
حقوق و دستمزد

119

هزینه فوق العاده اضافه کاری 

به طور کلی نحوۀ برخورد حسابداری از دیدگاه هزینه یابی با هزینۀ فوق العاده اضافه کاری کارکنان مستقیم 
تولید، تحت شرایط گوناگون، متفاوت و اساساً مبتنی بر علت 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. 

9800،000 کنترل کاالی در جریان ساخت 
56،000 کنترل سربار ساخت  

1،036،000 کنترل حقوق و دستمزد    

کارکنان یکی از خطوط تولید کارخانه ای طی یک هفته مشخص در مجموع 280 ساعت کار مستقیم مثال 5
روی تولید کاالها انجام داده اند، که 40 ساعت آن به صورت اضافه کاری بوده است. نرخ عادی دستمزد 
مستقیم کلیه کارکنان برای هر ساعت کار مستقیم یکسان و به نرخ 3،500 ریال و نرخ فوق العاده 

اضافه کاری 40% نرخ عادی دستمزد است.

مطلوب است: 
الف( محاسبه هزینه حقوق و دستمزد استحقاقی طی هفته مورد نظر

ب( ثبت تخصیص هزینه حقوق و دستمزد برای هفته مورد نظر 

980،000                   = 3،500 × 280   = دستمزد ساعات واقعی به نرخ عادی 
 56،000             = 40% × )3،500 × 40(  = فوق العاده اضافه کاری به نرخ 40% دستمزد عادی

 1،036،000                                         = دستمزد استحقاقی

تعداد پرسنل شرکت بهار 100 نفر و نرخ متوسط دستمزد آنها 1،500 ریال است. از این تعداد 60 مثال 6
نفر کارکنان مستقیم تولید، 25 نفر کارکنان غیرمستقیم تولید، 10 نفر پرسنل اداری و مابقی پرسنل 
توزیع و فروش هستند. کل ساعات کارکنان در 4 هفته گذشته )ماه قبل( 20،000 ساعت بوده است. 
در 4 هفته گذشته تعطیلی خاصی وجود نداشته است. نرخ بیمه سهم کارگر و کارفرما و نرخ مالیات 

حقوق و دستمزد به ترتیب 7%، 23%، 10%، می باشد. 

مطلوب است: 
محاسبه دستمزد عادی و فوق العاده اضافه کاری و انجام ثبت های مربوطه
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4،400 = )24× 100 و یا( 8× 5/5 × 100 ساعت کار عادی هفته  
4،400 ×4 = 17،600 ساعت کار عادی در طول 4 هفته  
20،000 - 17،600 = 2،400 ساعت اضافه کاری 
20،000 × 1،500 = 30،000،000 ریال ـ دستمزد عادی  

 2،400 ×1،500 × %40 = 1،440،000 ریال ـ فوق العاده اضافه کاری 
30،000،000 + 1،440،000 = 31،440،000 ریال ـ کل دستمزد 

کنترل حقوق و دستمزد             38،671،200                                                            → = )%23 × 31،440،000( + 31،440،000
سایر حساب های پرداختنی ـ بیمه های پرداختنی          9،432،000                                      → = )%23 + %7( × 31،440،000  
سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات پرداختنی             3،144،000                                              → = %10 × 31،440،000  
سایر حساب های پرداختنی ـ حقوق و دستمزد پرداختنی     26،095،200                                 → = ) 3،144،000 +  9،432،000( - 38،671،200  

کنترل کاالی در جریان ساخت      18،000،000                                                                                                                = %60 × 30،000،000
کنترل سربار ساخت                   14،870،520                  =  )%60  ×  1،440،000(   +    ])%25   +  %60(    ×   31،440،000[  %23  +  )%25   ×  31،440،000(
هزینه های اداری و تشکیالتی       3،867،120                                                     = )%60 ×31،440،000( %23 + )%10×31،440،000(
هزینه های توزیع و فروش            1،933،560                                                         = )%5 ×31،440،000( %23 + )%5×31،440،000(

