تعاریف

حق السعی
ماده 34
کلیه دریافت های قانونی که کارگر بهه اتباهار قهرارداد کهار اتهم ا مه د یها
حقوق ،کمک تایله مندی(حق اوالد) ،ه ینه های مسکن ،خواربهار ،ایها
و ذها  ،م ایای غیر نقدی ،پاداش اف ایش تولید ،سود سهاالنه و ناهایر
آنها دریافت می نماید را حق السعی می نامند .

آیا طرفین قرارداد می توانند با توافق م ایایی کمبر ا آنچه در
قانون کار و مقررات تاعی پیش بینی شده در نار بگیرند؟
در قرارداد کار رتایت حهداق ههای پهیش بینهی شهده در قهانون کهار و مقهررات تاعهی
ال امی است و کارگر و کارفرما حبی با توافق نمی توانند برای امبیا ات و م ایای کمبر
ا قانون موافقت داشبه و در قرارداد لحاظ نمایند .هر گونه توافق بر خالف مقهررات
آمره قانون کار فاقد اتباار بوده و در مراجع ح اخبالف نی مورد پذیرش قهرار نمهی
گیرد و این مراجع در هر حال حکم قانون را مالک تصمیم گیری و صدور رای قرار می
دهند .
ماده  :35م د تاارت است ا وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجمو ع آنها
که در مقاب کار به کارگر پرداخت می شود .
ماده  :36م د ثابت ،تاارت است ا مجمو ع م د شغ و م ایای
ثابت پرداخبی به تاع شغ .

آیا ماالغی که به کارگر بابت انجام اضافه کاری پرداخت می شود ج ء
حقالسعی یا م د و یا م ایای انگی ه ای به حسا می آید؟
تعریف حهق السهعی ،مه د و م ایهای انگیه ه ای در مهواد  36 ،34و بنهدهای الهف و
ماده  37قانون کار آمده است .ماالغ دریافبی بابت اضافه کاری کهه تهابع ضهواب و
مقررات ماده  59قانون مرقوم می باشد به ساتات انجهام کهار مها اد بهر سهاتت کهار
قانونی تعلق داشبه و به این لحاظ ج ء هیچ یک ا موارد حق السعی ،حقوق ،مه د و
م ایای انگی ه ای که در مقاب ساتت کار موظف قانونی به کارگر پرداخهت مهی گهردد
به حسا نمی آید با این توضیح که آن نوع اضافه کاری که هر ماهه به طور
مقطو ع بدون انجام کار اضافی و بدون تأیید سرپرست یا مدیر قسمت
پرداخت می شود ج ء م د محسو می گردد.

آیا م ایایی که در ارتااط با نو ع شغ و یا شهرای کهار بهه کهارگر پرداخهت مهی شهود
مانند مالغی که به تنوان حق مسهوولیت بهه کهارگرانی کهه مسهوولیت خاصهی بهه
تهده دارند پرداخت می گردد و یا فوقالعاده بهدی آ و ههوا کهه برخهی کهارگران بهه
دلی کار در نقاط بد آ و هوا دریافت می دارند ج ء حقوق مکبساه آنهاست و یا با
تغییر شغ و یا شرای کار قاب قطع می باشد؟
م ایایی که حسب نوع و شرای شغ به کارگر پرداخهت میگهردد و بها تغییهر شهغ
قطهع مههی شههود ا قایه فههوق العههاده سرپرسههبی ،ماموریههت و ایهها و ذههها و نیه
ماالغی که بعنوان حق حضور در جلسات کمیبهها و شوراهای مخبلهف بهه کهارگران
پرداخت می شود ج ء حقوق مکبساه محسو نمی گردد.

م ایای مخبلفی که در قانون کار پیش بینی شده بر مانای کدام یک ا دریافبیهای
کارگر باید محاساه شود؟ آیا م ایائی مانند کمک ه ینه مسکن و یها کمهک ه ینهه
تائله مندی نی باید مأخذ محاساه قرار گیرد؟
مانای محاساه اضافه کاری ،نوبت کاری ،شاکاری ،تیهدی و پهاداش و نیه احبسها
حهههق سهههنوات وم ایهههای موضهههوع مهههواد  32 ،27 ،24 ،21 ،20و  165قهههانون کهههار در
کارگاههائی که طرح طاقه بندی مشهاغ دارنهد مه د گهروه و پایهه (مه د مانها) و در
واحدهائی که فاقد طرح میباشند م د ثابت (مجمهوع مه د شهغ و م ایهای ثابهت
پرداخبی به تاع شغ ) خواهد بود.

تاصره :1
در کارگاه هایی که دارای طرح طاقه بندی و ار یابی مشاغ نیسبند مناور ا م ایهای ثابهت
پرداخبی به تاع شغ  ،م ایایی است که بر حسب ماهیت شغ یا محی کهار و بهرای تهرمیم
م د در ساتات تادی کار پرداخت می گردد  .ا قای م ایای سهخبی کهار ،م ایهای سرپرسهبی،
فوق العاده شغ و غیره

تاصره :3
م ایای رفاهی و انگی ه ای ا قای کمک ه ینه مسکن ،خواربار و کمک تایله مندی ،پهاداش افه ایش
تولید و سود ساالنه ج و م د ثابت و م د مانا محسو نمی شود .

تاصره ماده :37
در ماه های سی و یک رو ه م ایا و حقوق باید بر اساس سی و یک رو محاسهاه و بهه کهارگر پرداخهت
شود .

ماده :39
م د و م ایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمبر ا ساتات قهانونی تعیهین شهده بهه
کار اشبغال دارند به نسات ساتات کار انجام یافبه محاساه و پرداخت می شود .

ماده :46
به کارگرانی که به موجب قرار داد یا موافقت بعدی به ماموریت های خارج ا محه خهدمت
ات ام می شوند فوق العاده ماموریت تعلق می گیرد  .این فهوق العهاده ناایهد کمبهر ا مه د
ثابت یا م د مانای رو انه کارگران باشد  .همچنهین کارفرمها مکلهف اسهت وسهیله بها ه ینهه
رفت و برگشت آنها را تامین نماید .

