
 راهنمای محاسبه حقوق و دستمزد

 تنظیم: استاد حسن حیدری بالی 

 جبران خسارت از هرقبیل و پرداخت مزایای پایان کار

چنانچه خاتمه قراردادبه لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کاگرباشد, کارفرما باید براساس آخرین مزد کاارگر   -13ماده

 روز مزد به وی پرداخت نماید.13 به نسبت هر سال سابقه خدمت, حقوقی به میزان 

 تمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.این وجه عالوه بر مس

پرسش: مبنای محاسبه سنوات خدمت کارگران. پاسخ: مبنای محاسبه و پرداخت سنوات خدمت کاارگران در کارگاهااایی کاه    

گروه و پایه و درکارگاهاای فاقاد طارح مازد تابات     طرح طبقه بندی مشاغل براساس نظام ارزیابی مصوب وزارت کار دارند مزد 

 قانون کار می باشد. 13موضوع ماده 

 (:ضریب سنوات*مبنای محاسبه=ذخیره سنوات133یا133ایام ذخیره سنوات(*)-)کسرخدمت

 شرایط کار

دی, هزیناه هاای مسا ن,    اای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار, اعم از مزد یا حقوق, کمک عائله منکلیه دریافت -13ماده 

 نامند.السعی مینماید را حقدریافت می خواربار, ایاب و ذهاب, مزایای غیر نقدی, پاداش افزایش تولید, سود ساالنه و نظایر آناا

 مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آناا که در مقابل کار به کارگر پرداخت می شود. -13ماده 

چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد, مزد ساعتی و در صورتی که براساس میازان انجاام کاار و یاا محصاول       -3تبصره 

تولید شده باشد کارمزد و چنانچه براساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد, کارمزد سااعتی نامیاد   

 می شود.

د ساعتی, کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل شمول موضوع این مااده کاه باا پیشانااد     ضوابط و مزایای مربوط به مز -2تبصره 

شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین می گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نبایاد  

 از حداگثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.

 مجموع مزد شغل و مزایای تابت پرداختی به تبع شغل. مزد تابت, عبارت است از  -13ماده 

در کارگاهاایی که دارای طرح طبقه بندی وارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای تابت پرداختای باه تباع شاغل,      -3تبصره 

بیل مزایای مزایای است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد, از ق

 سختی کار, مزایای سرپرستی, فوق العاده شغل و غیره.

در کارگاهاایی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پایه, مزد مبناا را تشا یل مای     -2تبصره 

 دهد.

مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مس ن, خواربار و کمک عائله مندی, پاداش افازایش تولیاد و ساود      -1تبصره 

 ساالنه جزو مزد تابت و مزد مبنا محسوب نمی شود.

ت از قانون کار مزد تابت عبار 13پرسش : آیا پورسانت جزء مزد تابت منظور می شود؟ پاسخ: با توجه به تعریف مندرج در ماده 

مجموع مزد شغل و مزایای تابت پرداختی به تبع شغل می باشد علیاذا میانگین مبالغی که تحات عناوان پورساانت و باه تباع      

 شغل پرداخت می گردد جزء مزد تابت منظور خواهد شد.

اوالد( باه   قانون تامین اجتماعی کماک عائلاه منادی)حق    63پرسش:شرایط پرداخت کمک عائله مندی . پاسخ: به استناد ماده 

روز حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی را دارا بوده و تانیا سان   023کلیه بیمه شدگان تعلق می گیرد که اوال سابقه پرداخت 

http://imanch.persianblog.ir/tag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c_%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87_%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82_%d9%88_%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af


فرزندان آناا از هیجده سال کمتر بوده و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته و یا بنا به گواهی کمیسایوناای پزشا ی مرباوط    

( اوالد تعیاین  2میزان کمک عائله مندی نیز معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده و حداکثر بابت )قادر به کار نباشند. 

 گردیده است.

قانون تاامین اجتمااعی ی ای از شارایط      63ماده  2پاسخ: با توجه به این ه در بند   پرسش: شرایط پرداخت کمک عائله مندی.

سال می باشد و ذکری از عبارت تحات ت لال نشاده اسات لاذا پرداخات        36ر از دریافت کمک عائله مندی داشتن فرزند کمت

 سالگی ازدواج می نماید منع قانونی ندارد. 36کمک عائله مندی به کارگری که فرزند او قبل از رسیدن به 

ت عائله مندی مای  مشمول دریاف  پرسش: زن و شوهری که که هر دو )اعم از این ه در یک کارگاه یا کارگاه مجزا شاغل باشند(

نظر به این که در مقررات مربوط به کمک عائله مندی پرداخت کمک عائله منادی باه بیماه شاده ذکار        شوند یا خیر؟ پاسخ:

قانون تامین اجتماعی هر یک به تناایی از کماک   60و63گردیده بنابر این زن وشوهر در صورت داشتن شرایط مندرج در مواد 

 مذکور استلاده خواهد نمود.

پرسش:شرایط پرداخت کمک هزینه مس ن و خواربار و عائله مندی به کارگرانی که بعلت فوت یا متارکاه از همسار خاود جادا     

شده اند. پاسخ: به موجب مقررات و رویه های موجود, کارگران متاهل )اعم از زن و مرد( پس از فوت یا متارکه همسر از لحااظ  

تی که دارای فرزند باشند همچنان متاهل باا فرزناد و در صاورتی کاه فاقاد فرزناد       تعلق کمک هزینه مس ن و خواربار در صور

  قانون تامین اجتماعی با توجاه باه تعاداد فرزنادان     63باشند مجرد محسوب می گردند. کمک عائله مندی نیز به موجب ماده 

ه همسار بای ارتبااط مای باشاد. ضامنا       واجد شرایط کارگاه بیمه شده )اعم از زن و مرد( پرداخت می گردد و با فوت یا متارکا 

چنانچه زن و شوهر دارای فرزند واجد شرایط در یک کارگاه اشتغال به کار داشته باشند در صورت داشتن سایر شرایط هر یک 

 جداگانه استحقاق دریافت کمک عائله مندی متعلقه را خواهند داشت.