       کنترل حقوق و دستمزد     38،671،200

سایر حساب های پرداختنی ـ حقوق و دستمزد پرداختنی     26،095،200
                                                 موجودی نقد ـ بانک      26،095،200

سایر حساب های پرداختنی ـ بیمه های پرداختنی ـ )سهم کارگر و کارفرما(            9،432،000
سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات پرداختنی              3،144،000

                                                                موجودی نقد ـ بانک    12،576،000

فوق العاده نوبت کاری   
فوق العاده نوبت کاری مرتبط با کارکنان مستقیم تولید به جای این که مستقیماً همراه با دستمزد مستقیم به 
حساب کنترل موجودی کاالی در جریان ساخت 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 
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مثال 7

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

محصوالت و سفارش ها تخصیص داده می شود. 

ماه  آبان  برای  را  خود  تولید  خطوط  مستقیم  دستمزد  و  حقوق  هزینه های  »جنوب«  شرکت 
5،000،000    ریال محاسبه نموده است. همچنین کارکنان همین خطوط تولید محق به استفاده از 4 

هفته مرخصی یا مبلغ 3،000،000 ریال دستمزد ایام مرخصی در سال هستند.

مطلوب است:
 ثبت تخصیص هزینه حقوق و دستمزد شرکت جنوب برای آبان ماه

5،000،000    کنترل کاالی در جریان ساخت  
250،000*    کنترل سربار ساخت  

5،000،000 کنترل حقوق و دستمزد     
250،000 سایر حساب های پرداختنی ـ ذخیزه دستمزد ایام مرخصی   

* 5،000،000 ÷ 12 = 250،000  

دستمزد اوقات تلف شده یا اوقات بیکاری   
انجام کار  اوقات بیکاری هنگامی مطرح می شود که کارکنان آماده برای  هزینه دستمزد اوقات تلف شده یا 
علل  به  بیکاری می تواند  اوقات  ندارند.  دادن  انجام  برای  کاری  اّما  دریافت می کنند  نیز  و دستمزد  هستند 
آماده سازی  برق،  قطع  اّولیه،  مواد  به  دسترسی  عدم  سفارش،  نبود  ماشین آالت،  خرابی  جمله  از  گوناگون 
ماشین ها، تعمیرات ماشین آالت و نظایر آن، ناشی می شود، چنانچه جمع ساعات حضور کارکنان در محل کار 
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مثال 8

با جمع ساعات کار منظور شده به محصوالت، سفارش ها و 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 کارکنان مستقیم خطوط تولید به جای تلقی به عنوان هزینه دستمزد مستقیم، هزینه سربار تولید 

تلقی و به حساب کنترل هزینه های سربار ساخت منظور می شود. 

کل کارکرد کارکنان مستقیم خطوط تولید در کارخانه شرق برای ماه گذشته در رابطه با تولید کاال و 
سفارشات 1،500 ساعت و همچنین ساعات تلف شده به علت آماده سازی ماشین آالت و قطع برق و تعمیر 
آن 120 ساعت بوده است. متوسط نرخ دستمزد کارکنان برای هر ساعت کار مستقیم 4،000 ریال است. 

مطلوب است:
 ثبت حسابداری مربوط به تخصیص هزینه دستمزد کارکنان 

  کنترل کاالی در جریان ساخت ـ دستمزد مستقیم          6،000،000  → 4،000 × 1،500
  کنترل سربار ساخت ـ هزینه اوقات تلف شده          480،000     → 4،000 × 120

                   کنترل حقوق و دستمزد         6،480،000

اطالعات مربوط به حقوق و دستمزد خردادماه سال 1396 کارکنان شرکت تولیدی »پرهام« به شرح 
زیر است:

1 جمع حقوق و دستمزد ناخالص شامل دستمزد مستقیم و غیرمستقیم مبلغ 30،000،000 ریال 
که 60% این مبلغ دستمزد مستقیم و بقیه حقوق و دستمزد غیرمستقیم است. 