تاصره:
ماموریت به موردی اطالق می شود که کارگر بهرای انجهام کهار حهداق  50کیلهومبر ا محه
کارگاه اصلی دور شود و یا ناگ یر باشد حداق یک شب در مح ماموریت توقف نماید

مدت

ماده :51
ساتت کار در این قانون مدت مانی است که کارگر نیرو یها وقهت خهود را بهه مناهور
انجههام کههار در اخبیههار کارفرمهها قههرار مههی دهههد .بههه غیههر ا مههواردی کههه در ایههن قههانون
مسهبننی شهده اسهت سهاتات کهار کهارگران در شهاانه رو ناایهد ا  8سهاتت تجههاو
نماید.
تاصره :1
کارفرما با توافق کارگران ،نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ،می تواند ساتات کهار را
در بعضی ا رو های هفبه کمبر ا می ان مقرر و در دیگر رو ها اضافه بر ایهن میه ان
تعیین کند به شرط آن که مجموع ساتات کار هر هفبه ا  44ساتت تجاو نکند.

نوبت کاری
ماده :55
کار نوببی تاارت است ا کاری که در طول ماه گردش دارد ،به نحوی که نوبت های آن
در صاح یا تصر یا شب واقع می شود .

ماده :56
کارگری که در طول ماه به طور نوببی کار مهی کنهد و نوبهت ههای کهار وی در صهاح و
تصر واقع می شود ( )%10و چنانچه نوبت ها در صاح و تصر و شب قرار
گیرد )%15( ،و در صورتی که نوبت ها به صاح و شب و یا تصر
و شب بیافبد ( )%5/22تالوه بر م د به تنوان فوق العاده
نوبت کاری دریافت خواهد کرد .

نوبت کاری
شیوه محاساه فوق العاده نوببکاری:

فوق العاده نوببکاری صاح و تصر=×% 10حقوق ثابت ماهیانه
فوق العاده نوببکاری صاح و تصر و شب=×% 15حقوق ثابت ماهیانه

فوق العاده نوببکاری صاح و شب یا تصر و شب=×% 22/5حقوق ثابت ماهیانه

ماده :57
در کههار نههوببی ممکههن اسههت سههاتات کههار ا  8سههاتت در شههاانه رو و چهه و چهههار
ساتت در هفبه تجاو نماید ،لکن جمع ساتات کار در چههار هفبهه مبهوالی ناایهد ا
 176ساتت تجاو کند .

ماده :58
برای هر ساتت کار در شب تنها به کارگران غیر نوببی ( )%35اضافه بر م د سهاتت
کار تادی تعلق می گیرد

در برخی مواقع ضرورت دارد کارگر رو کار در ساتات شب بصورت اضافه کاری بکهار
ادامه دهد آیا در می ان فوق العاده دریافبی او تغییری داده می شود یا همان فوق
العاده اضافه کاری در ساتات رو را دریافت می دارد؟
کارگران غیر نوبت کار که ساتات اضافه کهاری آنهها در فاصهله سهاتات  22شهب تها 6
بامداد واقع شود تالوه بر  40درصد فوق العاده مربوط به اضافه کهاری ،اسهبحقاق
دریافت  %35مربوط به کار شب را نی خواهند داشت بهه ایهن ترتیهب کهارگران غیهر
نوببکار برای ههر سهاتت اضهافه کهاری در شهب در مجمهوع  %75تهالوه بهر مه د آن
ساتت دریافت می دارند

گاهی ال م است کارگران نوبت کاری که کار تادی آنها در شیفت های صهاح یها تصهر
است بصورت اضافه کاری در شیفت شب کار کنند می ان فوق العاده یی که باید به
آنها پرداخت شود چقدر است؟

در مواردی که بنا به ضرورت و در موارد خاص ا کارگران نوبت کاری کهه بطهور تهادی
در نوبت های صاح و تصر انجام وظیفه می نمایند برای انجام کهار اضهافی در شهب
دتوت بعم می آید کارگران مهذکور تهالوه بهر فهوق العهاده اضهافه کهاری اسهبحقاق
اسبفاده ا فوق العاده کار در شب یعنی ( )%40+%35را نی خواهند داشت.

اضافه کاری
ماده :59
در شرای تادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرای

ذی مجا است :

الف -موافقت کارگر
 پرداخت ( )%40اضافه بر م د هر ساتت کار تادیتاصره :ساتات کار اضافی ارجاتی به کارگران ناایهد ا  4سهاتت در رو تجهاو نمایهد (مگهر در مهوارد
اسبننایی با توافق طرفین)

ماده :60
ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری
(موضوع بند ( ) ماده ( ))59و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع
و احوال ذی ضرورت دارد مجا است و حداکنر اضافه کاری موضو ع این
ماده  8ساتت در رو خواهد بود
(مگر در موارد اسبننایی با توافق طرفین)

فوق العاده اضافه کاری در کارگاههائی که م د کارگران ماهانه پرداخت
می شود چگونه محاساه می گردد؟
نحوه محاساه اضافه کاری:
• م د رو انه برابر است با حقوق ماهانه تقسیم بر 30
• م د یک ساتت کار تادی برابر است با م د رو انه تقیسم بر 7ساتت و  20دقیقه
• م د یک ساتت اضافه کاری برابر است با %40م د یک ساتت کار تادی  +م د یک
ساتت کار تادی

در نبیجه =  30ضربدر  33/7برابر با  220ساتت

آیا نحوه محاساه اضافه کاری بر مانای م د ماهانه تقسیم بر  192ساتت
صحیح می باشد در این صورت با توجه به اینکه این شیوه محاساه مبضمن
امبیا بیشبری برای کارگران است آیا کارفرما مجا به تغییر آن می باشد؟
رویه معمول و مورد تم در کارگاههای مشمول قانون کار بهرای محاسهاه اضهافه
کاری بر اساس تقسیم م د ماهانه به  30رو و تقسیم مه د رو انهه بهه  7سهاتت و
 20دقیقه انجام می شود که با اضافه کردن  %40به م د یک ساتت کار تادی ،مه د
یک ساتت اضافه کاری محاساه خواهد شد با وجود این ا آنجا که مهالک محاسهاه
اضافه کاری بر مانای مه د ماهانهه تقسهیم بهر  192سهاتت امبیها بیشهبری را بهرای
کارگران مبضمن می باشد به این لحاظ ترتیب اجرای آن مخالفبی با قانون نداشبه و
با توجه به اسبمرار آن و ایجاد حق مکبساه ای برای کارگران ذینفع تکلیف به
ادامه اجرای آن خواهد بود.
اگر  44ساتت در هفبه را ضر در  4هفبه نمایید تدد  176ساتت به
دست می آید و بابت  2رو باقی مانده ماه تدد  16را به  176اضافه
نموده و  192ساتت در ماه محاساه می گردد.

