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و  دولتي  هاي  دستگاه  و  کارفرمايان  کارگران،  مشارکت  و  همکاري  ميزان  و  نحوه   : تبصره   2 
نوع کارگاه هاي بزرگ مشمول اين ماده طبق آيين نامه اي خواهد بود که توسط وزارتين کار و 

رفاه اجتماعي و راه و شهرسازي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
اداي  براي  قانون مکلف اند در کارگاه، محل مناسب  اين  ماده   150    :  کليه کارفرمايان مشمول 
فريضه نماز ايجاد نمايند و نيز در ايام ماه مبارک رمضان براي تعظيم شعاير مذهبي و رعايت حال 
روزه داران بايد شرايط و ساعات کار را با همکاري انجمن  اسالمي  و شوراي  اسالمي  کار و يا ساير 
نمايندگان قانوني کارگران طوري تنظيم  نمايند که اوقات کار مانع فريضه روزه نباشد. همچنين 

مدتي از اوقات کار را براي اداي فريضه نماز و صرف افطار يا سحري، اختصاص دهند.
ماده   151    : در کارگاه هايي که براي مدت محدود به منظور انجام کاري معين )راه سازي و مانند 
و  مناسب  غذاي  وعده  سه  موظف اند  کارفرمايان  مي شوند،  جاد  اي مسکوني  مناطق  از  دور  آن( 
ارزان قيمت )صبحانه، نهار و شام( براي کارگران خود فراهم نمايند، که حداقل يک وعده آن بايد 
غذاي گرم باشد. در اين قبيل کارگاه ها به اقتضاي فصل، محل و مدت کار، بايد خوابگاه مناسب 

نيز براي کارگران ايجاد شود.
ماده   152    :  درصورت دوري کارگاه و عدم تکافوي وسيله نقليه عمومي ، صاحب کار بايد براي 

رفت و برگشت کارکنان خود وسيله نقليه مناسب در اختيار آنان قرار دهد.
ماده   153    :  کارفرمايان مکلف اند براي ايجاد و اداره امور شرکت هاي تعاوني کارگران کارگاه خود، 

تسهيالت الزم را از قبيل محل، وسايل کار و امثال اينها فراهم نمايند.
تبصره   :  دستورالعمل هاي مربوط به نحوه اجرای اين ماده با پيشنهاد شوراي عالي کار به تصويب 

وزير کار و امور اجتماعي خواهد رسيد.

ماده   154    : کليه کارفرمايان موظف اند با مشارکت وزارت کار و رفاه اجتماعي و سازمان تربيت بدني 
کشور، محل مناسب براي استفاده کارگران در رشته هاي مختلف ورزش ايجاد نمايند.

تبصره   :  آيين نـامه نحوه ايجاد و ضوابط مربوط بـه آن و همچنين مدت شرکت کـارگـران در 
مسابقات قهرمـاني ورزشي يا هنري و ساعات متعارف تمرين، توسط وزارت کار و رفاه اجتماعي و 

سازمان تربيت بدني کشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده   155    : کليه کـارگاه ها موظف اند برحسب اعالم وزارت کار و رفاه اجتماعي و با نظارت اين 
وزارت و سازمان هـاي مسئول در امر سوادآمـوزي بـزرگساالن، به ايجاد کالس هاي سوادآموزي 
بپردازند. ضوابط نحوه اجراي اين تکليف، چگونگي تشکيل کالس، شرکت کارگران در کالس، 
اجتماعي و نهضت  رفاه  و  توسط وزارت کـار  ران و ساير مـوارد آن مشترکـاً  انتخاب آموزش يا

سوادآمـوزي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره  : شرط ورود کارگران بـه دوره هـاي مراکز کـارآمـوزي، حـداقل داشتن گـواهي نامه نهضت 

سوادآموزي يا معادل آن است.
ماده   156   : دستورالعمل هـاي مربوط بـه تأسيسات کـارگـاه از نظر بهداشت محيط کـار مـانند 
غذاخوري، حمام و دستشويي برابر آيين نامه اي خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکي تصويب و به مرحله اجرا درخواهد آمد.
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 فصل نهم : مراجع حل اختالف

ماده   157   : هرگونه اختالف فردي بين کارفرما و کارگر يا کارآموز که ناشي از اجراي اين قانون 
و ساير مقررات کار، قرارداد کارآموزي، موافقت نامه هاي کارگاهي يا پيمان هاي دسته جمعي کار 
باشد، در مرحله اول از طريق سازش مستقيم بين کارفرما و کارگر يا کارآموز و يا نمايندگان آنها 
در شوراي اسالمي کار و درصورتي که شوراي اسالمي کار در واحدي نباشد، از طريق انجمن صنفي 
کارگران و يا نماينده قانوني کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و درصورت عدم سازش 

از طريق هيئت هاي تشخيص و حل اختالف به ترتيب آتي رسيدگي و حل و فصل خواهد شد. 
ماده   158   : هيئت تشخيص مذکور در اين قانون از افراد ذيل تشکيل مي شود   : 

1  يک نفر نماينده وزارت کار و رفاه اجتماعي. 
2  يک نفر نماينده کارگران به انتخاب کانون هماهنگي شوراهاي اسالمی  کار استان. 

3  يک نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب کانون انجمن هاي صنفي کارفرمايان استان در 
صورت لزوم و با توجه به ميزان کار هيئت ها، وزارت کار و رفاه اجتماعي مي تواند نسبت به تشکيل 

چند هيئت تشخيص در سطح هر استان اقدام نمايد. 
تبصره : کارگري که مطابق نظر هيئت تشخيص بايد اخراج شود، حق دارد نسبت به اين تصميم 

به هيئت حل اختالف مراجعه و اقامه دعوي نمايد. 
و  االجرا مي گردد  ابالغ آن الزم  تاريخ  از  از 15 روز  : راي هيئت هاي تشخيص پس  ماده   159   
درصورتي که ظرف مدت مذکور يکي از طرفين نسبت به رأي مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض 
خود را کتباً به هيئت حل اختالف تقديم مي نمايد و رأي هيئت حل اختالف پس از صدور قطعي 

و الزم االجرا خواهد بود. نظرات اعضای هيئت بايستي در پرونده درج شود. 
انتخاب کانون هماهنگي  از سه نفر نماينده کارگران به  ماده   160   : هيئت حل اختالف استان 
شوراهاي اسالمی کار استان يا کانون انجمن هاي صنفي کارگران و يا مجمع نمايندگان کارگران 
و سه نفر نماينده کارفرمايان به انتخاب مديران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده دولت )مدير 
کل کار و رفاه اجتماعي، فرماندار و رئيس دادگستري محل و يا نمايندگان آنها( براي مدت 2    سال 
با توجه به ميزان کار هيئت ها، وزارت کار و رفاه اجتماعي   تشکيل مي گردد. درصورت لزوم و 

مي تواند نسبت به تشکيل چند هيئت حل اختالف در سطح استان اقدام نمايد. 
ماده   161   : هيئت هاي حل اختالف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد الزم در محل واحدهاي 

کار و رفاه اجتماعي و حتي االمکان خارج از وقت اداري تشکيل خواهد شد. 
ماده   162   : هيئت هاي حل اختالف از طرفين اختالف براي حضور در جلسه رسيدگي کتباً دعوت  
مي کنند. عدم حضور هريک از طرفين يا نماينده تام االختيار آنها مانع رسيدگي و صدور رأي 
تـوسط هيئت نيست، مگـر آنـکـه هيئت حضور طرفين را ضروري تشخيص دهد. در اين صورت 
فقط يک نوبت تجديد دعوت مي نمايد. در هرحال هيئت حتي االمکان ظرف مدت يک ماه پس از 

وصول پرونده، رسيدگي و رأي الزم را صادر  مي نمايد. 
ماده   163   : هيئت هاي حل اختالف مي توانند درصورت لزوم از مسئولين و کارشناسان انجمن ها و 
شوراهاي اسالمی  واحدهاي توليدي، صنعتي، خدماتي و کشاورزي دعوت به عمل آورند و نظرات 

و اطالعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمايند. 
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چگونگي  و  اختالف  حل  و  تشخيص  هاي  هيئت  اعضای  انتخاب  به  مربوط  مقررات  ماده   164   : 
تشکيل جلسات آنها توسط شوراي عالي کار تهيه و به تصويب وزير کار و رفاه اجتماعي خواهد 

رسيد. 
حکم  داد،  تشخيص  غيرموجه  را  کارگر  اخراج  اختالف،  حل  هيئت  که  درصورتي  ماده   165   : 
غير  در  و  اخراج صادر مي کند  تاريخ  از  را  او  پرداخت حق السعي  و  اخراجي  کارگر  به  بازگشت 
اين صورت )موجه بودن اخراج(، کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ميزان مندرج در ماده )27( 

اين قانون خواهد بود. 
تبصره : چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، کارفرما مکلف است که براساس سابقه 

خدمت کارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق به وي بپردازد. 
ماده   166   : آرای قطعي صادره از طرف مراجع حل اختالف کار، الزم االجرا بوده و به وسيله اجراي 
احکام دادگستري به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آيين نامه اي 
خواهد بود که به پيشنهاد وزارتين کار و رفاه اجتماعي و دادگستري به تصويب هيئت وزيران  

مي رسد.  

 فصل دهم : شورای عالی کار

ماده   167   : در وزارت کار و رفاه اجتماعي شورايي به نام شوراي عالي کار تشکيل  مي شود. وظيفه 
شورا انجام کليه تکاليفي است که به موجب اين قانون و ساير قوانين مربوطه به عهده آن واگذار 

شده است. 
اعضاي شورا عبارت اند از : 

الف( وزير کار و رفاه اجتماعي، که رياست شورا را به عهده خواهد داشت. 
ب( دو نفر از افراد بصير و مطلع در مسائل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزير کار و رفاه  اجتماعي 

و تصويب هيئت وزيران که يک نفر از آنان از اعضاي شوراي عالي صنايع انتخاب خواهد شد. 
ج( سه نفر از نمايندگان کارفرمايان )يک نفر از بخش کشاورزي( به انتخاب کارفرمايان. 