2 60% از حقوق و دستمزد غیرمستقیم مربوط به کارخانه، 25% مربوط به قسمت اداری و تشکیالتی 
و 15% باقی مانده مربوط به کارکنان توزیع و فروش می باشد.

3 نرخ بیمه ها سهم کارگر و کارفرما به ترتیب 7% و 23% می باشد و مالیات محاسبه شده برای این 
دوره 1،120،000 ریال بوده است.

ناخالص  دستمزد  و  حقوق   %8 معادل  کارکنان  مرخصی  ایام  و  دستمزد  هزینه  برآوردها،  طبق   4
محاسبه و منظور می گردد. 

5 براساس گزارش قسمت تولید و طبق محاسبات در طول خردادماه معادل 1،360،000 ریال اوقات 
تلف شده وجود داشته است. 

مثال جامع
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6 سایر کسورات مربوط به حقوق و دستمزد به شرح زیر است:
پیش پرداخت دستمزد 2،240،000، بدهی کارگران به شرکت تعاونی 820،000، اقسام وام مسکن 

کارکنان 1،250،000، بدهی کارکنان به صندوق اجرائیات 330،000 ریال. 
7  حقوق و دستمزد کارکنان در تاریخ 3/31، بدهی کارکنان به صندوق اجرائیات و بدهی کارکنان به 
شرکت تعاونی و اقسام وام مسکن کارکنان در 4/18، مالیات حقوق و دستمزد، حق بیمه های اجتماعی 

سهم کارگر و کارفرما در تاریخ 4/20 پرداخت گردید.
8  به تعدادی از کارکنان که از مرخصی استفاده نموده بودند در تاریخ 4/25 مبلغ 680،000 ریال 

نقداً بابت دستمزد ایام مرخصی آنان پرداخت گردید.

مطلوب است:
 انجام ثبت های الزم بابت لیست حقوق و دستمزد، سیستم حقوق و دستمزد و پرداخت آن 

1  کنترل حقوق و دستمزد           30،000،000

       سایر حساب های پرداختنی ـ بیمه پرداختنی سهم کارگر  2،100،000 → %7 × 30،000،000
       سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات پرداختنی              1،120،000
         پیش پرداخت دستمزد                                                2،240،000

         سایر حساب های دریافتنی  ـ بدهی به شرکت تعاونی             820،000
         سایر حساب های دریافتنی ـ بدهی وام مسکن کارکنان      1،250،000

         سایر حساب های پرداختنی ـ صندوق اجرائیات                        330،000
       سایر حساب های پرداختنی ـ حقوق و دستمزد   پرداختنی       22،140،000

 
کنترل حقوق و دستمزد    6،900،000                                      → %7 × 30،000،000

          سایر حساب های پرداختنی ـ بیمه پرداختنی سهم کارفرما 6،900،000
 

30،000،000 × %8 →                                            2،400،000 کنترل حقوق و دستمزد 
سایر حساب های پرداختنی ـ ذخیره دستمزد ایام مرخصی    2،400،000  

3،000،000 × %60 = 18،000،000 - 1،360،000 → 16،640،000 2  کنترل کاالی در جریان ساخت 

کنترل سربار ساخت                16،372،000  
هزینه های اداری و تشکیالتی                    3،930،000  
هزینه های توزیع و فروش                                               2،358،000  

39،300،000 کنترل حقوق ودستمزد    
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نحوه محاسبه مبلغ کنترل سربار و هزینه های اداری و تشکیالتی و توزیع و فروش:

30،000،000 × %40 × %60  =  7،200،000 دستمزد غیرمستقیم    
)18،000،000 + 7،200،000( × %23  =  5،796،000 بیمه سهم کارفرما   
)18،000،000 + 7،200،000( × %8  =  2،016،000 ذخیره دستمزد ایام مرخصی    