در صورت توافق کارگر و کارفرما آیا انجام کار در رو جمعه بدون تعطی
یک رو معین در هفبه اشکال دارد یا خیر؟
با توجه به ماده  62قانون کار تعطی یک رو معین و مسبمر در هفبه
بعنوان تعطی هفبگی کهارگران اجاهاری بهوده و انجهام کهار و نیه اضهافه
کاری در این رو حبهی بها توافهق طهرفین بهر خهالف مقهررات و ممنوتیهت
خواهد داشت  .به این ترتیب انجام کار در رو جمعه منهوط بهه تعطیه
یک رو معین دیگر در هفبه می باشد.

می ان فوق العاده ای که برای کار در ایام تعطی رسمی باید
پرداخت شود چقدر است؟
کار در رو تعطی رسمی ا همان ساتت اول بعنوان اضافه کهار تلقهی و
بههرای هههر سههاتت آن فههوق العههاده یههی معههادل  %40اضههافه بههر مه د هههر
ساتت کار تادی باید پرداخت شهود  .بهدیهی اسهت چنانچهه بهر اسهاس
ترف و روال کارگاه فوق العاده اضهافه کهار پرداخبهی در رو ههای تعطیه
رسمی بیش ا می ان اخیرالذکر بوده باشد ،ترف و روال مهذکور کماکهان
معبار و ال م الرتایه می باشد .

آیا کار اضافی کارگرانی که رو جمعه طاق توافق بعم آمده با کارفرما رو کار آنها
بوده و بجای آن ا یک رو دیگر به تنوان تعطی هفبگی اسبفاده می کنند در رو
جمعه و غیر جمعه به لحاظ می ان فوق العاده تفاوت دارد؟
کارگرانی که در اجرای تاصره یک ماده  62قانون کار بجهای رو جمعهه ا رو معهین و
مسبمر دیگری در هفبه بعنوان تعطی هفبگی اسبفاده می نمایند م د رو جمعه
آنان  %40اضافه بر م د رو های دیگر هفبهه خواههد بهود و در ایهن مهورد اسهبننایی
بین کارگران نوببی و غیر نوببی پهیش بینهی نشهده اسهت  .لههذا چنانچهه ایهن قایه
کارگران در رو جمعه ( که در این حال ج ء رو کار تادی آنها تلقی مهی شهود) اضهافه
بههر سههاتات تههادی رو انههه کههار کههرده باشههند  %40فههوق الههذکر نی ه ج ه ء م ه د ماخههذ
محاساه فوق العاده اضافه کاری مناور خواهد گردید .

تعطیالت و
مرخصی ها

ماده :62
رو جمعه ،رو تعطی هفبگی کارگران با اسبفاده ا م د می باشد .
تاصره :1
در امور مربوط به خدمات تمومی نایر آ  ،برق ،اتوبهوس رانهی و یها در کارگهاه ههایی کهه حسهب نهوع یها
ضرورت کار و یا توافق طرفین ،به طور مسبمر رو دیگری بهرای تعطیه تعیهین شهود همهان رو در حکهم
رو تعطی هفبگی خواهد بود و به هر حال تعطی یک رو معین در هفبه اجااری است.
کارگرانی که به هر تنوان به این ترتیب رو های جمعه کار می کنند ،در مقاب تهدم اسهبفاده ا تعطیه رو
جمعه(  )%40اضافه بر م د دریافت خواهند کرد.
تاصره :2
در صورتی که رو های کهار در هفبهه کمبهر ا شهش رو باشهد ،مه د رو تعطیه هفبگهی کهارگر معهادل یهک
ششم مجموع م د یا حقوق دریافبی وی در رو های کار در هفبه خواهد بود.
تاصره :3
کارگاه هایی که با انجام  5رو کار در هفبه و  44ساتت کار قهانونی کارگرانشهان ا دو رو تعطیه اسهبفاده
می کنند ،م د هر یک ا دو رو تعطی هفبگی برابر با م د رو انه کارگران خواهد بود.

ماده :63
تالوه بر تعطیالت رسمی کشور ،رو کارگر ( 11اردیاهشت) نی ج و تعطهیالت رسهمی کهارگران
به حسا می آید .
ماده :64
مرخصی اسبحقاقی ساالنه کارگران با اسبفاده ا م د و احبسا چهار رو جمعه ،جمعا یهک
ماه است  .سایر رو های تعطی ج و ایام مرخصی محسو نخواهد شد  .برای کار کمبهر ا
یک سال مرخصی م بور به نسات مدت کار انجام یافبه محاساه می شود.
ماده :66
کارگر نمی تواند بیش ا  9رو ا مرخصی ساالنه خود را ذخیره کند .
ماده :73
کلیه کارگران در موارد ذی حق برخورداری ا سه رو مرخصی با اسبفاده ا م د را دارند .
الف -ا دواج دایم
 -فوت همسر ،پدر ،مادر و فر ندان

تیدی
باید گفت که تیهدی مشهموالن قهانون کهار بها مشهموالن دسههبگاههای
دولبی مبفاوت است .تیدی کارکنان دولت در پایان هرسال توس دولت
تعیین میشود .ولی تیدی کارگران مشمول قانون کار براساس فرمهول
مندرج در قانون مذکور مشخص میشود .براساس این ،فرمول تیدی
کارگران دوبرابر آخرین حقوق آنهاست ،مشهروط بهر اینکهه ا سهه برابهر
حداق حقوق سال مربوطه بیشبر نااشد.

مانای محاساه تیدی و پاداش کارگران چگونه است؟
با توجه به اینکه طاق قانون ،هیچ کارگری نااید کمبهر ا حهداق حقهوق
دریافت کند ،بنابراین تیدی به هیچ وجه ا دوبرابر حداق حقهوق کمبهر
نخواهد بود .مالغ اتالم شده در مهورد کهارگرانی اسهت کهه یهک سهال در
کارگاه به کار اشبغال دارند .کسانی که کمبر ا یک سال کار کهرده انهد بهه
نسات مدت کارکرد ا تیدی برخوردار می شوند.

