = سایرحساب های دریافتنی )مالیات برارزش افزوده(

مالیات برارزش افزوده + خالص قیمت مواد خریداری شده = موجودی نقد

 همان طور که مالحظه می فرمایید، در این مرحله مالیات بر ارزش افزوده فقط 
به قیمت قطعی مواد )خالص قیمت مواد خریداری شده( تعلق می گیرد.

 مرحله 2: 
انجام شده مربوط به تهیه مواد، حساب  پس از دریافت اسناد هزینه های واقعی 
کنترل هزینه های تهیه مواد در دفترکل و حساب هریک از هزینه ها به طور جداگانه 
در دفتر معین هزینه، بدهکار و حساب هایی نظیر حساب های پرداختنی، موجودی 

نقد و یا اسناد پرداختنی، بستانکار می گردد:



شماره سند:                                     شرکت ..........                                    شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  /  /                              سند حسابداری                                 تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

×××کنترل هزینه های تهیه مواد

×××ـ هزینه حمل مواد

×××ـ هزینه بیمه مواد

×××ـ هزینه حقوق و عوارض گمرکی

×××سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

×××              موجودی نقد

××××××جمع:

شرح سند: بابت ثبت هزینه های واقعی انجام شده مربوط به تهیه مواد به صورت نقد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

تنظیم کننده:                          تأیید کننده:                                  تصویب کننده:

 مرحله3: بستن حساب ها
درپایان دوره مالی، برای بستن حساب های کنترل و پیش بینی هزینه های مربوط 
به تهیه مواد، حساب پیش بینی هزینه تهیه مواد، بدهکار و حساب کنترل هزینه 

تهیه مواد، بستانکار می گردد.
چنانچه اختالفی بین مانده این دو حساب وجود داشته باشد، اختالف به حساب 

تعدیل هزینه های تهیه مواد بدهکار یا بستانکار می گردد.

شماره سند:                                      شرکت تولیدی                                شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند:  /    /                              سند حسابداری                               تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

×××پیش بینی هزینه های تهیه مواد

×××تعدیل هزینه های تهیه مواد

×××                کنترل هزینه های تهیه مواد

××××××جمع:
شرح سند: بابت بستن حساب های کنترل و پیش بینی هزینه های تهیه مواد

تنظیم کننده:                                         تأیید کننده:                                          تصویب کننده:
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ثبت فوق برای حالتی است که مانده حساب کنترل هزینه های تهیه مواد بیشتر 
از حساب تعدیل هزینه های تهیه مواد باشد که طبیعتاً حساب تعدیل هزینه های 

تعدیل مواد به میزان اختالف دو حساب مذکور بدهکار می گردد.
حساب  به  نسبت  مواد  تهیه  هزینه های  کنترل  حساب  مانده  اگر  است  بدیهی 
تهیه  هزینه های  عدیل  ت باید حساب  باشد  کمتر  مواد  تهیه  هزینه های  پیش بینی 

مواد را بستانکار نمود.
مانده حساب تعدیل هزینه های تهیه مواد، نشان دهنده اضافه یا کسر هزینه های 
پیش بینی شده با هزینه های واقعی تهیه و تحصیل مواد خواهد بود که نهایتاً به 
تناسب، بین بهای تمام شده کاالی فروش رفته و موجودی های پایان دوره تسهیم 

می گردد.
 مثال: شرکت تولیدی تکاب، نرخ هزینه های تهیه و تحصیل مواد را برای دوره 

جاری 6% پیش بینی نموده است.
به  توجه  با  حساب ها  بستن  و  مواد  خرید  به  مربوط  حسابداری  اسناد  ثبت های 

اطالعات زیر،چنین است:
1 مواد خریداری شده عبارت اند از:

95/4/4- خرید مواد به مبلغ 4،000،000 ریال به صورت نقد
95/12/20- خرید مواد به مبلغ 8،000،000 ریال به صورت نسیه

2 هزینه های واقعی انجام شده طی دوره:

- هزینه های اداره خرید 120،000 ریال
- هزینه بیمه 130،000 ریال

- هزینه انبارداری و جابه جایی 80،000 ریال
- هزینه حمل مواد خریداری شده 220،000 ریال

- هزینه بازرسی و آزمایش 40،000 ریال
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محاسبه و ثبت رویدادها و بستن حساب ها  

 مرحله1:
محاسبه و ثبت خرید اول:

240،000 = 6%× 4،000،000= نرخ پیش بینی هزینه های تحصیل مواد × خالص قیمت مواد خریداری شده = پیش بینی هزینه های تهیه مواد

4،240،000=4،000،000+240،000 =  مبلغ پیش بینی شده هزینه های تهیه مواد + خالص قیمت مواد خریداری شده = کنترل موجودی مواد

360،000=9% × 4،000،000= نرخ مالیات برارزش افزوده × خالص قیمت موادخریداری شده = سایرحساب های دریافتنی )مالیات برارزش افزوده(

4،360،000= 360،000+ 4،000،000= مالیات برارزش افزوده + خالص قیمت مواد خریداری شده = موجودی نقد

شماره سند:                                   شرکت تولیدی تکاب                           شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 4 /4/ 95                        سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

4،240،000کنترل موجودی مواد

360،000سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

4،360،000                    موجودی نقد

240،000                    پیش بینی هزینه های مواد

4،600،0004،600،000جمع: چهار میلیون و ششصد هزار ریال

شرح سند: بابت خرید مواد به صورت نقد با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده

تنظیم کننده:                                         تأیید کننده:                                          تصویب کننده:
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محاسبه و ثبت خرید دوم:

480،000= 6% ×8،000،000= نرخ پیش بینی هزینه های تحصیل مواد×خالص قیمت مواد خریداری شده= پیش بینی هزینه های 

تهیه مواد

کنترل   = شده  خریداری  مواد  قیمت  مواد+خالص  تهیه  های  هزینه  شده  پیش بینی  مبلغ    =  480،000+8،000،000=8،480،000

مواد موجودی 

٧20،000= 9% ×8،000،000= نرخ مالیات برارزش افزوده ×خالص قیمت موادخریداری شده= سایرحساب های دریافتنی )مالیات 

افزوده( برارزش 

8،٧20،000= ٧20،000+ 8،000،000 = مالیات برارزش افزوده + خالص قیمت مواد خریداری شده = حساب های 
پرداختنی

شماره سند:                                   شرکت تولیدی تکاب                           شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 20 /12/ 95                   سند حسابداری                                تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

8،480،000کنترل موجودی مواد

720،000سایرحساب های دریافتنی- مالیات برارزش افزوده

8،720،000                    حساب های پرداختنی

480،000                 پیش بینی هزینه های تهیه مواد

9،200،0009،200،000جمع: نه میلیون و دویست هزار ریال

شرح سند: بابت خرید مواد به صورت نسیه با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده

تنظیم کننده:                            تأیید کننده:                           تصویب کننده:
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 مرحله2:
ثبت  هزینه های واقعی تهیه مواد:

            600،000=220،000+40،000 + 140،000+80،000 + 120،000= جمع هزینه های واقعی

54،000 = 9% ×600،000 = نرخ مالیات برارزش افزوده × جمع هزینه های واقعی= سایرحساب های دریافتنی )مالیات برارزش افزوده(

شماره سند:                                     شرکت تولیدی تکاب                     شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 20 /12/ 95                           سند حسابداری                             تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

600،000کنترل هزینه های تهیه مواد

120،000هزینه های اداره خرید

140،000هزینه بیمه

80،000هزینه انبارداری و جابه جایی

220،000هزینه حمل مواد خریداری شده

40،000هزینه بازرسی و آزمایش

54،000سایرحساب های دریافتنی  ـ   مالیات برارزش افزوده

654،000                    موجودی نقد

654،000654،000جمع: ششصد و پنجاه و چهار هزار ریال

شرح سند: بابت ثبت هزینه های واقعی انجام شده مربوط به تهیه مواد به صورت نقد با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده

تنظیم کننده:                                         تأیید کننده:                                          تصویب کننده:

مرحله3: 
ثبت بستن حساب ها:

            ٧20،000=480،000+ 240،000= جمع پیش بینی هزینه های تهیه مواد  

120،000=٧20،000 -600،000 =   کنترل هزینه های تهیه مواد  - جمع پیش بینی هزینه های تهیه مواد  = 
تعدیل هزینه های تهیه مواد
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شماره سند:                                     شرکت تولیدی تکاب                     شماره صفحۀ دفتر روزنامه:
تاریخ سند: 29 /12/ 95                          سند حسابداری                         تعداد ضمائم:

بدهکارمبلغ  جزءشرحکدحسابردیف
)ریال(

بستانکار
)ریال(

720،000پیش بینی هزینه های تهیه مواد

600،000                کنترل هزینه های تهیه مواد

120،000                تعدیل هزینه های تهیه مواد

720،000720،000جمع: هفتصد و بیست هزار ریال

شرح سند: بابت بستن حساب های کنترل و پیش بینی هزینه های تهیه مواد

تنظیم کننده:                                         تأیید کننده:                                          تصویب کننده:

بهای حمل و جابه جایی    

مبالغی که بابت حمل و جابه جایی منظور می شود، ممکن است به یکی از موارد 
ذیل مربوط باشد:

1 مبالغ مربوط به حمل و جابه جایی مواد خریداری شده، که این نوع حمل را 
»حمل به داخل«  می نامند و بهای حمل مذکور به بهای خرید مواد اضافه می شود، 

یعنی بهای حمل به داخل مواد، جزو بهای مواد خریداری شده به حساب می آید.
2 مبالغ مربوط به حمل و جابه جایی مواد، کاالی درجریان ساخت و کاالی تکمیل 
شده در داخل شرکت، که این نوع حمل را »حمل در داخل« می نامند و بهای 
مذکـور بـه عنوان یکـی از عـوامل غیرمستقیم تـولید )سربارساخت( درنظر گـرفته 

می شود.
بهای حمل در داخل شامل بهای حمل کاالی در جریان ساخت به بیرون و به داخل 

شرکت نیز می شود.
بیرون شرکت، که  به  به حمل و جابه جایی کاالی تکمیل شده  3 مبالغ مربوط 
تحت  و  هزینه جاری  به  عنوان  و  نامند  می  به خارج«  »حمل  را  نوع حمل  این 
سرفصل هزینه های توزیع و فروش طبقه بندی می شود. هزینه حمل به خارج برای 
گزارشگری مالی قابل تخصیص به موجودی ها نیست و باید در همان دوره ای که 

تحقق می یابد به سود و زیان منظور شود.
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شرح کار:
1 تفکیک و طبقه بندی فاکتور خرید مواد براساس )مستقیم و غیرمستقیم بودن مواد(

2  کنترل فاکتورخرید و رعایت آیین نامه معامالت )درخواست خرید، استعالم بها، پیش فاکتور، فاکتور خرید، رسید انبار و . . .(
3  ثبت سند خرید مواد )به تفکیک حساب معین خرید(

4  کنترل کاردکس مواد و ریالی کردن کاردکس
5  تکمیل کاردکس مواد و تطبیق آن با حساب معین خرید )سمت بدهکار(

6  تکمیل برگ سفارش خرید مواد )حدتجدید سفارش، حداقل موجودی، باصرفه ترین مقدار سفارش، دفعات سفارش مقرون 
به صرفه، دورۀ گردش موجودی و حداکثر موجودی مواد(

استاندارد عملکرد : ثبت سند خرید مواد براساس استانداردهای حسابداری و مطابق آیین نامه معامالت

شاخص ها:
2 ثبت سند خرید مواد     1  کنترل مستندات خرید مواد                            

3 ثبت مقداری و ریالی خرید مواد در کاردکس
4  کنترل کاردکس ریالی خرید مواد با معین حساب خرید مواد )سمت بدهکار(

5    تعیین حدتجدید سفارش
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: میزوصندلی ـ اتاق کار ـ رایانه ـ چاپگر ـ ملزومات اداری ـ ماشین حساب ـ نرم افزار ـ کاردکس انبار و مواد ـ آیین نامه 
معامالت ـ آیین نامه های داخلی مصرف مواد ـ استاندارد های حسابداری ـ قانون مالیات برارزش افزوده ـ حداقل 5 مورد خرید 

مواد در مدت زمان 40 دقیقه ) آزمون ها براساس سیستم دستی و رایانه ای توأمان صورت بگیرد.(
ابزارو تجهیزات: میزوصندلی ـ رایانه ـ چاپگر ـ ملزومات اداری ـ ماشین حساب ـ نرم افزارحسابداری و انبار ـ کاردکس انبار و 

مواد ـ آیین نامه معامالت ـ استانداردهای حسابداری ـ لوازم التحریر ـ قانون مالیات برارزش افزوده

معیار شایستگی: 
نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1کنترل مستندات خرید مواد 1

2ثبت سند خرید مواد2

2ثبت مقداری و ریالی خرید مواد در کاردکس3

1کنترل کاردکس ریالی خرید با معین حساب خرید)سمت بدهکار(4

1تعیین حدتجدید سفارش5
2شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.

ارزشیابی شایستگی صدور سند حسابداری خرید مواد
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شرح کار:
1 کنترل برگ درخواست مواد

2  تفکیک مراکز هزینه براساس حواله مصرف مواد
3  محاسبه و قیمت گذاری حوالۀ انبار مواد براساس یکی از روش های قیمت گذاری موجودی ها

4  ثبت سند مصرف مواد )به حساب کاردرجریان ساخت و مراکز هزینه(
5  ثبت کاردکس مواد

6  تطبیق کاردکس ریالی انبار با حساب معین )بستانکار( انبار مواد
7  تعیین موجودی مواد در پایان دوره و تهیۀ لیست موجودی ها

8  محاسبه و قیمت گذاری مواد برگشتی از خط تولید
استاندارد عملکرد :   ثبت مصرف مواد طبق اسناد و مدارک مثبته و دستورالعمل های داخلی

شاخص ها:
2  ریالی کردن حواله انبار 1   کنترل مستندات حواله انبار                             

4  ثبت کاردکس مواد 3 ثبت سند مصرف مواد                                      
5   کنترل کاردکس ریالی با حساب معین مواد)سمت بستانکار(

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: میزوصندلی ـ اتاق کار ـ رایانه ـ چاپگرـ ملزومات اداری ـ ماشین حساب ـ نرم افزار ـ کاردکس انبار و مواد ـ آیین نامه 
معامالت ـ آیین نامه های داخلی مصرف موادـ استاندارد های حسابداری ـ قانون مالیات برارزش افزوده ـ حداقل 5 مورد مصرف 

مواد در مدت زمان 30 دقیقه )آزمون ها براساس سیستم دستی و رایانه ای توأمان صورت بگیرد.(
ابزار و تجهیزات: میزوصندلی ـ رایانه ـ چاپگرـ ملزومات اداری ـ ماشین حساب ـ نرم افزارحسابداری و انبارـ کاردکس انبار و 

مواد   ـ آیین نامه معامالت ـ استاندارد های حسابداری ـ لوازم التحریرـ قانون مالیات برارزش افزوده

  معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1کنترل مستندات حوالۀ انبار1

1ریالی کردن حواله انبار2

2ثبت سند مصرف مواد3

2ثبت کاردکس مواد4

1کنترل کاردکس ریالی با حساب معین مواد )سمت بستانکار(5
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 

2نگرش

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.

ارزشیابی شایستگی صدور سند مصرف مواد



حقوق و دستمزد
فصل 2
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مقدمه    

کار به عنوان فعالیت جسمی  یا فکری که صرف ساخت محصوالت یا ارائه خدمات 
می شود، تعریف شده است. هزینه کار یا دستمزد عبارت از هزینه ای است که در 
قبال استفاده از کار نیروی انسانی پرداخت یا تعهد می شود. وجوهی که به کارکنان 
و کارگران شاغل در فعالیت ها و کوشش های مرتبط با ساخت پرداخت می شود، 
معرف هزینه دستمزد ساخت است که بخشی از هزینه های تولید را تشکیل می دهد. 

ثبت اوقات کار    

ساعت کار مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در 
است،  قانون مستثنی شده  در  مواردی که  از  به غیر  قرار می دهد.  کارفرما  اختیار 

ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید. 
یا  نماینده  کارگران،  توافق  با  کارفرما  کار؛  قانون   51 ماده  یک  تبصره  موجب  به 
نمایندگان قانونی آنان، می تواند ساعت کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از 
میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند، به شرط آنکه مجموع 

ساعات کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند. 
اغلب شرکت های بزرگ تولیدی برای ثبت اوقات کار کارکنان خود بخش جداگانه ای 
در داخل دایره کارکنان در نظر می گیرند که وظیفه آن گردآوری ساعت کار انجام 
شده توسط کارکنان کارخانه است. مدارک اّولیه ای که به عنوان منبع تعیین اوقات 
کار مورد استفاده قرار می گیرد، کارت حضور و غیاب و کارت اوقات کار کارکنان 

است. 

کارت حضور و غیاب 
به محض  مثاًل،  دفعات  به  و  روزکاری  هر  در طول  کارکنان  غیاب  و  کارت حضور 
از کارکنان  و غیره توسط هریک  ورود، هنگام مرخصی ساعتی، هنگام ترک کار 
به منظور ثبت اطالعات مربوط به دستگاه ثبت حضور و غیاب وارد می شود. این 
کارت اطالعات مرتبط با حضور هریک از کارکنان در طول روزهای کاری را برای 
یک دوره معین مثاًل، یک هفته یا یک ماه نشان می دهد و یکی از منابع قابل اتکا و 

قابل اعتماد برای محاسبه و ثبت هزینه های حقوق و دستمزد است. 