1،360،000 اوقات تلف شده    
16،372،000 کل هزینه منظور شده به سربار   

هزینه های اداری و تشکیالتی:  
30،000،000×%40×%25 = 3،000،000 + )3،000،000×%23(+)3،000،000×%8( = 3،390،000   

هزینه های توزیع و فروش:  
30،000،000×%40×%15 = 1،800،000 + )1،800،000×%23(+)1،800،000×%8( = 2،358،000   

22،140،000 3  3/31/ ـ سایر حساب های پرداختنی ـ حقوق و دستمزد پرداختنی 
22،140،000                                   موجودی نقد ـ بانک   

330،000 4/18/   ـ سایر حساب های پرداختنی ـ صندوق اجرائیات   
820،000 سایر حساب های دریافتنی ـ شرکت تعاونی   

1،250،000 سایر حساب های دریافتنی ـ وام مسکن کارکنان   
2،400،000                                   موجودی نقد ـ بانک  

1،120،000 4/20/   ـ سایر حساب های پرداختنی ـ مالیات پرداختنی   
2،100،000 سایر حساب های پرداختنی ـ بیمه هاپرداختنی سهم کارگر   
6،900،000 سایر حساب های پرداختنی ـ بیمه هاپرداختنی سهم کارفرما   

10،120،000                                   موجودی نقد ـ بانک  

680،000 4/25/   ـ سایر حساب های پرداختنی ـ ذخیره دستمزد ایام مرخصی   
680،000 موجودی نقد ـ بانک     

کار عملی 7   

اختیار  به شرح زیر در  را  اسفندماه 1392  به حقوق و دستمزد  شرکت سهامی شباهنگ، اطالعات مربوط 
قرار داده است جمع ناخالص حقوق و دستمزد به مبلغ 15،000،000 ریال که 80% این مبلغ را دستمزد 
بیمه ها سهم  نرخ  و  کارگر %7  بیمه ها سهم  نرخ  غیرمستقیم تشکیل می دهد.  را دستمزد  بقیه  و  مستقیم 

کارفرما 23% و مالیات محاسبه شده برای اسفندماه، 562،500 ریال است. 
45% از دستمزد غیرمستقیم مربوط به کارخانه، 30% مربوط به قسمت اداری و تشکیالتی و 25%، مربوط 
به کارکنان توزیع و فروش است. بدهی کارگران به شرکت تعاونی 462،500 ریال و به صندوق اجرائیات 
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به  اسفندماه  طول  در  دستمزد  پرداخت  پیش  عنوان  به  ریال   1،100،000 مبلغ  است  ریال   200،000
کارگران پرداخت شده است. 

مطلوب است:
الف( ثبت عملیات مربوط به تنظیم لیست حقوق و دستمزد 

ب( ثبت تخصیص هزینه حقوق و دستمزد 
ج( ثبت پرداخت های مربوط به هزینه حقوق و دستمزد

کارعملی 8  

اطالعات زیر از دفاتر یک کارخانه تولیدی برای اردیبهشت ماه 1395 استخراج شده است:

دستمزد کارکنان کارخانه                               2،100،000
حقوق کارکنان اداری                                    1،135،000    

حقوق کارکنان فروش             415،000
28،400 هزینه بیمه ها عمر کارکنان ـ سهم کارفرما 

مالیات های تکلیفی ـ سهم کارکنان                   642،860

سهم کارفرما و سهم کارکنان بابت بیمه های اجتماعی به ترتیب 23% و 7% است. 12% دستمزد کارخانه 
غیرمستقیم است. 

