چگونگی تهیه لیستهای عیدی واقعی و قانونی

عیدی یکی از مزایایی است که درپایان سال توسط شرکتها بایستی مورد محاسبه و به پرسنل مجموعه پرداخت شود.نحوه پرداخت عیدی در هر شرکتی
متفاوت است  ،به گونه ای که در یک شرکت به صورت دستی و بدون درنظرگرفتن کارکرد ودرشرکت دیگر باتوجه به حقوق و براساس کارکرد پرسنل
محاسبه می شود .اما همین شرکتها بایستی در زمان آماده سازی دیسکت قانونی مالیات عیدی  ،از یکسری قانون هایی که توسط اداره کار تعیین می شود
پیروی کنند .
باتوجه به اینکه مبنای محاسبه عیدی در لیست حقوق و دستمزد مغایر است با آنچه که در لیست قانونی (دیسکت مالیاتی) محاسبه میگردد ،البته نه
همیشه لذا از اینرو شرکتها نیازمند آن هستند که لیست عیدی پرسنل را در دو نوع واقعی و قانونی تهیه نمایند.
جهت تهیه لیست عیدی و یا پیش پرداخت عیدی وارد آدرس زیر در سیستم تحلیلگر شوید:
(سیستم حقوق ودستمزد _ منوی عیدی و پاداش _ فرمول دهی وایجاد لیست پیش پرداخت عیدی ویا فرمول دهی وایجاد لیست نهایی عیدی)

لیست پیش پرداخت عیدی :
این امکان به منظور پرداخت عیدی و پاداش پرسنل برحسب ماهانه ویا پیش پرداخت عیدی تا قبل از اسفند ماه هرسال می باشد  .به گونه ای که شما می
توانید بعد از ایجاد هرماه و محاسبه آن  ،عیدی آن را نیز محاسبه کنید.
قابل ذکر است از این عملیات برای پرداخت عیدی پرسنل در ماههای پایانی سال نهایتا" تا بهمن استفاده می شود  ،چراکه با توجه به عرف پرداخت عیدی
وپاداش قبل از پایان سال مالی و عدم مشخص بودن میزان کارکرد هر پرسنل در اسفند ماه از لیست پیش پرداخت عیدی استفاده می شود.

لیست نهایی عیدی :
این لیست از لحاظ تاریخ و زمان عرف در اوایل ماه اسفند و اواخر ماه بهمن با در نظر گرفتن کارکرد فرضی اسفند ماه برای هرپرسنل جهت پرداخت کامل
عیدی وپاداش یک سال ایجاد می شود .

لیست واقعی ولیست قانونی (دولیسته بودن)
مبنای ضرورت استفاده از این لیست ها  ،ارسال فایل مالیات عیدی در این مقوله برای سازمانهای زیربط می باشد .
شرکت هایی که در میزان حقوق پرداختی ومزایای آن و عیدی در واقعیت  ،وآنچه در لیست های ارسالی در طول سال متفاوت عمل می کنند بایستی این
موضوع را در ایجاد لیست عیدی نیز رعایت کنند .
برای مثال شاید میزان عیدی شخصی در لیست واقعی براساس حداکثرحقوق27.000.000محاسبه وشاید در لیست های ارسالی براساس حداقل حقوق
 15.168.810محاسبه وارسال گردد.
برای استفاده از این نوع لیست هاکه در عرف از آن بعنوان دولیسته بودن نام می برند بایستی نکاتی چون میزان ومقدار وفرمول ستون کارکرد  ،تفاوت
فرمول های استفاده شده درلیست واقعی وتهیه لیست مالیات عیدی  ،مأخذهای عیدی هردولیست  ،و مشمول و غیر مشمول ها وهمچنین نحوه محاسبه
مالیات را در نظر گرفت.

فرمول دهی و ایجاد لیست پیش پرداخت عیدی :
ابتدا با انتخاب گزینه تهیه لیست پیش پرداخت عیدی وارد صفحه فرمول دهی وایجاد لیست می شوید.

نحوه محاسبه لیست حقوق ( عیدی)
تنظیمات محاسبه :

نحوه محاسبه  :شما باید نحوه محاسبه که به سه شیوه مبلغ ثابت  ،فرمولی  ،پارامتریک دسته بندی می شود را انتخاب نمایید .
مبلغ ثابت  :درج مبلغ پرداختی عیدی بدون در نظرگرفتن کارکرد وفرمول خاص
فرمولی :درج فرمول محاسبه عیدی به همراه درج فرمول میزان کارکرد
نکته  :در محاسبات نوع فرمولی  ،فرمول ستون کارکرد هیچگونه تاثیری در محاسبات عیدی فرمول فوق ندارد.
پارامتریک :درج فرمول محاسبه عیدی به صورت محاسباتی ( /بدون درج فرمول میزان کارکرد )