فرمول محاساه تیدی
فرمول محاساه تیدی به این صورت اسهت کهه کهارکرد تیهدی در ماخهذ
تیدی ضر و برتدد  365تقسیم می شود:
به کلیه مشموالن قانون کار ،اتم ا قرارداد دائمی ،موقت و کهار معهین،
کارم د ،کارگران فصلی نی به نسات کارکرد ،تیدی پرداخت میشهود .بهه
کلیه مسبمری بگیران ا کارافباده کلهی ،با نشسهبه و مسهبمری بگیهران
با مانده سا مان تامین اجبماتی نی همانند با نشسبگان و
موظفان مشمول مقررات اسبخدام کشوری تیدی پرداخت
میشود ،که می ان آن توس هیوت دولت تعیین میشود.

فرمول محاساه تیدی
مانای محاساه تیدی نرخ و مالغ مانای تعیین تیدی و پاداش سهاالنه کهارگران در
واحدهای فاقد طرح طاقه بندی مشاغ م د ثابت ،یعنی م د شغ و م ایای ثابت
پرداخبی ،به تاع شغ خواهد بود ،من سخبی کار ،فوق العاده شغ  ،و هرآنچه به
تاع شغ به کارگر داده میشود .در کارگاههایی که طرح طاقه بندی مشاغ دارند،
م د گروه و پایه یا مه د مانها مالهک محاسهاه اسهت و م ایهای رفهاهی و انگی شهی ا
قای حق مسکن ،خواروبار و تائله مندی ،پاداش اف ایش تولید ،فوق العاده جهذ
در این خصوص لحاظ نخواهد شد .بیمه و مالیات تیدی در سطح و می انی که
ذکر شد و در قانون تعیین شده ،ا پرداخت حق بیمه معاف است اما به آن
مالیات تعلق میگیرد.

نحوه محاساه تیدی کارگران مشمول قانون کار شاغ در واحدهای
دولبی به چه شک است؟
قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخهت تیهدی بهه کارکنهان دولهت مصهو 1374
اتباار قانون تعیین تیدی و پاداش سهاالنه کهارگران شهاغ در کارگاهههای مشهمول
قانون کار مصو  1370را لغو نکرده است؛ بنابراین حکهم تعیهین تیهدی معهادل 60
رو آخرین م د مشمولین قانون کار کماکان به قوت خود باقی است .ضهمنا کارگهاه
در قانون کار به اتباار اشبغال کارگران در مح انجام کار تعریهف مهی شهود؛ بهه ایهن
ترتیب کلیه کارگران مشمول قانون کار اتم ا اینکه در بخش خصوصهی و یها دولبهی
شاغ باشند ا دو ماه تیدی و پاداش آخر سال موضوع ماده واحده
قانون اسفند  1370مصو مجلس شورای اسالمی برخوردار خواهند بود.

آیا پرداخت تیدی و پاداش پایان سال را میتوان در مقاطع مخبلف سال
انجام داد؟
باتوجه به ماده واحده قانون مربوط به تعیین تیدی و پهاداش سهاالنه
کارگران ،مصو سهال  1370مجلهس شهورای اسهالمی و تاصهره یهک آن،
پرداخت تیهدی و پهاداش موضهوع مصهوبه یهاد شهده – تنهها در پایهان
سههال– مههورد پیههدا کههرده و هرگونههه پرداخههت ا ایههن بابههت در طههول سههال
میتواند صرفا تلی الحسا تیدی و پاداش آخر سال محسو شود.

محاساه تیدی و پاداش آخر سال کارگران فصلی و کارم دی
مالههغ پرداخبههی بابههت تیههدی و پههاداش بههه کههارگران کارگاههههای فصههلی
مشمول قانون کار و همچنهین کهارگران سهایر کارگاهههای مشهمول کهه
کمبر ا یک سال در کارگاه کار کردند بایهد بهر ماخهذ  60رو و بهه نسهات
ایام کارکرد در سال محاساه شود .ضمنا م د مهورد تمه در محاسهاه
وجوه تیدی و پاداش پایان سال به کارگران کار م دی تاهارت ا مبوسه
کارم د دریافبی آنان بر حسب مدت ایام کارکرد در سال است.

محاساه تیدی و پاداش کارگران پاره وقت
بر اساس ماده  39قانون کار ،م د و م ایای کارگرانی که به صورت نیمهه
وقت یا کمبر ا ساتات قهانونی تعیهین شهده بهه کهار اشهبغال دارنهد بهه
نسات ساتات کار انجام یافبه محاساه و پرداخت می شود که تیهدی و
پاداش نی ا این قاتده کلی مسبننی نیست.

می ان تیدی و پاداش کارگران ساتبی
کارکنانی که به صورت ساتبی کار میکنند حقوق ماهانه ثابت نداشبه و
دسبم د آنان در ماه مبغیهر اسهت لهذا بهرای محاسهاه تیهدی و پهاداش،
میانگین حقوق  3مهاه آخهر خهدمت آنهان مانهای محاسهاه قهرار خواههد
گرفت.

مدت مانی که کارگر در مرخصی اسبعالجی به سر برده در
هنگام محاساه تیدی و پاداش مناور میشود؟
بر اساس ماده  74قانون کار ،مهدت مرخصهی اسهبعالجی کهه بهه تاییهد
سهها مان تههامین اجبمههاتی رسههیده باشههد ،جهه و سههوابق کههار کههارگران
محسو میشود لهذا ایهام مهذکور مشهمول پرداخهت تیهدی و پهاداش
ساالنه خواهد بود.

نحوه پرداخت تیدی و پاداش کارگرانی که در طول سال با
کارفرما قطع رابطه میکنند
کارکنانی که در طول سال ا خدمت اسبعفا داده یا اخراج ،با نشسهبه یها
به هر نحوی ادامه رابطه آنان با کارگاه قطع شده باشد ،به نسات مدت
کارکرد محق به دریافت تیدی و پاداش ساالنه خواهند بود.

