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كتابچه " نحوه محاسبه پرداخت حقوق و مزايا و ساير پرداختيهاي پرسنلي در دستگاههاي دولتي بر اساس آخرين قوانين و بخشنامه ها "  ،هر
ساله به عنوان يك كتابچه كاربردي با محوريت ايجاد نگاه علمي و عملي به موضوع شناخت ،اكتساب و مستندسازي
تجربيات و استخراج دانش از آن ،بر اساس آخرين قوانين و بخشنامه ها در زمينه امور مالي و ذيحسابي تهيه و
منتشر ميگردد و مخاطبين اصلي آن ،كارشناسان امور مالي در دستگاه هاي دولتي و عﻼقمندان به اين مباحث
در رده ها و سطوح مختلف هستند كه به دنبال تبديل دانش هاي ضمني خود به دانش آشكار و انتقال آن به نسل
بعد مي باشند.
كتابچه حاضر با هدف انتشار تجربيات و دستاوردهاي مطالعاتي و پژوهشي تهيه كنندگان ،تدوين شده و
نگارندگان تﻼش نموده اند تا به منظور آشنايي اجمالي مخاطبين با مباحث عملي و فرآيند كسب دانش در زمينه
حقوق و دستمزد ،تجريبات خود را در اين زمينه به مدت  ١٢سال ،كه هر ساله بر اساس آخرين قوانين و بخشنامه
اصﻼح و به روز رساني نموده و در اختيار عﻼقمندان قرار دهند.
طبيعي است كه نوشته هاي اين كتابچه هم مانند هر نوشته ديگري خارج از اشكال نيست .از دوستان و اساتيد
بزرگوار خواهشمنديم كه نقطه نظرات ارشادي خود در اصﻼح ايرادات احتمالي و به روزآوري مطالب اين كتابچه ما
را راهنمايي فرمايند.
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احتساب يا عدم احتساب تفاوت تطبيق در محاسبه فوق العاده ويژه بند  ١٠ماده  ٦٨ق م خ ك

١٥٦

١١

مصاديق حقوق و مزاياي مستمر موضوع ماده  ١٠٧و تبصره  ١ماده  ١٢٢ق م خ ك

١٥٧

١٢

تفسير حقوق و مزاياي مستمر

١٥٨
٧

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

١٣

پرداخت پاداش پايان خدمت و ذخيره مرخصي كاركنان قراردادي

١٥٩

١٤

پرداخت كمك هزينه فوت به نامادري مستخدم

١٦٠

١٥

پرداخت هزينه جابجايي در حوزه يك شهرستان و بازنشستگي در غير از محل اوليه استخدام

١٦١

١٦

پرداخت پاداش پايان خدمت به كارمند اخراجي

١٦٢

١٧

چگونگي محاسبه فوق العاده ماموريت روزانه

١٦٣

١٨

نحوه محاسبه سنوات خدمت كاركنان قراردادي

١٦٥

١٩

كسر حق بيمه از مزاياي رفاهي كاركنان مشمول قانون كار

١٦٧

٢٠

مبهم بودن عبارت باﻻترين مقام مالي دستگاههاي اجرايي

١٦٩

٢١

ذخيره مرخصي استحقاقي جانبازان

١٧٠

٢٢

ميزان كسر حق بيمه از كاركنان قرارداد كاري ماده  ١٢٤ق م خ ك

١٧١

٢٣

كسر حق بيمه از اضافه كار كاركنان قرارداد كار معين يا مشخص

١٧٢

٢٤

پرداخت حقوق مشمولين قانون كار

١٧٣

٨

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

جدول نحوه محاسبه كسورات اقﻼم حقوق و مزايا و ساير پرداختي ها بر طبق آخرين قوانين ،بخشنامه ها تا خردادماه سال١٤٠٠
ماليات