فرمول ستون کارکرد:
در این قسمت فرمول مربوط به میزان کارکرد عیدی پرسنل را وارد نمایید.
قابل ذکر است فرمول ستون کارکرد فقط درزمان استفاده از نوع پارامتریک قابل استفاده و مدنظر قرار خواهد گرفت
پیشنهاد میگردد بر ای درج فرمول کارکرد در نحوه محاسبه فرمولی و چه در نحوه محاسبه پارامتریک میزان حضور خالص هر شخص را به صورت محاسباتی
درج کنید تا نتیجه محاسبه دقیق تر انجام گردد به این گونه که در هنگام اضافه کردن پارامترها در فرمول ویا ستون کارکرد ازگزینه جمع در قسمت
محاسباتی استفاده نمایید طبق تصویر ذیل:

مأخذ عیدی :
نهایت سقف قابل پرداخت عیدی برای هر شخص می باشد ،به تعبیر بهتر طبق قوانین میزان حداقل عیدی پرداختی دوبرابر حداقل حقوق و میزان
حداکثرآن سه برابر می باشد که باعنوان مأخذ در نظر گرفته می شود .
درصورتی که عیدی پرسنل پس از انجام محاسبات به مبلغ بیش از مأخذ عیدی برسد سیستم به صورت خودکار مأخذعیدی را در نظر می –گیرد.
مأخذ عیدی:
45.506.430

نکات مأخذ عیدی :
مأخذعیدی براساس کارکرد محاسبه می شود. طبق قانون کار معادل سه برابر پایه حقوق می باشد. مبلغ صفر معادل عدم نیاز به کنترل سقف عیدی در محاسبات می باشد.درصد پرداخت :درصد پرداخت مشخص کردن میزان پرداخت عیدی به هرشخص بعداز محاسبه آن.

تهیه لیست مالیات عیدی
باتوجه به این که این احتمال وجود دارد که مبنای محاسبه ی لیست مالیات با لیست واقعی عیدی تفاوت داشته باشد  ،از این رو جهت به دست آوردن
مالیات عیدی قانونی از روش های ذیل عمل کنیم :
ابتدا بایستی گزینه ی تهیه لیست مالیات عیدی را فعال نمایید.نحوه محاسبه لیست مالیات و فرمول ستون کارکرد را باتوجه به نوع محاسبه مشخص کنید .
الزم به ذکر است آیتم های نحوه محاسبه ،ستون کارکرد و مأخذ عیدی هیچ تفاوتی با توضیحات گفته شده قبلی نداشته وپیشنهاد می گردد در انتخاب
آیتم های بیان شده بصورت یکسان عمل کنید  ،به این معنا که نحوه محاسبه لیست حقوق و نحوه محاسبه لیست مالیات عیدی را یکسان تعین کنید واگر
تفاوتی بین لیست عیدی واقعی و قانونی شما هست آن را در فرمول نویسی مدنظر قرار دهید.

نحوه محاسبه معافیت :
ماهیانه :در این حالت مبلغ عیدی بصورت جداگانه همانند مبلغ حقوق به جدول معافیت های مالیاتی برده می شود
مثال  :مبلغ عیدی پرسنلی در سال  98باکارکرد  365روز می باشد معادل 15.168.820است .
مبلغ معافیت 27.500.000 :
از آنجایی که مبلغ عیدی کوچکتر از مبلغ معافیت می باشد  ،لذا پرسنل مورد نظر معاف از مالیات عیدی می باشد( )15.168.820-27.500.000
سالیانه  :در این حالت مبلغ عیدی همراه با کلیه مزایای مشمول مالیات سال جاری پرسنل جمع شده و به جدول معافیت مالیاتی برده می شود .بابت
هرماه حقوق یک معافیت و بابت عیدی نیز یک معافیت داده می شود .
مثال  :میزا ن حقوق مشمول مالیات پرسنلی برای  12ماه کارکرد جمعأ مبلغ  182.025.840و مبلغ عیدی نیز  45.506.430می باشد .
مبلغ معافیت  27.500.000به ازای هرماه
جمع حقوق ومزایا و عیدی182.025.840+45.506.430=227.532.270 .
جمع معافیت مالیات بر حقوق (بادر نظرگرفتن معافیت عیدی)27.500.000*13=357.500.000
از آنجایکه جمع حقوق و مزایا و عیدی کمتر از مبلغ معافیت می باشد  ،لذا پرسنل مورد نظر معاف از مالیات عیدی می باشد.
()357.500.000-.227.532.270

تاپایان سال  :این حالت تنها زمانی کاربرد دارد که بخواهید عیدی پرسنل راقبل از ماه اسفند پرداخت کرده و از روش سالیانه استفاده کنید.
نکات قابل توجه در محاسبه مالیات عیدی
.1
.2
.3
.4
.5

