
 :حقوقنحوه محاسبه آسورات قانوني 

 

 ماليات -١

معافيت مالياتي ساليانه به آليه وزارتخانه هاي دولتي و شرآتهاي خصوصي توسط سازمان امور مالياتي اعالم مي گردد و متغيير مي         

 . ريال مي باشد ٠٠٠/٣٧۵/۴ به مبلغ ١٣٨٩معافيت ساليانه سال . باشد 

 

 :نحوه محاسبه ماليات 

و در % ۵ آـسر، بـاقي مانـده در منـاطق محـروم      ٨٩ مزايا به آسر عائلـه منـدي و اوالد از مبلـغ معافيـت سـاليانه سـال                 مجموع حقوق و  

 .محاسبه مي گردد % ١٠مناطق عادي 

خواهشمند است ماليات حقوق    . آقاي جعفر رياضي با حكم موجود به شرح ذيل از دانشگاه در ماه آبان حقوق دريافت مي نمايد                  :مثال  

  .ور را محاسبه نمائيدماه مذآ

 

 



                                 

   جمع هزينه حكمي  -) حق عائله مندي +حق اوالد = (                                      مشمول ماليات حقوق 

                                                 ٣٩٨/٧٨٧/۵        =  )١٢٠/٢۶١ +   ٧۶٠/۵١۵ (    -   ۶٧٨/۵۶٩/۶  

 ٣٩٨/٧٨٧/۵%   *   ١٠  = ٧۴٠/۵٧٨ماليات ماهانه در مناطق عادي                    

                                                               ٣٧٠/٢٨٩ = ۵   *    %٣٩٨/٧٨٧/۵ 

 .مشغول به آار باشد ماليات ماهانه،اگر نامبرده در مناطق محروم 

 .آارآنان جانبازان و آزادگان عزيز معاف از ماليات مي باشند :  تذآر 

 

 يمه تامين اجتماعي  ب-٢

% ٢٠توسط آارمنـد پرداخـت مـي شـود آـه            % ٧از حقوق توسط آارفرما و      % ٢٠حق بيمه آارآنان اعم از پيماني ، قراردادي و طرحي           

سهم آارمند % ٧و بعد از هزينه تحت عنوان آسورات تامين اجتماعي با . رمند اضافه مي شود سهم آارفرما قبل از هزينه به حقوق آا       

 . جمع زده مي شود

و به سازمان تامين اجتماعي پرداخت مـي  . آل اقالم حقوقي به غير از حق عائله مندي و حق اوالد محاسبه ميگردد              :نحوه محاسبه   

 .شود

م پيماني مي باشند با توجه به حكم صـفحه قبـل حـق تـامين اجتمـاعي مـاه آبـان نـامبرده را          فرضًا آقاي جعفر رياضي استخدا    :تمرين  

 .محاسبه نماييد

  جمع هزينه حكمي-) حق عائله مندي + حق اوالد =  (                                                              جمع هزينه مشمول بيمه 

                                                                                  ٧٨٧ /٣٩٨/۵)  =  ١٢٠/٢۶١  +    ٧۶٠/۵١۵ (    -   ۶٧٨/۵۶٩/۶ 

  ٣٩٨/٧٨٧/۵%       *   ٧ =   ١١٨/۴٠۵سهم آارمند                                                                       

 ٣٩٨/٧٨٧/۵  %    *  ٢٠ =   ۴٨٠/١۵٧/١ سهم آارفرما                                                                   

  ١١٨/۴٠۵ + ۴٨٠/١۵٧/١ = ۵٩٨/۵۶٢/١             حق بيمه سهم آارمند و آارفرما                                 

 

 

 اظهارنامه تامين اجتماعي 

 ه مشخصات شناسنامه بيمه دهنده ، شماره بيمه شده  و  دستمزد ماهانه نوعي فرم مخصوص تامين اجتماعي مي باشد آ

 مشخص مي باشد و به شعبه مربوطه پرداخت مي شود و رسيد آن از شعبه % ٢٧و جمع آل % ٢٠و % ٧مشخص شده و سهم 

 )برابر فرم پيوست .( گرفته و در واحد مالي بايگاني مي شود 

 

 



 

 حق بيمه خدمات درماني -٣

 مول آارآنان رسمي وآزمايشي مي باشد بشرح ذيل طيق نرخ مصوب اداره بيمه خدمات درماني،ساالنه به دانشگاه فقط مش

 .اعالم مي گردد

 :نحوه محاسبه 

 .  اقالم حقوقي مشمول آسور بازنشستگي ميباشد% ٢حق بيمه اصلي آارمند و تبعي يك شامل همسر و تا سه فرزند شامل -١

اقالم حقوقي مشمول آـسور بازنشـستگي    % ٢قوقي مشمول آسور بازنشستگي و سهم دستگاه شامل         اقالم ح %  ٣سهم دولت     

 .ميباشد

 . ريال مي باشد٠٠٠/٨٠نرخ آن به مبلغ ...) فرزندان بيش از سه تا فرزند و (حق بيمه تبعه دو درجه يك  -٢

 .ريال مي باشد ٧٧٨/٩٧نرخ آن به مبلغ ... ) پدر و مادر و ( حق بيمه تبعه دو درجه دو  -٣

 .  فرزند تحت تكفل ميباشدو پدر و مادر خود را نيز بيمه نموده است ٢ با عنايت به اينكه آقاي جعفر رياضي داراي :مسئله