می ان تیدی و پاداش کارگران مشمول قانون کار ؟
به موجب ماده واحهده قهانون مربهوط بهه تعیهین تیهدی و پهاداش سهاالنه کهارگران
شاغ در کارگاههای مشمول قانون کار مصو  6/12/70مجلس شهورای اسهالمی،
کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک ا کارگران خود بهه نسهات یهک سهال کهار معهادل
شصت رو آخرین م د به تنوان تیدی و پاداش بپردا ند ،مالغ پرداخبی ا این بابت
به هر یک ا کارگران ناایسبی ا معادل نود رو حداق م د رو انه قانونی تجاو کنهد
ضمنا بر طاق تاصره یک ماده واحده مذکور مالغ پرداخبی به کارگرانی کهه کمبهر ا
یک سال در کارگاه کار کرده اند باید به ماخذ شصت رو م د و به نسات ایام
کارکرد در سال محاساه گردد ،مالغ پرداخبی ا این بابت برای هر ماه نااید
ا یک دوا دهم سقف تعیین شده موضو ع ماده واحده این قانون تجاو
نماید .در کارگاههایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش ا مالغ
فوق پرداخت می کنند برابر تاصره  2ماده واحده فوق ترف
کارگاه معبار می باشد .

چه اقالمی ا پرداخبهای کارگاه در محاساه تیدی و پاداش کارگران
مناور می گردد ؟
آنچه که مانای محاسهاه و پرداخهت تیهدی و پهاداش پایهان سهال کهارگران مشهمول
قانون کار قرار می گیرد م د و فوق العاده هایی است که کارگر به مناسهات اشهبغال
در شغ مربوط دریافت می دارد به تاارت دیگر م ایایی که افراد به نوتی در ارتااط
با شغ دریافت می کنند ا اج اء م د محسو می گردد به این معنی فهوق العهاده
شغ  ،سخبی کار و هر آنچه را که به تاهع شهغ بهه کهارگر داده مهی شهود جه ء مه د
مناور و ال اما باید در محاسهاه تیهدی و پهاداش لحهاظ گهردد بهدیهی اسهت صهرفا
م ایای رفاهی و انگی ه ای ا قای کمک تائله مندی و کمک ه ینه های
مسکن ،خواروبار و بن و نی پاداش اف ایش تولید ج ء م د به حسا
نیامده و در پرداخت تیدی و پاداش نی لحاظ نخواهد شد

تیدی و پاداش کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می کنند
به چه ترتیب محاساه می شود ؟
کارکنانی که در طول سال ا خدمت مسبعفی ،اخراج ،با نشسبه و یا بهه
نحوی ا انحاء رابطه آنان با کارگاه قطع می شود به نسات مهدت کهارکرد
محق به دریافت تیدی و پاداش ساالنه خواهند بود .

سنوات
پایان خدمت

ماده :24
در صورت خاتمه قرارداد کار ،کار معین یها مهدت موقهت ،کارفرمها مکلهف
است به کارگری که مطابق قرارداد ،یک سال یها بیشهبر ،بهه کهار اشهبغال
داشبه است برای هر سال سابقه ،اتم ا مبهوالی یها مبنهاو بهر اسهاس
آخرین حقوق مالغی معادل یک ماه حقوق به تنهوان م ایهای پایهان کهار
به وی پرداخت نماید

سنوات چیست ؟
سنوات پایان خهدمت یها اصهطالحا حهق سهنوات یکهی ا م ایهای اجاهاری
است که کارفرما در هر حالت موظف به پرداخت آن به کهارگر اسهت .حهق
سنوات یا پاداش پایان خدمت مالغی است که کارگر هنگام فراغت ا کار
ا قای با نشسبگی ،ا کارافبادگی ،فوت و اسهبعفا و… دریافهت میکنهد و
می ان آن معادل یک ماه آخرین م د ثابت دریافبی کارگر است.

حق سنوات به چه کسانی تعلق نمی گیرد ؟
در پاسخ به این سوال باید توضیح دهیم کهه سهنوات یها همهان حهق سهنوات
یکی ا م ایای اجااری است که در هر شرایطی کارفرما باید نسات به پرداخهت
آن به کارگر اقدام کند .سنوات با خاتمهه کهار و یها فسهخ قهرارداد کهار بهه کهارگر
پرداخت می شود و این حق حبی به افرادی که کمبر ا یک سال کارکرد داشهبه
باشند نی به نسات کارکرد آن ها تعلق می گیرد .صحات ههایی در ایهن مهورد
وجود دارد که اگر کارگری کار خود را ترک کند سنوات به وی تعلهق نمهی گیهرد؛
در صورتی که اینطور نیست.
نکبه جالب تر این است که مانی که در قرارداد شرطی در این مورد
قید می کنند و رضایت کارگر را مانی بر تدم دریافت سنوات
می گیرند نی اشبااه است.

رأی هیأت تمومی
مطابق ماده  24قانون کار و تاصره  4ماده  41قانون رفع موانهع تولیهد رقابهت پهذیر و ارتقهای ناهام
مالی کشور ،مانای پرداخت حق سهنوات خهدمت بهه کهارگر دارای قهرارداد کهار موقهت بهرای ههر سهال
سابقه اتم ا مبوالی یا مبناو به مأخذ هر سال در پایان قرارداد کار ،یک ماه آخهرین حقهوق تعیهین
شده است .بر مانای این احکام ،در مواردی که قرارداد کار موقت بیش ا یک سال است و کارفرمها در
پایان هر سال حق سنوات به کارگر پرداخت می کند ،چون حق سهنوات در پایهان قهرارداد کهار بایسهبی
پرداخت شود ،مالغ پرداخبی در پایان هر سال جناهه تلهی الحسها دارد و کارفرمها موظهف اسهت در
پایان قرارداد کار ،مابه البفاوت مالغ پرداخبی در پایان هر سال تا مالغ سنوات پایان قرارداد کهار را بهه
کارگر بپردا د .ولی در مواردی که قرارداد کار یک ساله یا کمبر ا یک سهال اسهت و کارفرمها بها انقضهاء
قرارداد کار حق سنوات را در پایان این قرارداد به کارگر می پردا د ولو آنکه آن قرارداد در چند
نوبت مبوالی یا مبناو دیگر تمدید شود ،در مان تدم تمدید قرارداد کار به لحاظ اینکه
کارفرما در پایان هر قرارداد کار حق سنوات را به کارگر پرداخبه است ،تکلیفی به پرداخت
مابه البفاوت حق سنوات سالهایی که پرداخت شده تا سال تدم تمدید قرارداد
کار را ندارد.

