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 دستور العمل حساب مشترک

  (: target) هدف -1

 48/41/4854موور    54848مصوبه  4افتتاح و برداشت از حساب مشترك ، موضوع بند  تشریح نحوه لمدستورالعاین تدوین هدف از 

 هيات محترم وزیران و شفاف سازي در نحوه پرداخت قرارداد هاي مبتني بر بخشنامه مذكور  مي باشد  

 :  (SCOPE) برددامنه كار -2
بووده و در قورارداد هواي منع وده بور اسوا        مدیران و روساي امور مالي واحد هاي تابعوه دانشوهاه   كليه در برگيرنده  دستورالعملاین 

   كاربرد دارد . در صورتي كه در مفاد قرارداد قيد گردیده باشد  54848بخشنامه 

 :  (DEFINITIONتعاریف ) -3

به حقوق، مزایا، حق الزحمه، پاداش و سایر پرداختهای قانونی کارکنان پیمانکاران طرف  وجوه مربوط - :حساب مشترك

به حساب بانکي كه در یکي از بانکها با امضاي مشترك نماینده دستهاه اجرایي و نماینده  قرارداد )مطابق لیست تنظیمی پیمانکار(

خت از حساب مذكور صرفاً براي واریز خالص ح وق و مزایاي كاركنان پيمانکار طرف قرارداد افتتاح مي گردد، واریز خواهد شد. پردا

 بيمه و غيره خواهدبود. و ذیربط و واریز كسور قانوني ليستهاي مربوط شامل ماليات

 :  (REFERENCE) راجع و مدارک مرتبطم -4
 مدارك ذیل به عنوان مبنا مورد استفاده قرار گرفته است: براي تدوین این  دستورالعمل

 هيات محترم وزیران  48/41/4854مور   54848بخشنامه -

 دستورالعمل :-5

 :نحوه تنظيم حساب و نظارت مالي بر حساب مشترک الف

 می باشد .  یت فنی و طرحهای عمرانیمدیرظارت عالیه مالی بر حساب مشترك با اعمال کنترل و ن  - 1
 فووی مووابیر کارفرمووا و پیمانکووار درخ ووو    حقوووقی کووه بوور افوور تراوو  اد شوورایر منوودري در قرارداد ووای  – 2

یوا   حساب مشترك ، برای موسسه ایجاد می شود جزء در مورد احکام قطعی محاکم قضائی که الدم االجرا خوا د بود ، کالً

 قابل برشودن نبوده و کارفرما مجاد است موارد مورداشاره را اد محل ضمانتنامه پیمانکار برداشت نماید . بعضاً

 یات محتورم ودیوران فورفاً پرداختهوای قوانونی کوار ران        48/41/4854مورخ  54848ت ویبنامه  4استناد بند به  – 3
پیمانکار ، اد طریق حساب مشترك انجام می  ردد . ضمناً الدم به ذکر است که در دمان تنظیم سند  زینه قطعی ، کسوور  

 سپرده بیمه ، اعمال نمی  ردد . 8%

به پیمانکار اد طریق حساب مشوترك ، موکوول    حق الزحمه قانون تامیر اجتماعی آخریر پرداخت 85باتوجه به ماده  – 4

 به ارائه مفافاحساب بیمه اد سوی پیمانکار می باشد 

کوار ران اد قبیول   کایه حقوق قانونی پرداخت به پیمانکار باید به نحوی برنامه ریزی  ردد که  حق الزحمه آخریر پرداخت  -5
و پس اد اخذ اقرارنامه اد کار ران مبنی بور دریافوت کایوه حوق و      مسجلو غیره عیدی ، سنوات ، عائاه مندی ، مرخ ی 

 حقوق و مطالبات مرتبر خود ، تسویه حساب نهائی انجام  یرد 

ناظر به فورت چك جدا انه پرداخت حق الزحمه پیمانکار خاري اد حساب مشترك پس اد درخواست پیمانکار و تایید – 6

در وجه پیمانکار پرداخت می  ردد .الدم به ذکر است مجموع رقم حق الزحمه پیمانکار و پرداخوت بوه حسواب مشوترك     

 نباید اد یك دوادد م رقم  کل قرارداد بیشتر باشد .

می  ردد ،در پایوان  ور    پرداخت به حساب مشترك اد طرف کارفرما  فورت  رفته که شامل خالص حقوق و مزایای پرسنای–7

توسر کارفرما به حساب مشوترك  داد ماه پیمانکار موظ  است لیست حقوق و مزایای پرسنای را تنظیم و پس اد تایید ناظر قرار

 واریز  ردیده و با امضاء مشترك کارفرما و پیمانکار مستقیما به حساب پرسنل واریز می  ردد .

ای پرسنل خود را بعد اد تنظیم لیست حقوقی در پایان  ر مواه در بوانکی کوه    پیمانکار موظ  است کایه حقوق و مزای–8

 حساب مشترك ایجاد شده پرداخت نماید.
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 :نحوه انجام عمليات مالي و نحوه برداشت از حساب مشترک )ب(    
 یات محترم ودیوران ، اسوتفاده اد حسواب     48/41/54مورخ  54848جهت اجرائی شدن م وبه شماره 

ظور پرداخت  زینه  ای خالص حقوق و مزایای کارکنان شرکت و کسورات قوانونی و دیرور   مشترك بمن

نحوه انجام عمایات مالی و سرف اهای نرهداری حساب به  جدول محاسبات حساب مشترك ،  زینه  ا ،

 طریق ذیل پیشنهاد می  ردد :

 الف (جدول  محاسبه حساب مشترک)

 (Bمزایای غیر مشمول ) ( Aمزایای مشمول )

   حق اوالد     زینه حقوق ما یانه

   بر   خواروبار 

 (9×/)مزد رودانه41 بادخرید مرخ ی   مسکر

   سنوات    اضافه کار 

   عیدی     

   سایر     

 (Bجمع مزایای غیر مشمول بیمه ) (Aجمع مزایای مشمول بیمه )

  

 C=A+B (Cجمع کل مزایای مشمول و غیر مشمول   )

 D=A  *  232 ( Dسهم کارفرما ) %18حاسبه بیمه نحوه م

 F=A  *  72 (Fنحوه محاسبه بیمه سهم کارکنان )

 (Lنحوه محاسبه کل  زینه  ما یانه )

L=X/12 

  X= ساليانه رقم   

 I=(L )  *  9% (Iنحوه محاسبه مالیات بر اردش افزوده  قرارداد )

 N=L-(C+D +Z+I) (Nنحوه محاسبه حق الزحمه  پیمانکار )
 
 

           

 