عالي  کانون  به  انتخاب  کشاورزي(  بخش  از  نفر  )يک  کارگران  نمايندگان  از  نفر  سه  د( 
شوراهاي  اسالمی کار. 

شوراي عالي کار از افراد فوق تشکيل که به استثنای وزير کار و رفاه اجتماعي بقيه اعضای آن براي 
مدت دو سال تعيين و انتخاب مي گردند و انتخاب مجدد آن بالمانع است. 

تبصره : هر يک از اعضای شرکت کننده در جلسه داراي يک رأي خواهند بود. 
ماده   168   : شوراي عالي کار هر ماه حداقل يک بار تشکيل جلسه مي دهد. در صورت ضرورت، 
جلسات فوق العاده به دعوت رئيس و يا تقاضاي سه نفر از اعضاي شورا تشکيل مي شود. جلسات 
شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسميت مي يابد و تصميمات آن با اکثريت آرا معتبر خواهد بود. 
و  کارگري  مسائل  کارشناسان  دائمي  است.  دبيرخانه  يک  داراي  کار  عالي  شوراي  ماده   169   : 
اقتصادي و اجتماعي و فني دبيرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرايط کار و ديگر اطالعات 

مورد نياز را تهيه و در اختيار شوراي عالي کار قرار  مي دهند. 
تبصره : محل دبيرخانه شوراي عالي کار در وزارت کار و رفاه اجتماعي است. مسئول دبيرخانه به 
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پيشنهاد وزير کار و رفاه اجتماعي و تصويب شوراي عالي کار انتخاب مي شود، که به عنوان دبير 
شورا، بدون حق رأي در جلسات شوراي عالي کار شرکت خواهد کرد. 

ماده   170   : دستورالعمل هاي مربوط به چگونگي تشکيل و نحوه اداره شوراي عالي کار و وظايف 
دبيرخانه شورا و همچنين نحوه انتخاب اعضای اصلي و علي البدل کارگران و کارفرمايان در شوراي 
عالي کار به موجب مقرراتي خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط 

وزير کار و رفاه اجتماعي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.  

 فصل یازدهم: جرایم و مجازات ها

ماده   171   : متخلفان از تکاليف مقرر در اين قانون، حسب مورد مطابق مواد آتي با توجه به شرايط 
و امکانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس يا جريمه نقدي و يا هر دو محکوم خواهند شد. 
درصورتي که تخلف از انجام تکاليف قانوني سبب وقوع حادثه اي گردد که منجر به عوارضي مانند 
نقص عضو و يا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است عالوه بر مجازات هاي مندرج در اين فصل، 

نسبت به اين موارد طبق قانون تعيين تکليف نمايد. 
ماده   172   : کار اجباري با توجه به ماده )6( اين قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف عالوه 
بر پرداخت اجرت المثل کار انجام يافته و جبران خسارت، با توجه به شرايط و امکانات خاطي و 
مراتب جرم به حبس از 91 روز تا يک سال و يا جريمه نقدي معادل 50 تا 200 برابر حداقل 
مزد روزانه محکوم خواهد شد. هرگاه چند نفر به اتفاق يا از طريق يک مؤسسه، شخصي را به کار 
پرداخت  مسئول  مشترکاً  و  محکوم  فوق  هاي  مجازات  به  متخلفان  از  هريک  بگمارند  اجباري 
اجرت المثل خواهند بود. مگر آنکه مسبب اقوي از مباشر باشد، که در اين صورت مسبب شخصاً 

مسئول است. 
تبصره : چنانچه چند نفر به طور جمعي به کار اجباري گمارده شوند متخلف يا متخلفين عالوه بر 
پرداخت اجرت المثل، با توجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور 

در اين ماده محکوم خواهند شد. 
ماده   173   : متخلفان از هريک از موارد مذکور در مواد )149(  ـ )151(   ـ )152(   ـ )153(   ـ )154(

ـ )155( و قسمت دوم ماده )78(، عالوه بر رفع تخلف در مهلتي که دادگاه با کسب نظر نماينده 
در  کارگاه،  و حجم  کارگران  تعداد  به  توجه  با  کرد،  خواهد  تعيين  اجتماعي  رفاه  و  کار  وزارت 
يکصد  تا  هفتاد  از  نقدي  پرداخت جريمه  به  تخلف  بار  هر  براي  نفر  از 100  کمتر  کارگاه هاي 
و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمي  يک کارگر در تاريخ صدور حکم محکوم خواهند شد و 
به ازاي هر صد نفر کارگر اضافي در کارگاه، 10 برابر حداقل مزد به حداکثر جريمه مذکور اضافه 

خواهد شد. 
ماده   174   : متخلفان از هر يک از مواد مذکور در مواد )38( ـ )45( ـ )59( و تبصره ماده )41(، 
براي هر مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق کارگر و يا هر دو در مهلتي 
که دادگاه با کسب نظر نماينده وزارت کار و رفاه اجتماعي تعيين خواهد کرد، به ازاي هر کارگر 

  به ترتيب ذيل محکوم خواهند شد :
1 براي تا 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر. 

2  براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 5 تا10 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر. 
3 براي باالتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 2 تا 5  برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر. 
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ماده   175   : متخلفان از هريک از موارد مذکور در مواد )78( )قسمت اول(- )80(- )81(- )82( 
و )92( براي هر مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق کارگر و يا هر دو در 
مهلتي که دادگاه با کسب نظر نماينده وزارت کار و رفاه اجتماعي تعيين خواهد کرد، به ازاي هر 

کارگر به ترتيب ذيل محکوم خواهند شد : 
1  براي تا 10 نفر، 30 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر. 

2  براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر. 
3  براي باالتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 5 تا10 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر. 
در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور از 1/1 تا 1/5 برابر حداکثر جرايم نقدي فوق و يا به حبس 

از 19 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد. 
ماده   176   : متخلفان از هريک از موارد مذکور در مواد )52(- )61(- )75(- )77(- )79(- )83(- 
)84( و )91( براي هر مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق کارگر يا هر دو 
در مهلتي که دادگاه با کسب نظر نماينده وزارت کار و رفاه اجتماعي تعيين خواهد کرد، به ازاي 

هر کارگر به ترتيب ذيل محکوم خواهند شد : 
1  براي تا 10 نفر، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر. 

2  براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر. 
3  براي باالتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر. 

در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد. 
ماده   177   : متخلفان از هريک از موارد مذکور در مواد )87(- )89( )قسمت اول ماده( و )90( 
براي هر مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق کارگر و يا هر دو در مهلتي 
که دادگاه با کسب نظر نماينده وزارت کار و رفاه اجتماعي تعيين خواهد کرد، به حبس از 91 

تا120 روز و يا جريمه نقدي به ترتيب ذيل محکوم خواهند شد : 
1  در کارگاه هاي تا 10 نفر، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر. 

2  در کارگاه هاي 11 تا 100 نفر، 500 تا 1،000 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر. 
3  در کارگاه هاي 1،000 نفر به باال، 800  تا1،500 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر. 

در صورت تکرار تخلف، متخلفان به حبس از 121 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد. 
ماده 178   : هر کس، شخص يا اشخاصي را با اجبار و تهديد وادار به قبول عضويت در تشکل هاي 
کارگري يا کارفرمايي نمايد، يا مانع از عضويت آنها در تشکل هاي مذکور گردد و نيز چنانچه از 
ايجاد تشکل هاي قانوني و انجام وظايف قانوني آنها جلوگيري نمايد، با توجه به شرايط و امکانات 
خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاريخ صدور 

حکم يا حبس از 91 روز تا 120 روز و يا هر دو محکوم خواهد شد. 
ماده 179   : کارفرمايان يا کساني که مانع ورود و انجام وظيفه بازرسان کار و مأموران بهداشت 
کار به کارگاه هاي مشمول اين قانون گردند يا از دادن اطالعات و مدارک الزم به ايشان خودداري 
کنند در هر مورد با توجه به شرايط و امکانات خاطي به پرداخت جريمه نقدي از 100 تا 300 
برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعيت حکم و در صورت تکرار به حبس از 91 روز تا 120 

روز محکوم خواهند شد. 
ماده 180   : کارفرماياني که برخالف مفاد ماده )159( اين قانون از اجراي به موقع آرای قطعي 
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و الزم االجراي مراجع حل اختالف اين قانون خودداري نمايند، عالوه بر اجراي آرای مذکور، با 
توجه به شرايط و امکانات خاطي به جريمه نقدي از20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر 

محکوم خواهند شد. 
ماده 181   : کارفرماياني که اتباع بيگانه را که فاقد پروانه کارند و يا مدت اعتبار پروانه کارشان 
منقضي شده است به کار گمارند و يا اتباع بيگانه را در کاري غير از آنچه در پروانه کار آنها قيد 
شده است بپذيرند و يا در مواردي که رابطه استخدامي تبعه بيگانه با کارفرما قطع مي گردد مراتب 
را به وزارت کار و رفاه اجتماعي اعالم ننمايند، با توجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرم 

به مجازات حبس از 91  روز تا 180روز محکوم خواهند شد. 
ماده 182   : کارفرمايانی که بر خالف مفاد ماده )192( اين قانون از تسليم آمار و اطالعات مقرر به 
وزارت کار و رفاه اجتماعي خودداري نمايند، عالوه بر الزام به ارائه آمار و اطالعات مورد نياز وزارت 
کار و رفاه اجتماعي، در هر مورد با توجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي 

از 50  تا 250 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد. 
ماده 183   : کارفرماياني که برخالف مفاد ماده )148( اين قانون از بيمه نمودن کارگران خود 
خودداري نمايند، عالوه بر تأديه کليه حقوق متعلق به کارگر )سهم کارفرما( با توجه به شرايط 
و امکانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوط محکوم 

خواهند شد. 
ماده 184   : در کليه مواردي که تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد اجرت المثل کار انجام شده 
و طلب و خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود، ولي مسئوليت جزايي اعم از حبس، 
جريمه نقدي و يا هر دو حالت متوجه مديرعامل يا مديرمسئول شخصيت حقوقي است که تخلف 

به دستور او انجام گرفته است و کيفر درباره مسئولين مذکور اجرا خواهد شد. 
ماده 185   : رسيدگي به جرايم مذکور در مواد )171( تا )184( در صالحيت دادگاه هاي کيفري 

دادگستري است. رسيدگي مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. 
ماده 186   : جرايم نقدي مقرر در اين قانون به حساب مخصوصي در بانک واريز خواهد شد و 
اين وجوه تحت نظر وزير کار و رفاه اجتماعي به موجب آيين نامه اي که به تصويب هيئت وزيران  

مي رسد، جهت امور رفاهي، آموزشي و فرهنگي کارگران به مصرف خواهد رسيد. 

