آموزش مصور حقوق و دستمزد
نویسنده:افشین حاجی محمد رضازاده
کاری از شرکت مهندسی خاتم توس
.1در اولین بخش تعیین مقادیر پیش فرض حقوقی را داریم.در این فرم که بر اساس مصوبات قانون اداره
کار تصویب شده است درخواست های مربوطه را تکمیل نموده و آنرا ذخیره می کنیم.بعنوان مثال  :یک
شرکت بابت هر  111هزار تومان حقوقی که به کارکنان خود میدهد  6 ،هزار تومان خواروبار در نظر
گرفته است.

.2در دومین مرحله  ،مقادیر ضرایب مالیاتی را پیش رو داریم.این فرم بصورت دلخواه توسط مسئول
برنامه ریزی و مالی شرکت تعیین می شود.بعنوان مثال  :افرادی که در ماه بین  611تا  011هزار
تومان حقوق دریافت می کنند به آنها  5درصد مالیات تعلق می گیرد.در این فرم می توان برای هر
کارمند با هر مقدار حقوق  ،درصد مالیات مشخصی در نظر گرفت.

در سومین بخش تعریف کارمند را در پیش داریم.در این فرم می توان مشخصات الزم کارمندان و
کارکنان شرکت را در آن ذخیره نمود.توجه داشته باشید که سر فصل افتتاح کد روی ( 418هزینه های
حقوق و دستمزد) تنظیم شده باشد.

در چهارمین فرم  ،ثبت احکام حقوقی کارمندان را داریم.در این فرم با انتخاب نام کارمند مورد نظر با
استفاده از کلید جهت نمای پایین کیبورد نام کارمند را انتخاب می کنیم.سپس سایر گزینه ها را بترتیب
لزوم تکمیل می نماییم.
توجه داشته باشید که بر حسب نوع استخدام  ،امکان وارد کردن ساعت و کارمزد آن میسر می باشد.

در فرم ثبت کارکرد ماهانه با انتخاب نام کارمند با استفاده از کلید جهت نمای پایین می توان نام کارمند را
انتخاب کرد.در این فرم هر یک از کارمندان می باشد که شامل ساعات کارکرد  ،اضافه کار  ،کسر کار  ،مزایا و یا
کسورات ماهیانه  ،غیبتها  ،حق مأموریت و  ...می باشد.

در فرم بعدی بیمه عمر و حوادث را پیش رو داریم.در این فرم که بر حسب اداره قانون کار تنظیم شده نام
کارمند را با استفاده از کلید جهت نمای پایین انتخاب می کنیم.سپس ملغ بیمه  ،تاریخ بیمه و سایر موارد
را تکمیل و ثبت می کنیم.

در فرم بعدی که فرم ترک کار می باشد با نوشتن شماره حکم کارمند،نام کارمند مورد نظر بطور خودکار
آورده می شود و با ثبت تاریخ ترک کار کارمند و سایر مشخصات  ،می توان حکم را ثبت کرد .

در فرم محاسبات خودکار حقوق با انتخاب سال و ماه مورد نظر  ،حقوق کارمندان بطور خودکار محاسبه
می گردد.

در فرم بعدی که فیش حقوقی است با انتخاب تاریخ مورد نظر ،فرم فیش حقوقی را پیش رو داریم،که با
انتخاب نام کارمند فیش وی قبل رؤیت و قابل چاپ است.

در فرم ثبت سند فیشهای حقوقی  ،با انتخاب نام پروژه و سایر درخواستها سند را ثبت می کنیم.

در آخرین فرم که گزارش حقوقی کارمندان نام دارد  ،با ثبت کد کارمن و سایر موارد گزارش حقوقی
کارمند قابل رؤیت و حتی قابل چاپ است.

