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شماره نود و پنج

آنچهمیخواهیدازبیمهوکاربدانید

محمد حسین قشقایی
کارشناس تامین اجتماعی

در انتهای ســال هســتیم و ســواالت متعددی در مورد عیدی
کارگری و ســنوات پایان خدمت به دســتمان رسیده که تالش
کردهایــم با پاســخ دادن بــه مهمترین آنها در این شــماره به
دغدغههای مربوط به این موارد که از قضا در اسفندماه فراگیری
زیادی هم دارند بپردازیم.
عیدی

مبلغی است که پایان هر سال بهعنوان پاداش پایان سال به کلیه
کارگران تعلق میگیرد .بر این اساس به کلیه کسانی که مشمول
قانون کار قرار میگیرند اعم از اینکه قرارداد آنها دائمی ،موقت،
ساعتی ،پارهوقت و ...باشد عیدی تعلق میگیرد .عیدی کارگری
معادل  2ماه حقوق مبناســت به شرطی که از سه برابر حداقل
حقوق تجاوز نکند .بر این اســاس مزایای رفاهی و انگیزهای از
قبیل کمکهزینه مسکن ،خواربار و کمک عایلهمندی ،پاداش
افزایش تولید و ســود ســاالنه جزو مزد ثابت و مبنا محســوب
نمیشــود .عیدی کارگران در ســال  95حداقل یک میلیون و
 624هزار تومان و حداکثر  2میلیون و  436هزار تومان است.
پرداخت بیش از مبلغ مذکور به موجب قانون مجاز نیست .عیدی
به ترتیب و میزانی که ذکر شد به کلیه مشموالن قانون کار که در
مراکز خصوصی ،شــرکتها ،کارگاهها و کارخانهها و همچنین
دستگاههای دولتی شــاغل هستند باید پرداخت شود .بنابراین
شاغالن بخش کارگری در دســتگاههای دولتی نیز با توجه به
پوشش قانون کار مطابق ضرایب فوق باید عیدی دریافت کنند.
کسانی که کمتر از  12ماه مشغول به کار بودهاند به میزان کارکرد
محق به دریافت عیدی هســتند .مثال به کســی کــه  8ماه در
کارگاهی اشتغال داشته است باید معادل هشت دوازدهم عیدی
پرداخت شــود .عیدی فقط شامل حال کسانی که تا پایان سال
کار کردهاند نمیشود بلکه کارگرانی که قبل از پایان سال از کار
آیا عیدی و سنوات پایان خدمت مشمول کسر حقبیمه
است؟

عیدی به میزانی که قانون کار تعیین کرده است (تا سه برابر حداقل
حقوق) از پرداخت حقبیمه معاف اســت ،به شــرطی که از یک
دوازدهم معافیت ساالنه کمتر باشد .از پرداخت مالیات نیز معاف
اســت ،ولی اگر از میزانی که قانون کار تعیین کرده بیشــتر باشد
مشمول  10درصد مالیات خواهد بود.

من تا بهمنماه جایی کار میکردم .قرارداد یکســاله
داشتم اما خودم کار را ترک کردم و تا آخر قرارداد که آخر
امسال بود نماندم .آیا عیدی و سنوات زمان تسویه به من
تعلق میگیرد؟

عیــدی بله ،ولی حق ســنوات با ترک کار و عــدم رعایت ترتیبات
استعفا تعلق نمیگیرد .ترک کار زمانی است که کارگر بدون اجازه
و بهطور خودســرانه رابطه کاری خــود را قطعکند یا از کارفرمای
خود مجوز کتبی یا شــفاهی بابت مرخصی دریافت نکرده باشد.

مشاور آتیهنو شرح میدهد:

همه آنچه باید درباره
عیدی و سنوات سال  95بدانید

سنوات یا پاداش پایان خدمت مبلغی است که کارگر هنگام فراغت از کار از قبیل بازنشستگی ،ازکارافتادگی ،فوت و استعفا و ...دریافت میکند و میزان آن معادل یک ماه آخرین حقوق پایه و مبنای کارگر است.