فصل دوازدهم: مقررات متفرقه

 قانون ماليات بر درآمد حقوق
ماده 82   : درآمدي که شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر )اعم از حقيقي يا حقوقي( در قبال 
تسليم نيروي کار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا کار انجام يافته به طور نقد يا غيرنقد 

تحصيل مي کند مشمول ماليات بردرآمد حقوق است.
تبصره : درآمد حقوقي که در مدت مأموريت خارج از کشور )از طرف دولت جمهوري اسالمی ايران 
حقوق  درآمد  بر  ماليات  مشمول  مي شود  عايد شخص  ايراني  منابع  از  ايران(  مقيم  اشخاص  يا 

مي باشد.
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ماده 83   : درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از:
حقوق )مقرري يا مزد، يا حقوق اصلي( و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غيرمستمر قبل 

از وضع کسور و پس از کسر معافيت هاي مقرر در اين قانون.
تبصره : درآمد غيرنقدي مشمول ماليات حقوق به شرح زير تقويم و محاسبه مي شود:

الف( مسکن با اثاثيه معادل 25 درصد و بدون اثاثيه 20 درصد حقوق و مزاياي مستمري نقدي 
)به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده 91 اين قانون( در ماه پس از وضع وجوهي که از 

اين بابت از حقوق کارمند کسر مي شود.
ب( اتومبيل اختصاصي با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزاياي 
مستمر نقدي )به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده 91 اين قانون( در ماه پس از کسر 

وجوهي که از اين بابت از حقوق کارمند کسر مي شود.
ج( ساير مزاياي غيرنقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت کننده حقوق.

ماده 84   : تا ميزان يکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده )1( قانون 
نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ درآمد ساالنه مشمول ماليات حقوق 
کليه حقوق بگيران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از يک يا چند منبع از پرداخت ماليات 

معاف مي شود. 
تبصره : ميزان معافيت موضوع اين ماده در مورد کارکناني که حقوق آنها توسط وزارتخانه ها و 
سازمان ها و مؤسسات و شرکت هاي دولتي و شهرداري ها و يا از محل اعتبارات دولتي پرداخت  

مي گردد درصورت داشتن افراد تحت تکفل به هشتصد و چهل هزار ريال افزايش مي يابد.
ماده 85   :  نرخ ماليات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت 
کارکنان دولت مصوب 13 شهريور 1370 پس از کسر معافيت هاي مقرر در اين قانون به نرخ 
مقطوع ده درصد )10%( و در مورد ساير حقوق بگيران نيز پس از کسر معافيت هاي مقرر در اين 
قانون تا مبلغ چهل ودو ميليون )42،000،000 ( ريال به نرخ ده درصد )10%( و نسبت به مازاد 

آن به نرخ هاي مقرر در ماده )131( اين قانون خواهد بود.
ماده 86   :  پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مکلف اند ماليات متعلق را 
طبق مقررات ماده )85( اين قانون محاسبه و کسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن 
نام و نشاني دريافت کنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه هاي 

بعد فقط تغييرات را صورت دهند.
تبصره : پرداخت هايي که از طرف غير از پرداخت کنندگان مقرري مزد حقوق اصلي به عمل  مي آيد 
پرداخت کنندگان اين قبيل وجوه مکلف اند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را بدون رعايت معافيت 
موضوع ماده )84( اين قانون به نرخ هاي مقرر در ماده )85( اين قانون محاسبه و کسر و ظرف سي 
روز با صورتي حاوي نام و نشاني دريافت کنندگان و ميزان آن به اداره امورمالياتي محل پرداخت 

کنند.
ماده 87   :  اضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد 
شد مشروط بر اينکه بعد از انقضاي تيرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبي حقوق بگير 

از اداره امور مالياتي محل سکونت مورد مطالبه قرار گيرد.
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اداره امور مالياتي مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگي هاي الزم 
را معمول و درصورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن بدهي قطعي ديگر در آن اداره امور مالياتي 

نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصولي هاي جاري اقدام کند.
درصورتي که درخواست کننده بدهي قطعي مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي به حساب بدهي 

مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.
ماده 88   : درمواردي که از اشخاص مقيم خارج که در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق 
ماليات  حقوق  دريافت  تاريخ  از  روز  سي  ظرف  مکلف اند  حقوق  دريافت کنندگان  شود  دريافت 
متعلق را طبق مقررات اين فصل به اداره امور مالياتي محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تيرماه 
سال بعد اظهارنامه مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به اداره امور مالياتي مزبور تسليم 

نمايند.
ماده 89   : صدور پروانه خروج از کشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه، به 
استثناي کساني که طبق مقررات اين قانون از پرداخت ماليات معاف مي باشند، موکول به ارائه 
مفاصا حساب مالياتي يا تعهد کتبي کارفرماي اشخاص حقوقي ايراني طرف قرارداد با کارفرماي 

اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي ثالث ايراني است.
ماده 90   : در مواردي که پرداخت کنندگان حقوق، ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا 
يا در مورد  بگير،  اشتغال حقوق  مالياتي محل  امور  اداره  نمايند،  واقعي پرداخت  از ميزان  کمتر 
مشموالن تبصره ماده )82( اين قانون، اداره امور مالياتي محل پرداخت کننده حقوق مکلف است 
ماليات متعلق را به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در 
حکم مؤدي مي باشند به موجب برگ تشخيص با رعايت مهلت مقرر در ماده )157( اين قانون 

مطالبه کند. حکم اين ماده نسبت به مشموالن ماده )88( اين قانون نيز جاري خواهد بود.
ماده 91   : درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است:

1 رؤسا و اعضاي مأموريت هاي سياسي خارجي در ايران ورؤسا و اعضاي هيئت هاي نمايندگي 
معامله  ه شرط  ب متبوع خود  دولت  از  دريافتي  درآمد حقوق  به  نسبت  دول خارجي  فوق العاده 
متقابل و همچنين رؤسا و اعضاي هيئت هاي نمايندگي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي 
آن در ايران نسبت به درآمد حقوق دريافتي از سازمان و مؤسسات مزبور درصورتي که تابع دولت 

جمهوري اسالمی ايران نباشند.
مؤسسات  کارمندان  همچنين  و  ايران  در  خارجي  کنسولي  مأموريت هاي  اعضاي  و  رؤسا   2
فرهنگي دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.
3 کارشناسان خارجي که با موافقت دولت جمهوري اسالمی ايران از محل کمک هاي بالعوض 
فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي و يا مؤسسات بين المللي به ايران اعزام  مي شوند 

نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا مؤسسات بين المللي مذکور.
4 کارمندان محلي سفارتخانه ها و کنسولگري ها و نمايندگي هاي دولت جمهوري اسالمی ايران 
در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت جمهوري اسالمی ايران درصورتي که داراي 

تابعيت دولت جمهوري اسالمی ايران نباشند به شرط معامله متقابل.
5 حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت 
و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده که در 

موقع بازنشستگي يا از کارافتادگي به حقوق بگير پرداخت  مي شود.
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6 هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل.
7 مسکن واگذاري در محل کارگاه يا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه هاي ارزان قيمت 

سازماني در خارج از محل کارگاه يا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار مي گيرد.
8 وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن.

9 عيدي ساالنه يا پاداش آخر سال جمعاً معادل يک دوازدهم ميزان معافيت مالياتي موضوع 
ماده ) 84 ( اين قانون.

يا به موجب آيين نامه هاي خاص در اختيار مأموران  با اجازه قانوني  10 خانه هاي سازماني که 
کشوري گذارده مي شود.

11  وجوهي که کارفرما بابت هزينه معالجه کارکنان خود يا افراد تحت تکفل آنها مستقيماً يا 
به وسيله حقوق بگير به پزشک يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

12  مزاياي غيرنقدي پرداختي به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده )84( 
اين قانون.

انتظامي،  و  نظامي  از  اعم  ايران  اسالمی  جمهوري  مسلح  نيروهاي  پرسنل  حقوق  درآمد   13
مشموالن قانون استخدامي وزارت اطالعات و جانبازان انقالب اسالمی  و جنگ تحميلي و آزادگان.

ماده 92   : پنجاه درصد )50%   ( ماليات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه يافته طبق 
فهرست سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور بخشوده مي شود.

تبصره :  بدهي ماليات بر درآمد حقوق کادر نظامی و انتظامي تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده  
مي شود.

