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 نحوه محاسبه عیدی و مالیات عیدی
 

سال  یکی از دغدغه سبه عیدیهای کارمندان در پایان  شد که در این مقاله به  محا سبه آن سالیانه خود می با خواهیم  نحوه محا

سال پرداخت.  سنوات  سبه عیدی و  را بطور مختصر پرداخت، بیمه و مالیات متعلقه به موارد مذکور  قوانین ، 98این مقاله نحوه محا

 مورد بررسی قرار می دهد. 

سال دو سال  عیدی کارکنان در هر  سه برابر حداقل حقوق  شتر از  سقف این مبلغ نباید بی شد و  برابر آخرین حقوق آن ها می با

دریافت حداقل حقوق در سددال می باشددند. پر اار جاری باشددد. همانطور که می دانید با جوجه به قانون کار همه کاراران شددامل 

 بکار باشد، عیدی متعلقه به آن شخص از دو برابر حداقل حقوق کمتر نیست.   کارار یک سال کامل در سازمانی مشغول

    365/   2* کارکرد* ( روزانه + مزایای مستمر روزانهفرمول محاسبه عیدی به این صورت است که  ) حقوق 

 ، نوبت کاری و ... یای مستمرحق اوالد، ایاب و ذهابمنظور از مزا

 

 عیدی تعلق میگیرد ؟ موقت کارگران فصلی و به 

شموالن قانون کار، اعم از قرارداد دائم هیبه کل صل ن،یموقت و کار مع ،یم سبت کارکرد، ع زین یکارمزد، کاراران ف رداخت پ یدیبه ن

مانند ه زین یاجتماع نیبازمانده سددازمان جام رانیبگ یبازنشددسددته و مسددتمر ،یازکارافتاده کل رانیبگ یمسددتمر هی. به کلشددودیم

 .شودیم نییدولت جع ئتیآن جوسط ه زانیکه م شود،یپرداخت م یدیع یمقررات استخدام کشور لبازنشستگان و موظفان مشمو
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 نحوه محاسبه عیدی مرخصی استعالجی

سازمان جامین اجتماع صورجی که مدت زمان مرخصی به جایید  سر میبرند، در  ستعالجی به   یمدت زمانی که کاراران در مرخصی ا

  .رسیده باشد جزو سوابق کارکنان در نظر ارفته میشود و باید عیدی پاداش به آن مدت زمان نعلق ایرد

 نحوه محاسبه عیدی کارگران فصلی، پاره وقت و ساعتی 

کاراران فصلی و کارمزدی که کمتر از یکسال در سازمانی مشغول بکار هستند به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه می شوند و 

عبارت است از متوسط مزد دریافتی در ایام کارکرد در همان سازمان در طول سال می باشد .  مزد )حقوق پایه( برای محاسبه عیدی

ساعت قانونی کار می کنند، همینطور برای  ستند یا کمتر از  شغول به فعالیت ه سبه عیدیکارارانی که نیمه وقت م سبت ب محا ه ن

به دلیل اینکه حقوق ثابتی ندارند و دسددتمزد آن ها متغیر می باشددد  ابطه با کاراران سدداعتی سدداعت کاری انمام می اردد. در ر

 میانگین حقوق سه ماه آخر برای محاسبه عیدی در نظر ارفته می شود. 

 و مالیات عیدی عیدی نحوه محاسبه بیمه 

مبلغ عیدی هر فرد به مالیات جعلق می ایرد .  حق بیمه معاف می باشددد ولی به آنالزم بذکر اسددت در قانون کار عیدی از پرداخت 

اردد از پرداخت مالیات معاف بوده و مابه  میزان معافیت حقوق یک ماه که در ابتدای هر سال جوسط سازمان امور مالیاجی اعالم می

 .ارددالتفاوت آن به سرجمع مزایای مشمول مالیات فرد اضافه شده و ممموعاً برای آن مالیات محاسبه می 

  98نحوه محاسبه عیدی سال 

سال  سال جاری، از اوایل  شنامه مزد  ساس ازارش در بخ شمول  ۱398بر ا سان برای کلیه کاراران م حداقل مزد روزانه با نرخ یک

 .ریال( جعیین شده بود 627هزار و  505ریال ) 505.627قانون کار )اعم از قرارداد دائم یا موقت( مبلغ 

 ریال   ۱5،۱68،8۱0برابر =  98حداقل حقوق پایه سال 

روز در نظر بگیرم و مزایای مسددتمر حقوق کارار را صددفر در نظر بگبریم  نحوه محاسددبه عیدی  365اار کارکرد سدداالنه شددخص را 

 بصورت زیر می باشد :

 = این مبلغ برابر حداقل عیدی ساالنه می باشد .   30،337،620=  2/365*365(* ۱5،۱68،8۱0+0)

  45،506،430و حداکثر عیدی دریافتی جوسط کارار برابر سه برابر پایه حقوق می باشد  = 

 روز در نظر ارفته شود.  366روز می بایست  365الزم به ذکر است اار سال کبیسه باشد به جای 

 98محاسبه مالیات عیدی سال 

سال  27،500،000با جوجه به اینکه مبلغ  ست که مبلغ عیدی جا این  98ریال به عنوان معافیت مالیات ماهانه برای  شده ا شخص  م

 سقف معاف از مالیات می باشد. 
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شان از مالیات معاف هستند 98ریال در سال  27،500،000مثال: فردی با حقوق ماهانه   ص . این شخ را در نظر بگیرید.  هر ماه ای

سقف عیدی دریافت می کند که معادل  سه برابر پایه حقوق را به عنوان  شد.  45،506،430با جوجه به حقوق دریافتی،  مبلغ  می با

ریال از مالیات معاف می باشددد. این شددخص از مالیات حقوق معاف می باشددد .  را که سددقف پرداخت  27،500،000که جا سددقف 

 باشد ولی عیدی ایشان شامل مالیات می شود.  ریال می 330،000،000مالیات حقوق جا 

مشددمول ریال  ۱8،006،430(  = 98)سددقف معافیت مالیات عیدی سددال  27،500،000 –دریافتی (  )سددقف عیدی45،506،430

 مالیات

 برای این شخص می باشد.  98ریال = مالیات عیدی حقوق سال  ۱،800،643

سال کمتر از معاف سنل در کل  ساالنه )  تیاار پر شد ، معاف الیر 330،000،000حقوق  ستفاده نموده با شده را  تی( ا ستفاده ن ا

 .دیاضافه نما یدیع تیبه معاف تواندیم
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