کارت اوقات کار 
کارت اوقات کار کارکنان به شکل روزانه و برای هر سفارشی که هر یک از کارکنان 
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یا کارگران روی آن کار می کنند یا برحسب هریک از خطوط تولید، تهیه و تکمیل 
می شود. در این کارت تعداد ساعات کار انجام شده روی هر سفارش و یا در هریک 
نرخ دستمزد کارکنان مربوط درج  و  انجام شده  کار  از  تولید، شرحی  از خطوط 
می شود. جمع هزینه دستمزد و ساعات کار انجام شده برای سفارش های مختلف و 
یا در خطوط مختلف تولید برای یک دوره معین باید برابر با جمع هزینه دستمزد 

و ساعات کار انجام شده برای آن دوره باشد. 
در سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد برمبنای زمان، پرداخت نرخ دستمزد 
باالتر برای هر ساعت کار مازاد بر ساعات کار عادی روزانه یا هفتگی، امری کاماًل 
ازای ساعات  در  که  را  عادی دستمزد  نرخ  بر  مازاد  مبلغ  است.  متعارف  و  عادی 

کارکرد اضافی پرداخت می شود، اصطالحاً »فوق العاده اضافه کاری« می نامند. 

فوق العاده اضافه کاری
هفتگی  یا  روزانه  کارکرد  عادی  ساعات  بر  مازاد  اضافی  ساعات  دستمزد  پرداخت 
به نرخی باالتر از نرخ دستمزد عادی، امری متعارف است که در همه جا صورت 
با %40  برابر  اضافه کاری  فوق العاده  ایران،  در  کار  قانون   59 ماده  طبق  می گیرد. 
نرخ دستمزد عادی است، یعنی هزینه دستمزد ساعات اضافه کاری )مازاد بر ساعات 
عادی کار روزانه( معادل 1/4 برابر هزینه دستمزد ساعات عادی کار است. به مبلغ 
دستمزد مازاد بر دستمزد عادی، اصطالحاً فوق العاده اضافه کاری می گویند. فوق العاده 
اضافه کاری عموماً برمبنای درصدی از نرخ عادی دستمزد تعیین می شود. طبق ماده 
59 قانون کار، در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:

الف( موافقت کارگر.
ب( پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعات کار عادی. 

 تبصره:
 ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید، مگر 

در موارد استثنائی با توافق طرفین

نکته طبق ماده 62 قانون کار، روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از 
مزد می باشد. کارگرانی که به هر عنوان روزهای جمعه کار می کنند، در مقابل 

عدم استفاده از تعطیلی روز جمعه 40% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد. 
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فوق العاده نوبت کاری )حق شیفت(   

پرداخت مبلغی مازاد بر نرخ ساعات عادی دستمزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری 
این  پذیرفته شده است و حتی  و  نوبت کارند، رویه ای معمول  برای کارکنانی که 
موضوع در قوانین اغلب کشورها نیز پیش بینی شده است. طبق ماده 55 قانون کار، 
کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبت های 
آنها در صبح یا عصر یا شب واقع می شود و کارگری که در طول ماه به طور نوبتی 
کار  نیز دریافت خواهد کرد. در  نوبت کاری  فوق العاده  مزد،  بر  کار می کند عالوه 
نوبتی ممکن است ساعات کار از 8 ساعت در شبانه روز و 44 ساعت در هفته تجاوز 
نماید، لکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از 176 ساعت تجاوز نماید. 

از نکته آن  انجام  زمان  است که  کارهایی  روز  کار  کار؛  قانون  ماده 53  به موجب 
ساعت 6 بامداد )صبح( تا 22 می باشد و کار شب کارهایی است که زمان انجام 
آن بین 22 تا 6 بامداد قرار دارد. کار مختلط نیز کارهایی است که بخشی از 

ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع شود. 
در کارهای مختلط، برای هر ساعت کار در شب، تنها به کارگران غیر نوبتی 
تعلق  شب کاری  فوق العاده  به عنوان  عادی  کار  ساعت  مزد  بر  اضافه   %35

می گیرد.

محاسبه حقوق و دستمزد    

باید اطالعات و عوامل لیست حقوق و دستمزد  برای محاسبه حقوق و دستمزد، 
را شناخت و عالوه بر آن قوانین و مقررات مربوطه )قانون کار، قوانین مربوط به 
اطالعات  از  برخی  داشت.  کافی  اطالع  و...(  مالیاتی  قوانین  و  اجتماعی  بیمه های 
مربوط به حقوق و دستمزد شامل، مدت کارکرد، حقوق پایه، اضافه کاری، حق نوبت 
کاری، مرخصی استحقاقی، پاداش، کارآموزی، اوقات تلف شده، طرح های تشویقی، 
حق بیمه های اجتماعی، بیمه سهم کارفرما، بیمه حوادث ناشی از کار و هزینه های 

رفاهی کارگران می باشند که در مورد برخی از آنها توضیحاتی ارائه گردید. 

حق السعی: طبق ماده 34 قانون کار، کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار 
عایله مندی، هزینه های مسکن، خواربار،  یا حقوق، کمک  مزد  از  اعم  کار  قرارداد 
آنها  نظایر  و  ساالنه  سود  تولید،  افزایش  پاداش  غیرنقدی،  مزایای  ذهاب،  ایاب و 

دریافت می نماید را حق السعی می نامند. 
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مزد: همچنین طبق ماده 35 قانون کار، مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی 
و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود. چنانچه مزد با 
ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و درصورتی که براساس میزان انجام کار 
و یا محصول تولید شده باشد، کارمزد و چنانچه براساس محصول تولید شده و یا 

میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی، نامیده می شود. 

نکته 1 طبق ماده 36 قانون کار، مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و 
مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.

2  در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور 
از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که برحسب ماهیت شغل 
از  برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد.  یا محیط کار و 

قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق العاده شغل و .... 
اجرا درآمده است  به مرحله  3  در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل 

مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می دهد.
4 مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک 
مبنا  مزد  و  ثابت  مزد  ساالنه جزو  و سود  تولید  افزایش  پاداش  عایله مندی، 

محسوب نمی شود.

کسور حقوق و دستمزد   

با توجه  دایره حسابداری موظف است در زمان تنظیم لیست حقوق و دستمزد، 
به مصوبات قانونی یا براساس توافق به عمل آمده با پرسنل، مبالغی را تحت عنوان 
به سازمان های ذی نفع  آنان کسر و  از حقوق و مزایای  کسور حقوق و دستمزد، 

پرداخت نماید. این کسور شامل کسور قانونی و کسور توافقی می باشد. 

کسور قانونی
نفر  هر  اجتماعی،  تأمین  سازمان  جاری  قوانین  اجتماعی: طبق  بیمه های  حق 
حقوق بگیر باید به میزان 7% از حقوق خود را بابت استفاده از مزایای تأمین اجتماعی 
و بازنشستگی به عنوان »حق بیمه« پرداخت نماید. کارفرما موظف است در پایان 
هر ماه این مبلغ را به همراه 23% حق بیمه سهم خود )20% بیمه اجتماعی سهم 
برای  تنظیم شده  لیست حقوق  کارفرما( طبق  بیکاری سهم  بیمه  و %3  کارفرما 

کارگران، به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. 
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مالیات بردرآمد حقوق: طبق قوانین سازمان امور مالیاتی کشور، کارفرما موظف 
است در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد، مالیات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان 
را طبق جدول مالیاتی و پس از کسر معافیت های قانونی محاسبه نموده و از حقوق 

کارکنان کسر و در مهلت مقرر قانونی به حساب سازمان مربوطه واریز نماید. 

کلیه اقالم حقوق و مزایا به غیر از حق اوالد و حق مأموریت شامل کسر حق نکته
بیمه می باشند.

به طور مثال در سال 1397 سقف معافیت سالیانه مالیاتی برای کارگران و نکته
کارمندان 240،000،000 ریال است، بنابراین هر فردی که حقوق و مزایایی 
بیش از این مبلغ داشته باشد، تا میزان 5 برابر مبلغ معافیت سالیانه مالیاتی 

حقوق به نرخ 10% و مازاد بر آن به نرخ 20% ، مالیات محاسبه خواهد شد.

صندوق اجرا )اجرائیات(: اجرائیات به مبالغی گفته می شود که براساس حکم 
دادگاه یا مراجع قانونی باید توسط کارفرما از حقوق کارگر کسر و به حساب صندوق 

اجرا واریز گردد.  

1  مهلت ارسال مدارک مربوط به بیمه حقوق و دستمزد هر ماه به سازمان نکته
تأمین اجتماعی حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد است.   

2  مهلت ارسال مدارک مربوط به مالیات حقوق و دستمزد هر ماه به سازمان 
امور مالیاتی حداکثر یک ماه از زمان ثبت هزینه حقوق و دستمزد در دفاتر 

شرکت است.  
3  در مهلت های تعیین شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور 
مالیاتی هرگونه کسور انجام شده از حقوق و دستمزد کارگران باید به حساب 

سازمان های مربوطه واریز و تسویه حساب صورت بگیرد. 
بیمه و مالیات، جریمه  به  4  درصورت تأخیر در پرداخت کسورات مربوط 

دیرکرد برعهده کارفرما خواهد بود.

چند نمونه از مواردی که می تواند به صورت کسور قانونی تحت عنوان اجرائیات فعالیت
با صدور حکم دادگاه از حقوق کارگر مبلغی کسر شود، را نام ببرید.  
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کسور توافقی
زمان  در  کارفرما،  و  کارگر  بین  قرارداد  براساس  یا  و  کارگر  توافق  با  که  مواردی 
تنظیم لیست حقوق و دستمزد از حقوق کارکنان کسر شود را کسور توافقی نامند. 

تفکیک دستمزد مستقیم  و غیرمستقیم   

برخی بین واژه های حقوق و دستمزد تفاوت قایل می شوند و هزینه دستمزد را 
به  تولید  برمبنای  یا  ماهانه  روزانه، هفتگی،  برمبنای ساعت،  مبلغی می دانند که 
کارکنان تولیدی پرداخت می شود. اما به اعتقاد این گروه، هزینه حقوق، پرداخت 
ثابتی است که به طور منظم و در فواصل زمانی معین و در ازای خدمات مدیریت 
و یا کارهای دفتری به کارکنان پرداخت می گردد. درحالی که در عمل، واژه های 

حقوق و دستمزد اغلب به شکل مترادف به کار برده می شود.
این  است.  و دستمزد رشد سریعی داشته  اخیر جمع هزینه حقوق  در سال های 
رشد و افزایش، به ویژه در محدوده هزینه های جانبی و مرتبط با دستمزد، نظیر 
و  فوق العاده اضافه کاری  عمر،  بیمه  اجتماعی،  بیمه های  بازنشستگی،  هزینه های 
به نحوی  می خورد،  به چشم  بیشتر  کارکنان،  خدمت  پایان  مزایای  و  نوبت کاری 
که این گونه هزینه های جانبی و مکمل در پاره ای موارد، درصد عمده ای از هزینه 

دستمزد را تشکیل می دهد. 
حقوق و دستمزد و مزایای جانبی آن، مربوط به پرسنلی است که در قسمت هایی 
نظیرکارگاه تولیدی یا کارخانه، اداری و تشکیالتی و توزیع و فروش، به کار اشتغال 
از  عملکرد  یا حوزه  قسمت  هر  باید سهم  بیشتر  کنترل  به منظور  بنابراین  دارند. 
طریق تسهیم هزینه حقوق و دستمزد و مزایای جانبی آن بر مراکز هزینه مشخص 
گردد. مدیران و حسابداران برای کمک به برنامه ریزی و کنترل و همچنین کمک 
برحسب حوزه های کارکرد  را  مالی مطلوب، هزینه ها  تهیه صورت های  در جهت 
سازمان که هزینه ها به آن حوزه مربوط می شود، طبقه بندی می کنند. نمونه هایی 
از حوزه های کارکرد شرکت ها عبارت اند از ساخت )تولید(، عمومی  و اداری و توزیع 

و فروش.

فعالیت حداقل پنج مورد از اقالم مربوط به کسور توافقی را نام ببرید. 
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غیرمستقیم  و  مستقیم  هزینه های  به  می توان  را  دستمزد  و  حقوق  هزینه های 
تفکیک کرد. این طبقه بندی معموالً مبتنی بر رابطه کارکنان با محصوالت تولیدی 
است. هزینه دستمزد مستقیم کارخانه، دستمزد کارکنانی است که به شکل دستی 
یا با استفاده از ماشین، مستقیماً روی محصوالت یا سفارش ها کار می کنند. کار 
مستقیم به تمام کارهایی گفته می شود که مستقیماً با تولید و تکمیل محصوالت، 
واحد  یک  با  سهولت  به  را  آن  می توان  است،  ارتباط  در  خدمات  و  سفارش ها 
محصول، یک سفارش یا خدمت ردیابی کرد و معرف بخش عمده ای از هزینه های 
ساخت آن محصول، سفارش یا خدمت است. نمونه بارز کار مستقیم، کار کارکنانی 
است که در بخش مونتاژ در یک کارخانه خودروسازی کار می کنند و مستقیماً در 
تکمیل خودرو نقش دارند. بنابراین هرگونه حقوق و دستمزد متعلق به کار مستقیم 
به عنوان هزینه های دستمزد مستقیم در حساب کنترل کاالی در جریان ساخت 

ثبت و انباشت می شود.
دستمزد غیرمستقیم کارکنان کارخانه نیز دستمزد تولید است اما قابل ردیابی با 
یک واحد محصول مشخص یا یک سفارش معین نیست و کوشش در جهت ارتباط 
کارکنانی  ندارد.  اقتصادی  توجیه  یک سفارش  یا  واحد محصول  یک  با  آن  دادن 
تولید،  طراحان  شامل  می شود  مربوط  به تولید  غیرمستقیم  به طور  آنان  کار  که 
سرپرستان تولید، بازرسان کارخانه، کارکنان حسابداری صنعتی، مهندسین خطوط 
و  حقوق  بنابراین  می باشند.  کارخانه  خدماتی  بخش های  کارکنان  کلیه  و  تولید 
ساخت  سربار  هزینه های  جزو  تولید،  غیرمستقیم  به کارکنان  متعلق  دستمزد 
محسوب می شود، و هرگونه هزینه های حقوق و دستمزد و مزایای جانبی آن مرتبط 

با دستمزد کارکنان اداری و فروش به عنوان هزینه دوره تلقی می شود. 

نمایه زیر تقسیم بندی هزینه های حقوق و دستمزد را نشان می دهد:

٤۱ PAGE

٤۲ PAGE

هزینه حقوق و دستمزد و مزایای جانبی آن

کارکنان توزیع و فروش کارکنان تولیدکارکنان اداری و تشکیالتی

هزینه دستمزد مستقیم

هزینه های اداری و تشکیالتی

هزینه دستمزد غیرمستقیم

هزینه های توزیع و فروشکنترل سربار ساختکاالی در جریان ساخت
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تنظیم لیست حقوق دستمزد   

دایره حسابداری معموالً در پایان هر هفته یا هر پانزده روز و یا در پایان هر ماه، 
به تهیه لیست حقوق و دستمزد کارکنان برای همان مدت اقدام می نماید. لیست 
حقوق و دستمزد از قسمت های مختلفی تشکیل شده است که هر قسمت براساس 
دایره حضور  کارگزینی،  دایره  از  گردآوری شده  به اطالعات  توجه  با  و  کار  قانون 
غیاب، دایره ثبت اوقات کار و کارت های مربوط، همچنین قراردادهایی که کارفرما 
با کارگران منعقد نموده، تکمیل می گردد. به طول مثال حقوق و دستمزد ناخالص 
و  کار  اوقات  از طریق ضرب کردن ساعات منعکس در کارت  کارکنان  از  هریک 
کارت حضوروغیاب آنان در نرخ دستمزد یک ساعت هریک از آنان و افزودن پاداش، 

فوق العاده اضافه کاری و سایر مزایای متعلقه به هریک از آنان محاسبه می شود. 
توجه داشته باشید که لیست حقوق و دستمزد دارای قسمت هایی به منظور درج 
و  ایام مرخصی  نوبت کاری، شب کاری، دستمزد  اضافه کاری،  دستمزد کار عادی، 
تعطیالت رسمی، فوق العاده ها )حق اوالد، حق مسکن، خواربار، کمک های غیرنقدی 
و حق ایاب و ذهاب(، جمع حقوق و مزایا، کسور مربوط به دستمزد و دستمزد قابل 
پرداخت به کارکنان و نیز حق بیمه های اجتماعی و سهمی کارفرما و ... می باشد. 

دایره حسابداری، موظف است در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد با توجه به 
مصوبات قانونی یا براساس توافق به عمل آمده با کارگر، مبالغی را تحت عنوان کسور 
از حقوق و دستمزد کارکنان  توافقی  قانونی و کسورات  دستمزد شامل کسورات 
کسر و به سازمان های ذی نفع پرداخت نماید. بنابراین، برای انعکاس هزینه حقوق و 
دستمزد و بدهی های ناشی از آن ثبت حسابداری الزم انجام می گیرد. الزم به توضیح 
است که مبلغ ناخالص حقوق و دستمزد هزینه شرکت است، و مبلغ دستمزد خالص 

قابل پرداخت به کارکنان به عنوان یک بدهی شناسایی و ثبت می شود. 