 .خواهشمند است طبق حكم مربوطه حق بيمه درماني ماه آبان را محاسبه نمائيد 

 حق شغل +  فوق العاده مديريت  +  حق شاغل  +   تفاوت تطبيق =   جمع اقالم حقوق حكمي مشمول آسور بازنشنگي  

                                                     ٣٩٨/٧٨٧/۵ =         ٢۶۶/۶٩٣٢/٨     +١٢۶٧/١     +           ۶٠٠/٣٨١  +   ۶٠٠/٩٢۵/٢ 

 ٣٩٨/٧٨٧/۵ *    % ٢              = ٧۴٨/١١۵حق بيمه اصلي آارمند و تبعي يك            

 ٣٩٨/٧٨٧/۵%  *  ٣                =۶٢٢/١٧٣ق بيمه سهم دولت                              ح

 ٣٩٨/٧٨٧/۵%  *   ٢               = ٧۴٨/١١۵          حق بيمه سهم دستگاه                

          نفر                           

 ٧٧٨/٩٧      *  ٢               =   ۵۵۶/١٩۵                  حق بيمه پدر و مادر              

 . سهم دولت و سهم دستگاه توسط آارمند از حقوق آن آسر نميگردد :تذآر ***

 

 :اظهارنامه پرداخت حق بيمه خدمات درماني  -

 

م بيمه گذار و سهم دولت    سهم بيمه شده و سه    . به تعداد و تفكيك مشخص شود      ٣ و ٢و١فرم مخصوص بيمه خدمات درماني آه تبعي        

و رسـيد آن تحويـل    مشخص گرديده است آه ماهيانه همراه باصورت ريز آارآنان به بيمه خدمات درماني شعبه مربوطه ارسـال گرديـده         

 .آارمند ماهيانه پس از پرداخت سهم مربوطه مي تواند از دفترچه خدمات درماني استفاده نمايند . گرفته و بايگاني مي گردد 

 پس انداز دولت صندوق : 

حقوق مبناي همان سال بـه عنـوان  صـندوق ذخيـره آارآنـان رسـمي و پيمـاني                    % ٣۵طبق مصوبه مجلس شوراي اشالمي هر ساله        

دولت هر ماهه از حقوق آنها آسر و همان مقدار هم آمك دولت به عنوان سهم آارفرما قبـل از جمـع هزينـه بـه هزينـه حقـوق آارمنـد                                

 شده آارمند جمع شده و در ستوني بعد از جمع هزينه تحت عنوان صندوق پـس انـداز دولـت از آارمنـد آـسر                          اضافه و با سهم پرداخت    

همـين مـصوبه در دو حـساب         آـه طبـق   ) در دانشگاه علوم پزشـكي    (به حساب غيرقابل برداشت استان گيالن نزد بانك رفاه          . مي شود 

 بازنشستگي آارمند هر دو سهم به وراث و يا بازنشسته پرداخت مـي              سهم آارمند و سهم آارفرما ذخيره مي شود و هنگام فوت و يا            

 . شود

 ٠٠٠/٢۴٠% * ٣۵=٠٠٠/٨۴)                       براساس حقوق مبناي همان سال(صندوق ذخيره سهم آارمند

 ٠٠٠/٢۴٠% * ٣۵=٠٠٠/٨۴(                     "                      )                       صندوق ذخيره سهم آارفرما

 

 بيمه تكميلي 

به غير از چند واحد تابعه دانشگاهها آه با بيمه تكميلي آتيه سازان حافظ و بيمه ايران قرارداد دارند بقيه واحدهاي تابعه دانشگاه تحـت      

از حقوق آـسر و    ريال براي هر آارمند بيمه شده آه         ٠٠٠/۵۵ ، ٨٩و مبلغ آسر شده آن در سال        . پوشش بيمه تكميلي رازي مي باشد     

 . ماهانه سرجمع به حساب شرآت بيمه رازي چك آشيده و پرداخت مي شود

 

 

 



  بيمه عمر 

نوعي قرارداد دانشگاه علوم پزشكي گيالن با سازمان بازنشستگي آشور مي باشد آه درقبال پرداخت آسور بيمه عمر موظف اسـت     

) تمام حق بيمه ساالنه را به بازماندگان فوت شده آارمند يـا بازنشـسته               ) شرايط مندرج در قرارداد      طبق( در هنگام فوت يا نقص عضو       

 .  ريال مي باشد٠٠٠/٠٠٠/٣، ٨٩پرداخت نمايدآه آل مبلغ تعهد شده سال 
 :نحوه محاسبه بيمه عمر

 ال ري٠٠٠/٩ ريال                 ،                    سهم آارفرما     ٠٠٠/٧۵)        آارمند (  سهم شاغل   

 ماه                     

 ٠٠٠/٧۵   *    ١٢  =  ٠٠٠/٩٠)                                                           ساليانه (  سهم آارمند   

 ٠٠٠/٩   *    ١٢ =  ٠٠٠/١٠٨                                                   )        ساليانه (    سهم آارفرما

  ريال٠٠٠/١٩٨                                               جمع                                         

 

بيمه عمر ساالنه در ماه فروردين يكجا از حقوق آارمند آسر و طبق قرارداد بسته شده با سازمان بازنشستگي به حساب اعالم شده                       

 . واريز مي گردد

 