 فصل چهار

1 آيا کارگر مي تواند با کارفرما براي انجام کار در روز جمعه بدون تعطيل يک روز ديگري از 
هفته موافقت داشته باشد؟

و  بوده  اجباري  کار  قانون  مشمول  کارگران  کليه  براي  هرحال  در  هفتگي  تعطيل  از  ه  استفاد
به کارگيري کارگران حتي با جلب رضايت و توافق کتبي آنها و يا در شرايط استثنايي و اضطراري 
در روز تعطيل هفتگي برخالف حکم صريح قانون خواهد بود. بديهي است چنانچه به داليل مورد 
اشاره در ماده 62 قانون کار، کارگر در روز جمعه اشتغال به کار داشته باشد، حتي در موارد خاص 

ـ   ترتيب مقرر در تبصره يک ماده يادشده الزامي مي باشد. و به طور موردي 
2 آيا مي توان تعطيل هفتگي جمعه را بدون توافق کارگر به روز معين ديگري در هفته انتقال 

داد؟
تعطيل يک روز معين در هفته به عنوان تعطيل هفتگي در همه حال و بدون هيچ استثنايي اجباري 
بوده و اين تعطيل علي االصول در روز »  جمعه« خواهد بود و تغيير آن به روز ديگري در هفته 
چنانچه در امور مربوط به خدمات عمومي نبوده و نوع و يا ضرورت کار نيز آن را ايجاب نکند 
)که درصورت بروز اختالف در اين زمينه حل آن با مراجع حل اختالف مي باشد( صرفاً با توافق 

طرفين امکان پذير است.
3 در کارگاهي که داراي تعطيالت تابستاني است تعدادي از کارگران بنا  به ضرورت به کار خود 
در واحد ادامه مي دهند وضعيت اين قبيل کارگران در ارتباط با مرخصي و يا اضافه کاري به چه 

ترتيب خواهد بود؟
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از  بخشي  کارگاه  معمول  عرف  براساس  يا  و  توافق  طبق  موردنظر  تابستاني  تعطيالت  چنانچه 
مرخصي استحقاقي ساالنه موضوع ماده 64 قانون کار بوده باشد کار برخي از کارکنان متضمن 
اين معني است که آنان مي بايد ايام ديگري از سال را از مرخصي استحقاقي خود استفاده نمايند 
از مرخصي ساالنه کارگران درنظر  ياد شده جدا  تابستاني  تعطيالت  بديهي است درصورتي که 
گرفته شده باشد چنانچه برخي از کارگران در اين مدت در کارگاه کار کرده باشند هر ساعت 
کار آنها در اين ايام يک ساعت کار اضافي موضوع ماده  )59( قانون کار بوده و کارفرما مکلف به 

پرداخت فوق العاده مربوطه درحق آنان خواهد بود
4 آيا پرداخت مزد تعطيل هفتگي کارگري که در طول هفته بيمار بوده و در نتيجه نتوانسته 

است سر کار حاضر شود با کارفرماست يا با سازمان تأمين اجتماعي؟
از آنجا که مدت مرخصي استعالجي که به تأييد سازمان تأمين اجتماعي رسيده باشد به منزله 
روزهاي کاري مي باشد لذا پرداخت دستمزد روز تعطيل هفتگي به کارگري که تمام يا ايامي از 
هفته را در استراحت پزشکي بوده است به عهده کارفرما مي باشد و سازمان تأمين اجتماعي تنها 

مکلف به پرداخت غرامت مزد ايام بيماري کارگر خواهد بود.
5 آيا در مقررات کار ايران تعطيالت خاصي براي اقليت هاي مذهبي درنظر گرفته شده که بتوانند 

به مراسم مذهبي خاص خود از قبيل عيد پاک و يا عيد کريسمس بپردازند؟
براساس مقررات قانون کار که براي کليه کساني که بر پايه کار تابع اشتغال به کار داشته و از مقررات 
تعطيالت رسمي کارگري  مي باشد  التباع  و الزم ا نمي کنند الزم الرعايه  تبعيت  استخدامي خاص 
همان ايامي هستند که در تقويم رسمي کشور به عنوان تعطيل شناخته شده و تنها امتياز کارگران 
بر ديگر مزد و حقوق بگيران استفاده از تعطيل روز جهاني کارگر )يازدهم ارديبهشت ماه هر سال(
مي باشد لذا کارگراني که از اقليت هاي ديني هستند نيز همانند ساير کارگران از تعطيالت رسمي 
کارگري بهره مند بوده و تعطيل خاصي براي آنها در مقررات پيش بيني نشده است. بديهي است 
چنانچه کارگران اقليت هاي ديني جهت شرکت در مراسم مذهبي و اعياد خود مايل به استفاده 
از تعطيل در روز خاص باشند مي توانند از ايام مرخصي استحقاقي ساليانه خود براي اين منظور 

استفاده نمايند و در اين زمينه کارفرمايان نيز مساعدت الزم را معمول خواهند داشت.
6 در کارهاي نوبتي اگر نوبت کار کارگر با روز تعطيل هفتگي تقارن يابد کارگران مزبور چگونه  

مي توانند از تعطيل مزبور استفاده نمايند؟
استفاده از تعطيل جمعه براي کليه مشمولين قانون کار از جمله کارگران نوبتي الزامي  مي باشد لذا 
هرگاه کارگر نوبتکار که در روز جمعه کار کند و به جاي آن از تعطيل روز ديگري در هفته استفاده 
نمايد به لحاظ عدم استفاده از تعطيل جمعه محق به دريافت 40% اضافه بر مزد موضوع قسمت 
اخير تبصره يک ماده 62 قانون مرقوم خواهد بود و درصورتي که نوبت کاري وي با تعطيل رسمي 

مصادف شود معادل کار انجام شده را به صورت اضافه کار دريافت خواهد نمود.
7 در مواردي که روز تعطيل رسمي با روز تعطيل هفتگي کارگر مقارن  مي شود آيا کارفرما 

مکلف به پرداخت وجهي از اين بابت به کارگران خواهد بود؟
درصورت مصادف شدن تعطيالت رسمي با روز تعطيل هفتگي )جمعه( کارگران، کارفرما تکليفي 
به پرداخت وجهي از اين بابت به کارگران ذي ربط نخواهد داشت مگر آنکه در اين زمينه از قبل 

توافقي صورت گرفته باشد.
8 در مواردي که کارگر روز جمعه را بايد به کار اشتغال داشته و در مقابل از روز معين و مستمر 
ديگري به جاي روز جمعه به عنوان تعطيل هفتگي استفاده کند چنانچه روز جمعه که روز کاري 
کارگر است با يکي از تعطيالت رسمي مصادف شود آيا کارگر مزبور مي تواند روز جمعه را تعطيل 

نمايد؟
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به طوري که متن سؤال نيز گوياي اين مطلب است اشتغال به کار کارگر در روز جمعه براي جبران 
آن قسمت از ساعات کار قانوني است که وي به دليل تعطيل کردن يک روز معين ديگر در هفته 
آن را انجام نداده است به بيان ديگر کار کارگر در روز جمعه به جاي تعطيل روز ديگري از هفته 
صورت مي گيرد به اين لحاظ وقتي روز جمعه با تعطيالت رسمي برخورد مي کند موجبي براي 

تعطيل کردن روز جمعه باقي نمي ماند و کار کارگر در اين روز نيز اضافه کاري تلقي نمي گردد.
9 آيا کارگران موقت هم استحقاق استفاده از مزاياي مربوط به تعطيل هفتگي و يا تعطيالت 

رسمي را دارند؟
در کليه قراردادهاي کار اعم از دائم، موقت و يا کارمعين کارفرما ملزم به رعايت مقررات قانون کار 

از جمله پرداخت دستمزد روز جمعه و ايام تعطيل رسمي  مي باشد.
10 در صورت ضرورت کار آيا مي توان استفاده از تعطيل هفتگي را به هفته هاي بعد موکول کرد؟

استفاده از تعطيل جمعه و يا يک روز معين ديگر در هفته براي کليه کارگران مشمول قانون کار 
اجباري بوده و بايد براي همان هفته مورد استفاده قرار گيرد به اين ترتيب انتقال آن به هفته يا 
هفته هاي ديگر و يا ذخيره کردن آن به عنوان مرخصي استحقاقي و يا تقويم آن به وجه نقد با 

مقررات ماده 62 قانون کار انطباق ندارد.
11 در مواقعي که کارگر، با توجه به نوع کار کارگاه و يا توافق به عمل آمده با کارفرما، به جاي 
روز جمعه از روز معين و مستمر ديگري، مثاًل سه شنبه، به عنوان تعطيل هفتگي استفاده و در 
نتيجه روز جمعه را در کارگاه حاضر و مشغول کار شود آيا استحقاق دريافت وجهي عالوه بر مزد 
روزهاي عادي کار را خواهد داشت يا خير؟ کارگران نوبتکار که نوبت کارشان با روز جمعه مقارن 

شود چطور؟
کليه کارگران مشمول قانون کار اعم از نوبتکار و غيرنوبتکار در مقابل انجام کار در روز جمعه، 
عالوه بر برخورداري از يک روز تعطيل معين و مستمر ديگر به جاي آن، استحقاق دريافت 40 
درصد عالوه بر مزد را خواهند داشت. متذکر  مي گردد که اين مبلغ جزئي از مزد کارگر در روز 

جمعه بوده و مأخذ محاسبه اضافه کاري انجام شده در اين روز نيز خواهد بود.
12  ايام تعطيالت رسمي که بين روزهاي غيبت و يا مرخصي بدون حقوق واقع مي شود آيا جزء 

مدت غيبت و يا مرخصي بدون حقوق به حساب مي آيند يا اينکه از آن کسر مي شوند؟
واقع گردد جزء روزهاي  بدون حقوق  يا مرخصي  بين روزهاي غيبت  تعطيالت رسمي  چنانچه 
غيبت يا مرخصي بدون حقوق محسوب شده و به اين لحاظ کارگر ذي حق دريافت مزد تعطيالت 

رسمي که بين روزهاي غيبت و يا مرخصي بدون حقوق واقع مي شود نخواهد بود.
13 در کارگاه هايي که عالوه بر تعطيل هفتگي، کارگران از يک روز تعطيل ديگر نيز در طول 
هفته استفاده مي نمايند )تعطيل توافقي( چنانچه کارگر تمام و يا تعدادي از روزهاي هفته را از 
مرخصي ساالنه استفاده کند آيا تمام و يا بخشي از تعطيل توافقي نيز به حساب مرخصي او منظور 

خواهد شد؟
تعطيل توافقي روز پنجشنبه معموالًً موکول به اين است که کارگران عالوه بر ساعات مقرره در 
پنج روز اول هفته )36 ساعت و 40 دقيقه( معادل 7 ساعت و 20 دقيقه ساعات کار مربوط به 
روز پنجشنبه را نيز در پنج روز مذکور انجام دهند و لذا درصورت استفاده کارگران از مرخصي 
استحقاقي در هريک از پنج روز اول هفته، کارگر ذي ربط عالوه بر يک روز مرخصي مقرره )7 
ساعت و 20 دقيقه( مربوط به آن روز در واقع يک ساعت و 28 دقيقه از ساعات کار مربوط به روز 
تعطيل توافقي پنجشنبه را نيز از مرخصي استحقاقي استفاده نموده است در حالت فوق، چنانچه 
استفاده از مرخصي در طول هفته به طور کامل صورت گيرد در اين حالت کارگر معادل ساعات 