رأی هیأت تمومی
تلیهذا ،ا آنجا که در رأی شماره  4/10/1398 -2727هیهأت تمهومی دیهوان تهدالت اداری بهه صهورت
کلی در قراردادهای کار موقت ،آنچه که در پایان هر سال تحت حهق سهنوات پرداخهت مهی شهود تلهی
الحسا تلقی شده است و این در حالی است که چنانچهه قهرارداد یهک سهاله یها کمبهر ا آن باشهد بها
خاتمه قرارداد کار و پرداخت حق سنوات به کارگر ذمه کارفرما ا بابت پرداخت حهق سهنوات بهری مهی
شود ،به همین دلیه رأی شهماره  4/10/1398 -2727هیهأت تمهومی دیهوان تهدالت اداری در اجهرای
تاصره ماده  97قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان تدالت اداری مطابق اسبدالل مهذکور اصهالح
می شود و با این وصف آنجه که کارفرما در پایان قرارداد کار موقت یکسال و یها کمبهر ا آن بهه کهارگر
تحت تنوان حق سنوات می پهردا د ،جناهه قطعهی دارد و کارفرمها بها پرداخهت حهق سهنوات در چنهین
فرضی تکلیف دیگری ندارد و با توجه به مراتب ،رأی شماره 28/3/1398 -9809970906010098
هیأت تخصصی بیمه ،کار و تأمین اجبماتی دیوان تدالت اداری در حدی که ذکر شد نقض
می گردد و اطالق نامه شماره  9/4/1394 - 74016/56مدیر ک ناارت بر اجرای بودجه
و ارت امور اقبصادی و دارایی ا همین حیث ابطال میشود.

رأی هیأت تمومی
بر مانای مواد  24و  31قانون کار ،مهالک محاسهاه و پرداخهت حهق سهنوات ،مطلهق
حقوق و م د کارگر است که همه تناوین مقرر در مواد  34و  35قانون یهاد شهده را
در برمی گیرد .بهر همهین اسهاس ،حکهم مقهرر در بنهدهای  2و  8بخشهنامه شهماره
 8/4/1394 -100/50/21388/94و یر نیرو که صرفا حقوق مانا و فوق العاده جهذ
را مانههای محاسههاه حههق سههنوات قههرار داده و فههرا آخههر بنههد  10بخشههنامه شههماره
 18/2/1398 -100/50/14380/98و یر نیرو که خارج ا چهارچو قهانون ،هفهت برابهر
حداق حقوق ماهیانه را به تنوان حق سنوات تعیین کرده ،با مواد 34 ،31 ،24
و  35قانون کار مغایرت دارد و مسبند به بند  1ماده  12و ماده  88قانون
تشکیالت و آیین دادرسی دیوان تدالت اداری مصو سال  1392ابطال
میشود

تاخیر و غیات

در مواردی که کارگر تأخیر ورود به کارگاه یا تعجی خروج دارد؛
آیا می توان کسر ساتات کار را با ساتات اضافه کاری کارگر تهاتر نمود؟
چون دسبم د یهک سهاتت اضهافه کهاری  40درصهد بیشهبر ا دسهبم د
یکساتت کار تادی می باشد لذا قاب تههاتر بها سهاتات تهأخیر ناهوده و
باید هر کدام ا این دو مورد جدا گانه محاساه گردد .

معافیتهای
حقوق ا بیمه

موارد معاف ا بیمه
موارد معاف ا بیمه ،مطابق اتالم سا مان تامین اجبماتی در سهایت رسهمی ایهن سها مان
) )www.tamin.irتاارتند ا :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

با خرید ایام مرخصی
ه ینه تائلهمندی
ه ینههای سفر و فوق العاده ماموریت
تیدی و پاداش آخر سال
مابه البفاوت کمک ه ینه مسکن خوار و بار در ایام بیماری
حق شیر
پاداش نهضت سوادآمو ی
حق تضمین کسر صندوق
خسارت اخراج و م ایا پایان کار (سنوات)
پاداش اف ایش تولید

نکبه
سقف م ایای مشمول بیمه هفت برابهر حهداق حقهوق
اتالمههی در هرسههال خواهههد بههود و بیشههبر ا آن معههاف
است.

معافیت
ا مالیات

بخشنامه 10/99/210
در بحث مالیات تمامی پرداختهای صورت گرفبه به کارمندان اتهم ا نقهدی و غیهر نقهدی مشهمول
مالیات حقوق است؛ منبها مهمترین معافیتهای ذکرشده در قانون به شرح ذی است:
 -1سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده  84قانون مالیات های مسبقیم ،در سال  1399ساالنه مالغ
سیصد و شصت میلیون ( )360،000،000لایر تعیین می شود.
 -2نرخ مالیات بر ک درآمد کارکنان دولبی و غیر دولبی اتم ا حقهوق و م ایهای فهوق العهاده و کارانهه
ما اد بر مالغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات ساالنه به نهرخ ده درصهد ( )%10و نسهات
به ما اد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات ساالنه پان ده درصد ( )%15و نسات
به ما اد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات ساالنه بیست درصد ( )%20و
نسات به ما اد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد ( )%25می باشد.

بخشنامه 10/99/210
سنوات ،خسارت اخراج ،حقوق ایام مرخصی اسبفاده نشده ،حقهوق با نشسهبگی یها
مسبمری پرداخبی به وراث که به هنگام با نشسبگی یا ا کارافبادگی به حقوق بگیهر
پرداخت میشود.
• ه ینههای سفر و فوق العاده ماموریت
• تیدی و پاداش اخر سال به می ان یک دوا دهم معافیت ساالنه
• م ایای غیرنقدی به می ان دو-دوا دهم معافیت ساالنه
• ه ینههای درمان (شام دو-هفبم بیمه تامین اجبماتی کارمند؛ و بیمههای تکمیلی
خود و اتضای خانواده)
• حقوق نیروهای مسلح غیر ا موارد ذکر شده کلیهی پرداخبیهای مسبقیم به
کارمندان باید وارد جدول مالیات حقوق شده و مالیات آن ا حقوق کارمندان
کسر و تا پایان ماه بعد به حسا دارایی واری گردد.
• سایر موارد قانون کار

