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 دستور العمل حساب مشترکپیوست هشت: 

  (: 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) دامنه كاربرد -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

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

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

د شد. پرداخت از حساب مذكور صرفاً براي واریز خالص ح وق و مزایاي كاركنان پيمانکار طرف قرارداد افتتاح مي گردد، واریز خواه

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

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

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

 دستورالعمل :-5

 :نحوه تنظیم حساب و نظارت مالي بر حساب مشترک الف
 مي باشد .  یت فني و طرحهاي عمرانيمدیرظارت عاليه مالي بر حساب مشترك با اعمال كنترل و ن  - 4
 قراردادهوواي فووي مووابين كارفرمووا و پيمانکووار درخصووو       ح وووقي كووه بوور افوور تخلوو  از شوورایط منوودر  در        – 1

یوا   حساب مشترك ، براي موسسه ایجاد مي شود جزء در مورد احکام قطعي محاكم قضائي كه الزم االجرا خواهود بوود ، كو ً   
 . قابل بخشودن نبوده و كارفرما مجاز است موارد مورداشاره را از محل ضمانتنامه پيمانکار برداشت نماید بعضاً
هيات محترم وزیران صرفاً پرداختهاي قانوني كارگران پيمانکوار   48/41/4854مور   54848تصویبنامه  4به استناد بند  – 8

سوررده   %8، از طریق حساب مشترك انجام مي گردد . ضمناً الزم به ذكر است كه در زمان تنظيم سند هزینه قطعي ، كسور 
 بيمه ، اعمال نمي گردد .

به پيمانکار از طریق حساب مشترك ، موكوول بوه    حق الزحمه قانون تامين اجتماعي آخرین پرداخت 85ه ماده باتوجه ب – 4
 ارائه مفاصاحساب بيمه از سوي پيمانکار مي باشد  

كوارگران از قبيول   كليوه ح ووق قوانوني    پرداخوت  به پيمانکار باید به نحوي برنامه ریزي گردد كه  حق الزحمه آخرین پرداخت  -8
و پس از اخذ اقرارنامه از كارگران مبني بر دریافت كليه حق و ح ووق   مسجلو غيره عيدي ، سنوات ، عائله مندي ، مرخصي 

 و مطالبات مرتبط خود ، تسویه حساب نهائي انجام گيرد  
ناظر به صورت چك جداگانه در پرداخت حق الزحمه پيمانکار خار  از حساب مشترك پس از درخواست پيمانکار و تایيد – 6

وجه پيمانکار پرداخت مي گردد .الزم به ذكر است مجموع رقم حق الزحمه پيمانکار و پرداخت به حسواب مشوترك نبایود از    
 یك دوازدهم رقم  كل قرارداد بيشتر باشد .

مي گردد ،در پایان هور مواه    پرداخت به حساب مشترك از طرف كارفرما  صورت گرفته كه شامل خالص ح وق و مزایاي پرسنلي–7
توسط كارفرما به حسواب مشوترك واریوز    داد پيمانکار موظ  است ليست ح وق و مزایاي پرسنلي را تنظيم و پس از تایيد ناظر قرار

 گردیده و با امضاء مشترك كارفرما و پيمانکار مست يما به حساب پرسنل واریز مي گردد .
اي پرسنل خود را بعد از تنظيم ليسوت ح ووقي در پایوان هور مواه در بوانکي كوه        پيمانکار موظ  است كليه ح وق و مزای–5

 حساب مشترك ایجاد شده پرداخت نماید.
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 :نحوه انجام عملیات مالي و نحوه برداشت از حساب مشترک )ب(    
هیات محترم وزیرران ، اسرتداده از حسراب     48/41/51مورخ  51848جهت اجرائی شدن مصوبه شماره 

ظور پرداخت هزینه های خالص حقوق و مزایای کارکنان شرکت و کسورات قرانونی و دیررر   مشترك بمن

نحوه انجام عملیات مالی و سرفصلهای نرهداری حساب به  جدول محاسبات حساب مشترك ، هزینه ها ،

 طریق ذیل پیشنهاد می گردد :

 الف (جدول  محاسبه حساب مشترک)

 (Bمزایای غیر مشمول ) ( Aمزایای مشمول )

   حق اوالد    هزینه حقوق ماهیانه

   بن   خواروبار 

 (9×/)مزد روزانه41 بازخرید مرخصی   مسکن

   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 ) %12حاسبه بیمه نحوه م

 F=A  *  %2 (Fنحوه محاسبه بیمه سهم کارکنان )

 (Lنحوه محاسبه کل هزینه  ماهیانه )

L=X/12 

  X= سالیانه رقم   

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

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

           

 