کار هفتگي )44 ساعت( از مرخصي استحقاقي خود استفاده نموده است.
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14 کارگري شب کار مي باشد با توجه به توافق به عمل آمده با کارفرما، جمعه شب را در کارگاه 
به کار اشتغال داشته و به جاي آن شب هاي دوشنبه را تعطيل مي کند در اين صورت آيا مشمول 

40% فوق العاده پيش بيني شده در تبصره ماده 62 قانون کار خواهد بود؟
قانون کار پيش بيني شده است  ماده 62  تبصره يک  اخير  از روز جمعه که در قسمت  مقصود 
از  بنابراين حکم استفاده  مقاطع زماني طول يک شبانه روز يعني 24 ساعت را شامل مي باشد 
40% اضافه بر مزد مقرر در تبصره مزبور براي کارگراني که به جاي روز جمعه روز ديگري را در 
طول هفته تعطيل مي کنند ناظر به کليه کساني است که در يکي از مقاطع زماني صبح و عصر 
و يا شب از روز جمعه را به کار اشتغال و به جاي آن روز ديگري از هفته را )صبح، عصر يا شب( 

تعطيل مي کنند.
15 آيا استفاده از تعطيل هفتگي جمعه در ايامي که کارگر در مأموريت موضوع ماده 46 قانون 

کار به سرمي برد نيز شمول دارد؟
تعطيل روز جمعه و يا روز مستمر ديگري که با عنايت به تبصره ماده 62 قانون کار به جاي روز جمعه 
تعيين مي گردد به هر حال اجباري بوده و در ايام مأموريت موضوع ماده 46 قانون مرقوم استثنايي 
براي آن پيش بيني نشده است و لذا در مدت مأموريت نيز کارگر مي بايد از تعطيل هفتگي خود 
استفاده نمايد ليکن در مورد ايام تعطيل رسمي، از آنجا که ارجاع کار در اين ايام درصورت جلب 
رضايت کارگر فاقد منع قانوني است، چنانچه کارگر به جاي استفاده از تعطيل رسمي به انجام کار 
ارجاع شده از سوي کارفرما اشتغال داشته باشد هر ساعت کار او در اين ايام »کار اضافي« بوده و 

فوق العاده مربوط به آن مي بايستي وفق ترتيب مقرر در ماده 59 قانون کار پرداخت گردد.
16 محاسبه مزد روزهاي تعطيل هفتگي، رسمي و استحقاقي کارگران کارمزد چگونه انجام  مي شود؟

نحوه احتساب مزد روزهاي تعطيل جمعه و روزهاي تعطيل رسمي و مرخصي استحقاقي کارگران 
کارمزد تابع ماده 43 قانون کار بوده و مأخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و مزاياي پايان کار 
موضوع مواد 18، 20، 27، 29، 31 و32 قانون کار درمورد آنان ميانگين مجموع پرداختي ها در 
آخرين 90 روز کارکردشان خواهد بود. ضمناً هرگاه ساعات کار کارگران کارمزد کمتر از ساعات 
کار تمام وقت کارگاه باشد مزاياي رفاهي و انگيزه اي به نسبت ساعات کار و به مأخذ ساعات کار 

تمام وقت محاسبه و پرداخت مي شود.
17 در واحدهايي که از تعطيالت تابستاني استفاده مي کنند و طبق رويه مورد قبول طرفين تمام 
يا قسمتي از اين تعطيالت به حساب مرخصي استحقاقي کارگران گذاشته مي شود آيا در اين رابطه 
کارگري که فاقد مرخصي ذخيره مي باشد مي توان وي را ملزم به استفاده از مرخصي بدون حقوق 

در ايام تعطيل تابستاني نمود؟
در زماني که کارگران از مرخصي استحقاقي در قالب تعطيالت تابستاني استفاده مي کنند افرادي 
که فاقد مرخصي ذخيره جهت استفاده از تعطيالت تابستاني مي باشند الزام کردن آنان به استفاده 
از مرخصي بدون حقوق محمل قانوني نداشته و در اين زمينه چنانچه به تشخيص هيئت حل 
اختالف، کارفرما موجب تعليق قرارداد کار شناخته شود کارگر استحقاق دريافت حقوق و مزاياي 

ناشي از دوران تعليق را خواهد داشت.
18 آيا استفاده از تعطيالت رسمي مانند عيد قربان و عيد غدير، تاسوعا و عاشورا و… منوط به 

داشتن سابقه کار در کارگاه مي باشد؟
از روز اشتغال  از تعطيالت رسمي کشور منوط به داشتن سابقه کار در کارگاه نبوده و  استفاده 
به کار حق استفاده از تعطيالت مذکور با استفاده از مزد براي کليه کارگران مشمول قانون کار 

محفوظ خواهد بود.
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19 در سنوات گذشته دولت به مناسبت هايي روز يا روزهاي معيني از سال را تعطيل عمومي اعالم 
مي کرده است در اين خصوص درصورت تعطيل واحد کارگاهي در ايام مذکور آيا کارفرما  مي تواند 

آن را به حساب مرخصي استحقاقي کارگران بگذارد؟
قانون  مقررات  در  چه  خود  ساالنه  استحقاقي  مرخصي  از  کار  قانون  مشمول  کارگران  استفاده 
کار سابق و چه در مقررات قانون کار جمهوري اسالمی ايران موکول به درخواست آنان بوده و 
احتساب ايامي  بدون جلب موافقت کارگر به عنوان مرخصي ساالنه هيچ گاه معمول نبوده و مورد 
تأييد وزارت کار نيز قرار نداشته است و لذا چنانچه احياناً در موردي بر خالف ترتيب قانوني فوق 
عمل شده باشد کارگر ذي نفع مي تواند شخصاً يا از طريق نماينده تام االختيار خود به مراجع حل 
اختالف موضوع فصل نهم قانون کار مراجعه و طرح شکايت نمايد که طبيعتاً مراجع يادشده نيز 
در جهت استيفاي حقوق تضييع شده احتمالي ولي وفق مقررات مبادرت به اتخاذ تصميم مقتضي 

خواهند نمود.
20 وقتي گفته مي شود ساعت کار قانوني روزانه 7 ساعت و20 دقيقه است و يا کار در روز جمعه 
منوط به تعطيل يک روز معين ديگر در هفته مي باشد و يا کارگر مجاز به انجام کار در تعطيالت 

رسمي  مي باشد در اين عبارت »  روز« ناظر بر چه ساعاتي از شبانه روز مي باشد؟ 
مراد از » روز« در مواد مختلف مربوط به تعطيالت در قانون کار اعم از تعطيالت رسمي، تعطيل 
هفتگي و يا حتي مرخصي هاي استحقاقي و استعالجي، يک شبانه روز کامل و معادل 24 ساعت 
ساعت 24روز  تا  و  شروع  پنجشنبه  24   روز  ساعت  از  روز جمعه  مثال  ن  به عنوا مي باشد،  تمام 
جمعه ادامه خواهد داشت بدين ترتيب هنگامي  که در ماده 62 قانون کار از تعطيل روز جمعه و 
ممنوعيت کار در اين روز يا روز تعطيل جانشين آن صحبت مي شود مي بايد به نکته فوق توجه 
گردد به اين ترتيب کارگراني که روز جمعه روز تعطيل هفتگي آنان است اشتغال به کار آنان قبل 

از ساعت 24 روز پنجشنبه به عنوان کار در روز عادي تلقي مي شود.
21 در بعضي از واحدهاي کارگري با توجه به توافق به عمل آمده بين کارگران و کارفرما هر دو 
هفته يک پنجشنبه تعطيل و کار آن روز در ساير روزها انجام  مي شود درصورت برخورد تعطيل 
توافقي روز پنجشنبه با تعطيل رسمي و يا مصادف شدن تعطيالت رسمي با روزهاي کاري چه 

آثاري بر آن مترتب مي شود؟
چنانچه کارگران شرکتي هر دو هفته يک پنجشنبه را تعطيل توافقي داشته و کار آن روز را با 
توجه به توافق به عمل آمده به ميزان روزانه 20 دقيقه در ساير روزها انجام دهند در اين صورت 
چنانچه کارگري در ايام هفته مرخصي استحقاقي روزانه بگيرد و يا روزهاي هفته با تعطيل رسمي 
برخورد کند چنين کارگري در ايام مذکور روزانه 20 دقيقه بيش از ساعات کار قانوني از مرخصي 

استحقاقي يا تعطيل رسمي استفاده کرده است که به حساب وي منظور خواهد شد. 
بديهي است درصورتي که تعطيل توافقي پنجشنبه با تعطيل رسمي برخورد کند به نسبت ساعات 
کار روز پنجشنبه که در ساير ايام هفته )دو هفته( انجام شده است جزء طلب کارگر محسوب  
مي گردد به اين ترتيب اين موارد در پايان ماه يا سال محاسبه و چنانچه کارگر از اين بابت طلبکار 
شود به نسبت ساعات کار اضافي، اضافه کاري دريافت خواهد کرد و اگر در اين رابطه به کارفرما 

بدهکار گردد به حساب مرخصي وي گذاشته خواهد شد.
22  چنانچه روزهايی از ايام هفته با تعطيالت رسمي برخورد کند ساعات کار قانوني کارگران در 

آن هفته چه ميزان خواهد بود؟
چنانچه هر يک از روزهاي هفته که معادل 6 روز کار با ساعت کار روزانه 7 ساعت و 20 دقيقه  
مي باشد با تعطيل يا تعطيالت رسمي مواجه گردد براي هر روز تعطيل رسمي، ساعت کار هفتگي 
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ايام مشمول  اين  در  کار  انجام  پيدا مي کند که درصورت  دقيقه کاهش  و 20  کارگر 7 ساعت 
دريافت اضافه کاري قرار مي گيرد.