هزینه مس ن و خواربارشاامل کلیاه مشامولین قاانون کاار از      پاسخ: پرداخت    پرسش: پرداخت کمک هزینه مس ن و خواربار.

بیش از میزان مقرر و یا به حقوقاای بیش از  35چنانچه کارگاهی از قبل از سال ‘ جمله زن و شوهر شاغل نیز می گردد. ضمنا

کارگااه تلقای    میزان تعیین شده, کم اای فوق را پرداخت می نموده است ادامه آن به شرط اساتمرار تاا کناون عارر و روال    

 گردیده و به همان میزان در مورد کلیه کارکنان اعم از قدیم یا جدید قابل پرداخت می باشد.

پرسش: مقررات مربوط به حق مس ن کارگران . پاسخ: ضوابط کلی مربوط به پرداخت کمک هزینه مس ن به کارگران مشامول  

اصالح شده و مقرر گردیده است میزان کمک هزیناه مسا ن   مجلس شورای اسالمی  3/33/03قانون کار براساس مصوبه مورخ 

 ت وزیران برسد.‘هیا  برای کارگران مشمول قانون کار ساالنه توسط شورایعالی کار تعیین و به تصویب

با تراضی طارافین   مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا -10ماده 

 وسیله چک عاده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود: به

چنانچه براساس قراردا د یا عرر کارگاه, مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد, پرداخت آن بایاد پاس از    -الف

 گیرد. محاسبه در پایان روز یا هلته یا پانزده روز یک بار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت

ب: در صورتی که براساس قرارداد یا عرر کارگاه, پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد, این پرداخات بایاد در آخار مااه صاورت      

 گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود.

 شود.در ماهاای سی و یک روزه مزایا و حقوق باید براساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت  -تبصره



قانون کاار جمااوری ایاران در صاورتی کاه بار        10روز. پاسخ: با عنایت به بند )ب( ماده  25پرسش: پرداخت مزد در ماهاای 

روزه بایاد   25به صورت ماهانه باشد مستنبط از تبصاره مااده ماذکور در ماهااای      اساس قرارداد یا عرر کار گاه پرداخت مزد 

 داخت شود.روز محاسبه و به کارگر پر 25براساس 

پرسش: تعیین مزد و ساعت کار ماهانه. پاسخ: ساعات کار ماهانه در مقررات قانون کار پیش بینی نشده است ولای تعیاین مازد    

قانون کار منعی ندارد لذا در مواردی که مزد بصورت ماهانه تعیین شده باشد کارگر باا انجاام    10بصورت ماهانه به موجب ماده 

اعت در هلته( در پایان ماه استحقاق دریافت حقوق تعیین شده ماهانه را خواهد داشت و لذا تل یاک  س 33کار قانونی هلتگی )

حقاوق و   13/3روزه اساتحقاق دریافات    13کاارگر در ماهااای   ‘ ساعت موردی ندارد. ضامنا  223یا353یا303حقوق براساس 

 مزایای تعیین شده ماهانه را خواهد داشت.

روزه پاسخ: در قانون کار عنوان کارگر اطالق عاام داشاته و اعام اسات از      13رگران در ماهاای پرسش: نحوه پرداخت مزد به کا

این قانون نیز نسبت به کلیه کاارگران نافاذ مای باشاد و بایاد       10و مدلول تبصره ماده    کارگران روزمزد, کارمزد, موقت, دائم

 بر اساس سی و یک روز محاسبه و پرداخت نمایند.منطق با تبصره ماده قانونی یادشده حقوق و مزایای کارگران را 

پاسخ: مزد هر ساعت کار در مواردی که حقوق ماهانه تعیین شده باشد باه شارح      محاسبه مزد یک ساعت کار.  پرسش: نحوه

        زیر می باشد:

 روزانهمزد ÷دقیقه 23ساعت و 0مزد یک ساعت=                         حقوق ماهانه÷13مزدروزانه= 

پاسخ: چنانچه در کارگاهی مزایاایی بایش از مزایاای مقارردر قاانون و        پرسش: نحوه پرداخت مزایا بیش از مقررات قانون کار.

مقررات تبعی به کارگران پرداخت شده باشد به منزله عرر و روال کارگاه تلقی و مزایای مزبور به کلیه کارگران اعام جدیاد یاا    

 ود.قدیم قابل پرداخت خواهد ب

پرسش: مزایایی که در رابطه با نوع و شرایط شغل پرداخت می گردد جزء حقوق م تسبه محسوب می گردد. پاسخ: مزایاایی از  

قبیل سختی کار که برحسب نوع و شرایط شغل به کارگر پرداخت می گردد و با تغییر شغل قطع می شود جزء حقوق م تسبه 

 محسوب نمی گردد.

ی و یا غیر نقدی تحت هر عنوان بدون توجه به نوع و شرایط شغل, جزء حقوق م تسبه محساوب  پرسش: پرداخت مزایای نقد

می گردد؟ پاسخ: چنانچه مزایای نقدی و یا غیر نقدی تحت هر عنوان از جمله )سختی کار( بدون توجه به نوع شرایط شغل باه  

ر شده و به طور یک جانباه قابال قطاع از ساوی     کارگر پرداخت شود استمرار در پرداخت موجب ایجاد حق م تسبه برای کارگ

کارفرما نخواهد بود. )مانند موردی که کارگر بدون اشتغال در مشاغلی که طبق ضوابط مربوط از جمله مشااغل ساخت و زیاان    

 آور است مبلغی را تحت عنوان سختی کار دریافت دارد(.