تخصیص هزینه حقوق و دستمزد   

کار  اوقات  کارت  و  غیاب  و  کارت حضور  از  استفاده  با  دایره حسابداری صنعتی 
کارکنان به عنوان مبنا، جمع هزینه دستمزد )شامل سهم کارفرما بابت بیمه های 
یا  و  تولید  خطوط  سفارش ها،  تک تک  به  را  آن(  نظایر  و  کارکنان  اجتماعی 
دایره  توسط  تخصیص  این  از شرکت ها،  برخی  در  می دهد.  تخصیص  محصوالت 
حقوق و دستمزد انجام می گیرد و نتیجه کار به دایره حسابداری صنعتی به منظور 
می شود.  ارسال  دستمزد،  و  حقوق  هزینه  به  مربوط  حسابداری  ثبت های  انجام 
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درنهایت، هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های مرتبط با آن معموالً در پایان 
هر هفته، هر 15 روز یا هر ماه به سفارش های مختلف، خطوط تولید گوناگون یا 
فعالیت های  زیر چرخه  نمایه  محصوالت و خدمات مختلف تخصیص می یابد. در 

مرتبط با حسابداری هزینه حقوق و دستمزد نشان داده شده است. 

٤۱ PAGE

٤۲ PAGE

دایره حقوق و دستمزد:
1 محاسبه هزینه حقوق و دستمزد 

2 ارسال اطالعات مرتبط با هزینه حقوق و دستمزد 
به دایره حسابداری صنعتی

دایره حسابداری صنعتی:
1 تخصیص هزینه حقوق و دستمزد

2 تهیه گزارش های هزینه

تکمیل کارت حضور و غیاب و کارت اوقات کار

کارت اوقات کارکارت حضور و غیاب

دایره ثبت اوقات کار
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ثبت های مربوط به انعکاس هزینه حقوق و دستمزد به شرح زیر است:

1 ثبت تنظیم لیست حقوق و دستمزد )وقوع هزینه حقوق و دستمزد(:

)به میزان ناخالص حقوق و دستمزد و هزینههای جانبی آن(×××کنترل حقوق و دستمزد 

)به میزان مالیات حقوق و دستمزد(×××سایر حساب های پرداختنی –  مالیات پرداختنی 

)به میزان بیمه سهم کارگر و کارفرما(×××سایر حساب های پرداختنی – بیمه پرداختنی 

)به میزان مبلغ خالص حقوق و دستمزد(×××سایر حساب های پرداختنی – حقوق و دستمزد پرداختنی 

2 ثبت مربوط به تخصیص هزینه حقوق و دستمزد:

)به میزان دستمزد مستقیم(×××کنترل کاالی در جریان ساخت

)به میزان دستمزد غیرمستقیم و بیمه کارفرمای حقوق و دستمزد کارکنان تولید ×××کنترل سربار ساخت 
و ...( 

)به میزان حقوق و دستمزد کارکنان واحد فروش و بیمهکارفرما مربوط و ...(×××هزینه های توزیع و فروش 

)به میزان حقوق و دستمزد کارکنان واحد اداری و بیمه کارفرمای مربوط و ...(×××هزینه های اداری و تشکیالتی 

)به میزان ناخالص حقوق و دستمزد هزینههای جانبی آن(×××کنترل حقوق و دستمزد 

3 ثبت مربوط به پرداخت خالص حقوق و دستمزد به کارکنان:

دستمزد  و  حقوق   – پرداختنی  حساب های  سایر 
ختنی  پردا

×××

×××موجودی نقد و بانک 

4 ثبت مربوط به پرداخت کسور قانونی در مهلت مقرر قانونی:

×××سایر حساب های پرداختنی –  مالیات پرداختنی 

×××سایر حساب های پرداختنی – بیمه پرداختنی

×××موجودی نقد و بانک 

5 ثبت مربوط به پرداخت کسور توافقی )در صورت وجود(:

×××سایر حساب های پرداختنی –  شرکت تعاونی  

×××سایر حساب های دریافتنی – وام مسکن کارکنان 

×××سایر حساب های دریافتنی – مساعده 

×××موجودی نقد و بانک 
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مسائل خاص مرتبط با حسابداری هزینه حقوق و دستمزد   

قبیل  از  و مشکالت خاصی  مسائل  با  اساساً  دستمزد  و  هزینه حقوق  حسابداری 
هزینه های جانبی حقوق و دستمزد یا مزایا و هزینه های مرتبط با دستمزد درگیر 
هزینه  اجتماعی،  بیمه های  بابت  کارفرما  بیمه  سهم  مسائل  این  جمله  از  است. 
فوق العاده اضافه کاری، فوق العاده نوبت کاری، دستمزد ایام مرخصی، هزینه پاداش 
کارکنان، دستمزد اوقات تلف شده یا اوقات بی کاری و ... است، که به ترتیب در 

ادامه این موارد به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد. 

سهم کارفرما بابت بیمه های اجتماعی  

شرکت ها عالوه بر محاسبه مبلغی تحت عنوان حق بیمه سهم کارکنان )7%(، مبلغی 
را نیز به عنوان سهم کارفرما )23%( از بابت بیمه های اجتماعی محاسبه و آن را از 
محل وجوه شرکت به سازمان مربوطه واریز می نمایند. بنابراین، جمع هزینه حقوق 
و دستمزدی که شرکت متحمل می شود معموالً بیش از هزینه حقوق و دستمزد 
ناخالص متعلق به کارکنان است. سهم کارکنان بابت بیمه اجتماعی جزء هزینه های 
توسط  چون  کارکنان  اجتماعی  بیمه های  بابت  کارفرما  سهم  اما  نیست.  شرکت 
شرکت و از محل وجوه متعلق به آن واریز می شود، درنتیجه، یک هزینه اضافی 
ناشی از اشتغال نیروی انسانی است که جزء هزینه های شرکت و یکی از هزینه های 

مرتبط با دستمزد محسوب می شود. 
برخی از شرکت ها هزینه سهم کارفرما بابت بیمه های اجتماعی کارکنان مستقیم 
خطوط تولید را جدا از دستمزد مستقیم قابل تخصیص به محصوالت و سفارش ها، 
به کارگیری نرخ های جذب  از طریق  به عنوان هزینه سربار ساخت تلقی و سپس 

هزینه سربار به طور غیرمستقیم به تولیدات منظور می کنند. 

هزینه فوق العاده اضافه کاری   

فوق العاده  هزینه  با  هزینه یابی  دیدگاه  از  حسابداری  برخورد  نحوه  کلی  به طور 
اضافه کاری کارکنان مستقیم تولید، تحت شرایط گوناگون، متفاوت و اساساً مبتنی 
برعلت اصلی وقوع اضافه کاری است. اما به صورت کلی هزینه فوق العاده اضافه کاری، 
حتی مربوط به کارکنان مستقیم تولید، معموالً به عنوان هزینه غیرمستقیم تلقی 
می شود، زیرا آن را نمی توان با یک واحد محصول مشخص یا یک سفارش و کار 

معین، به سهولت ردیابی کرد. 
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فوق العاده نوبت کاری  

مستقیماً  اینکه  به جای  تولید  مستقیم  کارکنان  با  مرتبط  نوبت کاری  فوق العاده 
ساخت  جریان  در  کاالی  موجودی  کنترل  به حساب  مستقیم  دستمزد  با  همراه 
منظور شود، اغلب به عنوان هزینه سربار ساخت تلقی و به کلیه محصوالت تولیدی 
تخصیص داده می شود. برای ثبت تخصیص هزینه دستمزد و فوق العاده نوبت کاری، 
به ازای دستمزد عادی ساعات نوبت کاری، حساب کنترل کاالی در جریان ساخت 

و به ازای فوق العاده نوبت کاری، حساب کنترل سربار ساخت، بدهکار می گردد. 

کنترل کاالی در جریان ساخت )به میزان دستمزد عادی(           ×××
کنترل سربار ساخت )به میزان فوق العاده نوبت کاری(                    ×××

                                     کنترل حقوق و دستمزد                              ×××

دستمزد ایام مرخصی   

کارکنان شرکت ها معموالً بعد از یک دوره کارکرد، محق به  استفاده از مرخصی 
هستند و میزان مرخصی بستگی به مدت کارکرد در طول سال دارد. پرداخت حقوق 
و دستمزد ایام مرخصی به کارکنان مستقیم هنگامی که در مرخصی به سر می برند، 
معموالً دستمزد مستقیم محسوب نمی شود و درنتیجه، مستقیماً به حساب کنترل 
کاالی در جریان ساخت منظور نمی گردد، بنابراین هزینه دستمزد ایام مرخصی 
طریق  از  مربوط  دوره  در طول  و  منظور  سربار ساخت  کنترل  به حساب  معموالً 
داده  تخصیص  و سفارش ها  به کلیه محصوالت  نرخ های جذب سربار  به کارگیری 

می شود. 

دستمزد اوقات تلف شده یا اوقات بیکاری    

هزینه دستمزد اوقات تلف شده یا اوقات بیکاری هنگامی  مطرح می شود که کارکنان 
آماده برای انجام کار هستند و دستمزد نیز دریافت می کنند اّما کاری برای انجام 
دادن ندارند. اوقات بیکاری می تواند به علل گوناگون از جمله خرابی ماشین آالت، 
نبود سفارش، عـدم دسترسی بـه مـواد اّولیه، قطع بـرق، آمـاده سازی مـاشین هـا، 
حضور  ساعات  جمع  چنانچه  می شود،  ناشی  آن،  نظایر  و  ماشین آالت  تعمیرات 
کارکنان در محل کار با جمع ساعات کار منظور شده به محصوالت، سفارش ها و 
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مراکز هزینه مقایسه شود، اختالف حاصله می تواند معرف اوقات تلف شده باشد. 
بعضی مواقع بیکاری کارکنان از لحاظ فرایند ساخت، امری عادی و غیرقابل اجتناب 
است. مثاًل زمانی که سفارش جدیدی پذیرفته می شود و تجهیزات برای انجام کار 
روی آن سفارش آماده می شوند، ممکن است برخی از کارکنان موقتاً کاری برای 
انجام دادن نداشته باشند. در چنین وضعیت هایی، هزینه دستمزد اوقات بیکاری 
هزینه دستمزد مستقیم،  به عنوان  تلقی  به جای  تولید  کارکنان مستقیم خطوط 
هزینه سربار تولید تلقی و به حساب کنترل هزینه های سربار ساخت منظور می شود. 
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شرح کار:
1  کنترل مستندات کارکرد پرسنل )اضافه کار ـ کسر کار ـ غیبت ـ حق شیفت ـ نوبت کاری و..(

2  محاسبه حقوق پایه ماهانه فرد براساس قرارداد )حقوق روزانه(
3  محاسبه مبلغ اضافه کاری فرد براساس ساعات اضافه کاری و نرخ آن )غیرمستمر(

4  محاسبه نوبت کاری ـ حق شیفت ـ و... فرد براساس کارکرد )غیرمستمر(
5  محاسبه میزان مزایای ماهانه ثابت حقوق )حق اوالد ـ بن کارگری ـ حق خوارو بار ـ حق مسکن و...(

6  محاسبه حقوق و مزایای ناخالص فرد براساس مزایای مستمر و غیرمستمر
7  محاسبه کسور مربوط به حقوق )بیمه ـ مالیات ـ کسر کار ـ مساعده و...(

8  محاسبه خالص حقوق پرداختنی پس از کسر کسور حقوق از ناخالص حقوق
9  تفکیک هزینه حقوق مستقیم و غیرمستقیم )چگونگي تفکیک هزینه حقوق مستقیم و غیرمستقیم(

10  ثبت هزینه حقوق مستقیم در حساب بهاي تمام شده کار در جریان ساخت
11  ثبت هزینه حقوق غیرمستقیم به حساب سربار ساخت

استاندارد عملکرد: ثبت هزینه حقوق و دستمزد براساس اسناد و مدارک مثبته، قانون کار، تأمین اجتماعی و قانون مالیات های 
مستقیم

شاخص ها:
2  محاسبه حقوق و دستمزد 1   کنترل مستندات حقوق و دستمزد                             

4  ثبت سند حقوق و دستمزد 3 تفکیک دستمزد مستقیم و غیرمستقیم                         

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: شرایط انجام کار : میز و صندلی اداری، اتاق کار، ماشین حساب، نرم افزار حسابداری حقوق و دستمزد، کامپیوتر، پرینتر، 
قانون کار و تأمین اجتماعی، قانون مالیات های مستقیم، محاسبه حداقل 5 نفر با شرایط و آیتم های متفاوت و طی مدت زمان 

45 دقیقه 
ابزار و تجهیزات: لیست کارکرد، میز و صندلی اداری، ملزومات اداری، ماشین حساب، کامپیوتر، پرینتر، نرم افزار، قانون کار و 

تأمین اجتماعی، قانون مالیات های مستقیم، نرم افزار اکسل، نرم افزار حقوق و دستمزد

  معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1کنترل مستندات حقوق و دستمزد1

1محاسبه حقوق و دستمزد2

2تفکیک دستمزد مستقیم و غیر مستقیم3

2ثبت سند حقوق و دستمزد4

2کنترل کاردکس ریالی با حساب معین مواد )سمت بستانکار(5
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 

2نگرش

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.

ارزشیابی شایستگی ثبت حقوق و دستمزد )بهای تمام شده(





هزینه های سربار
فصل 3
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طبقه بندی هزینه های سربار   

يك  به  كه مستقيماً  گفته می شود  هزينه هايی  به  هزینه های سربار مستقيم: 
هزينه  مانند  باشند  داشته  ارتباط  مشخص  ماشين  يك  به  يا  و  توليد  از  دايره 

سرپرستی دايره، فوق العاده اضافه كارى كارگران
هزینه های سربار غيرمستقيم: به هزينه هايی گفته می شود كه به طورمشترك 
توسط چند دايره توليد به مصرف می رسند هزينه اجاره، حرارت مركزى و روشنايی

تقسيم بندی هزینه های سربار بر اساس 
ارتباط با محصول

غيرمستقيممستقيم

تقسيم بندی هزینه های سربار بر 
اساس ارتباط با حجم محصول

مختلطمتغيرثابت

هزینه متغير: اين هزينه با تغيير حجم توليد )افزايش يا كاهش( تغيير می كند.
هزینه نيمه متغير: قسمتی از اين هزينه ها ثابت و قسمت ديگر با تغيير حجم 

توليد تغيير می كنند.
هزینه ثابت: اين هزينه با تغيير حجم توليد در محدوده اى معين از سطح توليد 

تغيير نمی كنند.

تقسيم بندی هزینه های سربار 
بر اساس محل انجام هزینه

سربار ادارى و 
تشكيالتى سربار توزيع و ساخت سربار

فروش
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در این طبقه بندی، هزینه های سربار به سه گروه شامل:
سربار ساخت، سربار ادارى و تشكيالتی و سربار توزيع و فروش تقسيم می شوند.

سربار ساخت: 
در واقع شامل هزينه هاى توليد به غير از مواد مستقيم و دستمزد مستقيم توليد 
می باشد و با نام هاى ديگرى چون سربار كارخانه يا هزينه هاى غيرمستقيم توليد و 
يا هزينه هاى عمومی  كارخانه نام برده می شوند. همچنانكه می دانيد حساب سربار 

ساخت به حساب كاالى در جريان ساخت منتقل می شود.

سربار اداری و تشکيالتی و سربار توزیع و فروش: 
در حساب هاى سربار ادارى و سربار توزيع و فروش ثبت شده و به عنوان هزينه هاى 

دوره شناسايی می شوند و به حساب سود و زيان انتقال می يابند.

علل پيش بينی و برآورد سربار چيست؟
به طور كلی داليل پيش بينی و برآورد سربار را موارد زير ذكر می نمايند.

1 اختالف بين مقدار توليد واقعی با توليد برنامه ريزى شده
2 مشخص نبودن مبلغ واقعی بعضی از هزينه هاى سربار

3 ايجاد شرايط مناسب براى مقايسه هزينه هاى واقعی و پيش بينی شده

براى ثبت سربار جذب شده به دو روش عمل می شود: 
1  كاالى در جريان ساخت **

كنترل سربار **  
در اين روش كنترل سربار به ازاى هزينه هاى واقعی بدهكار و در ازاى سربار جذب 
اضافه  يا  كسر  نشان دهنده  سربار  كنترل  مانده حساب  و  می شود  بستانكار  شده 

جذب سربار می باشد.
2 كاالى در جريان ساخت **

سربار جذب شده **  
در اين روش در هنگام جذب سربار حساب سربار جذب شده بستانكار می شود و در 
پايان دوره مانده حساب سربار جذب شده به حساب كنترل سربار منتقل می شود.

سطوح فعالیت  

در محاسبه نرخ جذب سربار سطح فعاليت انتخاب شده نيز همانند مبناى جذب 
سربار از اهميت زيادى برخوردار است. سطح فعاليتی كه براى محاسبه نرخ جذب 
سربار انتخاب می شود بر نرخ جذب سربار و به تبع آن بر سربار جذب شده اثر 
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می گذارد. سطوح مختلف فعاليت كه مبناى محاسبه نرخ جذب سربار قرار می گيرد 
به شرح زير است:

1 ظرفيت اسمی )ايدئال(: ظرفيت توليدى بدون در نظر گرفتن تعطيالت، اوقات 
كه  اسمی  ظرفيت  است.  و...  ماشين آالت  تعمير  براى  شده  صرف  زمان  بيكارى، 

ظرفيت ايدئال يا ظرفيت تئورى يا حداكثر ظرفيت نيز ناميده می شود.
غيرواقع بينانه بوده و دستيابی به آن در عمل غير ممكن می باشد، به همين دليل 

نمی تواند مبناى قابل قبولی براى تعيين نرخ جذب سربار قرار گيرد.

2 ظرفيت عملی: حداكثر سطحی از توليد است كه با توليد كارا قابل دستيابی 
است. در محاسبه ظرفيت عملی، اوقات بيكارى و تعطيالت در نظر گرفته می شود، 
نمی شود.  براى فروش منظور  تقاضاى كافی  واسطه عدم  به  تلف شده  اوقات  اما 
سطح ظرفيت عملی در شركت هاى مختلف، متفاوت است اما معموالً 75% تا %85 

ظرفيت اسمی  است. 