مطلوب است:
الف( ثبت حقوق و دستمزد )شامل هزینه های جانبی آن( در پایان اردیبهشت 

ب( ثبت مربوط به نحوه تخصیص هزینه دستمزد و هزینه های جانبی آن به تولید

کار عملی 9  

شرکت صنعتی ماهان اطالعات زیر را در ارتباط با دستمزد کارکنان مستقیم یکی از خطوط تولید خود را برای 
دو هفته آخر مرداد ماه ارائه کرده است:

نرخ دستمزد برای هر ساعت کار عادیساعات کار انجام کارنام کارکنان

885،000آقای الف
1186،000آقای ب
887،000آقای ج
1148،000آقای د
1206،000آقای هـ
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سایر اطالعات به شرح زیر است:
1   طبق قانون به کارکنان به ازای هر ساعت کار مازاد بر 44 ساعت کار در هفته مبلغی معادل 1/4 برابر 

دستمزد عادی به عنوان فوق العاده اضافه کاری پرداخت می شود. 
2   آقای الف در دو هفته مورد نظر به شکل نوبت کاری صبح و عصر کارکرده است. 

3   آقای ب 29 ساعت از ساعات اوقات کار را به دلیل انتظار برای دریافت مواد اّولیه تلف نموده است و هیچ 
کاری انجام نداده است. 

4   آقای ج در دو هفته مورد نظر به شکل نوبت کاری عصر و شب کار کرده است.
5   آقای هـ 15 ساعت از اوقات کار خود را شب کار بوده است.

مطلوب است:
ثبت حسابداری مربوط به تخصیص هزینه دستمزد و هزینه های جانبی آن 

کار عملی 10 

اطالعات حقوق و دستمزد شهریور ماه 1394 شرکت سهامی غرب به شرح زیر است:
آن  ریال که %50  غیرمستقیم 4،500،000  و دستمزد  و حقوق  ریال  و دستمزد 18،000،000  حقوق 
اداری و 20% هزینه حقوق کارکنان فروش می باشد. حق  مربوط به کارخانه، 30% هزینه حقوق کارکنان 
طبق  است.  ثابت %10  به طور  حقوق  مالیات  و   %23 کارفرما  سهم  و   %7 کارگر  سهم  اجتماعی  بیمه های 
برآوردها هزینه دستمزد ایام مرخصی برای دستمزد مستقیم 4% و برای دستمزد غیرمستقیم 2% حقوق و 
دستمزد تعیین شده است. در طول شهریور ماه مبلغ 750،000 ریال از اوقات کار کارگران تلف شده است. 
بدهی کارگران به شرکت تعاونی 322،500، اجرائیات 277،500، وام کارکنان 405،000 ریال و مساعده 

1،260،000 ریال است. 
خالص حقوق و دستمزد در 31 شهریور ماه 1394 پرداخت گردید و سایر پرداخت ها به تاریخ 94/7/5 موکول 

شد. 

مطلوب است: 
ثبت عملیات مربوط به تهیه لیست حقوق و دستمزد، تخصیص و پرداخت حقوق و دستمزد در دفتر روزنامه
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ارزشیابی  

شاخص های مورد ارزیابی ردیف
نظر هنرآموزخودارزیابی هنرجو

ناموفقموفقناموفقموفق

حضور به موقع در کالس درس و کارگاه آموزشی و رعایت نظم و انضباط1

همراه داشتن وسایل آموزشی شخصی ) کتاب، دفتر، ماشین حساب و...(2

شرکت فعال در بحث های گروهی و مسئولیت پذیری و درستکاری3

پاسخ صحیح به سؤاالت مطرح شده در کالس و استدالل آن4

ارائه نتیجه گیری صحیح و مستندسازی5

تعریف کارت ساعت کار و اجزای تشکیل دهنده آن )اضافه کاری، کسر کار، 6
غیبت، نوبت کاری و...(

تعریف نرخ اجزای حقوق و دستمزد و کسورات مربوط به حقوق و دستمزد7

توانایی تهیه و تنظیم لیست حقوق دستمزد و ثبت حسابداری آن 8

توانایی تفکیک دستمزد مستقیم و غیرمستقیم 9

و 10 هزینه حقوق  سند  و صدور  دستمزد  و  هزینه حقوق  تخصیص  توانایی 
دستمزد