 رد موترکرکارکرد عادی=کا-)غیبت+بیماری+مرخصی بدون حقوق +تاخیر(کسر کار

 (:مبلغ در ح م =فرمول محاسبه حقوق و مزایای تابت223یا13کارکردموتر*)

 مزایای رفاهی  ( :مبلغ در ح م =فرمول محاسبه25و13و13کارکرد موتر*روزهای ماه)

 مزایای رفاهی )حق اوالد(  ( :مبلغ در ح م =فرمول محاسبه25و13و13)کارکردبیماری+کارکرد موتر(*روزهای ماه)



  

شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف باا   -33 ماده

 توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

 حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرر بانک مرکزی جماوری اسالمی ایران اعالم می شود. -3

آن ه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیاای کار محول شده را مورد توجاه قارار دهاد, بایاد باه      حداقل مزد بدون  -2

 اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده, که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم می شود را تامین نماید.

ی به هیج کارگری کمتار از حاداقل مازد تعیاین     کارفرمایان موظلند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانون -تبصره

 شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف, ضامن تادیه مابه التلاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.

باید به صورت نقدی پرداخت شاود. پرداختااای غیار نقادی باه هار       ‘ این قانون منحصرا 33حداقل مزد موضو ماده  -32ماده 

 که در قرادادها پیش بینی می شود, به عنوان پرداختی تلقی می شود که اضافه بر حداقل مزد است.صورت 

کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیالت رسمی و مرخصی, استحقاق دریافت مزد را دارناد و ماخاذ محاسابه     -31ماده 

مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مازد قاانونی    میانگین کارمزد آناا در آن روزها, کارکرد آخرین ماه کار آنااست.

 باشد.

چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد, در قبال این دیون وی, تناا می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجاب   -33ماده 

 شد.ح م دادگاه برداشت نمود. در هرحال این مبلغ نباید از یک چاارم کل مزد کارگر بیشتر با

 نلقه و کسوه افراد واجب النلقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می باشد. -تبصره

 کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید: -33ماده 

 اجازه داده باشد.‘ موردی که قانون صراحتا -الف

 کارگر داده باشد. هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجای به –ب

 اقساط واماایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه. -ج

 چنانچه در اتر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد. -د

 مال االجاره خانه سازمانی )که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است( در صورتی که اجاره ای باشد با توافق طرفین -ه

 تعیین می گردد.

 وجوهی که پرداخت آن از طرر کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرر همان کارگاه تعاد شده است. -و

 هنگام دریافت وام مذکور در بند ج, با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد. -تبصره



فقت بعدی به ماموریتاای خارج از محل خدمت اعزام مای شاوند فاوق العااده     به کارگرانی که به موجب قراداد یا موا -33ماده 

ماموریت تعلق می گیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد تابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشاد, همچناین کارفرماا م لاف     

 است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آناا را تامین نماید.

کیلومتر از محل کارگاه اصالی دور شاود و یاا     33طالق می شود که کارگر برای انجام کار حداقل ماموریت به موردی ا -تبصره

 ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید.

پاسخ: در قانون کار موضوع پرداخات    پرسش:درماموریت, هزینه غذا و اقامت و نیز پرداخت اضافه کاری به عاده کارفرما است؟

قانون به ماموریت اعازام مای شاوند پایش بینای       33ی غذا و اقامت و نیز اضافه کاری برای کسانی که در اجرای ماده هزینه ها

 نگردیده است ودر صورت عدم وجود عرر و روال در کارگاه, این قبیل پرداختاا با توافق طرفین انجام می شود.

قانون کار ماموریت به مواردی اطالق  33استناد ملاد تبصره ماده پاسخ: با   پرسش: تعریف ماموریت و نحوه پرداخت مزایای آن.

موریات توقاف   ‘کیلومتر از محل کارگاه دور شده )اعم از این که شب در محل ماا 33می گردد که کارگر برای انجام کار حداقل 

موریات تاا محال کارگااه     ‘محل ماا موریت باشد )اعم از این ه فاصله ‘کرده یا ن رده باشد( و یا ناگزیر از توقف شبانه در محل ما

در هر یک از حاالت مذکور فوق العاده ماموریت نبایاد کمتار از    33و به استناد ملاد ماده   کیلومتر باشد( 33کمتر یا بیشتر از 

 مزد تابت یا مزد مبنای روزانه کارگر باشد.

 مدت

د را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می ساعت کاردر این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خو -33ماده 

 ساعت تجاوز نماید. 6دهد. به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است, کار کارگران در شبانه روز نباید از 

ته کمتر از میزان مقرر کارفرما با توافق کارگران یا نماینده قانونی آنان می تواند ساعت کار را در بعضی از روزهای هل -3تبصره 

 ساعت تجاوز ن ند. 33و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند, به شرط آن ه مجموع ساعات کار هر هلته از 

در کارهای کشاورزی کارفرما می تواند با توافق کارگران, نماینده یا نمایندگان قانونی آنان, ساعات کار در شبانه روز  -2تبصره  

 ه به کار, عرر و فصول مختلف تنظیم نماید.را با توج

سااعت   33قانون کار مجموع ساعات کار در هلتاه   33ماده  3پاسخ: براساس تبصره  پرسش: مجموع ساعت کار ملید در هلته.

 تعیین شده است و اوقات صرر غذا و ادای فریضه نماز در غیر از ماه مبارک رمضان جزء ساعات کار محسوب نمی گردد.

 ساعت در هلته تجاور نماید. 13در کارهای سخت و زیان آور و زیر زمینی, ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و  -32ماده 

کارهای سخت و زیان آور و زیر زمینی به موجب آیین نامه ای خواهد بود کاه توساط شاورای عاالی حلاظات فنای و        -تبصره

 رای کار و امور اجتماعی و باداشت, درمان و آموزش پزش ی خواهد رسید.باداشت کار و شورای عالی کار تایه و به تصویب وز

می باشد و کار شب, کارهائی است که زمان انجاام   22بامداد تا  3کار روز, کارهایی است که زمان انجام آن از ساعت  -31ماده 

بامداد قرار دارد. کار مختلط نیز کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قساتمی از آن در شاب    3تا  22بین   آن

 واقع می شود.