دستيابی به ظرفيت عملی نيز مشكل است، اما معقول تر از ظرفيت اسمی  است.
3 ظرفيت عادى: ميانگين ظرفيت هاى مورد انتظار در طول چند سال می باشد و 
كليه نوسانات فصلی و دوره اى در آن لحاظ می گردد. در ظرفيت عادى هم اوقات 
اوقات  بيكارى و تعطيالت و زمان صرف شده براى تعمير ماشين آالت و... و هم 
تلف شده به خاطر محدوديت هاى فروش درنظر گرفته می شود. به همين دليل، در 
اغلب موارد، ظرفيت عادى مبناى مناسبی براى جذب هزينه هاى سربار است. نرخ 
سربارى كه در سطح ظرفيت عادى تعيين می شود، با تغيير در توليد واقعی تغيير 

نمی كند و در نتيجه بهاى تمام شده هر واحد به مراتب مناسب تر خواهد بود.

4  ظرفيت واقعی مورد انتظار: سطوح توليد پيش بينی شده براى دوره آتی می باشد. 
در صورت به كارگيرى اين سطوح از فعاليت، نرخ جذب سربار در دوره هاى متفاوت، 
در نتيجه افزايش يا كاهش در برآورد هزينه هاى سربار و ميزان توليد، متفاوت خواهد 
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بود. اين واقعيت كه گاهی اوقات سربار جذب شده در توليد در سطح ظرفيت واقعی 
مورد انتظار تقريباً برابر با سربار واقعی می باشد، اغلب موجب می گردد كه استفاده 
از نرخ جذب سربار در سطح ظرفيت واقعی مورد انتظار منطقی و قابل قبول به نظر 

برسد.

انحرافات سربار   

 انحراف هزینه
)سربار ثابت واقعی ـ سربار ثابت بودجه شده( = انحراف هزينه سربار 

 انحراف ظرفيت سربار
نرخ سربار ثابت * )ساعت كار بودجه شده ـ ساعت كار واقعی( = انحراف ظرفيت سربار 

يا 
)سربار ثابت بودجه شده ـ سربار ثابت جذب شده( = انحراف ظرفيت سربار 

انحراف کارایی 
نرخ استاندارد سربار * )ساعت كار واقعیـ  ساعت كار استاندارد براى توليد واقعی ( = 

انحراف ظرفيت سربار 

مقایسه روش های تسهيم ثانویه هزینه
 تسهيم مستقيم ساده وليكن با نتيجه نسبتاً غيردقيق می باشد.

روش  ه تر از  ساد وليكن  باشد  می  پيچيده  كمی   محاسبات  طرفه  يك  تسهيم   
تسهيم دو طرفه می باشد و نتايج صحيح و قابل اعتماد می باشد.

 روش دو طرفه تسهيم )روش رياضی( محاسبات پيچيده و پرحجم وليكن نتايج 
مؤسسات  عموماً  انيد  د ب بايد  فوق الذكر  موارد  به  توجه  با  د  می باش دقيق  بسيار 

توليدى روش تسهيم يكطرفه را می پسندند. 
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شرح کار:
1   كنترل مستندات هزينه هاى سربار

2  تفكيك هزينه هاى سربار از لحاظ ثابت و متغير بودن آن و مستقيم و غير مستقيم بودن
3  ثبت هزينه هاى سربار

4  تسهيم هزينه هاى سربار به روش تسهيم اوليه
5   تسهيم هزينه هاى سربار به روش ثانويه)مستقيم، يك طرفه، دو طرفه(

6   تعيين و محاسبه نرخ جذب سربار
7   محاسبه و ثبت سربار ساخت جذب شده و بستن آن

استاندارد عملکرد :   ثبت مصرف مواد طبق اسناد و مدارك مثبته و دستورالعمل هاى حسابدارى

شاخص ها:
2  تفكيك هزينه هاى سربار ساخت 1 كنترل مستندات سربار ساخت                          

4  تسهيم هزينه هاى سربار 3  ثبت هزينه هاى سربار ساخت                         
5  ثبت كسر يا اضافی جذب سربار ساخت

شرایط انجام کار و ابزار و تجهيزات:
شرایط: اتاق كارـ ميز و صندلی ادارى ـ كامپيوترـ نرم افزار ـ پرينتر ـ استانداردهاى حسابدارى ـ ملزومات ادارى ـ ماشين حساب ـ 

ثبت حداقل 5 مورد تفكيك و تسهيم هزينه طی مدت حداكثر 40 دقيقه
تجهيزات: اتاق كار ـ ميز و صندلی ادارى ـ كامپيوترـ نرم افزار حسابدارى مالی و صنعتی )* * *( نرم افزار اكسل ـ استانداردهاى 

حسابدارى ـ ملزومات ادارى ـ ماشين حساب ـ پرينتر

معيار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1كنترل مستندات سربار1

1تفكيك هزينه هاى سربار2

2ثبت هزينه هاى سربار3

1تسهيم هزينه هاى سربار4

2ثبت كسر يا اضافی جذب سربار ساخت5
شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محيطی و 

2نگرش

*ميانگين نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براى قبولی و كسب شايستگی،2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی ثبت سربار ساخت



ثبت مالیات برارزش افزوده
فصل 4
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 مالیات بر ارزش افزوده  

مالیات بر ارزش افزوده را از دو جنبه می توان تعریف کرد:

تعریف نظری مالیات بر ارزش افزوده   

تولید/ واردات/  زنجیره  مختلف  مراحل  در  که  است  مرحله ای  مالیات چند  نوعی 
ارائه  خدمات  یا  شده  فروخته  کاالی  افزوده  ارزش  از  درصدی  اساس  بر  توزیع، 
زنجیره  از  مرحله  هر  در  پرداختی  مالیات  ولی  گردد،  می  اخذ  مرحله  درهر  شده 
واردات تولید توزیع، به عنصر مرحله بعدی زنجیره، انتقال می یابد، تا نهایتاً توسط 

مصرف کننده نهایی پرداخت گردد.

تعریف عملیاتی مالیات بر ارزش افزوده  

مالیاتی است که کلیه عرضه کنندگان کاالها و خدمات )مودیان این نظام مالیاتی( 
بایستی عالوه بر بهای کاال یا خدمت عرضه شده به صورت درصدی از بهای فروش 
کاالها یا خدمات، در زمان فروش، از خریداران اخذ و به صورت دوره ای )فصلی( به 

سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

مودی مالیاتی 
در سازمان امور مالیاتی به ارباب رجوع یا شخص حقیقی )مانند: فرد( یا شخص 
گفته  مالیاتی  مودی  شود،  می  مطالبه  آن  از  مالیات  که  شرکت(  )مانند:  حقوقی 

می شود.

افزوده به تأیید نهایی شورای نکته در خرداد ماده 1387 الیحه مالیات بر ارزش 
قانون   1387/4/1 در  و  گردید  ابالغ  دولت  به  قانون  بعنوان  و  رسید  نگهبان 

گردید. ابالغ  اجرا  اسالمی جهت  محترم جمهوری  ریاست  توسط  مزبور 

گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده   

در راستای ماده )18( قانون مالیات بر ارزش افزوده، تمامی مودیان مشمول ابتدا 
بایستی در سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir ثبت 
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نام نمایند تا نسبت به صدورگواهینامه مالیات بر ارزش افزوده اقدام گردد.
نشانی بـه  افـزوده  ارزش  بـر  مـالیات  سامـانـه  مـدیریتی  قسمت  در  همچنین 

www.evat.ir/admin در منوی »گواهینامه ثبت نام« زیر منوی »صدور گواهینامه 
ثبت نام« توسط کاربران خدمات مودیان اقدام الزم صورت پذیرد.

نکته برای  افزوده  ارزش  بر  مالیات  نظام  در  نام  ثبت  گواهینامه  اعتبار  مدت   1
بود. خواهد  ماه  شش  اول  بار  برای  شرایط  حائز  مودیان 

برای  افزوده  ارزش  بر  مالیات  نظام  در  نام  ثبت  گواهینامه  اعتبار  مدت   ٢
مودیانی که بدهی مالیاتی خود را در نظام مالیات بر ارزش افزوده پرداخت یا 

بود. یکسال خواهد  نموده اند،  را مشخص  آن  پرداخت  شرایط 
٣ مدت مزبور در بند )2( برای مودیان خوش حساب )مودیانی خوش حساب 
هستند که سه سال مودی نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده و بدهی مالیات 

بر ارزش افزوده ندارند( 24 ماهه خواهد بود.

گواهی ارزش افزوده
این گواهی مجوزی است که از طرف سازمان امور مالیاتی صادر می شود. محتوای 
از مشتریان، توسط  افزوده  ارزش  مالیات و عوارض  این مجوز، اخذ درصد  اصلی 
این  دد.  می گر صادر  فروشنده  شخص  یا  و  شرکت  به نام  که  می باشد  فروشنده 
گواهینامه دارای تاریخ اعتبار است و اگر تاریخ اعتبار تمام شود فروشنده می بایست 

جهت تمدید آن اقدام نماید.

امضاء الکترونیک
طبق بند الف ماده )2( قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان 
ملل متحد )آنسیترال( که در سال 2001 تعرف جامعی از امضاء الکترونیکی ارائه 

کرده است.
امضاء الکترونیکی عبارت است از: داده های الکترونیکی موجود دریک پیام، منضم 
شده به آن یا داده های الکترونیکی که به صورت منطقی به یک پیام متصل اند و 
از آن می توان برای شناسایی امضاء کننده مرتبط با داده پیام استفاده کرد و تأیید 

وی در خصوص اطالعات موجود در داده پیام را نشان داد.
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شرایط امضاء الکترونیکی

کد اقتصادی
کد اقتصادی یک شماره منحصر به فرد و دارای 12 رقم است که برای دارنده آن، 

حکم یک شناسنامه را داشته و کد مختص آن شرکت یا واحد اقتصادی می باشد.
امور  و  نوع کاال  توزیع هر  واردات، صادرات،  تولید،  امر  به  افراد حقوقی که  کلیه 
خدماتی مشغول هستند و هم چنین کلیه افراد حقیقی که به همین امور مشغول 
بوده و دارای پروانه کسب و کار از مراجع مربوطه هستند، باید نسبت به اخذ شماره 

یا کد اقتصادی دوازده رقمی اقدام نمایند.

شناسه ملی
 عددی است 11 رقمی که توسط سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور تنها به 

یک شخص حقوقی اختصاص داده می شود.

ارجاع نکته با  ایران،  کشورمان  الکترونیکی  تجارت  قانون   )2( ماده  بند »ک«  در 
مسئله به ماده )10( همان قانون، 4 شرط را برای امضاء الکترونیکی مطمئن 

بر می شمارد.
1  نسبت به امضاء کننده منحصر بفرد باشد.

٢  هویت امضاء کننده پیام را معلوم نماید.
٣  به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

٤  به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل 
تشخیص و کشف باشد.

»امضای نکته به  توان  می  مطمئن  الکترونیکی  امضاء  روش های  جمله  از    1
الکترونیکی مبتنی بر »زیر ساختار  از امضاء  این نوع  دیجیتالی« اشاره کرد. 

است. ی  نگار رمز  شیوه  یک  که  است   ]2[  )PKI( عمومی«  کلید 
٢  امضاء دیجیتال مفهوم امضاء کاغذ سنتی را در بردارد و آن را به یک اثر 
انگشت الکترونیکی تبدیل می کند این اثر انگشت یا پیام رمزگذاری شده در 
مقابل سند و امضاء کننده منحصر بفرد است و اختصاص به صاحب اثر انگشت 

دارد و شخص امضاء کننده را ملزم به انجام مفاد آن سند می نماید.
٣  امضاء دیجیتال که باالترین سطح امنیت و پذیرش جهانی را به دنبال دارد، 
اصالت و هویت امضاء کننده و نیز یکپارچگی پیام و تمامیت سند را تضمین 

می کند.
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در مشاغل انفرادی که مختص افراد حقیقی می باشند و معموالً دارای پروانه کسب 
از کد  یا تولیدی هستند بجای شناسه ملّی  جهت فعالیت های خدماتی، تجاری، 

ملی صاحب شغل استفاده می شود.

خرید کاال و خدمات
واحد های اقتصادی اجناسی را به قصد فروش و یا استفاده در بخش های داخلی و 
یا تولید محصولی، خریداری می نمایند. اگر اجناس خریداری شده به قصد استفاده 
مربوط  دارایی، در سر فصل حساب  به عنوان یک  باشد،  اقتصادی  واحد  در خود 
به خودش به ثبت می رسد ولی اگر جنس خریداری شده در یک واحد بازرگانی 
در  اینصورت  در  باشد،  است  شده  خریداری  فروش  به قصد  که  کاالیی  به عنوان 
اگر همان جنس  و  به عنوان موجودی کاال ثبت خواهد شد  و  حساب خرید کاال 
دریک واحد تولیدی به قصد استفاده در یک فرآیند تولید محصول، خریداری شده 
ثبت  به  مربوطه  اولیه در حساب های  مواد  و موجودی  اولیه  مواد  به عنوان  باشد، 

خواهند رسید.

نکته  هیئت وزیران در جلسه مورخه 1387/6/10 و پیشنهاد شماره 100/148444 
رییس جمهور،  راهبردی  و  نظارت  و  برنامه ریزی  معاونت  مورخه 1386/11/24 
آیین نامه اختصاصی شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی را در 17 ماده 

صادر کرده است.
 طبق ماده )2( همان آیین نامه، تمامی اشخاص حقوقی موظفند طبق برنامه 
زمانی اعالمی سازمان های ثبت کننده، فرم درخواست شناسه ملی را تکمیل 
و همراه اسناد و مدارک الزم که توسط سازمان ثبت کننده اعالم می شود به 

سازمان های یاد شده ارائه نمایند.

نکته منظور از خدمات، انجام کارهایی را شامل می شود که برای انجام دهنده آن 
ایجاد درآمد می نماید به شرطی که مطابق با نوع فعالیت وی باشد.

فروش کاال و خدمات
منظور از فروش کاال، اجناسی را شامل می گردند که هدف از خرید آنها، فروش و 
کسب درآمد بوده است بنابراین، کاالهای خریداری شده ای که به قصد ایجاد سود 

به فروش رسیده اند، فروش کاال می نامند.
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فروش خدمات
افراد یا مؤسساتی که از طریق انجام کارهای خدماتی به سایر افراد یا مؤسسات اعم 
به آن فروش خدمات  از حقیقی و حقوقی، به کسب درآمد می پردازند، اصطالحاً 

گفته می شوند.

در بنگاه ها و مؤسسات اقتصادی سه نوع فروش وجود دارد که عبارت اند از:نکته
 فروش کاال یا محصوالت تولید شده 

 فروش خدمات 
 فروش اموال و دارایی ها

عوارض مالیات بر ارزش افزوده
عالوه بر نرخ مالیات بر ارزش افزوده، طبق ماده )38( قانون ارزش افزوده، نرخی 
را نیز به عنوان عوارض بر ارزش افزوده محاسبه و در نظر می گیرند که مخصوص 
شهرداری ها و دهیاری ها در ارتباط با کاال و خدمات مشمول این قانون عالوه بر 

نرخ مالیات موضوع ماده )16( این قانون می باشد.

موارد مشمول و غیر مشمول مالیات بر ارزش افزوده

 کاالهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده
عرضه و فروش کلیه کاالها و ارائه خدمات در ایران، همچنین صادرات و واردات آنها، 
مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. بنابراین به جز کاالها و خدمات معاف، 

کلیه کاالها و خدمات مشمول اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهند بود.

 کاالهای غیر مشمول مالیات بر ارزش افزوده )معاف(
مطابق ماده )12( قانون مالیات بر ارزش افزوده 17 قسم از کاالها به شرح هر بند 
از آنها اشاره  افزوده می باشند که به برخی  بر ارزش  آن مشمول معافیت مالیات 

می شود:
1 محصوالت کشاورزی فرآوری نشده

٢ دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان
٣ انواع کود، سم، بذر و نهال

٤ آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن 
نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان.

5 کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر، انواع کاغذ چاپ
6 کاالهای اهدایی به صورت بالعوض به وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی و نهاد های 
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عمومی غیر دولتی با تأیید هیئت وزیران و حوزه های علمیه با تأیید حوزه گیرنده 
هدایا.

7 کاالهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق 
مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون 

مشمول مالیات خواهد بود.
8 اموال غیر منقول 

9 انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی )انسانی، حیوانی و گیاهی( و 
خدمات توانبخشی و حمایتی 

10 خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
11 خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های 
قرض الحسنه مجاز و خدمات معامالت و تسویه اوراق بهادار و کاال در بورس ها و 

بازارهای خارج از بورس.
ریلی،  جاده ای،  شهری  برون  و  درون  مسافری  عمومی  نقل  و  ات حمل  خدم  1٢

هوایی و دریایی 
1٣ فرش دستبافت

1٤ انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک 
وزارتخانه های علوم تحقیقات و فن آوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان 
وآموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از 

تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.
15 خوراک دام و طیور

16 رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوا نوردی ویژه فرودگاه ها بر اساس فهرستی 
که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و 
ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

17 اقالم با مصارف صرفاً دفاعی )نظامی و انتظامی( و امنیتی بر اساس فهرستی که 
به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی 

و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. 
فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیات وزیران قابل اجرا خواهد 

بود.

 قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده
و  ایران  در  ارئه خدمات  و  کاالها  عرضه  مشمول  که  مقرراتی  و  قوانین  مجموعه 
همچنین واردات و صادرات کاالها به نحوی که تفاوت بین ارزش کاالها و خدمات 
عرضه شده با ارزش کاالها و خدمات خریداری یا تحصیل شده را مشخص نماید، 

شامل می شود.
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قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مشتمل بر 53 ماده و 47 تبصره در جلسه 
 )85( اصل  اسالمی طبق  اقتصادی مجلس شورای  مورخ: 1387/2/17 کمیسیون 
با  مجلس  موافقت  ز  ا پس  گردید.  تصویب  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال در تاریخ 1387/3/2 به تأیید شورای نگهبان 

رسید.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده
طبق ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ مالیات بر ارزش افزوده مشخص 

گردیده است.
بر اساس همان ماده نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک و نیم درصد )1/5%( می باشد. 
نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده مجموعًا با توجه به قانون برنامه 5 ساله توسعه 
جمهوری اسالمی ایران سالیانه یک درصد )1%( افزایش می یابد به گونه ای که در 
پایان برنامه مذکور نرخ آن به هشت درصد )8%( افزایش یابد. )تبصره 2 ماده 117 

قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران(.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاالهای خاص متفاوت از نرخ مالیات بر ارزش نکته
افزوده مندرج در ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. 

نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاالهای خاص به شرح زیر تعیین می گردد:
1 انواع سیگار و محصوالت دخانی )%12(  

٢ انواع بنزین و سوخت هواپیما می باشد. )%20(  

  موارد جرایم مالیاتی ارزش افزوده
مطابق ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن 
تکالیف مقرر و یا درصورت تخلف از مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، عالوه بر 
پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جریمه تأخیر مشمول جریمه ای به شرح ذیل 

خواهند بود:
1 عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد )75%( مالیات و 

عوارض متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد.
٢ عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات و عوارض متعلق

٣ عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات و 
عوارض متعلق

معادل  شده،  اعالم  نمونه  طبق  صورتحساب  اطالعات  تکمیل  و  درج  عدم   ٤
بیست و پنج درصد )25%( مالیات و عوارض متعلق
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5 عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل 
پنجاه درصد )50%( مالیات و عوارض متعلق

6 عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد )%25( 
مالیات و عوارض متعلق.

مطابق ماده 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض 
به  تعلق جریمه ای  افزوده در موعد مقّرر، موجب  ارزش  بر  مالیات  قانون  موضوع 
میزان 2% درماه نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد 

بود.

مالیات بر ارزش افزوده دریافتی و پرداختی
هنگام  به  کارخانجات،  تولیدی  یا محصوالت  یا خدمات  کاال  فروشندگان  معموالً 
تنظیم صورتحساب فروش با توجه به سال مالی موردنظر و نرخ مالیات و عوارض 
عوارض  و  مالیات  فروش،  صورتحساب  مبلغ  بر  عالوه  خریداران  از  افزوده  ارزش 
ارزش افزوده نیز دریافت می نمایند که توسط خریدار پرداخت می گردد به همین 
و خریداران  افزوده  ارزش  عوارض  و  مالیات  دریافت کنندگان  فروشندگان  دلیل 

پرداخت کنندگان مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهند بود.
مالیات و عوارض دریافتی از خریداران، بایستی در مهلت مقرر )تا 15 روز پس از 
هر فصل گزارش اظهار نامه( به حساب سازمان امور مالیاتی واریز گردد که برای 

سازمان مربوطه مالیات و عوارض دریافتی از مودی مالیاتی محسوب خواهد شد.

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 
طبق ماده 21 مودیان مالیاتی مکلفند اظهار نامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه 
اعالم می شود،  و  تعیین  مالیاتی کشور  امور  توسط سازمان  العملی که  و دستور 
مالیات  ترتیب مقرر تسلیم و  به  انقضاء هر دوره  تاریخ  از  حداکثر ظرف 15 روز 
متعلق به دوره را پس از کسر مالیات هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت 
کرده اند و قابل کسر می باشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت 
مور  ا سازمان  توسط  و  تعیین  کشور(  کل  داری  نه  خزا ( دارایی  و  اقتصادی  امور 

مالیاتی کشور اعالم می گردد، واریز نماید. 
فرآیند اصلی تنظیم و تسلیم اظهارنامه در این نظام مالیاتی به قرار زیر می باشد:

الف( درج اطالعات عملیات خرید و فروش در نسخه پیش نویس اظهارنامه، که از طریق 
پست برای مودیان محترم ارسال گردیده و یا از طریق پایگاه اطالع رسانی این نظام 

مالیاتی به نشانی : www.vat.ir در دسترس می باشد.
ب( ثبت نام اطالعات اظهار نامه از طریق بخش »تسلیم اظهار نامه« در سامانه 
 www.evat.ir :اینترنتی عملیات الکترونیکی نظام مالیات بر ارزش افزوده به نشانی
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و ثبت نهایی اظهار نامه در این بخش )این امر با استفاده از نام کاربری و رمز عبور 
مودی که در مرحله ثبت نام در این نظام مالیاتی در اختیار مودیان گرامی قرار داده 

شده است صورت می پذیرد(.
سامانه  توسط  اظهارنامه  ثبت نهایی  از  پس  که  نامه،  اظهار  چاپی  نسخه  اخذ  ج( 

اینترنتی ارائه می گردد و مهر و امضاء مجاز کلیه صفحات آن.
د( تسلیم حضوری یا ارسال پستی )از طریق پست پیشتاز دو قبضه( به نشانی واحد 
خدمات مودیان ذیربط که از طریق نشانی اینترنتی: www.vst.ir/vatoffice قابل 

دسترسی می باشد.
قابل ذکر می باشد زمانی که مودی مالیاتی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده خود 
را در پایان هر فصل به صورت اینترنتی و از سامانه مربوطه ارسال می نماید دریافت 
چاپی اظهارنامه ارسال شده بیشتر جنبه اطالع از موارد ارسالی و بایگانی در اسناد 

مالی می باشد.

 طبق ماده )8( قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاصی که بر عرضه کاال نکته
مودی  به عنوان  نمایند  می  مبادرت  آنها  و صادرات  واردات  و  ارائه خدمات  و 

قانون خواهند شد. این  مقررات  که مشمول  شناخته شده 
  طبق ماده )10( قانون مالیات بر ارزش افزوده، هر سال شمسی به چهار 

دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم می شود.

گزارش های فصلی در پایان هر فصل طی اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده برای هر 
دوره تهیه و ارسال می گردد.
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شناسایی اعتبار مالیاتی و تسویه آن  
 

1 هرگونه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده در زمان خرید توسط مودیان اعم 
از وارد کنندگان/ تولید کنندگان/ توزیع کنندگان / و صادرکنندگان که دراین نظام 
مالیاتی به عنوان عامل وصول و نه پرداخت کننده مالیات شناسایی می گردند، طلب 
کشورتسویه  مالیاتی  امور  سازمان  با  فصلی  به صورت  و  محسوب  دولت  از  ایشان 

می گردد.
از  یا  ایشان درزمان خرید  بابت مالیات های پرداختی  ٢ تسویه مطالبات مودیان 
طریق کسر از مطالبات دریافتی از خریداران و یا از طریق استرداد توسط سازمان 

امورمالیاتی کشور به ایشان صورت می پذیرد.

مأخذ محاسبه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده   

مالیات  و  عوارض  محاسبه  مأخذ  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون   )14( ماده  طبق 
ارزش افزوده، بهای کاال یا خدمات مندرج در صورتحساب خواهد بود. درمواردی  که 
صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و 
مدارک مثبته، احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه 
عوارض  و  مالیات  تعلق  روز  به تاریخ  مات  یاخد کاال  روز  بهای  عوارض  و  مالیات 
می باشد و در مورد برگشت کاال، فروشنده باید مالیات و عوارض مربوط به کاالی 

برگشت شده را به خریدار برگرداند.

وظایف و تکالیف قانونی مودیان مالیات بر ارزش افزوده  

1 ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده )طبق ماده 18(
٢  صدور صورتحساب )طبق ماده 19(

٣  وصول مالیات و عوارض )طبق ماده 20(
٤  تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده )طبق ماده 21(

5  ثبت و نگهداری اسناد و مدارک ) طبق ماده 34(
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شیوه محاسبه و ثبت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده  

در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و تکالیف قانونی مربوطه و با توجه 
به رهنمودهای حسابداری جامعه حسابداران رسمی ایران در زمینه ثبت حسابداری 
و  مالیات  این  وصول  به  مکلف  و  شده  نام  ثبت  مودیان  افزوده  ارزش  بر  مالیات 

عوارض باید در دفاتر کل سر فصل حساب هایی با عناوین ذیل افتتاح گردد.
سایر حساب های دریافتنی مالیات بر ارزش افزوده خرید

سایر حساب های پرداختنی مالیات بر ارزش افزوده فروش
با توجه به اینکه تکالیف قانونی فعاالن اقتصادی مشمول وصول مالیات و عوارض به 
مأخذ بهای کاال یا ما به ازاء مربوط به ارائه خدمات از مشتریان می باشد مالیات های 

وصولی بررسی و فروش کاال یا ارائه خدمات عماًل حکم دیون مالیاتی را دارد.
از سوی دیگر مالیات و عوارضی را که مودیان مالیات بر ارزش افزوده به استناد 
صورتحساب های خرید خود در قبال دریافت کاال یا خدمات به مشمولین اجرای 
مالیاتی  کاری  بستان یا  اعتبار  حکم  در  می نمایند  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون 

خواهد بود.
بنابراین ثبت حسابداری موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، در زمینه مالیات و 
عوارض وصولی فروش )حساب سایر حساب های پرداختنی مالیات بر ارزش افزوده 
فروش و عوارض بر ارزش افزوده فروش( ثبت بستانکار و )حساب سایر حساب های 
ثبت  خرید(  افزوده  ارزش  بر  عوارض  و  خرید  افزوده  ارزش  بر  مالیات  دریافتنی 

بدهکار خواهد داشت.

نکته در ثبت تهاتر مالیات و عوارض ارزش افزوده چنانچه جمع مالیات و عوارض 
ارزش افزوده فروش < جمع مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید باشد آنگاه 
مودی مالیاتی بایستی با پرداخت وجه نقد حداکثر تا 15 روز پس از اتمام 
دوره گزارش فصلی نسبت به تسویه حساب با سازمان امور مالیاتی اقدام نماید 
و در حالت عکس مابه التفاوت موجود تحت عنوان طلب از سازمان مالیاتی در 

دوره های بعدی لحاظ و مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
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شرح کار:
1  کنترل اسناد و مدارک مشمول مالیات بر ارزش افزوده

2  محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
3  تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مربوطه

4  ثبت دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر قانونی

استاندارد عملکرد : توانایی ثبت و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، طبق قانون مالیات بر ارزش 
افزوده و آیین نامه های سازمان امور مالیاتی بر اساس اسناد و مدارک مثبته.

شاخص ها:
1   کنترل اسناد و مدارک مشمول بر مالیات بر ارزش افزوده

2  محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
3  تکمیل اظهارنامه مالیاتی بر ارزش افزوده در سامانه مربوطه   

4  ثبت دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر قانونی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: میز و صندلی، ماشین حساب، کامپیوتر ،پرینتر، نرم افزار، قانون مالیاتی مستقیم،   قانون 
مالیات بر ارزش افزوده، محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در شرایط کاری مختلف و ارسال فرم 

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در 60 دقیقه.
ابزار و تجهیزات: میز و صندلی، اتاق کار، رایانه، ملزومات اداری، ماشین حساب، نرم افزار، قانون 

مالیات بر ارزش افزوده، آیین نامه معامالت.
معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣ مرحله کارردیف

1کنترل مستندات مشمول بر مالیات بر ارزش افزوده1

1انجام محاسبات مالیات بر ارزش افزوده2

1تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده3

2ثبت دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر قانونی4
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 

2نگرش

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی ثبت مالیات بر ارزش افزوده



حسابداری تکلیفی
فصل 5
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انواع مالیات های تکلیفی 
مالیات های تکلیفی مقرر درقانون مالیات های مستقیم و تکالیف پرداخت کنندگان 

وجوه و مهلت ومحل پرداخت مالیات مزبور به شرح زیر می باشد:
1 ماده 53، تبصره9 )مالیات تکلیفی اجاره امالک(
2 مواد 85 و 86 اصالحی )مالیات تکلیفی حقوق(

3 ماده 102 )مالیات تکلیفی مضاربه(
4 ماده103 )مالیات تکلیفی حق الوکاله(

5 ماده107 )مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج(
6 ماده109 )مالیات تکلیفی مؤسسات بیمه(

7 ماده116 )تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی(
8 ماده118 )مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی و مدیران تصفیه و ضامن ها(

9 ماده123 )مالیات تکلیفی منافع بالعوض اموال(
10 ماده143 )مالیات تکلیفی نقل وانتقال سهام(

درصدهای مالیات تکلیفی

وظایف مودیان مالیاتی درخصوص مالیات های تکلیفی

ماده قانونیمیزان کسر مالیاتموعد کسر وایصالپرداخت کنندگان

تبصره 9 ماده 53نرخ ماده 131تا پایان ماه بعدپرداخت کنندگان اجاره محل )موجر شخص حقیقی(

تبصره 9 ماده 53نرخ ماده 105 )25 درصد(تا پایان ماه بعدپرداخت کنندگان اجاره محل )موجر شخص حقوقی(

تبصره 2 ماده 5103 درصدتا پایان ماه بعدپرداخت کنندگان حق الوکاله به وکال

ماده 107مالیات متعلقتا پایان ماه بعدپرداخت کنندگان به اشخاص حقوقی خارجی

ماده 86نرخ ماده 85تا پایان ماه بعدپرداخت کنندگان حقوق

پرداخت به غیر از کارکنان خود بابت حق المشاوره، 
تبصره ماده 1086 درصدتا پایان ماه بعد.....

ماده 88نرخ ماده 85تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت حقوقدریافت کنندگان حقوق از اشخاص مقیم خارج

ماده 102نرخ ماده 131زمان تسلیم اظهارنامهصاحبان سرمایه در مضاربه

تبصره 5 ماده 2109 درصدتا پایان ماه بعدبیمه گران اتکایی خارجی

تبصره 1 ماده 4143 درصدقبل از انتقال مالیات متعلق را پرداخت نمایدشرکت های غیر بورسی در هنگام نقل و انتقال سهام

تبصره 2 ماده 143نیم درصدتا پایان ماه بعد ازثبت افزایش سرمایهشرکت های بورسی )اندوخته صرف سهام(

در زمان انتقال مالیات را پرداخت و ظرف ده روز کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس
143 مکرر الحاقینیم درصداز تاریخ انتقال، رسید پرداخت را تسلیم نمایند.
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مهلت پرداخت مالیات های تکلیفی
از  وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی 
انقالب  اسالمی، شهرداری ها  آنها به وسیله دولت تأمین می شود، نهادهای  بودجه 
و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند 
مالیات موضوع این فصل را از مال االجاره هایی که  پرداخت می کنند کسر و تا پایان 
ماه بعد به  اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به مؤجر تسلیم 

نمایند.

مالیات مستقیم و غیرمستقیم   
مالیات های مستقیم

افراد گرفته می شوند و شامل  یا درآمد  از دارائی  مالیات هایی است که مستقیماً 
مالیات ها  این  نام  از  که  همان طور  درآمد هستند؛  بر  مالیات  و  دارائی  بر  مالیات 
مؤسسات  و  سازمان ها  یا  و  افراد  درآمد  بر  واسطه ای  هیچ  بدون  است  مشخص 
اقتصادی اعمال می شوند و توسط مأموران مالیاتی به طور مستقیم وصول می شوند. 
نمونه بارز این مالیات ها، مالیاتی است که دولت به طور مستقیم از حقوق کارمندان 

خود کسر می کند.

مالیات های غیرمستقیم
مالیاتی است که با واسطه و به طور غیرمستقیم از شهروندان گرفته می شود. مالیات 
غیرمستقیم در شکل های گوناگونی قابل پیاده شدن می باشد و پرداخت آن نیز با 
اینکه بر دوش همگان می باشد ولی محسوس نیست و به طور معمول عموم مردم 
وجود آن را احساس نمی کنند. این مالیات، غالباً بر قیمت کاالها و خدمات اضافه 
بر واردات و مالیات بر  شده و به مصرف کننده منتقل می گردد و شامل مالیات 

معامالت است.
مالکیت رهنی و مالکیت اجاره به شرط تملیک

الف( در مالکیت رهنی شما، مالک ملک هستید و فقط ملک خود را جهت اخذ وام 
و ... در گرو )رهن( بانک قرار می دهید. در این حالت شما امکان اجاره دادن و یا در 
برخی موارد فروش آن را دارید و ملک خود را فقط در رهن قرار داده اید. اما در اجاره 
به شرط تملیک، اجاره دهنده، مالک ملک است و تا زمان اتمام اجاره و انتقال ملک 

فقط منافع آن به مستاجر واگذار می شود. 
را در رهن  مالکیت رهنی شما سند  این دو در آن است که در  تفاوت دیگر  ب( 
بانک قرار داده اید تا در صورت عدم پرداخت وام، بانک بتواند آن را تصاحب کند، 
اما در اجاره به شرط تملیک، شما وام را صرفاً برای خرید همان ملک مورد قرارداد 

می گیرید.
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مالیات تکلیفی چیست؟  

مالیات  تکلیفی در لغت به معنای انجام یک تکلیف می باشد و هدف از آن فرایند 
پرداخت نوعی مالیات است که انجام آن بر عهده اشخاص معینی می باشد که قانون 
آنها را مکلف ساخته است.بر طبق قانون این اشخاص معین باید قبل از پرداخت هر 
وجهی به اشخاص ثالث، مکلف هستند وجوهی که میزان آن را قانون تعیین کرده 
از مبالغ مزبور کسر کنند و در موعد مشخص به حساب سازمان امور مالیاتی واریز 
نموده و مابقی آن را پس از کسر سایر کسورات در وجه آن اشخاص ثالث پرداخت 
نمایند بنابراین سه نقش یعنی کارفرما )فردی که تکلیف پرداخت مالیات بر عهده 

اوست(، مالیات و اشخاص ثالث در این میان وجود دارند.