آیا تکرار و تمدید قرارداد کار با مدت موقت باتث تادی آن به قرار داد
کار دایم خواهد شد؟
انعقاد قرارداد کار با مدت موقت به موجب تاصره ههای  1و 2قهانون کهار
مجا شناخبه شده است .
تکرار و تمدید این قراردادها برابر دسبور العم شهماره  35724مهورخ
 15/12/73اداره کهه تناههیم و ناههارت بههر روابهه کههار و ارت کههار و امههر و
اجبماتی آن را به قرارداد کار دایم تادی نمی کند

در قراردادهای کار شفاهی اثاات و احرا موقت یا غیر موقت بودن
قرارداد چگونه ممکن می شود؟
چنانچه به دلی شفاهی بودن قرارداد کار و تدم وجود دالی و یا قهرائن
دیگری که ماین موقت بودن یا غیر موقهت بهودن قهرارداد باشهد امکهان
تعیین نوع قرارداد به هیچ وجه میسهر نگهردد مهی تهوان در صهورتی کهه
فعالیت موضوع قرارداد مورد نار ا جمله فعالیت های مسبمر باشد
نوع قرارداد را غیر موقت و در غیر اینصورت موقت احرا نمود .

در واحدی در تمام ماههای سال و صرفنار ا اینکه ماه سی و یک رو ه باشد یا
بیست و نه رو  ،می ان حقوق کارگر تغییری نمی کند ،آیا این روش قانونی است؟
در مواردی که م د کارگران ماهانه پرداخت می شهود مالهغ پرداخبهی بابهت سهی رو
بوده و لذا در ماهههای سهی و یهک رو ه بموجهب تاصهره مهاده  37قهانون کهار بایهد
معادل یک سیام حقوق پرداخبی ا بابت م د رو سی و یکم به کارگر پرداخت گهردد.
ضمنا در خصوص حقوق اسفند ماه چنانچه واحدی ا قا بهه جهای  29رو  30 ،رو
حقوق و م ایا به کارگران پرداخت نموده باشد با تنایت به مفههوم مخهالف مهاده 8
قانون کار ایهن امهر بهه من لهه تهرف و شهرای کارگهاه محسهو شهده و کماکهان ال م
الرتایه خواهد بود.

آیا در نیمه اول سال که ماهها  31رو ه هسبند باید به کارگران ا بابت کمک
ه ینه های مسکن ،خواروبار و تائله مندی  31رو ه پرداخت گردد یا  30رو ؟
ا آنجا که در مقررات مربوط به کمک ه ینه های مسکن ،خواروبهار و تائلهه منهدی،
پرداخت این کمک ها بصورت ماهانه قید گردیده اسهت و مهاه نیه ا ناهر احبسها
موارد قانونی مسبندا بهه مهاده  443قهانون آیهین دادرسهی دادگاهههای تمهومی و
انقال در امور مدنی 30 ،رو می باشد لذا م ایای یاد شده در کلیهه ماهههای سهال
اتم ا  31رو ه 30 ،رو ه و  29رو ه در قالب تعریف شده در ماده قانونی مرقوم یعنی
 30رو ه پرداخت خواهد شد .بدیهی است کارگاههائی که این کمهک ه ینهه هها را در
شش ماه اول سال  31رو ه پرداخت می کنند این رویه ج ء شرای کار
کارگران محسو و کماکان معبار خواهد بود.

ن و شوهری در یک کارگاه شاغ هسبند آیا هر دو مشمول اسبفاده
ا کمک ه ینه های مسکن و خواروبار قرار می گیرند؟
کلیه حقوق و م ایای پیش بینی شده در قانون کهار و مقهررات تاعهی بهه
اتباار کار کارگر به وی پرداخت می شود به این جههت بهه ن و شهوهری
که هر دو مشمول قانون کار باشند حبی در صورت شاغ بودن در یهک
کارگاه مشمول کلیه امبیا ات پیش بینی شهده در قهانون کهار و مقهررات
مرتا به آن منجمله کمهک ه ینهه ههای مسهکن و خواروبهار قهرار مهی
گیرند.

شرای پرداخت و نی می ان کمک تائله مندی به بیمه
شدگان چه می باشد؟
طاق ماده  86قانون تأمین اجبماتی کمک تائله مندی منحصرا تا دو فر ند بیمهه
شده پرداخت می شود مشروط بر آنکه:
 -1بیمه شده حداق سابقه پرداخت حق بیمه هفبصهد و بیسهت رو کهار را داشهبه
باشد.
 -2سن فر ندان ا هجده سال کمبر باشد و یا منحصرا به تحصی اشبغال داشهبه
باشد تا پایان تحصی  ،و یا در اثر بیماری یا نقص تضو طاق گواهی کمیسهیونهای
پ شکی موضوع ماده  91قانون تأمین اجبماتی قادر بکار نااشند.
می ان کمک تائله مندی معادل  3برابر حداق م د رو انه کارگر ساده
برای هر فر ند در هر ماه می باشد.

کارگری جهت انجام کار ا سوی کارفرما به محلی در بیست کیلومبری کارگاه اصلی
ات ام شده و به دلی ضرورت کار ،شب را نی در مح مأموریت به سر برده است آیا
فوق العاده مأموریت تلرغم این که فاصله مح مأموریت با کارگاه ا  50کیلومبر
کمبر است به وی تعلق می گیرد؟
با تنایت به تاصره ماده  46قانون کار یکی ا موارد مأموریت توقف کارگر بهه مهدت
حداق یک شب در مح مأموریت بوده و در این حالت فاصهله محه مأموریهت بها
کارگاه اصلی مورد نار نمی باشد ضمنا در طول مدت مأموریت ساتات کار به ههر
می ان موثر در موضو ع نیست.