ایان قاانون اساتلاده مای      36در کارهای مختلط, ساعاتی که جزء کار شب محسوب می شود, کارگر از فوق العاده موضوع ماده 

 نماید.

کاری است که نوعا در ساعات متوالی انجام نمی یابد, بل ه در ساعات معینی از شبانه روزی صاورت مای    کار متناوب -33ماده 

 گیرد.

تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در کارهای متناوب, ساعات کار و فواصال    فواصل -تبصره

 ساعت در شبانه روز بیشتر باشد. 33خاتمه جمعا از تناوب و نیز کار اضافه نباید از هنگام شروع تا 

 ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نوع کار و عرر کارگاه تعیین می گردد.

کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد, به نحوی که نوبتاای آن در صبح یا عصار یاا شاب واقاع     -33ماده 

 می شود.

و  %01 کارگری که در طول ماه بطور نوبتی کار می کند و نوبتهای کار وی در صبح  و صربر وع بو ,بود     -65 ماده

و در صورتی کبه نوبتهبا ببه صبح  و,بب وربا صررو,بب         %06 چنانچه نوبتها در صح  و صرر و ,ب  رعر گیرد 

 صالوه بر مزد به صنوعن فوق علعاده نوبت کاری دررافت خوعهد کرد. %6 .. بیفتد 

پاساخ: مساتلاد از     پرسش:میزان فوق العاده نوبت کاری در مورد کارگرانی که یک نوبت از کار آنان در شاب واقاع مای گاردد.    

قانون کار کارگرانی که نوبتیاای کار آنان در دو شیلت انجام و ی ای از شایلتاای کاار باا سااعات شاب        33قسمت اخیر ماده 

 مزد را دارا می باشند. %22,3ت فوق العاده نوبت کاری به میزان صبح( مصادر گردد استحقاق دریاف 3الی 22)

پاساخ: از آنجاکاه مزایاای مرباوط باه           پرسش: نحوه پرداخت فوق العاده نوبت کاری در روزهای کار و مرخصی استحقاقی .

روزهای کار قابل پرداخات  قانون جدید کار تحت عنوان فوق العاده می باشد بدیای است که تناا در  33نوبت اری موضوع ماده 

 بوده و در ایام مرخصی استحقاقی قابل پرداخت نمی باشد.

ساعت در هلته تجاوز نماید, ل ن جمع سااعات   33ساعت در شبانه روز و  6در کار نوبتی مم ن است ساعات کار از  -30ماده 

 ساعت تجاوز نماید. 303کار در چاار هلته متوالی نباید از 

 اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد. %13ساعت کار در شب تناا به کارگران غیر نوبتی برای هر  -36ماده 

 در شرایط عادی, ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است: -35ماده 

 موافقت کارگر -الف

 اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی %33پرداخت  –ب 

 ساعت در روز تجاوز نماید )مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین(. 3کارگران نباید از ساعات کار اضافی ارجاعی به  -تبصره



( و برای مدتی که جاات  35ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری )موضوع بند ب ماده  -33ماده 

ساعت در روز خواهد بود )مگار در   6موضوع این ماده  مقابله با اوضاع واحوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه کار

 موارد استثنایی با توافق طرفین(:

 جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است. -الف

لزلاه و یاا اوضااع و    اعاده فعالیت کارگاه, در صورتی که فعالیت مزکور به علت بروز حادته یا اتلاق طبیعی از قبیال سایل, ز   -ب

 احوال غیر قابل پیش بینی دیگر قطع شده باشد.

ساعت, موضوع را باه اداره کاار و    36پس از انجام کار اضافی در موارد فوق, کارفرما م لف است حداکثر ظرر مدت  -3تبصره 

 امور اجتماعی اطالع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود.

ئید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل, کارفرما م لف به پرداخات غرامات و   در صورت عدم تا -2تبصره 

 خسارات وارده به کارگر خواهد بود.

پاسخ: انجام اضافه کاری از سوی کارگران نوبت کار با رعایت شرایط پیش بینی شده در      پرسش: نحوه محاسبه اضافه کاری.

 اهد بود و نحوه محاسبه اضافه کاری به شرح زیر می باشد.قانون کار مجاز خو 35ماده 

 مزد ماهانه÷ 13مزد روزانه = 

 مزد روزانه ÷دقیقه  23ساعت و  0مزد یک ساعت کار عادی = 

 مزد یک ساعت اضافه کاری = چال درصد مزد یک ساعت عادی + مزد یک ساعت کار عادی

پاسخ:پرداخت فوق العاده اضافه کاری نوبات کاار و      نوبتی و غیر نوبتی.رسش: نحوه محاسبه پرداخت اضافه کار به کارگران پ 

عالوه بر مزد هر ساعت کاری بوده و درصدهای نوبت کاری نیاز در اضاافه کااری تااتیری      %33غیر نوبت کار به صورت ی سان 

 ندارد.

آن مزایاائی از   3قانون کاار و تبصاره    13پاسخ: مستلاد از ماده     پرسش:مزایائی که در محاسبه اضافه کاری منظور می گردد.

قبیل سختی کار و مزایای سرپرستی و فوق العاده شغل که به تبع شغل و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کاار پرداخات مای    

 شود جزء مزد تابت محسوب می گردد و لذا در مبنای محاسبه اضافه کاری نیز منظور خواهد گردید.

قانون کاار   35پاسخ: سقف مربوط به ساعات کار اضافی موضوع قسمت اخیر تبصره ماده    اری.پرسش: حداکثر ساعت اضافه ک

در قانون مرقوم مشخص نشده است. الناایه ارجاع کار بیش از چاار ساعت باید با عنایت به استثناء پیش بینی شاده باشاد باه    

 نحوی که استثناء تبدیل به قاعده نشود.