مالیات تکلیفی حقوق   

1 تبصره 1 ماده 86
براساس این تبصره قانون مالیات های مستقیم در مورد پرداخت هایی که از طرف غیر 
از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل می آید، پرداخت کنندگان 
مکلفند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را با رعایت معافیت های قانونی مربوط به 
حقوق به جز معافیت موضوع ماده 84 این قانون، به نرخ مقطوع 10% محاسبه، کسر 
و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن 
به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و 

جریمه های متعلق خواهند بود.

2 تبصره2 ماده 86
پرداخت های دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای 
و  فناوری  و  از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات  مجوز 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای 
مجوز رسمی  از وزارتین فوق الذکر می باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و 
غیرکارکنان خود در قالب حق التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ 10 درصد 
التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات  و حق 

مقطوع به نرخ پنج درصد، با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره یک، خواهد بود.
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مالیات تکلیفی اجاره امالک )تبصره 9ماده 53 ق.م.م(
 درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری  حقوق خود نسبت به امالک 
واقع در ایران پس از کسر معافیت های  مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد 

امالک می باشد. )ماده 52 ق.م.م(

درآمد مشمول مالیات براجاره دست اول
ماده 53  ـ درآمد مشمول مالیات امالکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از 
کل مال االجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج  درصد )%25( 

بابت هزینه ها و استهالکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.
درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول امالک مورد وقف یا حبس بر اساس 

این ماده محاسبه خواهد شد.
در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

معافیت های مالیاتی اجاره )ماده 53 ق.م.م(
 تبصره 1

 محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد 
تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر اینکه به  موجب اسناد و مدارک ثابت 
گردد که اجاره پرداخت می شود. در صورتی که چند واحد مسکونی، محل سکونت 
مالک و یا افراد مزبور باشد، یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی 
برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش 

خارج خواهد بود.
 تبصره 2

 امالکی که مجاناً در اختیار سازمان ها و مؤسسات موضوع ماده )2( این قانون قرار 
می گیرد غیر اجاری تلقی  می شود.

 تبصره 3
از نظر مالیات بر درآمد اجاره امالک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می شود.

 تبصره 4
 در مورد امالکی که با اثاثه یا ماشین آالت به اجاره واگذار می شود، درآمد ناشی 
از اجاره اثاثه و ماشین آالت نیز جزء درآمد ملک محسوب  و مشمول مالیات این 

فصل می شود.
 تبصره 5 

مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد 
می شود، بر اساس ارزش معامالتی روز تحویل  مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه 
درصد )50%( آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب می گردد.
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 تبصره 6
هزینه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستأجر 
انجام می شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر 
تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد، به بهای روز انجام هزینه تقویم و 

به عنوان مال االجاره غیر نقدی به  جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می شود.
 تبصره 7

در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کاًل یا جزئاً 
از  به نسبت مورد اجاره  بابت عرصه   نماید، مبلغ اجاره پرداختی  به اجاره واگذار 
مالیات  مشمول  ماده  این  صدر  مقررات  طبق  مازاد  و  کسر  دریافتی  مال االجاره 

خواهد بود.
 تبصره 8  

در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها 
مهلتی برای تخلیه ملک داده شود، در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می باشد 
تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی 
است، اجاری تلقی نمی شود مگر این که  به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که 

اجاره پرداخت می شود.
 تبصره 9

 وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از 
بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود، نهادهای انقالب  اسالمی، شهرداری ها 
و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند 
مالیات موضوع این فصل را از مال االجاره هایی که  پرداخت می کنند کسر و تا پایان 
به موجر  را  آن  و رسید  پرداخت  وقوع ملک  مالیاتی محل  امور  به  اداره  بعد  ماه 

تسلیم نمایند.
* نظر به اینکه طبق مقررات تبصره 9 الحاقی به ماده 53 قانون مالیات های مستقیم 
مصوب اسفند1366 )موضوع بند الف ماده 9 قانون اصالح قانون مالیات های مستقیم 
مصوب 1371/2/7( وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاه هایی که 
تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود، نهادهای انقالب اسالمی، 
شهرداری ها و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایراشخاص حقوقی 
از اول سال 1371 مکلفند از مال االجاره های پرداختی مالیات متعلق را کسر و ظرف 
ده روز به اداره امور اقتصادی و دارائی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به 
موجر تسلیم نمایند، لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اعالم مراتب یادآوری 
گردد که در اجرای مقررات فوق الذکر از مال االجاره های پرداختی با احتساب اقساط 
دریافتی قبلی بابت مال االجاره سال مذکور پس از کسر 25% آن بابت هزینه ها و 
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استهالکات وتعهدات مالک نسبت به مورد اجاره مالیات متعلقه را به نرخ ماده 131 
که  است  نمایند.بدیهی  واریز  مربوطه  حسابهای  به  و  کسر  مذکور  قانون  اصالحی 
مسئولین امر در صورت عدم انجام تکلیف قانونی مذکور عالوه بر داشتن مسئولیت 
تضامنی نسبت به پرداخت مالیات، مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات پرداخت 
نشده و همچنین مجازات مقرر در تبصره های 1 و 2 ماده 199 قانون یاد شده حسب 

مورد خواهند بود.
**نظر به اینکه به موجب تبصره 9 ماده 53 و ماده 85 و ماده104قانون مالیات های 
مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصالحیه بعدی آن پرداخت کنندگان موضوع مواد 
فوق الذکر مکلفند درهر پرداخت یا تخصیص مالیات متعلق را طبق ضوابط مربوط 
محاسبه، کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز 
ومدارک مربوط را ظرف مهلت مقرر در قانون به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. 
مشاهده می شود برخی از کارفرمایان نسبت به انجام تکالیف قانونی خود قصور نموده 
تکالیف  یادآوری  لذا ضمن  می نمایند  خودداری  آن  پرداخت  و  کسر  از  اصوالً  یا  و 
تکلیفی  مالیات های  به کسر  نیز جرائم متعلق مقتضی است کلیه مکلفین  و  مقرر 
باالخص ذی حسابی های دستگاه ها، هر گونه مالیات های تکلیفی را وفق مقررات قانون 
کسر و نسبت به پرداخت به موقع آنها به حساب درآمدهای مالیاتی این وزارتخانه 
اقدام الزم معمول دارند به همین جهت به ادارات کل مالیاتی دستور داده می شود 
به منظور جلوگیری ازتخلفات ذکر شده جرائم متعلق به کلیه مودیان مذکور را تماماً 
دریافت دارند، همچنین متذکر می شود کلیه اشخاصی که به نحوی از انحاء از معافیت 
مقرر در قانون مالیات های مستقیم )مالیات بر درآمد( برخوردار هستند نیز مکلف به 
رعایت موارد یاد شده می باشند در صورت عدم اجرای موارد فوق این وزارت هیچگونه 

مساعدت و همراهی با اشخاص یاد شده نخواهد داشت.
 تبصره 10

 واحدهای مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی 
و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادام که در تصرف 
خریدار می باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار 
مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط براینکه مالیات نقل و انتقال قطعی  موضوع 

ماده )59( این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.
 تبصره 11

رعایت  با  که  استیجاری  واحد  سه  از  بیش  دارای  مسکونی  مجتمع های  مالکان   
یا  شده  شهرسازی  ساخته  و  مسکن  وزارت  اعالم  به  بنا  مسکن  مصرف  الگوی 
امالک  درآمد  بر  مالیات   )%100( در صد  از صد  اجاره  مدت  طول  در  می شوند 
اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص  ناشی از اجاره واحد یا 
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واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در 
سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای  مفید از مالیات بر درآمد ناشی از 

اجاره امالک معاف می باشد.
یا عادی مبنای تشخیص  از رسمی  بر اساس قرارداد اعم  ماده54  : درآمد اجاره 
آن  ارائه  از  یا  باشد  نداشته  قرارداد وجود  مواردی که  در  و  قرار می گیرد  مالیات 
خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد )80%( ارقام مندرج 
در جدول امالک مشابه تعیین و اعالم شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد 
و نیز درمورد ماده)54 مکرر( این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره 

امالک مشابه تعیین خواهد شد.
 تبصره 1

 در صورتی که مستأجر جزء مشموالن تبصره )9( ماده )53( این قانون باشد، اجاره 
پرداختی مستأجر مالک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

 تبصره2
 چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است 
مابه التفاوت  مالیات  است،  گرفته  قرار  مالیات  درآمد مشمول  مأخذ تشخیص  که 
قابل  پرونده  مودی،  اعتراض  صورت  در  و  مطالبه  قابل  قانون  این  مقررات  طبق 

رسیدگی در مراجع حل اختالف موضوع این قانون خواهد بود.
 تبصره3

 در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این 
ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مودی باشد، در این صورت پرونده 

قابل رسیدگی در مراجع حل اختالف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود
ماده 54 مکرر: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار 
نفر که به استناد سامانه ملی امالک و اسکان کشور )موضوع تبصره7 ماده169مکرر 
این قانون( به عنوان »واحد خالی« شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول 

مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:
سال دوم: معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم: معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد: معادل یک و نیم )1/5( برابر مالیات متعلقه

ماده 55: هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود 
محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانة سازمانی که کارفرما در 
اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان 
از  یا توسط کارفرما  قرارداد می پردازد  یا  به  موجب سند رسمی  مال االجاره ای که 
حقوق وی کسر و یا برای محاسبة مالیات حقوق تقویم می گردد از کل مال  االجارة 

دریافتی او کسر خواهد شد.
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ماده 57  : در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت 
مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده )84( این قانون از درآمد مشمول مالیات ساالنة 
مستغالت از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می باشد. 
مشموالن این ماده  باید اظهارنامة مخصوصی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور 
مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به ادارة امور مالیاتی محل وقوع  ملک تسلیم و اعالم 
نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. ادارة  امور مالیاتی مربوط باید خالصة 
مندرجات اظهارنامة مودی را به ادارة امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد 
و در صورتی که  ثابت  شود اظهارنامة مودی خالف واقع است مالیات متعلق به  اضافة 

یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.
در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفة دریافتی و جوایز و سود ناشی 

از سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.
 تبصره 1

 حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت  والیت پدر باشند جاری نخواهد 
بود.

 تبصره 2
 در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات  ماهانة مودی کمتر از مبلغ مذکور 
سایر  با  که  امالک  اجارة  مالیات  مشمول  درآمد  از  مقدار  آن  باشد،  ماده  این  در 
فصل  این  مقررات  طبق  مازاد  و  معاف  باشد  فوق  برمبلغ  بالغ  مودی  درآمدهای 

مشمول  مالیات خواهد بود.
سرقفلی، اجاره و رهن

سرقفلی وجهی است که مالک محل تجاری در آغاز اجاره عالوه بر اجور از مستأجر 
می گیرد تا محل را به او اجاره دهد یا مستأجر که حق انتقال به غیر دارد و به مؤجر 
سرقفلی پرداخته در قبال انتفاع منافع به مستاجر دست دوم از او دریافت می کند و 
یا مستأجری که به موجب شروط ضمن عقد امتیازاتی دارد که مانع از تخلیه عین 
مستأجره به وسیله مؤجر است، در قبال اسقاط این امتیازات و استرداد مورد اجاره 
به مالک از وی می گیرد. به این ترتیب مالحظه می شود که سرقفلی پدیده ای است 
ناشی از اعمال اراده آزاد طرفین عقد اجاره و ایجاد آن به هیچ وجه )برخالف کسب 

و پیشه(  جنبه قهری ندارد.
  اجاره طبق تعریف قانون مدنی عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک 
منافع عین مستأجره می شود. بنابراین سرقفلی هم مربوط به اجاره است اما در عقد 
اجاره روابط طرفین نظر به مقررات قانون مدنی و قانون روابط مؤجر و مستأجر دو 

حالت پیدا می کند:
گیرد  تجاری صورت  حقوق  انتقال  وجهی جهت  اخذ  بدون  منافع  انتقال  اگر   1

)تحت عنوان سرقفلی( این عقد اجاره بدون سرقفلی نامیده می شود.
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2  اگر انتقال منافع با اخذ وجهی تحت عنوان سرقفلی صورت گیرد که در نتیجه 
سرقفلی  حق  با  اجاره  صورت  این  در  بود(  خواهد  کم  هم  اجاره  ماهیانه  )مبلغ 
برای  منافع ملک  از عقدی است که طی آن  اجاره  اینکه  نتیجه  نامیده می شود. 
مدت معینی در قبال اجاره بها در طول مدت اجاره به مستأجر منتقل می گردد. 
اما سرقفلی عوض و بدل امتیازی است که مالک منافع به صورت یکجا به دیگری 

منتقل می نماید.
رهن عبارت از عقدي است که به موجب آن مالي وثیقة دین قرار می گیرد .

رهن، عقدي است که به موجب آن مدیون، مالي را براي وثیقه به دائن می دهد. 
رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند )ماده771 قانون مدنی(

مالیات نقل و انتقال
محاسبه  زیر  به صورت  و  باشد  می  فروشنده  عهده  به  ملک  نقل و   انتقال  مالیات 

می گردد.

1  امالک مسکونی
و  باشد  می  ملک  معامالتی  ارزش  مسکونی %5  امالک  انتقال  و  نقل  مالیات  نرخ 

قیمت معامله در محاسبه مالیات منظور نمی گردد 
دفترچه ارزش معامالتی امالک:هر سال کمیسیونی در اداره امور مالیاتی با حضور 
نمایندگان سازمان امور مالیاتی،    مسکن و شهر سازی،    جهاد کشاورزی، ثبت اسناد و 
شورای شهر تشکیل می گردد و با توجه به اوضاع و احوال شهر و موقعیت امالک  
ارزش معامله هر مقدار عرصه و با توجه به نوع ساختمان و تکمیل بودن آن ارزش 

اعیان معین می گردد.

مواد 85 و 86 اصالحی )مالیات تکلیفی حقوق(
از حقیقی  )اعم  درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر  ماده 82  : 
یا حقوقی ( در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت  اشتغال در ایران برحسب مدت 
یا کار انجام یافته به  طور نقد یا غیرنقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد 

حقوق است .
تبصره: درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور )از طرف دولت جمهوری 
اسالمی ایران یا اشخاص مقیم ایران ( ازمنابع ایرانی عاید شخص می شود مشمول 

مالیات بر درآمد حقوق می باشد.
ماده 83: درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق )مقرری یا مزد، یا 
حقوق اصلی ( و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع 

کسور و پس از کسر معافیت  های  مقرر در این قانون
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انواع درآمد حقوق  

الف( حقوق ثابت )اصل حقوق(
غیرمستمر  مزایای  و  مستمر  مزایای  دودسته  به  که  به شغل  مربوط  مزایای  ب( 

تفکیک می شود

حقوق و مزایای مستمر
مزایای مستمر به دودسته تقسیم می شود

1 مستمر نقدی
2 مستمر غیرنقدی 

حقوق و مزایای مستمر نقدی
2 مزایای مستمر نقدی 1 حقوق ثابت                                        

4 حق مقام فوق العاده بدی آب و هوا 3  حق اوالد                                        
6  حق ایاب و ذهاب 5 حق مسکن                                       

8 محل خدمت اشتغال خارج ازمرکز 7 محرومیت از تسهیالت زندگی            
9  شرایط محیط کار نوبت کاری.

مزایای مستمر غیرنقدی
1 استفاده از مسکن واگذاری از طرف کارفرما )با اثاثیه و یا بدون اثاثیه(

2  استفاده از اتومبیل اختصاصی از طرف کارفرما )با راننده و یا بدون راننده(
3 سایر مزایای غیرنقدی مستمر مانند خواروبارـ بن و....مزایای غیر مستمر 

انواع مزایای غیر مستمر 
1 مزایای غیرمستمر نقدی 

2  مزایای غیرمستقیم غیرنقدی 

مزایای غیرمستمر نقدی شامل:
 اضافه کار      فوق العاده مأموریت      عیدی

 پاداش             هزینه سفر.

مزایای غیرمستمر غیرنقدی شامل:
 وجوه پرداختی بابت لباس کار

 بازخرید مرخصی
 بهره وری.
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تقویم مزایای غیرنقدی به نقدی
تبصره ذیل ماده 83  : درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیرتقویم و 

محاسبه می شود:
الف( مسکن با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد )25%( و بدون اثاثیه بیست درصد 
معاف  موضوع  نقدی  مزایای  استثنای  )به  نقدی  مزایای مستمر  و  )20%( حقوق 
مادة )91( این قانون ( در ماه پس از وضع وجوهی که از این  بابت از حقوق کارمند 

کسر می شود.
ب( اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد )10%( و بدون  راننده معادل پنج 
درصد)5%( حقوق و مزایای مستمر نقدی )به استثنای  مزایای نقدی معاف موضوع 
ماده )91( این قانون ( در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند 

کسر می شود.
ج( سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام  شده برای  پرداخت  کننده حقوق.

نرخ مالیات بردرآمد حقوق
ماده 84: تا میزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع 
ماده 1 )قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370( درآمد ساالنه 
مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از 

یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف می شود.
ماده  85  : نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ 
مذکور در ماده )84( این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات ساالنه ده درصد 

)10%( و نسبت به مازاد آن بیست درصد )20%( است.
ماده 86   : پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند 
مالیات متعلق را طبق مقررات ماده )85( این قانون محاسبه و کسر و  تا پایان ماه 
بعدضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن 
به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط  تغییرات را صورت دهند.