منفک شوند باز هم متناسب با میزان کارکرد باید عیدی بگیرند.
سنوات پایان خدمت

یکــی از مزایــای اجباری کــه کارفرما در هر حالــت موظف به
پرداخت آن به کارگر اســت حق سنوات است .سنوات یا پاداش
پایان خدمت مبلغی است که کارگر هنگام فراغت از کار از قبیل
مراجع حل اختالف وزارت کار موارد ترک کار را مشــمول دریافت
حق سنوات نمیدانند .همچنین رأی شماره  93/58/80مورخ
 1380/6/19هیئت عمومی دیــوان عدالت اداری محکومیت
کیفری مشــموالن قانون کار و عدم اشتغال به خدمت به واسطه
تعقیب در مراجع قضایی و یا تحمل مجازات قطعی را از مصادیق
ترک کار اعالم کرده است.
کارشناس رادیولوژی هستم که در مطبی خصوصی 5
سال به صورت پورسانت کار کردم و برایم بیمه ردشد .بعد
از  5سال به علت بچهدار شدن مجبور به ترک کار شدم.
پزشکی که من کارمندش بودم به من حق سنوات نداد و
گفتچونپورسانتیهستمبهمنسنواتتعلقنمیگیرد.
این کار کارفرما قانونی است یا خیر؟

به کلیه مشــموالن قانون کار به نسبت مدت کارکرد حق سنوات
تعلق میگیرد و نحوه پرداخت حقوق و دستمزد تاثیری در این مقرره
ندارد .بنابراین به پورسانتیها نیز حق سنوات باید پرداخت شود.

بازنشستگی ،ازکارافتادگی ،فوت و استعفا و ...دریافت میکند و
میزان آن معادل یک ماه آخرین حقوق پایه و مبنای کارگر است.
حق ســنوات طبق قانون باید هنگام قطع ارتباط کاری پرداخت
شود ،ولی پرداخت آن قبل از پایان اشتغال نیز منع قانونی ندارد
و علیالحساب به شمار میرود و از مبلغ نهایی هنگام انفکاک
خدمت کسر میشود .حق سنوات نیز همانند عیدی متناسب با
مدت  13سال است در شرکتی خارجی مشغول به کار
هســتم .در قرارداد کاری ما ذکر شده که این شرکت ما را
بیمه نمیکند ،ضمن اینکه مرخصی هم نداریم .هر سال
حقوق آن سال را بر  12تقسیم و بهعنوان سنوات آن سال
به ما پرداخت میکنند .آیا این مقدار ســنوات به حساب
میآید؟ یا میتوانیم برای ســنوات و عیــدی و ...هنگام
استعفا شکایت کنیم؟

طبــق قوانیــن و مقــررات کار و تامیناجتماعی هــم مرخصی
اســتحقاقی و هم بیمه کردن کارگران اجباری اســت و با توافق
نیز زایل نمیشــود .پرداخت ساالنه سنوات علیالحساب بوده و
قابلمحاســبه در پایان اشتغال خواهد بود .عیدی هم در صورتی
که پرداخت نشده باشد قابلشکایت در هیئتهای حل اختالف
است .در صورت شــکایت در مورد عیدی و سنوات ،کارفرما باید
رســید پرداخت مبالغ مذکور را به هیئتهــای حل اختالف ارائه
کند .در غیــر این صورت هیئتهای مذکــور رأی به بازپرداخت
آن خواهند داد .بنابراین کارفرمایان باید متوجه باشند که حتما در

مدت اشتغال قابل پرداخت است و در صورتی که کارگر فوت کند
به خانواده وی پرداخت میشود .حق سنوات جدا از مبلغی است
که ســازمان تامیناجتماعی برای کارگر و خانواده وی بهعنوان
مســتمری در نظر میگیرد .میزان حق سنوات نباید از حداقل
حقوق کارگری در سال مربوطه کمتر باشد ولی در قانون سقف
خاصی برای آن مقرر نشده است.
زمان پرداخت عیدی و سنوات به کارگران خود رسید مشخص با
امضاء و اثرانگشت اخذ نموده و آنها را نگهداری نمایند تا در مواقع
لزوم بتوانند ارائه نمایند.
نحوه محاســبه عیدی و ســنوات کارکنان ســاعتی و
پارهوقت چگونه است؟

مأخذ محاسبه حق ســنوات و عیدی در مورد کارگران مشمول
مقررات مزد ســاعتی و پارهوقت ،میانگین مجموع پرداختی به
آنها در آخرین  90روز کارکرد است.

کســی که پانزده روز در ســال مرخصی استعالجی
داشــته هنگام تسویهحســاب به او عیــدی ،پاداش و
ســنوات تعلق میگیــرد یا خیر؟ چه کســی بایــد آن را
پرداخت کند؟

بله ،باید توسط کارفرما پرداخت شود .مرخصی استعالجی همراه
با حقوق است .بنابراین مزایای دیگر هم به وی تعلق میگیرد.
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