پاساخ:      در محاسابه اضاافه کاار در کارهاایی کاه فاقاد طبقاه بنادی مشااغل مای باشاند.            پرسش: تاتیر فوق العااده شاغل  

درکارگاهاایی که دارای طرح طبقه بندی وارزیابی مشاغل نیستند فوق العاده شغل به عنوان مزایاای تابات پرداختای باه تباع      

 شغل جزء مزد تابت محسوب و در محاسبه اضافه کاری منظور می گردد.



ئی که در محاسبه اضافه کاری منظور نمی گردد. پاسخ: مالک محاسبه فوق العاده ساعات اضافه کاری هماان مازد   پرسش: مزایا

قانون کار و تبصره های این ماده( باوده و مزایاائی مانناد فاوق العااده نوبت ااری و تلااوت         13تابت و مزد مبنا )مذکور در ماده 

 نمی شود در محاسبه مذکور منظور نمی گردد. تطبیق و نظائر آن که در ارتباط با شغل پرداخت

 پرسش: محاسبه اضافه کاری در کارگاهاایی که داری طرح طبقه بندی مشاغل می باشند.

قانون کار جماوری اسالمی ایران مبنای احتساب فوق العاده اضافه کار مزد کارگر باوده و از   35پاسخ: مستند به بند )ب( ماده 

قانون مرقوم مازد   13ماده  2ح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است با عنایت به تبصره طرفی در کارگاهاائی که طر

 گروه و پایه مزد مبنا )پایه محاسبه هرگونه مزایا( را تش یل می دهد.

ه ساعت کاری آناا در فاصل  پاسخ: کارگران غیر نوبت کاری که ساعت اضافه    پرسش:پرداخت اضافه کار به کارگران شب کار.

مربوط به کار در شب را نیاز خواهاد    %13فوق العاده مربوط به اضافه استحقاق دریافت  %33بامداد واقع شود عالوه بر  3تا  22

 داشت.

 = فرمول محاسبه اضافه کاری  /مبنای محاسبه اضافه کاری223*3/3کارکرد اضافه کاری*

 کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام می دهند ممنوع است.ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا -33ماده 

 تعطیالت و مرخصی ها

 روزجمعه, روز تعطیل هلتگی کارگران با استلاده از مزد می باشد. -32ماده 

یا در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب, برق, اتوبوسرانی و یا در کارگاهاایی که بر حسب نوع یا ضرورت کار و  -3تبصره 

توافق طرفین, به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود, همان روز در ح م روز تعطیل هلتگی خواهد بود و باه هار   

حال تعطیل یک روز معین در هلته اجباری است. کارگرانی که هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می کنند, در مقابال  

 ضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.ا %33عدم استلاده از تعطیل روز جمعه 

در صورتی که روزهای کار درهلته کمتر از شش روز باشد, مزد روز تعطیل هلتگی کارگر معادل یک ششام مجماوع    -2تبصره 

 مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کاردر هلته خواهد بود.

انونی کارگرانشان از دو روز تعطیل اساتلاده مای کنناد    ساعت کار ق 33روز کار در هلته و  3کارگاهاایی که با انجام  -1تبصره 

 مزد هر یک از دو روز تعطیل هلتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.

قانون کار روز جمعه روز تعطیل هلتگی کارگران باا اساتلاده از مازد     32پاسخ: براساس ماده    پرسش: مزد تعطیل روز جمعه.

ماده مذکور چنانچه با توافق طرفین روز معین و مستمر دیگاری بعناوان    3ی مندرج در تبصره می باشد ل ن براساس ضرورتاا

 بیشتر از دستمزد روزهای عادی خواهد بود. %33روز تعطیل هلتگی تعیین شود دستمزد روز جمعه این قبیل کارگران 

قانون کار اصاوال   33جمعه مستند به ماده  محاسبه اضافه کاری در روز جمعه و تعطیل رسمی. پاسخ: کار در روز  پرسش: نحوه

ممنوع بوده و لذا انجام اضافه کاری نیز در این روز مجاز نخواهد بود مگر این که با رعایت مقررات موضوع تبصاره مااده مرقاوم    

ایان   روز معین و مستمر دیگری به عنوان تعطیل هلتگی برای کارگر و یا کارگران تعیین گردیاده باشاد. کاه بادیای اسات در     

صورت این روز در ح م جمعه خواهد بود . الزم به یاد آوری است چنانچه به طریق مذکور در فوق روز دیگاری باه عناوان روز    



از مزد روزهای عادی هلتاه باوده و در صاورت انجاام کاار        تعطیل هلتگی تعیین شده باشد مزد روز جمعه چال درصد بیشتر

 سبه خواهد گردید.اضافه کاری در این روز به طریق زیر محا

 *مزد روز عادی.3/3مزد روز جمعه= 

 مزد روز جمعه.÷1111/0مزد یک ساعت کار در روز جمعه = 

 *مزد یک ساعت کار در روز جمعه3/3مزد یک ساعت اضافه کار در روز جمعه برابر است با: 

 /مبنای محاسبه اضافه کاری = اضافه کاری درروز جمعه223*53/3کارکرداضافه کاری*

 اردیباشت( نیز جزء تعطیالت رسمی کارگران به حساب می آید. 33عالوه بر تعطیالت رسمی کشور, روزکارگر) -31ده ما

قانون کار جزء تعطایالت رسامی کاارگران باوده و در      31پاسخ: روز کارگر به موجب ماده     پرسش: انجام کار در روز کار گر.

صورت موافقت کارگر به انجام کار در این روز ساعات کار انجام شده اضافه کار تلقی و فوق العاده مرباوط طباق مقاررات قابال     

 پرداخت خواهد بود.

ه از مزد و احتساب چاار روز جمعه,جمعاً یک ماه اسات. ساایر روزهاای    مرخصی استحقاقی ساالنه کارگران با استلاد -33ماده 

تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شدبرای کارکمتر از یک سال, مرخصای مزباور باه نسابت مادت کاار انجاام یافتاه         

 محاسبه می شود.