 تبصره 
پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول 
پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند، با عنوان حق المشاوره، حق حضور 
بدون  می کنند،  پرداخت  پژوهش  حق  و  حق التحقیق  حق التدریس،  جلسات،  در 
نرخ ده  به  مالیات مقطوع  قانون مشمول  این  ماده )84(  معافیت موضوع  رعایت 
مالیات  تخصیص،  یا  پرداخت  درموقع  موظفند  می باشد.کارفرمایان  درصد)%10( 
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متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده )86( این قانون با اعالم مشخصات 
کشور  مالیاتی  امور  سازمان  توسط  اعالم شده  نمونه  فرم  مطابق  دریافت کنندگان 
به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و 

جریمه های متعلق خواهند بود.
 تبصره 

ماده 86: پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد و حقوق 
اصلی به عمل می آید پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلف اند هنگام هر پرداخت 
به نرخ های  قانون  این  را بدون رعایت معافیت موضوع ماده )84(  مالیات متعلق 
مقرر در ماده )85( این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام 

و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند.
ماده 87 : اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق  مقررات این قانون 
آخر  تا  بعد  سال  ماه  تیر  انقضای  از  بعد  که  این  بر  مشروط  شد  خواهد  مسترد 
از ادارة امور مالیاتی محل سکونت مورد  با درخواست کتبی حقوق بگیر  آن سال 
تاریخ  از  ماه  سه  ظرف  است  مؤظف  مذکور  مالیاتی  امور  قرارگیرد.ادارة  مطالبه 
تسلیم درخواست رسیدگی های الزم را معمول و در صورت احراز اضافه  پرداختی 
اضافه  استرداد  به  نسبت  مالیاتی  امور  ادارة  آن  در  دیگر  بدهی قطعی  نداشتن  و 
که  درخواست کننده  در صورتی  کند.  اقدام  وصولی های جاری  از محل  پرداختی 
بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به  حساب بدهی مزبور منظور و 

مازاد مسترد خواهد شد.
ماده 88 : در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی 
از  تا پایان ماه بعد  اند  ندارند حقوق دریافت شود دریافت کنندگان حقوق مکلف 
تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی 
محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه  مالیاتی مربوط به 

حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.
ماده 89  : صدور پروانة خروج از کشور یا تمدید پروانة اقامت  و یا اشتغال برای 
اتباع خارجه، به استثنای کسانی که طبق مقررات  این قانون از پرداخت مالیات 
کارفرمای  کتبی  تعهد  یا  مالیاتی  ارائة  مفاصاحساب  به  موکول  می باشند،  معاف 
اشخاص حقوقی  ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی 

 ثالث ایرانی است .
ماده 90: در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر 
مالیاتی  ذی صالح  امور  اداره  نمایند،  پرداخت  واقعی  میزان  از  کمتر  یا  نپردازند 
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از  و  محاسبه  قانون  این  موضوع  جرایم  انضمام  را  به  متعلق  مالیات  است  مکلف 
پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با 
رعایت مهلت مقرر در ماده )157( این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به 

مشموالن ماده )88( این قانون نیز جاری خواهد بود.

ماده 91: درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:
اعضای  و  رؤسا  و  ایران  در  خارجی  سیاسی  مأموریت های  اعضای  و  رؤسا   1
از  دریافتی  به درآمد حقوق  نسبت  فوق العاده دول خارجی  نمایندگی  هیأت های 
دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیأت های 
به درآمد  نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت 
حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری 

اسالمی ایران نباشند.
2 رؤسا و اعضای مأموریت های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان 
مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود 

به شرط معامله متقابل.
3 کارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسالمی ایران از محل کمک های 
بالعوض فنی و اقتصادی و علمی  و فرهنگی دول خارجی و  یا مؤسسات بین المللی 
به ایران اعزام می شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات 

بین المللی مذکور.
4  کارمندان محلی سفارتخانه ها و کنسول گری ها و نمایندگی های دولت جمهوری 
اسالمی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت  جمهوری اسالمی 
ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران نباشند به شرط 

معامله متقابل.
و  اخراج  پایان خدمت و خسارت  و  و مستمری  و وظیفه  بازنشستگی  5 حقوق 
بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام 

مرخصی استفاده نشده
6 هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل.

7 مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های 
ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد  استفاده کارگران 

قرار می گیرد. 
8 وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.
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معافیت  میزان  دوازدهم  یک  معادل  جمعاً  سال  آخر  پاداش  یا  ساالنه  عیدی   9
مالیاتی 

10 خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار 

مأموران کشوری گذارده می شود.
11 وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها 

مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد  اسناد و مدارک 
مثبته پرداخت کند.

معافیت  دوازدهم  دو  معادل  حداکثر  کارکنان  به  پرداختی  غیرنقدی  مزایای   12

قانون.
و  نظامی   از  اعم  ایران  اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای  پرسنل  درآمدحقوق   13

انتظامی، مشموالن قانون استخدامی وزارت اطالعات و جانبازان انقالب اسالمی  و 
جنگ تحمیلی و آزادگان.

ماده 92: پنجاه درصد )%50( مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه 
یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود.

نحوه ارسال لیست مالیات به اداره امورمالیاتی
پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق 
را طبق قانون محاسبه و کسر و  تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام 
و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و 

در ماه های بعد فقط  تغییرات را صورت دهند. )ماده 86 ق.م.م(
در مورد پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص 
مالیات  پرداخت،  هر  هنگام  مکلف اند  می آید،پرداخت کنندگان  عمل  به  حقیقی، 
ده  مقطوع  نرخ  به  حقوق،  به  مربوط  قانونی  معافیت های  رعایت  با  را  متعلق 
درصد)10%( محاسبه،کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی 
دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت 
بود. )تبصره 1ماده  تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهند 

86 ق.م.م(

3 ماده102 )مالیات تکلیفی مضاربه(
ماده 102ـ در مضاربه ، عامل )مضارب ( مکلف است در موقع  تسلیم اظهارنامه عالوه 
بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم  صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت 
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به  علی الحساب صاحب سرمایه  مالیات  عنوان  به  و  قانون کسر  این  ماده )101( 
حساب مالیاتی  واریز و رسید آن را به ادارة امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه 

ارائه  نماید.
تبصره: در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه 

از عامل یا مضارب ساقط است .

4 ماده103 )مالیات تکلیفی حق الوکاله(
ماده 103 ـ وکالی دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند 
مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد 
)%5 ( آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که 

در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر  باشد:
 الف( در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد )%5 ( حق الوکاله 

مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب( در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً الزم 
نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج 

درصد )%5 ( حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله برای هر مرحله.
ج( در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد برطبق مفاد 

حکم بند )الف( این ماده.
د( در مورد دعاوی و اختالفات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و 
حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی  مقرر نشده است از قبیل 
اختالفات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله 

صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
 تا ده میلیون )10،000،000( ریال مابه االختالف، پنج درصد)%5(؛ تا سی میلیون 
)30،000،000( ریال مابه االختالف، چهار درصد )%4( نسبت به مازاد ده میلیون 
از سی میلیون )30،000،000( ریال مابه االختالف به  )10،000،000( ریال. 
به مازاد سی میلیون )30،000،000( ریال منظور  باال سه درصد )%3( نسبت 

می شود و معادل پنج درصد )%5( آن تمبر باطل خواهد شد.
 مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند 
) ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند( نیز جاری است، جز در مورد کارمندان  مودی 

یا پدر، مادر برادر خواهر، پسر، دختر نواده و همسر مودی.
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 تبصره 1
رعایت  با  وکیل  وکالت  باشد  نشده  عمل  ماده  این  مفاد  طبق  که  مورد  هر  در   
مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل 
قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت های مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات 
دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها 

که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی باشند.
  تبصره 2

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و 
شهرداری ها مکلف اند از وجوهی که  بابت حق الوکاله به وکال پرداخت می کنند پنج 
درصد )%5 ( آن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد )1( به 

اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
 تبصره 3

 در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل 
جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط  نخواهد بود.

  تبصره 4
از  کمتر  یا  بیشتر  را  یا خسارت حق الوکاله  دادگاه ها حق الوکاله  که  مواردی  در   
مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است  تعیین نمایند مدیران 
مالیاتی مربوط  امور  اداره  به  را  میزان مورد حکم قطعی  دادگاه ها مکلف اند  دفتر 

اطالع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

5 ماده107 )مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج(
ماده 107: درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج 
از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند به شرح زیر 

تعیین می شود:
و  نظارت  نقشه کشی ،  نقشه برداری ،  تأسیسات ،  و  ساختمان ها  طرح  تهیه  بابت 
محاسبات فنی ، دادن  تعلیمات و کمک های فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و 
واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلم های سینمایی که به عنوان 
بها یا حق نمایش یا تحت هرعنوان دیگر در ایران یا  از ایران تحصیل می کنند به 
استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد 
میزان  و  فعالیت  نوع  به   توجه  با  است  شده  مقرر  آنها  مالیات  یا  مالیات  مشمول 
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سوددهی به مأخذ ده درصد )%10( تا چهل درصد )%40( مجموع وجوهی می باشد 
که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها می شود.

آیین نامه  اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع 
فعالیت، ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون )1395/1/1( به 

پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلف اند در هر پرداخت، مالیات  متعلق 
را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و تا پایان 
ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت پرداخت کنندگان 
جریمه های  و  مالیات  اصل  پرداخت  مسئول  متضامناً  دریافت کنندگان  و  مذکور 

متعلق آن خواهند بود.
  تبصره 1

در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و 
تجهیزات می رسد مشروط برآنکه در قرارداد یا اصالحات و الحاقات بعدی آن مبالغ 
 لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقالم قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید 
داخلی حداکثر تا مبلغ صورت حساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع 
ارزش گمرکی کاال و حقوق ورودی و سایر پرداخت های قانونی مندرج در پروانه 

سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.
  تبصره 2

به  را  پیمانکاری  فعالیت  از  قسمتی  یا  تمام  خارجی  پیمانکاران  که  مواردی  در 
 اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی 
که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار 
از  ماده  این   )1( تبصره  اخیر  قسمت  رعایت  با  و  می شود  خریداری  دوم  دست 

پیمانکار دست اول دریافت می گردد، از پرداخت مالیات  بر درآمد معاف است.
  تبصره 3

 شعب و نمایندگی های شرکت ها و بانک های خارجی در ایران که بدون داشتن 
حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطالعات اقتصادی در ایران 
برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی 

دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.
  تبصره 4

که  اشخاص حقوقی  فعالیت هایی  سایر  و  برداری سرمایه  بهره  از  درآمد حاصل   
مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل  شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران 
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انجام می دهند مشمول  مقررات ماده )106( این قانون خواهد بود.

6  ماده109 )مالیات تکلیفی مؤسسات بیمه(
ماده 109: درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از:

1  ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.
2 حق بیمه دریافتی در معامالت بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها.

3  حق بیمه بیمه های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی ها.
4  کارمزد و مشارکت در سود معامالت بیمه های اتکایی واگذاری.
5  بهره سپرده های بیمه بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذارکننده.

6 سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و بازخرید 
و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی.

7  سایر درآمدها. 

پس از کسر:
1  هزینه تمبر قراردادهای بیمه.

2  هزینه های پزشکی بیمه های زندگی.
3  کارمزدهای پرداختی از بابت معامالت بیمه مستقیم.

4  حق بیمه های اتکایی واگذاری.
5  سهم صندوق تأمین خسارت های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی 

دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.
6 مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه زندگی و خسارت 

پرداختی از بابت بیمه های غیر زندگی.
7  سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع.

8  کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معامالت بیمه های اتکایی قبولی.
9  بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری.

10  ذخایر فنی در آخر سال مالی.

11  سایر هزینه ها و استهالکات قابل قبول.

  تبصره 1
قانون   )61( ماده  موضوع  فنی  ) اندوخته های  بیمه  مؤسسات  فنی  ذخایر  انواع   
تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری( برای هر یک از  رشته های بیمه و میزان و 
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طرز محاسبه آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران 
تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به  تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی 

خواهد رسید.
 تبصره 2

 انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز 
محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران  تعیین خواهد شد.

  تبصره 3
سهم  و  بیمه  حق  تخفیف  و  کارمزدها  و  بیمه  حق  مستقیم،  بیمه  معامالت  در 
مشارکت بیمه گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده 
از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقالم مزبور به استثنای کارمزد باید در 

قرارداد بیمه ذکر شده باشد.
 تبصره 4

 اقالم مربوط به معامالت بیمه های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط 
قراردادها و یا توافق های مؤسسات بیمه ذیربط  خواهد بود.

 تبصره 5
مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل 
درآمد می نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد )%2( حق بیمه دریافتی و سود 
حاصل از سپرده مربوط در ایران می باشند. در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در 
کشور متبوع مؤسسه بیمه گر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات 
بر معامالت اتکایی معاف باشند، مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران 
معاف خواهد شد. مؤسسات  بیمه ایرانی مکلف اند در موقع تخصیص حق بیمه به 
نام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره، دو درصد )%2( آن را 
به عنوان مالیات بیمه گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را تا پایان 
ماه بعد به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه گر اتکایی و حق بیمه متعلق به 
اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

7  ماده 116 )تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی(
تاریخ انحالل )تاریخ ثبت  از  ماده 116: مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه 
انحالل شخص حقوقی در ادارة ثبت شرکت ها( اظهارنامة مالیاتی مربوط به آخرین 
دورة عملیات شخص حقوقی را براساس مادة )115( این قانون تنظیم و به ادارة 

امور مالیاتی مربوط  تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
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 تبصره 
 مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که  منحل می شوند با رعایت تبصرة 
)2( مادة )115( این قانون به نرخ  مذکور در مادة )105( این قانون محاسبه می گردد.

8  ماده 118 )مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی و مدیران تصفیه 
و ضامن ها(

ماده 118: تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل ازتحصیل مفاصا حساب 
مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان  مالیات مجاز نیست .

آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم  اظهارنامه موضوع  تبصره: 
مادة )114( این قانون یا تسلیم اظهارنامه خالف  واقع و مدیران تصفیه در صورت 
عدم رعایت مقررات موضوع مادة )116(  این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های 
شخص حقوقی و شرکای ضامن )موضوع قانون تجارت ( متضامناً و کلیة کسانی که 
 دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص 
حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت  مالیات و جرایم متعلق به شخص 
حقوقی خواهد بود به شرط آن که  ظرف مهلت مقرر در مادة )157( این قانون از 

تاریخ درج آگهی انحالل در روزنامة رسمی کشور مطالبه شده باشد.

9  ماده123 )مالیات تکلیفی منافع بالعوض اموال(
ماده 123: در صورتی که منافع مالی به طور دائم یا موقت  بالعوض به کسی واگذار 
شود انتقال  گیرنده مکلف است مالیات  منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.

10  ماده143 )مالیات تکلیفی نقل و انتقال سهام(
ماده 143: معادل ده درصد )%10( از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کاالهایی 
که در بورس های کاالیی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد )%10( از 
یا  داخلی  بورس های  در  معامله  برای  ها  آن که سهام  بردرآمد شرکت هایی  مالیات 
خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد )%5( از مالیات بر درآمد شرکت هایی که 
سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، 
از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا 
بازارها حذف نشده اند با تأیید سازمان بخشوده می شود. شرکت هایی که سهام آنها 
برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا 
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خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل 
بیست درصد )%20( سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های 

فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند
 تبصره 1

 از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا 
در سایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد )%4(  ارزش اسمی آنها 
وصول می شود. از این بابت وجه دیگری به  عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال 
فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و  سهم الشرکه و حق تقدم سهام 
مالیاتی کشور  امور  به حساب سازمان  را  متعلق  مالیات  انتقال،  از  قبل  مکلف اند 

واریز کنند.
ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند 
انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده  مربوط 

به ثبت یا انتقال کنند.
 تبصره 2

 در شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات 
مقطوع به نرخ نیم درصد )%0/5( خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق 
نمی گیرد. شرکت ها مکلف اند تا پایان ماه بعد از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را 

به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز  کنند.