23  آيا روزهايي را که دولت به مناسبت هايي در طول سال به عنوان تعطيل عمومي اعالم مي کند 
ناظر بر بخش خصوصي نيز خواهد بود؟

به استناد بند يک ماده واحده مصوب مورخ 78/5/25 مجلس شوراي اسالمي، هيئت وزيران با 
کسب نظر موافق رؤساي قوه مقننه و قضاييه مي تواند به مناسبت بروز بعضي حوادث و وقايع بسيار 
مهم، بعضي نقاط يا سراسر کشور را تعطيل رسمي  )عمومي( اعالم کند بديهي است تعطيالت 

رسمي  و عمومي ناظر بر هر دو بخش دولتي و خصوصي مي باشد.
24  ميزان مرخصي استحقاقي ساالنه کارگران مشمول قانون کار چند روز است؟ 

طبق ماده 64 قانون کار ميزان مرخصي استحقاقي ساالنه کارگران 26 روز کاري در سال است 
و ايام تعطيل هفتگي و يا تعطيل رسمي که بين روزهاي مرخصي واقع مي شود جزء اين 26 روز 

محاسبه نمي شود.
25  در ماده 65 قانون کار به »چهار جمعه« که در ماده 64 اين قانون ذکر شده است اشاره ای 
نگرديده است. آيا چهار جمعه مزبور در پنج هفته مرخصي کارگران شاغل در مشاغل سخت و 

زيان آور به حساب نمي آيد؟
حکم ماده 64 قانون کار در خصوص احتساب چهار جمعه جزء مرخصي استحقاقي ساالنه کارگران 
به  اين ترتيب مرخصي استحقاقي ساالنه کارگراني که  به  بوده و  نيز جاري  به ماده 65  نسبت 

کارهاي سخت و زيان آور اشتغال دارند 31 روز کاري خواهد بود.
26  در برخي کارگاه ها ميزان مرخصي استحقاقي ساالنه کارگران در زمان حاکميت قانون کار 
سابق نه تنها از ميزان مقرر در آن قانون، بلکه از ميزان پيش بيني شده در قانون کار جمهوري 
اسالمی نيز بيشتر بوده است آيا پس از اجراي قانون کار فعلي مرخصي بايد الزاماً به ميزان مقرر 

در اين قانون باشد يا همان ميزان قبلي بايد رعايت شود؟
کار جمهوري  قانون  اجراي  از  کارگري، پيش  واحد  استحقاقي ساالنه در يک  چنانچه مرخصي 
اسالمی ايران، بيشتر از ميزان تعيين شده در اين قانون باشد استفاده از آن به همان ميزان قبلي 

به عنوان عرف و روال کارگاه تلقي و کماکان الزم الرعايه خواهد بود.
27 مرخصي استفاده نشده کارگران مربوط به زمان حاکميت قانون کار مصوب 1337 آيا به بعد 
از تاريخ 1369/12/14 )تاريخ اجراي قانون کار جمهوري اسالمی ايران( قابل انتقال است يا خير؟ 

و درصورت انتقال، تا چه تاريخي بايد مورد استفاده قرار گيرد؟
در اجراي تبصره 2 ماده 14 قانون کار سابق، کارگر مي توانست تا تاريخ 69/12/14 که قانون کار 
جمهوري اسالمی ايران به مرحله اجرا در آمده است حداکثر 24 روز مرخصي ذخيره داشته باشد، 
بديهي است چنانچه کارگر از مرخصي خود استفاده نکرده باشد، مرخصي مزبور با اجراي قانون 
کار جمهوري اسالمی ايران عيناً براي او محفوظ خواهد ماند و کارگر مي تواند وفق مقررات ماده 

69 اين قانون از آن استفاده نمايد.
28  آيا کارگر از بابت مدتي که در مرخصي استعالجي بوده استحقاق استفاده از مزاياي مقرر در 

قانون کار و مقررات تبعي را خواهد داشت؟
ماده 74 قانون کار مدت مرخصي استعالجي را که به تأييد سازمان تأمين اجتماعي رسيده باشد 
توجه  با  و  قانوني مذکور  ماده  استناد  به  بازنشستگي کارگران شناخته است.  و  جزء سوابق کار 
به عرف معمول و رويه جاري، به ايام مذکور مرخصي استحقاقي ساالنه، کمک عائله مندي، عيدي 

و پاداش و بن کارگري تعلق مي گيرد.
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29  در دوران بيماري کارگر، پرداخت مزد با چه مرجعي مي باشد؟
پرداخت غرامت دستمزد کارگران بيمه شده در ايام مرخصي استعالجي و مرخصي مربوط به ايام 
بارداري به عهده سازمان تأمين اجتماعي مي باشد که براساس ضوابط و به ميزان مقرر در قانون 

تأمين اجتماعي پرداخت مي گردد.
از مرخصي استعالجي استفاده کند چقدر  30 حداکثر مدتي که کارگر مي تواند در طول سال 

است؟ 
در مقررات قانون کار محدوديتي براي مرخصي استعالجي کارگران مشمول قانون کار پيش بيني 
استفاده  استعالجي  مرخصي  از  مي توانند  نمايد  تجويز  معالج  پزشک  که  ميزان  هر  به  و  نشده 
نمايند ضمناً اين نوع مرخصي ها اعم از کوتاه مدت و درازمدت تابع ضوابط و مقررات قانون تأمين 

اجتماعي  مي باشد.
31 کارگراني که به دليل بيماري و استفاده از مرخصي استعالجي قادر به استفاده از مرخصي 

استحقاقي ساالنه خود نيستند مي توانند مرخصي خود را ذخيره نمايند؟
از آنجا که مطابق ماده 74 قانون کار مدت مرخصي استعالجي با تأييد سازمان تأمين اجتماعي 
جزء سوابق کار و بازنشستگي کارگران محسوب خواهد شد لذا کارگر در ايام مذکور نيز مشمول 
برخورداري از مرخصي استحقاقي موضوع ماده 64 قانون مرقوم خواهد بود ولي از آنجا که براساس 
ماده 66 اين قانون کارگر نمي تواند بيش از 9 روز از مرخصي ساالنه خود را ذخيره نمايد، در 
مورد کارگراني که تمام طول سال را در مرخصي استعالجي بوده و نتوانند از مرخصي ساالنه خود 

استفاده نمايند تنها 9 روز از مرخصي آن سال به حساب ذخيره مرخصي آنان منظور مي شود.
32  در موارد خاص مانند فوت بستگان نزديک و يا ازدواج، آيا کارگر بايد از مرخصي ساالنه خود 

استفاده کند يا مرخصي خاصي براي او در قانون کار در نظر گرفته شده است؟
طبق ماده 73 قانون کار کليه کارگران مشمول اين قانون در موارد ازدواج دائم، فوت همسر، پدر، 
مادر و فرزندان حق برخورداري از 3 روز مرخصي با استفاده از مزد را خواهند داشت. اين مرخصي 
با مرخصي استحقاقي ساالنه کارگران بي ارتباط بوده و جداگانه قابل استفاده مي باشد. ضمناً زمان 
استفاده از 3 روز مرخصي موضوع ماده 73 قانون کار هم زمان با فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان 

و يا ازدواج دائم بوده و قابل انتقال و استفاده در زمان هاي ديگر نمي باشد.
33  آيا در مورد اعطاي مرخصي تحصيلي به کارگران مشمول قانون کار، در قانون کار و مقررات 

تبعي براي کارفرمايان تکليفي پيش بيني شده است؟
انواع  از  يکي  که  کار  قانون  ماده 16  موضوع  تحصيلي  از مرخصي  به غير  کار  قانون  مقررات  در 
مرخصي بدون حقوق بوده و استفاده از آن موکول به توافق طرفين است پيش بيني خاصي در 
مورد تحصيل کارگران مشمول اين قانون در مؤسسات آموزش عالي يا مأموريت آموزشي و نظاير 
آن به عمل نيامده است و استفاده از آن منوط به وجود مقررات آموزشي در واحد مربوط و يا 
عرف و روال در کارگاه و يا پيش بيني موضوع در قرارداد کار منعقده في مابين طرفين خواهد بود.
34 آيا مرخصي حج که در ماده 67 قانون کار پيش بيني شده است عالوه بر مرخصي استحقاقي 

ساالنه کارگر است يا بايد از محل مرخصي ساالنه استفاده شود؟
ساالنه  استحقاقي  مرخصي  از  جدا  امتيازي  کار،  قانون   67 ماده  در  شده  پيش بيني  مرخصي 
نبوده و از محل همين مرخصي استفاده مي شود. بديهي است چنانچه کارگر ذي ربط مرخصي 
اينکه  نمايد توضيح  استفاده  بدون حقوق  از مرخصي  باشد مي تواند  نداشته  استحقاقي ذخيره 
در هرحال درصورت درخواست کارگر به استفاده از اين مرخصي، کارفرما مکلف به موافقت با 

آن خواهد بود.
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کارفرمايان  از  بعضي  اشتغال،  زمان  در  استحقاقي  بازخريد مرخصي  نبودن  قانوني  علي رغم   35
تکليف  مي کنند  پرداخت  آنان  به  را  مربوط  وجوه  و  اقدام  کارگران  مرخصي  بازخريد  به  نسبت 

چيست؟
خود  کارگران  استحقاقي  مرخصي  مانده  از  روز   9 سال  هر  در  کار،  قانون   66 ماده  اجراي  در 
به خود براي سنوات بعد ذخيره مي گردد و در اين خصوص نظر به اينکه مزد مرخصي استحقاقي 
استفاده نشده فقط در موارد خاتمه قرارداد کار قابل محاسبه و پرداخت مي باشد. بدين لحاظ 
بازخريد مرخصي در زمان اشتغال قانوناً مورد پيدا نمي کند لذا چنانچه نسبت به بازخريد مرخصي 
استحقاقي کارگران در زمان اشتغال اقدام شده باشد اين امر در ماهيت قضيه تغييري ايجاد نکرده 
با منظور داشتن ذخيره قانوني مرخصي استحقاقي استفاده نشده )هر سال 9 روز(، دريافتي  و 

کارگران از بابت بازخريدي مرخصي استحقاقي جزء بدهي آنان به کارفرما محسوب مي شود.
کارگر  مزد  برمبناي  کار  قرارداد  خاتمه  هنگام  در  کارگر  ذخيره شده  هاي  مرخصي  بازخريد   36