پاسخ: با توجه به این که      ایند.روز در هلته کار می نم 3پرسش:نحوه احتساب مرخصی در کارگاهاایی که با تعطیل توافقی 

روز اول  3این قبیل کارگران, کار روز پنجشنبه را بنابر توافق با کارفرما در سایر روزهای هلته انجام می دهند لاذا چنانچاه در   

ز رو 3هلته از مرخصی استحقاقی استلاده نمایند به دلیل عدم کار اضافی به جاای روز پنجشانبه )هلتاه ماورد بحاع( جمعاا       

 مرخصی با احتساب روز پنجشنبه تعطیلی توافقی به حساب آنان منظور خواهد شد.

پاسخ: مرخصی ساالنه کارگران با استلاده از مزد و احتساب چاار روز جمعاه یاک      پرسش: میزان مرخصی استحقاقی سالیانه.

 ساعت و دقیقه( 353:33عادل روز کاری محاسبه خواهد شد. ) م 23ماه است که در صورت عدم احتساب روزهای جمعه 

هلته می باشد. اساتلاده از ایان مرخصای,     3مرخصی ساالنه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند  -33ماده 

 حتی االم ان در دو نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت می گیرد.

 را ذخیره کند.روز از مرخصی ساالنه خود  5کارگر نمی تواند بیش از  -33ماده 

پاسخ: مانده مرخصای اساتحقاقی کاارگران کاه          پرسش: تعیین ت لیف مرخصی های ذخیره شده مطابق با قانون کار قدیم.

طبق قانون کار سابق ذخیره شده در حال حاضر قابل استلاده می باشد لی ن باز خرید آن در زماان اشاتغال باه کاار وجاهات      

 قانونی نخواهد داشت.

روز  5قاانون کاار در هار ساال      33پاسخ: باه موجاب مقاررات مااده        ثر میزان ذخیره مرخصی ساالنه کارگران.پرسش: حداک

مرخصی کارگران مشمول این قانون می تواند ذخیره شود بدیای است مرخصی هائی کاه بادین طریاق ذخیاره مای شاود در       

 سنوات مختلف جمع و به حساب طلب مرخصی کارگر منظور می گردد.



استحقاقی کارکنان در حین اشتغال مجاوزی نادارد و باه      باز خرید مرخصی در زمان اشتغال. پاسخ: بازخرید مرخصیپرسش: 

 روز مرخصی آنان ذخیره می گردد. 5( حداکثر سالی 33/32/35قانون جدید کار از تاریخ اجرای این قانون ) 33موجب ماده 

واجب در تمام مدت کار خویش فقط یاک نوبات یاک مااه باه عناوان        هر کارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج -30ماده 

 مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استلاده نماید.

 میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماهاای کارکرد تعیین می شود. -36ماده 

صورت اختالر باین کاارگر و کارفرماا, نظار      تاریخ استلاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می شود و در -35ماده 

 اداره کار و امور اجتماعی محل الزم االجراء است.

در مورد کارهای پیوسته )زنجیره ای( و تمامی کارهایی که همواره حضور حداقل معینای از کاارگران در روزهاای کاار      -تبصره

ارگران را ظرر سه ماه آخر هار ساال بارای ساال بعاد      اقتضا می نماید, کارفرما م لف است جدول زمانی استلاده از مرخصی ک

 تنظیم و پس از تائید شورای اسالمی کار یا انجمن صنلی یا نماینده کارگران اعالم نماید.

 مرخصی کمتر یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور می شود. -03ماده 

فتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه, مطالباات مرباوط   در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارا -03ماده 

 به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی در صورت فوت او به ورته او پرداخت می شود.

نحوه استلاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آناا به کار پس از استلاده از مرخصی باا   -02ماده 

 ماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.توافق کتبی کارگر یا ن

 کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استلاده از مزد را دارند: -01ماده 

 ازدواج دائم -الف

 فوت همسر, پدر, مادر و فرزند –ب 

قی بارای کاارگر ایجااد مای شاود یاا       قانون کار با تعطیل رسمی ح 01پرسش: در صورت تقارن سه روز مرخصی موضوع ماده 

قانون کار مصادر با تعطیل رسامی باشاد کاارگر ادعاایی از      01پاسخ: چنانچه موعد استلاده از مرخصی موضوع ماده     خیر؟

 بابت طلب مرخصی مورد اشاره نخواهد داشت.

نشستگی کاارگران محساوب خواهاد    مدت مرخصی استعالجی, با تائید سازمان تامین اجتماعی, جزء سوابق کار و باز -03ماده 

 شد.

پاسخ : به لحاظ اجارای قاانون کاار پرداخات         پرسش: بازخرید مرخصی کارگران در هنگام خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی.

  قانون کار 03مزد مرخصی استحقاقی کارگران مشمول این قانون در زمان اشتغال محمل قانونی نداشته و فقط به استناد ماده 

صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگااه مطالباات مرباوط باه مادت      در 

 مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورته او پرداخت خواهد شد.



اقی کلیه حقوق و مزایای حق خواربار حقوق و مزایا در ایام مرخصی استحقاقی. پاسخ: در ایام مرخصی استحق پرسش: پرداخت 

 و مس ن و عائله مندی )حق لسعی( قابل پرداخت می باشد.

 شرایط کار زنان

روز از این مرخصای بایاد پاس از زایماان      33است.حتی االم ان  ماه 5مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا  -03ماده 

 روز به مدت مرخصی اضافه می شود.  33مان ‘مورد استلاده قرار گیرد. برای زایمان توا

ماین اجتمااعی   ‘پس از پایان مرخصی زایمان, کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد و این مدت با تائیدسازمان تا -3تبصره 

 خدمات وی محسوب می شود.جزء سوابق 

 مین اجتماعی پرداخت خواهد شد.‘حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تا -2تبصره 

پاسخ: پرداخت کمک عائله مندی در ایام باارداری و ایاام     پرسش: ت لیف پرداخت پرداخت کمک عائله مندی در ایام بارداری.