حکم قانونی مسئولیت مدیران )ماده199(
 هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و 
ایصال مالیات مؤدیان دیگرمی باشد، درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره عالوه 
مشمول  داشت،  خواهد  مالیات  پرداخت  در  ی  مؤد با  ه  ک تضامنی  مسئولیت  بر 

جریمه ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده خواهد بود.
 در مواردی که مکلفین به کسر مالیات وزارتخانه ها، شرکت یا مؤسسه دولتی یا 
شهرداری باشد، مسئول امرمشمول مجازات مقرر در قانون تخلفات اداری خواهند 

بود.
مدیران  یا  مدیر  باشد،  غیردولتی  به کسرمالیات شخص حقوقی  مکلف   هرگاه 
مربوطه عالوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق، به 

حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد
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مالیات حق تمبر
حق تمبر در زمان صدور برخی از اسناد، مدارک و اوراق، که توسط صادر کنندگانی 
بانک ها، شرکت های تجاری، مؤسسات تجاری، وزارتخانه ها، سازمان های  از قبیل 
دولتی، اتحادیه ها و مجامع امر صنفی، اتاق های بازرگانی و غیره مبالغی تحت عنوان 
حق تمبر به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا دریافت وجه تحت عنوان حق تمبر 

اخذ می شود.
ابطال  و  الصاق  از طریق  که  است  مالیات های مستقیم  انواع  از  تمبر  مالیات حق 
تمبر بر اسناد، اوراق و مدارک به منظور رسمیت بخشیدن یا الزم االجرا نمودن آنها، 
از مؤدی گرفته می شود. در قانون مالیات های مستقیم مواد 44 تا 51 به این نوع 

مالیات اشاره دارد که در ذیل توضیحاتی در این خصوص ارائه می شود:
در ماده 44 این قانون آمده است از هر برگ چک که از طرف بانک ها چاپ می شود 
در موقع چاپ دویست )200( ریال حق تمبر اخذ می شود. از اوراق دیگر مانند 
برات و فته طلب )سفته( و نظایر آنها نیز نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار 
حق تمبر اخذ می شود )ماده 45( حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار 

ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.
بر اساس ماده 46ـ از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله 
و مورد استفاده قرار داده می شود )به استثنای اوراق مذکور در مواد 45و 48 این 
قانون( و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریایی 
و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار )5000( ریال و بارنامه زمینی 
و صورت وضعیت مسافری یک هزار )1000( ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. 
مؤسسه های حمل ونقل، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی 
صحیح صاحب کاال و سایر اطالعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق 

مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.
 تبصره

 از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می شود:
1  از کارت معافیت هریک از مشموالن که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت 
وظیفه معاف می شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده هزار )10،000(

ریال.
2  از هرگونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار )50،000( ریال.

3  از هر پالک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که 
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به صورت موقت وارد کشور می شود مبلغ دویست هزار )200،000( ریال.
4 از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هرسال مدت اعتبار مبلغ یک هزار 

)1000( ریال.
5  از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ 

یک هزار )1000( ریال.
6  از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و 

باالتر مبلغ ده هزار )10،000( ریال.
7  از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ 

بیست هزار )20،000( ریال.
8 از گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ 

پنجاه هزار )50،000( ریال.
9  از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ 

بیست هزار )20،000( ریال.
از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی    10

مبلغ یکصد هزار )100،000( ریال.
11 از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، 

پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه های کسب وکار، بابت صدور مبلغ یکصد 
هزار )100،000( ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار )50،000( ریال

و  بانک ها  بین  که  زیر  به شرح  آنها  مشابه  اسناد  و  قراردادها  کلیه  از  ماده 47: 
مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود،

در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار )10،000( ریال 
حق تمبر اخذ می شود:

1  برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.
فرم های  و  اوراق  نیز  و  باشد  که  نوع  هر  از  تسهیالت  اعطای  یا  وام  قرارداد    2
تعهدآوری که بانک ها به نام های مختلف درموقع انجام معامالت به امضای مشتریان 

خود می رسانند.
3  قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری.

4  وکالت نامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می شود و مشتریان حق امضای 
خود را به دیگری واگذار می نمایند.

5  قراردادهای دیگری که بین بانک ها و مشتریان منعقد می شود و طرفین تعهدات 
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و مسئولیت هایی را به عهده می گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می شود.
6  ضمانت نامه های صادره از طرف بانک ها.

و  شده  قبول  بانک  طرف  از  تقاضا  درصورتی که  ضمانت نامه  صدور  تقاضای   7
ضمانت نامه صادر گردد.

خارج  کشورهای  برای  یا  ایران  داخله  برای  اسنادی  اعتبار  گشایش  تقاضای   8
درصورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.

تجارت  قانون  موضوع  ایرانی  شرکت های  کلیه  سهم الشرکه  و  سهام   :48 ماده 
به قرار  یا سهم الشرکه  اسمی سهام  ارزش  اساس  بر  تعاونی  به استثنای شرکت های 
نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد )100( ریال هم صد )100( 

ریال محسوب می شود.

 تبصره
قانونی  ثبت  تاریخ  از  ماه  دو  باید ظرف  و سهم الشرکه شرکت ها  تمبر سهام  حق 
شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در 
اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد 
آن  تمبر  که حق  میزانی  تا  داده اند  کاهش  را  خود  سرمایه  قباًل  که  شرکت هایی 

پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.
ماده 49: درصورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد )45 و 46 و 47 و 
48( این قانون در ایران صادر شده باشد، صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی 
آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد 
اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می شود باید قبل از هر نوع امضا اعم از 
ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و درهرصورت 
کلیه مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه 

می نمایند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.
و  بارنامه  و  برات  و  سفته  است  مجاز  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت   :50 ماده 
اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور 
اقتصادی و دارایی می تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر 

به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.
ماده 51: در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف عالوه بر اصل حق تمبر، 

معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.
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جرایم مالیاتی چیست؟  

بر اساس قوانین مالیاتی کشور، جرایم مالیاتی مواردی هستند که به دلیل عدم 
به مودیان  قانونی  از مهلت  بعد  مالیاتی  تکالیف  انجام  یا  و  مالیاتی  تکالیف  انجام 
تعلق می گیرند و بر اساس نوع تخلف صورت گرفته، انواع و نرخ های متفاوتی دارند.

برخی از جرایمی که در قانون مالیات های مستقیم ذکر شده به شرح زیراست:

1 جرایم مالیاتی حقوق شامل:
عدم ارسال لیست مالیات حقوق و  عدم پرداخت مالیات حقوق در مهلت قانون

2 جرایم مالیاتی اظهارنامه عملکرد:
عدم ارسال اظهارنامه عملکرد در مهلت قانونی و عدم پرداخت مالیات عملکرد در 

مهلت قانونی

3  جرایم مالیات تکلیفی:
جریمه عدم کسر و یا عدم پرداخت مالیات تکلیفی و ...

بدین  باشند  نقدی می  مالیات ها  به صورت  قانون  جرایم در نظر گرفته شده در 
باید اصل مالیات و  معنی که مبلغ جریمه به اصل مالیات اضافه شده و مودیان 

جریمه مالیاتی تعلق گرفته را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.

میزان جرایم
جریمه ای  مشمول  موعدمقرر  ازآن  پس  مالیات  .م.م(پرداخت  190ق  )ماده   1

معادل 2/5% مالیات به ازای هرماه است .
مالیاتی  تسلیم  اظهارنامة  به  مکلف  که  مودیانی  مورد  در  جریمه  ساب  احت مبدأ 
انقضای مهلت تسلیم آن و  از تاریخ   هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه 
نسبت به مابه  االختالف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه 
خودداری نموده یا اصوال مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت 

تسلیم  اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می باشد.
تبصره 2 )ماده 190 ق.م.م( چنانچه فاصلة تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت  به 
برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه 
دو و نیم درصد )2/5%( در ماه موضوع این  ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک 
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سال مذکور تا تاریخ ابالغ برگ  قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهد بود. 
سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت 
یافتن مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت 

پذیرد.
2  )ماده192 ق.م.م( در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به  موجب مقررات 
این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه 
نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی 
معادل سی درصد )%30( مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل 

موضوع این قانون و ده  درصد )%10( مالیات متعلق برای سایر مودیان می باشد.
یا  و  تسلیمی  اظهارنامه های  در  کتمان شده  درآمدهای  درمورد  ماده  این  حکم 

هزینه های غیرواقعی نیز جاری است.
 تبصره 1

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مودیان مالیاتی درمورد 
ملی،  رسانه  طریق  از  را  مالیاتی  اظهارنامه  تسلیم  زمانی  مواعد  و  تنظیم  نحوه 

روزنامه های کثیراالنتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطالع عموم برساند
مقررات  و  قانون  این  موجب  به  که  مودیانی  به  نسبت  م(  م.  ق.   193 )ماده   3
مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه 
و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل بیست درصد 

)%20( مالیات برای هریک از موارد مذکور خواهند بود.
 تبصره 

عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم 
استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

4  )ماده 194ق. م .م( مودیانی که اظهارنامه آنها دراجرای مقررات ماده )158( 
این قانون مورد رسیدگی قرارمی گیرد، در صورتی که درآمدمشمول مالیات مشخصه 
قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از )%15( اختالف داشته باشد عالوه 
برتعلق جرایم مقرر مـربوط کـه قـابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از 
ابالغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیالت و بخشودگی های مقرر در قانون 

مالیات ها نیز محروم خواهند شد.
لحاظ  از  حقوقی  شخص  مدیران  آخرین  لف  تخ م(جریمه  م.  ق.   195 )ماده   5
عدم تسلیم اظهارنامة موضوع مادة )114( این قانون ظرف  مهلت مقرر یا تسلیم 
اظهارنامة خالف واقع به ترتیب عبارت است از دو درصد )%2( و یک درصد )1%( 
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سرمایه پرداخت شدة شخص حقوقی در تاریخ انحالل .
6 )ماده 196 ق .م .م(جریمة تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی 
شخص حقوقی قبل از تصفیة امور مالیاتی شخص  حقوقی یا قبل از سپردن تأمین 
مالیات متعلق   )20%( بیست درصد  قانون  معادل  این  مادة )118(  مقرر موضوع 

خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه  وصول می گردد.
قانون مکلف  این  به اشخاصی که به شرح مقررات  .م.( نسبت  7 )ماده 197 ق 
به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می باشند،  در 
صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خالف واقع تسلیم نمایند، 
جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از دو درصد )%2( حقوق  پرداختی 
و در خصوص پیمانکاری یک درصد )%1( کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی 

متضامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
8 )ماده 198 ق. م. م( در شرکت های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی 
یا فردی،  به طور جمعی  و در سایر شرکت ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی 
نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که 
اشخاص حقوقی به  موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر 
یا وصول یا ایصال آن می باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص 
حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن ها 

به شخص حقوقی نیست
9 )ماده 199 ق .م .م( هر شخص حقیقی یا حقوقی که به  موجب مقررات این 
قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است درصورت تخلف از انجام 
وظایف مقرره عالوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد 
داشت، مشمول جریمه ای معادل ده  درصد )%10( مالیات پرداخت نشده در موعد 
مقرر و دو و نیم  درصد )2/5%( مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از 

سررسید پرداخت، خواهد بود.
چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو 
و نیم  درصد)2/5%( موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مودی مزبور 

از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.
10 )ماده 200 ق .م. م( در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا 

عالوه  تخلف  صورت  در  است  گردیده  مقرر  رسمی  اسناد  دفاتر  برای  وظیفه ای 
یا مالیات های متعلق  با مودی در پرداخت مالیات  بر  مسئولیت تضامنی سردفتر 
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و در  بود  نیز خواهد  آن   )20%( بیست درصد  معادل  مربوط، مشمول جریمه ای 
مورد تکرار  به »مجازات حبس تعزیری درجه شش« نیز با رعایت مقررات مربوط 

محکوم خواهد شد.
11 )ماده 201 ق. م .م( ماده 201ـ هرگاه مودی به قصد فرار از مالیات از روی 

و مدارکی که  اسناد  و  به دفاتر  یا  زیان  و  ترازنامه و حساب سود  به  علم و عمد 
برای تشخیص  مالیات مالک عمل می باشد و برخالف حقیقت تهیه و تنظیم شده 
است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و 
 حساب سود و زیان خودداری کند عالوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر در این 
قانون از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور  محروم خواهد 

شد.
12 )ماده202ق. م. م( وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور 

می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از » برای اشخاص 
حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد 
)%20( سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد )5,000,000,000( ریال، سایر 
اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد )%10( سرمایه ثبت شده و 
یا دو میلیارد )2،000،000،000( ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون 

)100،000،000( ریال« بیشتر است از کشور جلوگیری نماید.
مراجع  تأیید  و  درخواست  با  واجب  سفر  عازم  اشخاص  مورد  در  ماده  این  حکم 
ذی ربط اعزام کننده مبنی بر میسر نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ 

تضمین الزم جاری نمی باشد. 
حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت 
یا  حقوقی  شخص  درآمد  بر  از مالیات  اعم  حقوقی  شخص  مالیاتی  قطعی  بدهی 
این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن  مالیات هایی که به موجب 
با  نیز جاری است. مراجع ذیربط  بوده  آنان  به دوران  مدیریت  می باشد و مربوط 

اعالم وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند.

 تبصره
در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال 
اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت 

به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.
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تشویقات مالیاتی   

اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال  و همچنین  اشخاص حقوقی  ماده 189: 
متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان  و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرارگرفته 
باشد و مالیات هرسال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت های حل 
اختالف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد )%5( اصل مالیات سه سال 
مذکور عالوه بر استفاده  از مزایای مقرر در ماده )190( این قانون به عنوان جایزه 
خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان 

منظور خواهد شد.
جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود

ماده 190: علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر 
جایزه ای  تعلق  موجب  مالیات  عملکرد  پرداخت  برای  قانون  این  در  مقرر  رسید 
معادل یک درصد )%1( مبلغ  پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد 
بود که از مالیات  متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از 

آن  موعد موجب تعلق جریمه ای معادل 2/5% مالیات به ازای هر ماه  خواهد بود.
مالیاتی  تسلیم  اظهارنامة  به  مکلف  که  مودیانی  مورد  در  جریمه  احتساب  مبدأ 
انقضای مهلت تسلیم آن و  از تاریخ   هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه 
نسبت به مابه  االختالف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه 
خودداری نموده یا اصوالً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت 

تسلیم  اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می باشد.

 تبصره1
 )ماده 190 ق .م.م( مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم  به موقع 
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پرداخت  دادن  ترتیب  یا  پرداخت  و  زیان  و  سود  و حساب  ترازنامه  یا  اظهارنامه 
مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب  سود و زیان و حسب مورد ارائة به موقع 
دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده اند در موارد مذکور در مادة )239( این 
قانون ، هرگاه برگ  تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با ادارة امور مالیاتی توافق 
نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام  کنند 
از هشتاد درصد )%80( جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در 
صورتی که این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ  ابالغ برگ قطعی مالیات نسبت 
به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت  آن اقدام نمایند از چهل درصد )%40( جرایم 

متعلقه مقرر در این قانون معاف  خواهند بود.

 تبصره2
 چنانچه فاصلة تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت  به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ 
قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد )2/5%( در ماه 
موضوع این  ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابالغ برگ 
 قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهد بود. سازمان امورمالیاتی کشور مکلف 
است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا 

یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.
ماده 191: تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به  درخواست مودی با 
توجه به دالیل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در 
نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان 

امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد.
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شرح کار:

1 کنترل مستندات مبنی بر مشمول بودن یا نبودن مالیات تکلیفی )هزینه و دارایی(
2 کنترل و اعمال ضرایب مالیات تکلیفی براساس قوانین و مقررات

3  محاسبه مالیات تکلیفی
4  محاسبه مالیات اجاره

5  ثبت مالیات تکلیفی پرداختی
6  ثبت پرداخت مالیات تکلیفی

7  اخذ اعالم وصول چک و فرم های تحویلی به سازمان امور مالیاتی
8  بررسی و پیگیری جرائم مالیاتی و کنترل مالیات های پرداختی جهت جلوگیری از جرائم

استاندارد عملکرد : ثبت مالیات های تکلیفی طبق قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان امور 
مالیاتی براساس مستندات و اسناد حسابداری

شاخص ها:

2  محاسبه مالیات تکلیفی 1   کنترل اسناد و مدارک مشمول مالیات تکلیفی                       
4  ثبت پرداخت مالیات تکلیفی 3  ثبت مالیات تکلیفی پرداختی                                         

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: میز و صندلی ـ ماشین حساب ـ نرم افزارکامپیوترـ پرینترـ نرم افزار وزارت دارایی ـ قانون مالیات های مستقیم ـ نرم افزار 

ادارات مالیات مبنی برثبت مالیات های مکسوره،
حداقل محاسبه مالیاتی تکلیفی 5 مورد ـ حداکثر 25 دقیقه در شرایط مختلف

ابزارو تجهیزات: میز و صندلی اداری ـ ملزومات اداری ـ ماشین حساب ـ کامپیوترـ پرینترـ نرم افزار مرتبط به وزارت دارایی ـ 
قانون مالیات های مستقیم ـ نرم افزار حسابداری و مالی

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1کنترل اسناد و مدارک مشمول مالیات تکلیفی1

2محاسبه مالیات تکلیفی2

1ثبت مالیات تکلیفی پرداختنی3

1ثبت پرداخت مالیات تکلیفی4
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 

2نگرش

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی ثبت  مالیات تکلیفی



1 حسابداری صنعتی مقدماتی ـ ابوالقاسم عشقی و دیگران ـ سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی ـ وزارت آموزش و پرورش

و  پژوهش  سازمان  ـ  دیگران  و  بلکامه  هیوا  ـ  کاال  فروش  و  خرید  حسابداری   2
برنامه ریزی آموزشی ـ وزارت آموزش و پرورش

ـ  چاپ هشتم ـ مرکز تحقیقات  3  حسابداری صنعتی)برنامه ریزی و کنترل(  ـ جلداول 
تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی ـ نشریه شماره 36

مرکز  ـ  هفتم  چاپ  ـ  جلددوم  ـ  صنعتی)برنامه ریزی  و   کنترل(  حسابداری    4
تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی ـ نشریه شماره 48

5 حسابداری صنعتیـ  جلد اول ـ     تألیف دکتر محمدقسیم عثمانی و علی قاسم زاده- 
چاپ پنجم ـ انتشارات ترمه

6 حسابداری موجودی مواد و کاالـ چاپ پنجم ـ ترجمه و تألیف رضانظری ـ مرکز 
تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی ـ نشریه شماره 80
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