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فني و درآمد

اداره کل استان ...
به پیوست تصششویر بخشششنامه شششماره  249200مششورخ  94/12/22وزارت تعششاون ،کششار و رفششاه اجتمششاعی موضششوع
تصویبنامه جلسه مورخ  94/12/18شورایعالی کار درخصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال 1395و سایر سششطوح
دستمزدی ارسال و به تبع آن میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه در سال  1395بشششرح ذیششل اعل م و
واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلع رسانی لز م به کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتمششاعی ،مراتششب را بششه هنگششا م
دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند.
 - 1حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی )به اسششتثناء راننششدگان
یگردد.
لسونقل عمومی بین شهری و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوعس( دسرسال  1395مبلغ  270/722سریال اعل م م س
حم س
ییابد.
 -2سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال  ،1394معادل  14درصد بشرح ذیل افزایش م س
مزد روزانه شغل در سال ×1/14) =1395آخرین مزد روزانه شغل در سال (1394
مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه کمتر نباشد.

ضمن ًا مبنای پرداخت حق بیمه آن گروه از بیمه شدگان اختیاری که مبنششای پرداخششت حششق بیمششه آنششان در سششال
 1394از رقم روزانسه  270/722ریال بیشتر می باشد ،هماننششد سششایر سششطوح دسششتمزدی مشششروط براینکششه از حششداقل
دستمزد روزانه به مبلغ  270/722ریال کمتر نباشد ،افزایش یافته و کسر حق بیمه از مزایای نقدی مشمول نیز طبق
آئین نامه اجرائی ماده  39قانون تأمین اجتماعی و با رعایت بخشنامه های  5و  5/1جدید درآمد خواهد بود.
 -3با توجه به اینکه طبق بند  3تصویبنامه شورایعالی کار مقرر گردیده ماهیانه مبلغ  1/100/000ریال کمششک هزینششه
اقل م مصرفی خانوار ،به عنوان مزایای رفاهی و انگیزسهای ازسششوی کارفرمایششان بششه کلیششه کششارگران اعششم از دائم و مششوقت
پرداخت گردد ،لذا کارفرمایان ذیربط میبایست به هنگا م تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ مزبور در ستون
مزایای مشمول بهمراه سایر اقل م و همچنین کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن اقدا م نمایند.
 - 4کلیه پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ  1395/1/1بششه بعششد
می باشد با رعایت حداقل دستمزد سال 1395خواهد بود .همچنین پرداختیهای آن دسته از مقششرری بگیششران سششنوات
قبل که درسال  1395ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال  1395می باشد تا مبلغ حداقل دستمزد
سال  1395ترمیم می گردد.
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 - 5به هنگا م محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجا م شده مربوط به قبل از /1
 1395/1دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه ) 270/722ریال( درج گردیششده اسششت ،چنششانچه در سششال 1395
کارفرما لیست و حق بیمه بیمه شدگان مذکور را ارسال نکند و یا در لیستهای ارسالی ترک کششار آنهششا را اعل م ننمایششد،
باید دستمزد آنها بشرح بند  2تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماههششایی کششه لیسششت آن ارسششال نشششده اسششت
قرارگیرد.
 - 6دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری معادل
 351/940ریال ،بابت رانندگان مینی بوس و سواری معادل 297/800ریال ،سایر رانندگان و رانندگان تاکسی ،وانت بار
و مینی بوس درون شهری معادل  270/722سریال تعیین می گردد.
 -7با توجه به بخشنامه شماره  7/4مشترک فنی و درآمد ،حق بیمه کارگران ساختمانی براسششاس سششطح مهششارت اعل م
شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضششرائب  ،1/2ش 1/3و  1/4برابششر
حداقل دستمزد سال  94به ترتیب برای کارگران درجه سه) 324/870ریال( ،درجه دو)351/940ریال( و درجه یک)0
یگردد.
379/10ریال( محاسبه و وصول م س
 با عنایت به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امناء محتر م سازمان تامین اجتماعی حداکثر دستمزد8
روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری  7برابر حداقل دستمزد روزانه معادل  1/895/054ریال تعییششن و رعششایت
موضوع در ماههای  30 ، 31و  29روزه الزامی می باشد.
مسئول حسن اجرای مفاد این دستور اداری ،مدیران کل ،معاونین ،روساء و کارشناسان ارشششد اسششتانی و مسششئولین
واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.

محمدحسن زدا
معاون فني و درآمد
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