 یده باشد کال به عاده کارفرما می باشد.بیماری که به تائید سازمان تامین اجتماعی رس

پاسخ: به ایام بیماری کارگرانی که باه موجاب تشاخیص و تائیاد ساازمان        پرسش: پرداخت کمک عائله مندی در ایام بیماری.

 تامین اجتماعی قادر به کار نباشنددر دوران مذکور نیز کمک عائله مندی تعلق خواهد گرفت.

 شرایط کار نوجوانان

 سال تمام ممنوع است. 33ب ار گماردن افراد کمتر از  -05ماده 

ساال   33قانون کار اشاتغال باه کاار افاراد کمتار از       05پرسش: حداقل سن کار برای اشتغال. پاسخ: نظر به این ه مطابق ماده 

المثل و مزایاای   ممنوع شناخته شده است لذا عالوه بر این که باید از ادامه اشتغال چنین افرادی جلوگیری شود, تعیین اجرت

ایام کارکرد آنان نیز در صالحیت مراجع حل اختالر مقرر در قانون کار نبوده و این افاراد مای توانناد جاات احقااق حاق باه        

 دادگاهاای ذیصالح دادگستری مراجعه نمایند.

 سایر

بازنشساته کشاوری و   پرسش : پرداخت بن کارگری به کارکنان بازنشسته شاغل در بخاش هاای غیردولتای. پاساخ: کارکناان      

لش ری شاغل در کارگاهاا و موسسات مشمول قانون کار نیز همانند کارگران مشمول دریافت و استلاده از بان کااالی اساسای    

 کارگری می باشد.

پرسش: قطع یا عدم قطع کمک هزینه های مس ن و خواربار در صورت افزایش مزد ناشی از مصوبات شورای عالی کار که باعع 

 د از سقف های مربوط به پرداخت کمک هزینه مس ن و خواربار.تجاوز مز

شورای عالی کار و نیز مصوبات سنوات بعد ایان شاورا موجاب تجااوز دساتمزد       36/32/30مصوب  0پاسخ: چنانچه اجرای بند 

کمک هزینه  ماهانه کارگران از سقف های مربوط به پرداخت کمک هزینه های مس ن و خواربار شود این افزایش ها باعع قطع

های مذکور نخواهد شد و در اجرای مراتب فوق مراجع حل اختالر حسب مورد به موضوع رسیدگی و اتخااذ تصامیم و صادور    

 ی خواهد نمود.‘را



پرسش: افزایش مزد خارج از مصوبات شورای عالی کار درچه صورتی ام ان پذیر است؟ پاساخ: هرگوناه افازایش مازد خاارج از      

الی کار با توجه به وضعیت اقتصادی و تولیدی کارگاه از طریق انعقاد پیماناای دسته جمعی ماذکور در  ضوابط مصوبه شورای ع

 قانون کار و یا توافق طرفین کارگر و کارفرما پس از تائید وزارت کار و امور اجتماعی ام ان پذیر خواهد بود. 333ماده 

در قانون کار جماوری اسالمی ایران به جز ماورد اشااره شاده در    پرسش:اوقات استراحت و صرر غذا و ادای فرضه نماز. پاسخ: 

قانون مرقوم پیش بینی خاص برای منظور داشتن اوقات استراحت و صرر غذا و ادای فریضه نماز در ساعات کار باه   333ماده 

اماه آن کماکاان معتبار و    عمل نیامده. بدیای است چنانچه در این زمینه از قبل کارگاه دارای عرر و روال خاصی بوده باشد اد

 جزء شرایط کار تلقی می گردد.

در صد بعنوان حق کار آموزی به صاندوق پرداخات مای کنناد,      3/2پرسش: طبق ضوابط قانون کار آموزی, کارفرمایان سالیانه 

آماوزی مای   چنانچه کار فرمایی کارگران خود را برای طی دوره های آموزشی به خارج از کشور اعزام نمایاد آیاا صاندوق کاار     

  درصد تخلیلی قائل شود یا خیر؟ 3/2بایستی در مورد اخذ 

 درصد.3/2درصد است نه  2پاسخ: حق کارآموزی 

 درصد به صندوق پرداخت نماید نه سالیانه. 2کارفرما باید به نسبت حقوق ماهیانه کارگران 

بناابر ایان اگار ام اان ایان امار در مراکاز         درصد برای باال بردن سطح ماارت کارگران اسات  2طبق قانون کارآموزی, دریافت 

 بایدصندوق کارآموزی هزینه اعزام کارگران به خارج را طبق ضوابطی بپردازد.‘آموزشی داخل کشور وجود نداشته باشد ظاهرا

 د.در صد منتلی خواهد ش 2دیه کند مسئله تخلیف در دریافت ‘اگر صندوق بپذیرد که هزینه کارآموزی را در خارج از کشور تا

 بیمه تامین اجتماعی و مزایای غیر مشمول بیمه

 منابع درآمد سازمان به شرح زیر می باشد: -26ماده 

به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق اسات کاه هلات در صاد آن بعااده       3133حق بیمه از اول مار ماه تا پایان سال 

 تامین خواهد شد بیمه شده و هجده درصد بعاده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت

 حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان .  درآمد

 وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون .

 کم اا و هدایا.

حق بیمه سام کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سام بیماه   3133از اول سال   -3تبصره 

 شده و کمک دولت کل حق بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می یابد.

نسبت مزد یا حقوقی کاه  در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کار فرما کار کند هر یک از کارفرمایان م للند به  -13ماده 

 می پردازند حق بیمه سام بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سام خود به سازمان پرداخت نمایند.