حداکنر ساتت کار رو انه به چه می ان می باشد؟
در قانون کار به اسبننای کارگران موضوع ماده  56قانون م بور که در مورد آنها ساتات کار
در چهار هفبه مبوالی  176ساتت تعیین شده ،سهاتات کهار اصهوال بصهورت هفبگهی تعیهین
گردیده است – مواد  51و 52قانون کار – به می ان  36ساتت برای کارگران شاغ در کارههای
سخت و یان آور و یر مینی و  44سهاتت بهرای سهایر کهارگران  .یهادآوری مهی نمایهد تو یهع
ساتات کار در رو های هفبه با جلب توافق کارگران ذیرب ا اخبیارات کارفرما بهوده و بهه جه
کارگران شاغ در کارهای سخت و یان آور که ساتات کهار آنهها ناایهد ا  6سهاتت در ههر رو
تجاو نماید در مورد سایر کارگران با تنایهت بهه تاصهره یهک مهاده  51تمهال حهداکنری بهرای
می ان ساتات کار رو انه ،مشروط به جلب موافقت کارگر ،در قانون کار در نار گرفبه
نشده است بدیهی است ما اد بر سقف های فوق االشاره ،ساتات کار انجام شده
با در نار گرفبن ممنوتیت موضوع ماده  61و قید «مگر در موارد اسبننایی
با توافق طرفین» در تاصره ماده  59اضافه کار خواهد بود .

چنانچه با توجه به توافق بعم آمده ،در کارگاهی رو پنجشناه تعطی توافقی
اتالم و کار پنجشناه در  5رو اول هفبه انجام شود در صورت برخورد تعطیالت
رسمی با تعطی توافقی چه نو ع حقی برای کارگران ایجاد می شود؟
اگر بر اساس توافق بعم آمده ،رو پنجشناه تعطی توافقی اتالم و کار این رو در
سایر رو های هفبه انجام شود در صورت برخورد تعطیه تهوافقی رو پنجشهناه بها
تعطی رسمی ،ا آنجا که کارگران کار رو پنجشناه را در پنج رو اول هفبه انجام داده
اند ا این رو اسبحقاق  7ساتت و  20دقیقه اضهافه کهاری ا بابهت فهوق را پیهدا مهی
کنند.

در کارگاهی رو پنجشناه تعطی توافقی اتالم شده است و کارگران کار رو
پنجشناه را در پنج رو اول هفبه انجام می دهند حال اگر تعطیالت رسمی با پنج
رو اول هفبه مصادف شود و یا وقبی کارگر هر یک ا این رو ها را ا مرخصی
اسبحقاقی اسبفاده می کند طلب کارفرما ا کارگر به چه می ان است؟
کارگرانی که برابر توافق بعم آمده با کارفرما رو پنجشناه را تعطی و کهار ایهن رو
را در سایر رو های هفبه انجام می دهند بهرای ههر رو ی کهه ا مرخصهی اسهبحقاقی
اسههبفاده مههی کننههد  7سههاتت و  20دقیقههه بههه اضههافه قسههمبی ا سههاتت کههار رو
پنجشناه که در آن رو انجام شده است بهه حسها مرخصهی آنهان مناهور خواههد
شد و همچنین وقبی تعطیالت رسمی با  5رو اول هفبه مصادف می شهود ا آنجها
که تعطی رسمی برای  7ساتت و 20دقیقه لحاظ می شود بنابراین
ما اد بر  7ساتت و  20دقیقه به حسا بدهی کارگر به کارفرما
گذاشبه می شود.

آیا سخبی کار ،م ایای سرپرسبی و امنالهم در هنگام محاساه فوق
العاده اضافه کاری باید ج ء م د ماخذ محاساه لحاظ شود؟
با توجه به تاصره یک ماده  36قانون کار م ایایی ا قای سخبی کار،
م ایای سرپرسبی و فوق العاده شغ که به تاع شغ و برای ترمیم
م د در ساتات تادی کار پرداخت می شود ج ء م د ثابت محسو
شده و لذا مانای محاساه اضافه کاری نی مناور خواهد شد.

آیا کمک ه ینه هائی که در کارگاه به کارگران پرداخت می شود مانند
کمک ه ینه مسکن و یا تائله مندی باید در م د مأخذ محاساه فوق
العاده اضافه کاری به حسا آید؟
کمک ه ینه های مسکن ،خواربار ،کمک تائله مندی و بهن کهارگری در مهره م ایهای
ثابت پرداخبی به تاع شغ  ،مذکور در ماده  36قانون کار ناهوده و لهذا در محاسهاه
نرخ اضافه کاری ج ء م د مناور نمی شود.

در واحدهایی که به کارگران ماهانه اضافه کار مقطو ع داده می شود ولی این
پرداخت ها در مقاب انجام کار صورت می گیرد آیا وجوه پرداخبی ا این بابت در
محاساه سنوات خدمت و سایر م ایا مناور خواهد شد؟
آن نوع پرداخبهای راجع به اضافه کاری که در مقاب انجهام کهار بهه کهارگران داده مهی
شود گرچه این پرداخت ها بصورت ثابت و مقطوع نی صورت گیهرد قواتهد مربهوط
به آن همان است که در ماده  59قهانون کهار پهیش بینهی شهده اسهت بهه ایهن لحهاظ
پرداخت م بور ج ء م د ناوده و در محاساه سنوات خدمت نی مناور نمی گردد.

در واحدهایی که هر ماهه مالغی تحت تنوان اضافه کار مقطوع به کارگران
داده می شود آیا این پرداخبی ا اج اء م د تلقی و در محاساه سنوات خدمت و
تیدی و پاداش و ...به حسا می آید؟
چنانچه ماالغی که به تنوان اضافه کاری پرداخت می شوند بدون ارتاهاط بها میه ان
تولید و خدمات ارائه شده ا سوی کارگران مربوط و بدون نیا بهه تأییهد سرپرسهت
کارگران ،مانی بر انجام کار اضافه توس کارگران م بور ،پرداخت شده باشد در حکم
بخشی ا م د کارگران بوده و در صورت تدم ثابت بودن ماالغ پرداخبهی در ماهههای
مخبلههف مبوس ه ماههالغ پرداخبههی در شههش مههاه گذشههبه بایههد بههه کههارگران ذیههرب
پرداخت شود بدیهی است چنانچه بر خالف ترتیاات یاد شده پرداخهت اضهافه کهاری
در هر ماه نیا به تأیید مدیر یا رئیس قسمت و یا سرپرست کارگران داشبه و یا
به می ان تولید آنها مرتا باشد ماالغ پرداخبی اضافه کار موضو ع ماده 59
قانون کار خواهد بود.

با سپاس ا
توجه شما