به عمل مي آيد يا بر مبناي حق السعي او؟
مورد  در  که  و همچنان  بوده  آنان  کار  روزهاي  به منزله  کارگران  اقي ساالنه  استحق مرخصي  ايام 
پرداخت دستمزد مربوط به ايام مرخصي درحين اشتغال عمل مي شود در هنگام خاتمه قرارداد کار 
بازخريد مرخصي استحقاقي استفاده نشده نيز بايد براساس حق السعي کارگر محاسبه و پرداخت 

گردد.
37 در چه شرايطي مي توان مرخصي استحقاقي ساالنه کارگر را بازخريد نمود؟

مستند به ماده 72 قانون کار بازخريد ايام مرخصي استحقاقي استفاده نشده تنها در موارد فسخ يا 
خاتمه قرارداد کار يا بازنشستگي و از کار افتادگي کلي کارگر و يا تعطيل کارگاه پيش بيني شده و 
در ساير موارد با عنايت به مفهوم مخالف ماده مذکور و با التفات به فلسفه و علل برقراري مرخصي 
استحقاقي ساالنه در حقوق کار مبني بر لزوم استراحت کارگران و جلوگيري از فرسودگي نيروي 

کار، بازخريد مرخصي ساالنه کارگران و حتي ذخيره مرخصي آنان ميسر نخواهد بود.
38 در برخي از کارگاه ها از جمله رستوران ها معمول است که در ماه مبارک رمضان کارگاه تعطيل 
است و اين تعطيل را به حساب مرخصي کارگران مي گذارند آيا اين رويه به لحاظ مقررات قانون 

کار معتبر است؟
چنانچه براساس عرف و روال، در کارگاهي استفاده کارگران از مرخصي استحقاقي ساالنه در ماه 
به عنوان  و  تلقي  کارگاهي  مزبور عرف  رويه  باشد  بوده  کارگاه معمول  تعطيل  با  مبارک رمضان 

شرايط کار کارگران آن کارگاه معتبر خواهد بود.
39  در برخي مواقع به جهت سهولت کار بهتر است مرخصي ساالنه کارگران به ساعت تعيين شود 
تا به عنوان مثال بتوان مرخصي هاي ساعتي و يا مرخصي کارگراني را که از تعطيل توافقي هفتگي 
استفاده مي کنند سريع تر و دقيق تر محاسبه نمود. آيا مي توان مرخصي را به ساعت تبديل کرد؟

بدون  کار  قانون   64 ماده  موجب  به  کارگران  ساالنه  قي  استحقا مرخصي  ميزان  که  آنجا  از 
احتساب جمعه و تعطيالت رسمي معادل 26 روز کاري تعيين گرديده و از طرفي با توجه به 
44 ساعت کار هفتگي و تعطيل روز جمعه )بدون توجه به توافق هايي که ممکن است کارگر 
و کارفرما در زمينه تنظيم ساعت کار نموده باشند( هر روز کار معادل 7 ساعت و 20 دقيقه 
مي باشد )مگر آنکه طرفين با ساعات کار کمتري توافق کرده باشند( لذا هر کارگر )تمام وقت و 
با ساعت کار قانوني( در ازای يک سال کار معادل 26 روز کاري که هر روز آن معادل 7 ساعت و 
20 دقيقه محاسبه مي شود )جمعاً 190 ساعت و 40 دقيقه( حق استفاده از مرخصي استحقاقي 

را خواهد داشت.
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40 آيا مرخصي هاي موردي که در ماده 73 قانون کار براي فوت پدر، مادر، همسر و فرزندان و 
نيز ازدواج دائم پيش بيني شده است جزئی از مرخصي استحقاقي ساليانه است و يا جدا از آن بايد 
مورد استفاده قرار گيرد؟ در صورت تکرار ازدواج دائم استفاده از 3 روز مرخصي چه حکمي دارد؟
مرخصي هاي موردي موضوع ماده 73 قانون کار که به مناسبت ازدواج دائم و يا فوت پدر و مادر، 
همسر و اوالد به کارگران داده مي شود جدا از مرخصي استحقاقي ساالنه کارگر بوده و ارتباطي 
با مرخصي استحقاقي ساليانه موضوع ماده 64 قانون کار ندارد و درمورد بند الف ماده ياد شده 
)استفاده از 3 روز مرخصي براي ازدواج دائم( نيز محدوديتي در استفاده از 3 روز مرخصي براي 

تکرار ازدواج دائم پيش بيني نشده است.
41 کارگري خارج از شيفت کاري خود وظايف کارگري را که در مرخصي به سر مي برد انجام 

مي دهد اشتغال ايشان مشمول چه نوع مقرراتي قرار مي گيرد؟
برخورداري از مرخصي استحقاقي ساليانه از جمله حقوق قانوني کارگران بوده و کارگري که به 
دليل استفاده از مرخصي در محل کارگاه حضور پيدا نمي کند الزامي نسبت به جايگزين کردن 
فرد ديگري را به جاي خود نخواهد داشت. ضمناً کارگري که موافقت مي کند در غير شيفت کاري 
خود وظايف کارگري که در مرخصي به سر مي برد را انجام دهد اضافه کاري وي با رعايت شرايط 
مقرر در ماده 59 قانون کار محاسبه و پرداخت خواهد شد. از طرفي ارجاع وظايف کارگراني که 
در مرخصي به سر مي برند به ساير کارگران همان شيفت منوط به توافق کارگران اخير خواهد بود.
42 در صورت مخالفت کارفرما با درخواست کارگر براي استفاده از مرخصي استحقاقي قانوناً چه 

تمهيداتي پيش بيني شده است؟
با توافق طرفين تعيين مي گردد و در  با ماده 69 قانون کار، تاريخ استفاده از مرخصي  منطبق 
صورت بروز اختالف نظر اداره کار و رفاه اجتماعي قطعي خواهد بود به اين لحاظ کارفرما بايد در 
صورت درخواست مرخصي استحقاقي از سوي کارگر موافقت يا مخالفت خود را در مورد استفاده 
کارگر از مرخصي اعالم نمايد بديهي است درصورت مخالفت کارفرما با تقاضاي کارگر اين امر 
الزاماً به معني عدم استفاده کارگر از مرخصي مورد درخواست نخواهد بود بلکه همان گونه که 
حکم ماده 69 مرقوم نيز تصريح دارد نظر قطعي اداره کار محل در موضوع اختالف معتبر و قابليت 

اجرايی پيدا مي کند.
43 کارگري به دليل فوت پدر خود حق استفاده از 3 روز مرخصي با استفاده از مزد را پيدا کرده 
است حال اگر در بين اين 3 روز، روز جمعه و يا تعطيل رسمي واقع شود آيا اين تعطيالت را 

مي توان جزء 3 روز مرخصي منظور نمود يا خير؟
ماده 73 قانون کار براي کارگران مشمول اين قانون در موارد احصاء شده در اين ماده قانوني حق 
استفاده از 3 روز مرخصي با استفاده از مزد را مقرر داشته است چنانچه تعطيالت هفتگي و رسمي 
در فواصل اين 3 روز حادث شود احتساب آن جزء اين 3 روز مرخصي با روح حمايتي بودن قاعده 
قانوني و عبارت 3 روز مرخصي با استفاده از مزد که در ماده 73 مرقوم مورد تأکيد قرار گرفته 

است تناسب پيدا نمي کند.
44 چنانچه کارگري روزهايی از هفته را غيبت داشته و يا در مرخصي استحقاقي و يا استعالجي 

باشد پرداخت مزد روز جمعه وي چه صورتي پيدا مي کند؟
در اجراي تبصره 2 ماده 62 قانون کار، کارگراني که در هفته کمتر از 6 روز و يا به عبارت ديگر 
کمتر از 44 ساعت کارکرد داشته باشند به همان نسبت از مزد و مزاياي روز جمعه آنان کسر 
خواهد شد مثاًل چنانچه کارگري در طول هفته 5 روز کار کرده باشد به ميزان از حقوق و مزاياي 
روز جمعه وي کسر مي شود متذکر مي گردد ايام مرخصي استحقاقي و مرخصي استعالجي از اين 
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قاعده مستثني مي باشد، به طور مثال اگر کارگري چند روز از هفته را در مرخصي استحقاقي و يا 
استعالجي به سر برده باشد با توجه به اينکه اين ايام جزء سابقه کار کارگر محسوب مي گردد از 

مزد و مزاياي روز جمعه به طور کامل برخوردار خواهد شد.
از فوق العاده  استفاده  نيز مشمول  استحقاقي  از مرخصي  استفاده  نوبتکار در زمان  45 کارگران 

نوبتکاري قرار مي گيرند چه توجيهي براي آن وجود دارد؟
ايام مرخصي استحقاقي کارگران مشمول قانون کار مستند به تبصره الحاقي به بند يک تصويب نامه 
شماره 62602 مورخ 57/7/7 هيئت وزيران مصوب 59/3/31 کميسيون شماره 2 شوراي انقالب 
جزء روزهاي کار آنان محسوب بوده و استفاده از آن نبايد موجب کاهش در دريافتي آنان گردد، 
اصوالً در ايام مرخصي در »نوبتکار بودن« کارگر نوبت کار تغييري ايجاد نشده و کارگر در ايام 
مرخصي نيز عرفاً جزء کارگران نوبتکار کارگاه مربوط محسوب مي گردد و لذا کليه مزايايی که 

قانوناً به اين دسته از کارگران تعلق مي گيرد در ايام مرخصي نيز بايد به آنان پرداخت شود.
46  در کارگاهي کارگران طبق موافقت جمعي براي سال هاي متمادي از مرخصي استحقاقي خود 
در مقطع معيني از سال استفاده  مي کنند تغيير يک جانبه آن از سوي کارفرما چه حکمي دارد؟

تغيير توافق جمعي نحوه استفاده قسمتي از مرخصي استحقاقي ساليانه که در سنوات گذشته در 
مقطع زماني مشخصي از سال و به طور مستمر براي سال هاي متمادي انجام شده است منوط به 

جلب موافقت کارگران ذي نفع خواهد بود.
47 آيا درصورت مخالفت کارفرما با استفاده کارگر از مرخصي استحقاقي وي مي تواند بيش از 