نوع معافیت های در نظرگرفته شده برا ی پرسنل در وضعیت شغلی
تعیین درست واصولی جداول مالیاتی طبق قوانین
نسبت معافیت های مالیاتی به نسبت کارکرد هر پرسنل چه در ماه و چه در سال
کسر مالیات های پرداخت شده در سال  ،از مبلغ مالیات نهایی در روش سالیانه به صورت خودکار
توجه به تأثیر گذار بودنو یانبودن لیست سنوات و لیست ذخیره مرخصی پرسنل

تأثیر محاسبه:

مشمول  :در دیسکت مالیاتی نمایش داده شده و مورد محاسبه جدول معافیت مالیاتی قرار می گیرد
غیر مشمول  :در دیسکت مالیاتی نمایش داده شده می شود ولی مورد محاسبه جدول معافیت مالیاتی قرار نمی گیرد

راست کلیدهای فرم لیست عیدی پرسنل

محاسبه عیدی  :پس از اطمینان کامل از تنظیمات عیدی و انتخاب پرسنل  ،باکلیک روی این گزینه مبلغ عیدی پرسنل به دست می آید.
برگشت از محاسبه عیدی :هر زمان بخواهید تنظیمات عیدی و انتخاب پرسنل را ویرایش نمایید  ،بایستی روی این گزینه کلبک کنید.
بروزرسانی لیست( :)Ctrl+F5با استفاده از این گزینه می توانید اطالعات جدیدی را که توسط کاربران دیگر در لیست عیدی اصالح نشده است را
مشاهده نمایید(.این گزینه ها بیشتر در سیستم های تحت شبکه که چندین کاربر مورد استفاده قرار می گیرد ،کاربرد دارد)
ویرایش اطالعات پرسنل (  :)Enterهرگاه نحوه محاسبه عیدی برخی از پرسنل متفاوت از مابقی پرسنل شرکت باشد می توان با استفاده از این گزینه
تنها تنظیمات مربوط به این پرسنل را ویرایش نمود.
نکته  :هرگاه بخواهید عالوه بر عیدی  ،مبلغی را بعنوان پاداش یا جریمه به عیدی اضافه ویا کسر مبلغ نمایید می توانید از اضافه یا کسر مبلغ درفرم
های ویرایش تکی یا جمعی استفاده نمایید .
حذف عیدی پرسنل (:)Delبا کلیک روی این گزینه پرسنل انتخابی از لیست عیدی حذف می گردد.
ویرایش اطالعات برای تمامی پرسنل ( :)Ctrl+Enterهرزمان بخواهید تنظیمات عیدی تمامی پرسنل را ویرایش نمایید بایستی روی این گزینه کلیک
نمایید .
حذف لیست عیدی(  :)Ctrl+Delبا کلیک روی این گزینه لیست عیدی به طور کامل حذف می گردد.

فرمول دهی وایجاد لیست نهایی عیدی
رعایت تمام نکات بیان شده در قسمت تهیه لیست پیش پرداخت عیدی برای ایجاد لیست نهایی عیدی نیز ضروری والزامی است .تنها تفاوت میان این
دولیست انتخاب ماه می باشد که درلیست پیش پرداخت امکان انتخاب باتوجه به دیدگاه های مدنظر تاپایان بهمن ماه چه به صورت ماهانه ویاچه به صورت
لیست پیش پرداخت وجود دارد اما در لیست نهایی که درتب همان عیدی وپاداش قابل استفاده است  .امکان انتخاب ماه وجود نداشته وبه صورت پیش
فرض شما بایستی بعد از محاسبه فایل اسفند هرسال  ،اقدام به ایجاد لیست نهایی عیدی با رعایت نکات بیان شده کنید.
ایجاد لیست  :در این قسمت بایستی محدوده لیست پرسنل را براساس فیلترهای زیر مشخص نمایید.
-تابعه

-پرسنل

 -مرکز هزینه

 -رسته

پس از انجام تنظیمات محاسبه و ذخیره تنظیمات و مشخص کردن شرط روی دکمه ایجاد لیست کلیک کرده تا لیست عیدی پرسنل ایجادگردد .مشاهده
لیست در تب لیست عیدی پرسنل صورت می گیرد.
قابل ذکر است در تهیه لیست پرسنل در پیش پرداخت عیدی باتوجه به صحبت های بیان شده امکان انتخاب ماه تا بهمن ماه هر سال مالی را امکان پذیر
کرده است .
نکته  :در صورت عدم تعین شرط در هریک از سطوح محدوده لیست  ،سیستم به صورت خودکار همه موارد را در سطوح مربوطه در نظر میگیر د.