 جدیددرآمد( 3)بخشنامه شماره 



تبصره یک :مزایای نقدی غیر مشمول کسر حق بیمه عبارت است از : بازخرید ایام مرخصی, کمک عائله منادی طباق قاانون    "

هزینه سلر و فوق العاده ماموریت, عیدی , کمک هزینه مس ن و خوارباار در ایاام بیمااری ,      قانون تامین اجتماعی( 63)ماده 

حق شیر, پاداش, ناضت سواد آموزی, حق التضمین )کسر صندوق( خسارت اخراج و مزایای پایان کار و پاداش افازایش تولیاد   

 "یمه شدگان پرداخت می گردد مشمول کسر حق بیمه خواهد بودسایر مزایای نقدی که تحت هر عنوان به ب

مزایائی که بابت بازخرید ایام مرخصای ,کماک عائلاه منادی حاداکثر تاا        3102با توجه به اصالحیه مذکور از اول خرداد سال 

ناه سالر و فاوق    بیمه می باشاد( هزی   قانون تامین اجتماعی )مازاد بر آن مشمول کسر حق 63میزان قابل پرداخت طبق ماده 

فنای( حاق شایر,     301العاده ماموریت , عیدی , مابه التلاوت کمک هزینه مس ن و خواربار در ایام بیماری )موضوع بخشانامه  

پاداش, ناضت سواد آموزی , حق التضمین)کسر صندوق( خسارت اخراج و مزایای پایان کار و پاداش افازایش تولیاد باه بیماه     

کسر حق بیمه نبوده و سایر مزایای نقدی پرداختی به بیمه شدگان تحت هر عنوان مشمول شدگان پرداخت می گردد مشمول 

 کسر حق بیمه می باشد, لذا مقتضی است مراتب را به اطالع کارفرمایان رسانیده و طبق آن عمل گردد.

 .بایستی طبق ضوابط و دستور العملاای قبلی در این مورد عمل شود 02بدیای است قبل از خرداد سا 

 محاسبه ح م معادل

وقتی برای شخصی در یک ماه بیش از یک ح م به تاریخ اجرای متلاوت صادر می شود ح م معادل طبق فرمول زیر محاسابه  

 خواهد شد.

روز در نظر گرفته می شود پس اگر در یک ماه بیش از یک ح م صادر شود برآیند چند  13با توجه به این ه ح م ماهانه برای 

 روزه تبدیل می کنیم. 13ح م  ح م را به یک

A-             *مبلغ ح م اول13روزهای کارکرد ح م اول/ 

B-              *مبلغ ح م دوم13روزهای کارکرد ح م دوم/ 

C-              *مبلغ ح م سوم13روزهای کارکرد ح م سوم/ 

D-              روزهای کارکرد ح مN*مبلغ ح م 13ام/Nام 

 A+B+C+Dح م برآیند برابر است با 

ریال دومین ح م باه صادور و اجارای    3333333مبلغ  33/33/62آقای شخصی به صدور واجرای مثال: اولین ح م کارگزینی 

باه مبلاغ    23/32/62ریال و چاارمین ح ام  2333333به مبلغ  33/32/62ریال سومین ح م 3333333به مبلغ  33/32/62

 ساعت. 33لوب است محاسبه حقوق اردیباشت ماه با فرض کارکرد کامل و محاسبه اضافه کار ریال می باشد مط 2333333

روز باا   33روز باا ح ام دوم,    3روز بااح م اول ,   3شروع شده است پس  3/32/62چون دومین ح م از                    -

 3533330 م برآیناد برابار اسات باا     روز میباشاد پاس فرماول محاسابه ح ا      13روز با ح م چاارم که جمعا 33ح م سوم و 

(=A+B+C+D) 

-                   A-   311111=3*13/3333333   



-                   B-   233333=3*13/3333333 

-                   C-   333330 =33*13/2333333 

-                   D-   533330=33*13/2333333 

 13/3533330*13=2312221   حقوق ماه اردیباشت برابر است با                   -

 223/3533330*3,3*33=323332اضافه کاری برابر است با                    -

 تعریف در آمد حقوق

درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر )اعم از حقیقی یا حقوقی( در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشاتغال در  

 62انجام یافته بطور نقد یا غیر نقد تحصیل می ند مشمول مالیات بار در آماد حقاوق اسات.)ماده       حسب مدت یا کار ایران بر

 ق.م.م(

در آمد مشمول مالیات حقوق عبارتست از حقوق )مقرری یا مزد یا حقوق اصالی( و مزایاای   "مالیاتاای مستقیم  61بنا به ماده 

 مر قبل از وضع کسور و پس از وضع معافیت های مقرر در این قانون.مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مست

( قانون کار : مزد عبارتست از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آناا که در قباال انجاام کاار باه کاارگر      13به استناد ماده )

 پرداخت میشود.

 حقوق و مزایای مستمر نقدی شغلی شامل: -3/2

فوق العاده هاای   –مدد معاش  –حق ایاب و ذهاب  -حق مس ن –حق اوالد  –حق مقام  -غلیمزایای مستمر ش -حقوق تابت

 مرزی و . . . ( -ارزی -جدب -مسئولیت –شغل  –)بدی آب و هوا 

 مزایای مستمر غیر نقدی -2/2

 استلاده از مس ن واگذاری از طرر کارفرما )با اتاتیه و یا بدون اتاتیه(

 واگذاری از طرر کارفرما )با راننده و یا بدون راننده( استلاده از اتومبیل اختصاصی

 بن, . . . –سایر مزایای غیر نقدی مستمر از قبیل خوار و بار 

 مزایای غیر مستمر -1/2

 مزایای غیر مستمر باستناد قانون مالیاتاا و قانون کار عبارتند از:

وجوه پرداختی بابت لباس کاار و   -عیدی و پاداش آخر سال -پاداش انجام کار –هزینه سلر  –فوق العاده ماموریت  -اضافه کار

 باره وری –پاداش  –بازخرید مرخصی  –پرداختی های بابت هزینه درمان و معالجه کارکنان  –گذاردن آن   یا در اختیار

نان پرداخت و یا در اختیار آنان قارار  سایر مزایای غیر مستمر که طبق مقررات استخدامی یا قانون کار از طرر کارفرما به کارک

 داده میشود نظیر باره وری و کارانه.

 