9 روز از مرخصي خود را ذخيره نمايد؟
مستند به ماده 66 قانون کار، کارگر در هر سال مجاز به ذخيره بيش از 9 روز از مرخصي ساالنه 
خود نبوده و مابقي مرخصي ساالنه وي يعني 17 روز کاري )براي کارگراني که به کارهاي سخت 
و زيان آور اشتغال نداشته باشند( اجباراً  مي بايد مورد استفاده قرار گيرد. ضمناًَ براي جلوگيري از 
تضييع حق کارگر در رابطه با مخالفت کارفرما با استفاده کارگر از مرخصي ساالنه، کارگر ذي نفع  
مي تواند به اداره کار و رفاه اجتماعي محل کارگاه مراجعه و مشکل خود را مطرح نمايد که در اين 
حالت اداره کار رأساً تاريخ استفاده کارگر از مرخصي را تعيين و به طرفين يعني کارگر و کارفرما 

اعالم  مي نمايد. در اين حالت اين تصميم براي هر دو طرف الزم االتباع خواهد بود.
48  منظور از »سال« در احتساب مرخصي استحقاقي ساالنه کارگران چيست؟ سال تقويمي يا 

سال کاري کارگر؟
»سال« چه در احتساب مرخصي ساالنه و چه در ذخيره آن، سال کاري کارگر است که از تاريخ 
شروع به کار آغاز و تا 12 ماه بعد ادامه دارد هر چند که در برخي کارگاه ها به جهت امکان سهولت 

محاسبه و ايجاد هماهنگي، عرف و روال سال تقويمي شمسي است.
49 آيا استفاده از مرخصي ساالنه مربوط به هر سال موکول به خاتمه سال است يا اينکه کارگر  

مي تواند در طول سال از مرخصي مربوط استفاده نمايد؟
مستفاد از مواد 64 و66 قانون کار مرخصي استحقاقي مربوط به هرسال مي بايستي حداکثر تا 
پايان همان سال مورد استفاده قرار گيرد. ضمناً در مورد مرخصي استحقاقي مربوط به ماه هاي 
آخر هر سال چنانچه امکان استفاده در همان سال ميسر نباشد مي توان آن را به حساب 9 روز 

مرخصي ذخيره شده کارگر محسوب نمود.
50 در برخي از کارگاه ها، کارفرما موافقت با استفاده از مرخصي استحقاقي ساالنه را موکول به  اين 
مي کند که کارگر جانشيني براي مدت استفاده از مرخصي تعيين نمايد و يا حتي در برخي موارد کارگر 

را مکلف مي کند که دستمزد کارگر جانشين را خود پرداخت کند. حکم قانون در اين باره چيست؟
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کارگري که از مرخصي استحقاقي خود استفاده مي کند تکليفي براي تعيين جانشين خود ندارد و 
اگر اين تعيين جانشين به درخواست کارفرما صورت پذيرفته باشد طبعاً پرداخت دستمزد کارگر 

جانشين به عهده کارفرما خواهد بود.
51  در کارهاي پيوسته )زنجيره اي( و تمامي کارهايي که همواره حضور حداقل معيني از کارگران 
در روزهاي کار را اقتضا مي نمايد چنانچه بين کارفرما و نمايندگان قانوني کارگر در زمينه جدول 

زماني استفاده کارگران از مرخصي ساالنه توافقي حاصل نشود تکليف چيست؟
و  تبصره  اين  در  کارگري مذکور  بين تشکل هاي  کار  قانون  ماده 69  تبصره  اجراي  چنانچه در 
کارفرما اختالف بروز کند حکم ماده 69 درخصوص الزم االجرا بودن نظر اداره کار و رفاه اجتماعي 

محل نافذ خواهد بود. 
مرخصي هر نفر در سال حداکثر مجاز به ذخيره 9 روز از مرخصي خود مي باشد و مرخصي هاي 
استفاده نشده ايشان سوخت شده تلقي مي شود مگر توافقي با کارفرما داشته باشد. مبناي محاسبه 
ذخيره مرخصي استفاده نشده طبق قانون حداقل ممکن سالي يک ماه براساس آخرين حکم حقوقي 
فرد که آيتم هاي شامل آن تمامي موارد حکم است به جز خواربار، مسکن، اوالد و بن و پاداش توليد 

و سود توليد و نظاير اين مبلغ فوق مشمول ماليات است ولي مشمول  بيمه نيست.

 فصل 5

 عيدي 
در  از يک سال سابقه خدمت  بيش  يا  که يک  کارکناني  براي  پايان سال  پاداش  و  عيدي  مبلغ 
و  مي باشد  دستمزد  حداقل  برابر   3 سقف  تا  حقوق  ماه   2 معادل  دارند  را  مربوطه  شرکت 
مي شود. گرفته  درنظر  حقوق  ماه  يک  خدمت  سال  هر  ازاي  به  کار  قانون  طبق  سنوات   حق 
اين مبلغ مشمول معافيت يک ماه حقوق که هر سال اعالم  مي شود بوده و مازاد طبق ماده 84 و 
85 مشمول ماليات مي شود. که معموالًً  براي راحتي کار 10% در نظر گرفته مي شود هر چند مورد 

ايراد است.
مبلغ فوق مشمول ماليات است ولي بيمه نيست.

 سنوات 
آخرين حکم  براساس  ماه  قانون حداقل ممکن سالي يک  مبناي محاسبه ذخيره سنوات طبق 
حقوقي فرد که آيتم هاي شامل آن تمامي موارد حکم است به جز خواربار، مسکن، اوالد و بن و 

پاداش توليد و سود توليد و نظاير اين. 
چنانچه کارگر پس از دريافت اين سنوات با همين کارفرما ادامه فعاليت )قرارداد( بدهد اين مبلغ 
مشمول ماليات است که معموالًً براي راحتي کار 10% درنظر گرفته مي شود هرچند مورد ايراد 

است. مبلغ فوق مشمول کسورات بيمه و ماليات نيست.
 سایر موارد مرتبط

با آنها پرداخت  1 معموالًً »شرکت ها مزاياي پايان خدمت کارکنان خود را در پايان همکاري 
مي نمايند )ذخيره  مي گيرند( چون اين کار باعث مي شود که مالياتي از اين بابت پرداخت نکنند 
اما شرکت هايي که به صورت ساالنه پرداخت مي کنند که ماليات آن نيز مي بايستي پرداخت شود.

2 هر نفر در سال حداکثر مجاز به ذخيره 9 روز از مرخصي خود مي باشد و مرخصي هاي استفاده 
نشده ايشان سوخت شده تلقي مي شود مگر توافقي با کارفرما داشته باشد.

3  مبلغ عيدي مشمول معافيت يک ماه حقوق که هرسال اعالم  مي شود بوده و مازاد طبق 
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ماده 84 و 85 مشمول ماليات مي شود. که معموالً براي راحتي کار 10%  درنظر گرفته  مي شود  
هرچند  مورد  ايراد است. 

رويه  و  اگر عرف  ولي  ماه سنوات مي باشد  پرداخت سالي يک  به  ملزم  قانون شرکت  4 طبق 
کارگاه اين باشد که مثاًل سالي دو ماه بدهد هيچ منعي ندارد البته اگر بازخريد سنوات به ازاي هر 
سال بيش از يک ماه پرداخت شود، مبلغ پرداختي اضافه تر از يک ماه جزء هزينه هاي قابل قبول 
مالياتي قرار نخواهد گرفت. مبلغ عيدي کارکنان دولت و بازنشستگان در سال 1388 مبلغ حداقل 
2،500،000 و حداکثر3،000،000 ريال و کارگران حداکثر 7،905،600 ريال و حداقل دو 

برابر حقوق و مزاياي توافق شده است.
5 ماده 148 قانون ماليات ها

ماده 148   : هزينه هايی که حائز شرايط مذکور در ماده فوق مي باشد به شرح زير در حساب مالياتي 
قابل قبول است.

به  مؤسسه  استخدامي  مقررات  براساس  کارکنان.  با خدمت  استخدامي  متناسب  هزينه هاي   
شرح زير:

الف( حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي و يا غيرنقدي )مزاياي غيرنقدي به قيمت 
تمام شده براي کارفرما(

ب( مزاياي غيرمستمر اعم از نقدي و غيرنقدي از قبيل خواربار، بهره وري، پاداش، عيدي، اضافه کار، 
بازرسان و  هزينه سفر و فوق العاده مسافرت. نصاب هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مديران و 
کارکنان به خارج از ايران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذي ربط طبق آيين نامه اي خواهد بود که 
از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايی، و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تهيه و به تصويب 

هيئت وزيران مي رسد تعيين خواهد شد.
ج( هزينه هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي 

از کارکنان. 
د( حقوق بازنشستگي، وظيفه، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي  مؤسسه و خسارت اخراج و 

بازخريد طبق قوانين موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخيره مربوط. 
هـ( وجوه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات مربوط و همچنين تا ميزان سه درصد 
)3%( حقوق پرداختي ساالنه بابت پس انداز کارکنان براساس آيين نامه اي که پيشنهاد سازمان امور 

مالياتي به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد. 
و( معادل يک ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين مابه التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل که 
به منظور تأسيس حقوق بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان خدمت خسارت، اخراج و بازخريد 
کـارکنان مؤسسه  ذخيره مـي شود  اين  حکم  نسبت  بـه ذخايري کـه تاکنون در حساب بانک ها 

نگهداري شده است نيز جاري خواهد بود.
6 ماده 24 قانون کار 

درصورت خاتمه قرارداد کار، کار معين يا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگري که مطابق 
يا  متوالي  از  اعم  سابقه،  سال  هر  براي  است  داشته  اشتغال  به کار  بيشتر،  يا  سال  يک  قرارداد، 
به وي  کار  پايان  مزاياي  به عنوان  ماه حقوق  معادل يک  مبلغي  آخرين حقوق  براساس  متناوب 

پرداخت نمايد.
7 چنانچه کارگر پس از دريافت اين سنوات با همين کارفرما ادامه فعاليت )قرارداد( بدهد اين 
مبلغ مشمول ماليات است. که معموالً براي راحتي کار 10% درنظر گرفته مي شود هر چند مورد 

ايراد است. مبلغ فوق مشمول کسورات بيمه و ماليات نيست.


