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 شود؟ کسورات چیست و چرا از حقوق ما کم می 

 

بیشتر       کارمند  باشد، خوشحالی  کمتر  آن  میزان  که هرچه  است  در فیش حقوقی  کسورات، عنوان ستونی 
 این تعریفی است که تا قبل از اطالع داشتن از چرایی کسِر کسورات از حقوق، به آن باور داریم. د؛  شومی 

کارمندان کسر    توافقیصورت  و یا به   قانونی صورت  یا به که  هستند    مبالغی   ،کسوراتاما در واقع   از حقوق 
 کارمندان است.   منافع، در بسیاری از مواقع در راستای  شوند و کسر شدِن این مبالغمی 

 

و   قانونی شامل کسورات  شود، یا موقتی هستند یا دائمی؛ و از حقوق کارمندان کسر می   انهی ماهوراتی که کس
 د. شونمی  شخصی کسورات 

 

های قانونی یا احکام دادگاهی از حقوق کارمندان کسر  مبالغی هستند که براساس مصوبه   کسورات قانونی،
های  و صندوق   حقوق  ، مالیات د. مبالغی مانند سهِم بیمۀ کارگرنشوهای ذینفع پرداخت می و به سازمان   شده

 اجرایی. 

 : انواع کسورات قانونی

 ( کارگرسهم  )بیمه -1

 ۀ آنهاست. بیم مشمول  مزایای  و  حقوق درصد ۳۰  معادل   هستند،  کار  قانون   مشمول  ی که کارگرانۀ  بیم نرخ
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  درصد ۷    گیرد.صورت می   کارگران وکارفرمایان    صورت مشترک توسطبه بیمه،    درصد به شرکت ۳۰پرداخت این  
 یان. کارفرما   درصد سهمِ 2۳و  است   کارگران  سهم  آن

درصد از حقوق و مزایای ماهانۀ کارگر را کسر کرده  ۷این صورت است که کارفرما پرداخت حق بیمه به سازوکاِر 
 . کندمی   واریز اجتماعی   مینأ تبه حساب  درصد را ۳۰کند و مجموعًا مابقی را نیز به آن اضافه می   درصد2۳و 

 حقوق بر مالیات-2

شود.  مشاغل متفاوت و درآمدهای متفاوت تعیین می مالیاِت حقوق، هرساله بر اساس مصوبات قانونی، برای  
طور کلی مالیات به آن دسته از درآمدهایی  های مختلفی دارد و به چگونگی کسب درآمد اشخاص حقیقی حالت 

کند.  گیرد که شخص حقیقی در قبال کارکردن برای شخص دیگر)اعم از حقیقی و حقوقی( دریافت می تعلق می 
زمان  توانند در ازای کار برحسب مدت صورت غیرنقدی؛ و می شوند یا به قدی کسب می صورت ناین درآمدها یا به 

 ، به شخص تعلق بگیرند. یا براساس میزان کار انجام یافته

که در مأموریت عالوه  این، میزان حقوقی  ایرانی عاید شخص می بر  از منابع  کشور و  از  نیز،  های خارج  شود 
 ند. شومشمول مالیات بر درآمد حقوق می 

 مراجعه کنید.   رهایبگحقوق  یبر درآمد برا  اتی مالتوانید به مقالۀ مطالعۀ بیشتر می  برای

 اجرا  صندوق  -3

اگر کارگر بر اساس حکم دادگاه یا مراجع قانونی، ملزم به پرداخت مبالغی شده باشد، کسوراتی تحت عنوان  
از حقوق او کسر می صندوِق اجرا به  شود؛ این  حسابی با نام صندوِق اجرا واریز می شود و به  صورت ماهیانه 

 شده تسویه شود، ادامه خواهد داشت. کسر و واریز تا زمانی که کل مبلغ تعیین 
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صورت دائم یا موقت از حقوق  ، مبالغی هستند که براساس توافق بین کارگر و کارفرما به کسورات شخصی
اند و صرفًا منوط به توافق بین کارگر و کارفرما  بینی نشده این مبالغ در قانون پیش   شود.ماهیانۀ کارمند کسر می 

 .هستند

 

 انواع کسورات شخصی: 

 مساعده -1

از موعد مقرر  کارگر  که   است   حقوق  از  بخشی   مساعده    اساس بر این دریافت    کند؛می   دریافت   کارفرما  از   قبل 
کارمند تحت عنوان کسورات مساعده  گیرد و در موعد  صورت می   کارفرما   موافقت  از حقوق  پرداخت حقوق، 
 شود. کسر می 

 م وا-2

، ماهیانه  ضوابط  و   شرایط  اساس   بردریافت کرده باشد،    وامی   ا تحت هر عنوانی کارفرم  از  کارگر  کهصورتی   در
 . شود تسویه  وام  کلی   مبلغ  که  زمانی  تا  گرددمی  کسر   کارمند  حقوق از  وام  قسط عنوانتحت  مبلغی 

 بدهی -3

 از  مبلغی   ماه  هر  ،طرفین  توافق  اساس، بر   باشد  داشته  بدهی تحت هر عنوانی    کارفرما   به   کارگر  کهصورتی   در
 شود تا زمانی که مبلغ کلی بدهی تسویه شود. از حقوق کارگر کسر می    بدهی  این

 پرداخت حقوق پیش -4

گویند؛ این  پرداخت می دریافت کند، به این مبلغ پیش که کارگر قبل از انجام کار از کارفرما مبلغی را در صورتی 
 شود. مبلغ پس از انجام کار و در زمان پرداخت حقوق، از حقوق کارگر کسر می 

کند که بابت آن کاری را  پرداخت با مساعده این است که در مساعده، کارگر مبلغی را دریافت می تفاوت پیش 
شود که هنوز کاری انجام نشده  مانی توسط کارگر دریافت می پرداخت ز که پیش انجام داده است؛ در صورتی 

 است.

 های تکمیلی بیمه -5

ای باشند که کارفرما برای آنها در نظر گرفته،  های تکمیلی که کارگر یا افراد تحت تکّفل او، عضو بیمه در صورتی 
شود. طبیعتًا این عدد بر اساس نرخ بیمۀ  از حقوق کارگر کسر می   صورت ماهیانه مبلغی بابت بیمۀ تکمیلی به

 شود.  تکمیلی و همچنین تعداد افراد تحت تکفلی که در بیمۀ تکمیلی عضو هستند محاسبه می 

 حق عضویت -6

تواند از مزایای  هایی وجود دارد که کارگر با عضویت در آنها می ها صندوق ها و شرکت گاهی اوقات در سازمان 
این صندوق ن صندوق ای کارگر در  استفاده کند؛ در قبال عضویت  ها و براساس شرایط و ضوابط، ماهیانه  ها 

 شود. مبلغی تحت عنوان حق عضویت از حقوق کارگر کسر می 
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 غذا ۀ  هزین-7

وجوه    تواندی مکند،  مین  أرا ت   های غذایی کارگروعده که کارفرما  در صورتی   ،براساس قرارداد بین کارگر و کارفرما
در فیش  مبلغ آن را تحت عنوان کسورات هزینۀ غذا، و  کردهکسر    کارگر را از حقوق    یی غذا  یهامربوط به وعده 

 کارگر درج کند. حقوقی  

 

 

 سانی های منابع اناستقرار سیستم ۀ  وژرپ مدیر   –  نویسنده: نوید سهندی
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