رديف

شرح

بيمه

بازنشستگي

بيمه

مقرري

مشمول

تامين

٢٢.٥%

خدمات

ماه اول

اضافه

اجتماعي

درماني

٢٧%

كار

٧%

١

حقوق ثابت













٢

تفاوت تطبيق بند)ي( تبصره )(١٢
قانون بودجه١٣٩٨













٣

تفاوت جزء) (١بند )الف( تبصره )(١٢
قانون بودجه١٣٩٧













٤

تفاوت تطبيق











-

٥

مزاياي مستمر











-

٦

كمك هزينه عائله مندي و حق اوﻻد

-

-

-

-

-

-

٧

اضافه كار



-

-

-

-

-

٨

ماموريت

-

-

-

-

-

-

٩

اياب و ذهاب )از محل رفاهيات (

-

-

-

-

-

-

١٠

رفاهيات نقدي و غير نقدي

-

-

-

-

-

-

١١

رفاهيات قرارداد كارگري





-

-

-

-

١٢

پاداش موضوع ماده ) (١٠ضوابط
اجرايي قانون بودجه ١٤٠٠



-

-

-

-

-

١٣

فوق العاده ايثارگري ماده ٥١قانون
جامع ايثارگري

-

-

-

-

-

-

١٤

عيدي پايان سال

-

-

-

-

-

-

١٥

پاداش سنوات پايان خدمت

-

-

-

-

-

-

١٦

هزينه سفر

-

-

-

-

-

-

١٧

ذخيره مرخصي

-

-

-

-

-

-

١٨

بن غير نقدي

-

-

-

-

-

-

١٩

كمك هزينه ازدواج و فوت

-

-

-

-

-

-

٢٠

مهد كودك

-

-

-

-

-

-

٢١

فوق العاده بدي آب و هوا

-

-

-

-

-

-

٢٢

كمك هزينه مسكن)قرارداد كارگري(



-

-

-

-

٩



قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

نمونه حكم حقوقي يك كارمند فرضي رسمي ،پيماني و قرارداد كار معين )مشخص( در سال :١٤٠٠

حكم حقوقي كاركنان رسمي و پيماني و قرارداد كار معين )مشخص( بر اساس دستورالعمل فصل دهم قانون
مديريت خدمات كشوري از آيتمهاي زير تشكيل شده است) :كارمند فرضي متاهل با يك فرزند و ساكن در يكي
از استانهاي بد آب و هوا(
حقوق ثابت و فوق العاده ها

حقوق ثابت

امتياز

مبلغ-ريال

حق شغل

٦.٣٠٠

١٩.٢٠٢.٤٠٠

حق مديريت

٢.٧٠٠

٨.٢٢٩.٦٠٠

حق شاغل

٤.٧٢٥

١٤.٤٠١.٨٠٠

جمع

١٣.٧٢٥

٤١.٨٣٣.٨٠٠
٤٣٥.٤٦٤

تفاوت تطبيق

٣.٣٤٦.٧٠٤

فوق العاده بدي آب و هوا – * %٨
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١.٢١٥

٣.٧٠٣.٣٢٠

٣١٥

٩٦٠.١٢٠
١٧.٨٤٢.٢٣٠

فوق العاده ويژه ** %٣٥
٣.٠٠٠

٩.١٤٤.٠٠٠

فوق العاده شغل مشاغل تخصصي ***
تفاوت تطبيق بند)ي( تبصره ) (١٢قانون بودجه**** ١٣٩٨

٦٠٧

١.٨٥٠.١٣٦

تفاوت جزء) (١بند )الف( تبصره ) (١٢قانون بودجه**** ١٣٩٧

٩٨٧

٣.٠٠٨.٣٧٦
٨٢.١٢٤.١٥٠

جمع

* موضوع دستورالعمل پرداخت فوقالعاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا )بخشنامه ٢٠٠/٩١/١٧٧مورخ
 ١٣٩١/١/٧معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور()-ضريب مربوطه ضربدر حقوق ثابت(
** موضوع بند  ١٠ماده  ٦٨ق.م.خ.ك ) ٣٥درصد مجموع حقوق ثابت +فوق العاده شغل مشاغل تخصصي(
*** موضوع بند  ٥ماده  ٦٨ق.م.خ.ك ) امتياز بند مذكور ضربدر ضريب سال(
****موضوع بند  ٥ضريب حقوق سال ) ١٤٠٠تصويبنامه شماره /٨٠١٣ت٥٨٧٠٨هـ مورخ  ١٤٠٠/١/٢٩هيأت وزيران(
**** تصويبنامه شماره /١٧٧٩٩ت  ٥٨٧٠٨هـ مورخ  ١٤٠٠/٠٢/٢١هيات وزيران درخصوص "اصﻼح تصويبنامه موضوع
تعيين ضريب افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت در سال  "١٤٠٠با موضوع افزايش بندهاي  ٧و  ٨ضريب حقوق
سال ) ١٣٩٨تصويبنامه شماره /٨٧٢٤ت٥٦٤٨٥هـ مورخ  ١٣٩٨/١/٣١هيأت وزيران(
نكته:

 -١با توجه به اينكه در سنوات قبل تفاوت تطبيق درحكم حقوق ثابت تلقي مي شد ،در محاسبه فوق العاده ويژه و
بدي آب و هوا و  ...نيز جزء محاسبات مي آمد اما به استناد جزء ) (١بند )الف( تبصره ) (١٢قانون بودجه سال
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 ، ١٤٠٠عنوان شده كه تفاوت تطبيق در حكم حقوق بدون تغيير باقي مي ماند .لذا در سال  ١٤٠٠هم مانند سال
قبل تفاوت تطبيق در محاسبات فوق العاده ويژه و بدي آب و هوا و  ...لحاظ نخواهد شد.
 -٢تفاوت تطبيق موضوه جزء ) (٣بند )الف( تبصره ) ،(١٢موضوع بند  ٥ضريب حقوق سال ) ١٤٠٠تصويبنامه شماره
/٨٠١٣ت٥٨٧٠٨هـ مورخ  ١٤٠٠/١/٢٩هيأت وزيران( با مبالغ ناشي از اجراي بندهاي ) (٧و ) (٩ضريب حقوق
سال ) ١٣٩٩تصويبنامه شماره /٣٧١٨ت٥٧٥٩٣هـ مورخ  ١٣٩٩/١/٢٠هيأت وزيران( و اصﻼحات بعدي آن ،تجميع
و قابل اعمال خواهد بود .اين افزايش مشمول افزايش حقوق سالهاي آتي خواهد بود و در محاسبه اقﻼم پرداختي
كه حقوق ثابت مبناي محاسبه آنها ميباشد نظير فوقالعاده اضافهكار ساعتي ،فوقالعاده ويژه ،پاداش پايان خدمت
و غيره احتساب خواهد شد.
 -٣حقوق و مزاياي كارمندان قرارداد كار معين )مشخص( به استناد بخشنامه شماره  ٢٦٠٨مورخ  ١٤٠٠/١/٢٣رئيس
سازمان اداري و استخدامي كشور و دستورالعمل پيوست آن ،معادل  ١٠٠درصد كارمندان پيماني همتراز تعيين
شده و ساير بخشنامه ها و ضوابط مغاير با آن لغو گرديده است.
 ) -۴لذا در كتابچه سالجاري ،از يك نمونه حكم پرسنلي براي هر سه نوع استخدامي" رسمي ،پيماني و قرارداد كار
معين" استفاده شده است(.
نمونه حكم حقوقي يك كارمند فرضي قرارداد كارگري  ،متاهل با يك فرزند با پايه سنوات يكساله -در سال :١٤٠٠

حكم حقوقي كاركنان قرارداد كارگري بر اساس ماده  ٤١قانون كار و مصوبه شوراي عالي كار به شماره
٢٥١١٩٣مورخ  ١٣٩٩/١٢/٢٧از آيتمهاي زير تشكيل شده است:
الف – حداقل دستمزد ٣٠) :روز(

٢٦.٥٥٤.٩٢٥

ب – كمك هزينه اقﻼم مصرفي خانوار :

٦.٠٠٠.٠٠٠

ج – كمك هزينه مسكن:

٤.٥٠٠.٠٠٠

د – كمك هزينه عائلهمندي )حقاوﻻد براي هر فرزند( :

٢.٦٥٥.٤٩٣

هـ  -پايه سنواتي )براي گروه يك(

١.٤٠٠.٠٠٠

ز – جمع حقوق :

٤١.١١٠.٤١٨

حقوق ثابت:

شامل مجموع حق شغل ،حق شاغل و حق مديريت مي باشد.
نكته :بر اساس قوانين بودجه ساﻻنه از سال  ١٣٨٨تا سال ١٣٩٦تفاوت تطبيق ،هر سال جزء حقوق ثابت تلقي مي
شده اما در سالهاي بعد و بخصوص در بند الف تبصره  ١٢قانون بودجه  ١٤٠٠بعنوان "در حكم حقوق بدون تغيير
باقي مي ماند" قيد شده است و لذا در محاسبات فوق العاده ويژه و بدي آب و هوا و  ...لحاظ نمي شود.
مزاياي مستمر:

به استناد تبصره ذيل ماده  ٧٦قانون مديريت خدمات كشوري ،فوق العاده هاي شغل ،ايثارگري و سختي كار و كار
در محيط هاي غير متعارف بعنوان فوق العاده هاي مستمر تلقي شده اند اما بر اساس بخشنامه شماره
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٢٠٠/٩٥٣١٤مورخ  ١٣٨٨/١٠/٨معاونت توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني رئيس جمهور فوق العاده ويژه نيز
جزء مزاياي مستمر ديده شده است .كه اين موضوع طي بخشنامه شماره  ٢٠٠/٩٣/٣٦٩٩مورخ  ١٣٩٣/٤/٢٤معاون
محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور موكول به اخذ تفسير از مجلس شوراي اسﻼمي گرديده
است .بنابراين تا زمان ابﻼغ تفسير موضوع از سوي مجلس شوراي اسﻼمي ،فوق العاده ويژه موضوع بند  ١٠ماده
 ٦٨قانون مديريت خدمات كشوري نيز طبق بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٥٣١٤مورخ  ١٣٨٨/١٠/٨معاونت توسعه
مديريت و سرمايه نيروي انساني رئيس جمهور جزء مزاياي مستمر تلقي مي گردد.
تفاوت تطبيق:

تفاوت تطبيق به استناد تبصره  ٧٨قانون مديريت خدمات كشوري درصورتيكه با اجراي فصل دهم قانون مذكور،
حقوق ثابت و فوقالعادههاي مشمول كسور بازنشستگي هريك از كارمندان كه به موجب قوانين و مقررات قبلي
دريافت مينمودند كاهش يابد ،تا ميزان دريافتي قبلي ،تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود و اين تفاوت تطبيق
ضمن درج در حكم حقوقي با ارتقاءهاي بعدي مستهلك ميگردد .اين تفاوت تطبيق در محاسبه حقوق بازنشستگي
يا وظيفه نيز منظور ميگردد اما مشمول محاسبه پاداش پايان خدمت نمي شود.
به استناد بند الف تبصره ) (١٢قانون بودجه سال  ١٤٠٠كل كشور ،افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوقبگير از
قبيل هيأت علمي ،كاركنان كشوري و لشكري و قضات بهطور جداگانه توسط دولت در اين قانون انجام مي گيرد
به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد ) (٧١و ) (٧٨قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق بدون تغيير
باقي بماند ،انجام ميپذيرد.
كمك هزينه عائله مندي و كمك هزينه حق اوﻻد :

به استناد بخشنامه شماره  ٦٩٦٤٨٨مورخ  ١٣٩٨/١١/٣٠معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه
كشور ،ضريب كمك هزينه عائله مندي و كمك هزينه اوﻻد به مستخدمين رسمي شاغل كه براساس دستور العمل
فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري امتياز ٨١٠براي عائله مندي و  ٢١٠امتياز براي هر اوﻻد تعيين شده بود
از تاريخ  ١٣٩٨/١٢/١با  ٥٠درصد افزايش به ترتيب به  ١٢١٥و  ٣١٥امتياز افزايش يافت كه اين امتياز ضربدر
ضريب سال مي شود .به استناد بند  ٢ضريب حقوق سال ) ١٤٠٠تصويبنامه شماره /٨٠١٣ت٥٨٧٠٨هـ مورخ
 ١٤٠٠/١/٢٩هيأت وزيران( ٣.٠٤٨ريال است.
حداكثر سن براي اوﻻدي كه از مزاياي اين بند استفاده مي كنند به شرط ادامه تحصيل ونيز شاغل نبودن فرزند
ذكور ٢٥سال تمام و نداشتن شوهر براي اوﻻد اناث خواهد بود.
تبصره  :١فرزندان معلول و از كار افتاده به تشخيص مراجع پزشكي ذيربط مشمول محدوديت سني مزبور
نميباشند.
تبصره  :٢مستخدمين زن شاغل كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا از كار افتاده باشد و يا خود به
تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي كمك هزينه عائله مندي بهره مند مي شوند.
تبصره  :٣كمك هزينه عائله مندي براساس قوانين و مقررات تامين اجتماعي خواهد بود.
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عائله مندي و حق اوﻻد بر اساس راي شماره ٣٠/٤/٣٠٤٤مورخ  ١٣٧١/٤/٢٤هيئت عمومي شورايعالي مالياتي از
پرداخت ماليات حقوق معاف مي باشد.
تبصره  :٤كمك هزينه عائله مندي و اوﻻد طبق ماده  ٨٦قانون تامين اجتماعي مشمول كسر حق بيمه نمي شود.
سقف و نحوه محاسبه اضافه كار كاركنان رسمي و پيماني و قرارداد كار معين)مشخص(:

سقف پرداخت فوق العاده اضافه كار ساعتي به كارمندان رسمي و پيماني و قراردادكار معين)مشخص( دستگاههاي
اجرايي حداكثر به ميزان اعتبارمصوب دستگاه و با رعايت بند  ٩ماده  ٦٨قانون مديريت خدمات كشوري مجاز مي
باشد.
به استناد ماده  ١بند الف دستورالعمل اجرايي بند ) (٩ماده ) (٦٨قانون مديريت خدمات كشوري عبارت است از:
 مبلغ هر ساعت اضافه كار برابر است با حقوق ثابت )مجموع امتيازات شغل ،شاغل و مديريت و همچنين بند ٩تصويبنامه شماره /٣٧١٨ت٥٧٥٩٣ه مورخ  ١٣٩٩/١/٢٠موضوع )بند  ٧و  ٨ضريب حقوق سال  ١٣٩٨تصويبنامه
شماره /٨٧٢٤ت٥٦٤٨٥هـ مورخ  ١٣٩٨/١/٣١هيأت وزيران( ضربدر ضريب ريالي سال ،تقسيم بر .١٧٦
مثال نحوه محاسبه اضافه كار كاركنان رسمي  ،پيماني و قرارداد كار معين:

بر اساس نظر مقام مسئول دستگاه اجرايي به كارمند فرضي )رسمي ،پيماني و قرارداد كار معين( اشاره شده در
اين كتابچه ،فرضا  ١٠٠ساعت اضافه كار تعلق مي گيرد كه مطابق قوانين و مقررات ،بشرح ذيل محاسبه مي
شود:
٤٦.٦٩٢.٠١٢
جمع حقوق مشمول اضافه كار
٤٦.٦٩٢.٠١٢ ÷١٧٦ =٢٦٥.٢٩٦
نرخ هر ساعت اضافه كار
١٠٠ × ٢٦٥.٢٩٦ =٢٦.٥٢٩.٥٥٢
مبلغ اضافه كار براي  ١٠٠ساعت قبل از كسر ماليات
٢٦.٥٢٩.٥٥٢ × %١٠ =٢.٦٥٢.٩٥٥
مبلغ  % ١٠ماليات )نرخ مالياتي بستگي به سقف دريافتي دارد(
٢٦.٥٢٩.٥٥٢ - ٢.٦٥٢.٩٥٥= ٢٣.٨٧٦.٥٩٧
خالص اضافه كار پرداختي پس از كسر ماليات
نكته  :١حداكثر اضافه كار ساعتي كارمندان ) (١٧٥ساعت در ماه مشروط بر آنكه مجموع مبلغ اضافه كار به كارمندان
در يك ماه ،از حداكثر ) (٥٠درصد حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر وي تجاوز ننمايد.
نكته :٢حداكثر تا بيست درصد كارمندان هر دستگاه اجرايي كه وضعيت شغلي آنها ضرورت انجام اضافه كار بيشتر
را ايجاب مي نمايد ،بر اساس دستور العمل صادره از سوي باﻻترين مقام دستگاه از محدوديت سقف پنجاه درصد
موضوع ماده ) (٢اين دستور العمل فوق مستثني مي باشند.
نكته :٣به استناد ماده  ١٠٦قانون مديريت خدمات كشوري مبناي كسور بازنشستگي كارمندان مشمول قانون ياد
شده حقوق ثابت به اضافه فوق العاده هاي مستمر و فوق العاده بند ) (١٠ماده) (٦٨قانون مذكور مي باشد .بنابراين
فوق العاده اضافه كار ساعتي مشمول كسور بازنشستگي نمي شود.
نكته  :٤به استناد بند )ز( ماده  ٥٠قانون برنامه پنجم توسعه :تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده ) (٧٨قانون مديريت
خدمات كشوري در محاسبه فوقالعادههاي موضوع بند ) (٩ماده ) (٦٨قانون مذكور لحاظ نميشود.
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نكته  :٥با توجه به اينكه معافيت مالياتي هنگام پرداخت حقوق محاسبه مي گردد ،لذا درصورت پر شدن سقف
معافيت ،در هنگام پرداخت اضافه كار معافيت مذكور لحاظ نمي شود.
نحوه محاسبه اضافه كار كاركنان قرارداد مشاغل كارگري )تابع قانون كار(:

در صورت ارجاع كار اضافي به طرف قرارداد مشاغل كارگري كه به استناد بند  ٢٢فرم قرارداد مشاغل كارگري
موضوع مصوبه شماره /٢١٣٤٧١ت٤٧٦٤٣هـ مورخ  ١٣٩٠/١١/١هيأت محترم وزيران كه مقرر مي دارد ،طرف
قرارداد از "هر لحاظ تابع قانون كار و قانون تأمين اجتماعي خواهد بود" و از مزاياي قوانين مذكور بهره مند مي
شود ،طبق قانون كار و به شرح ذيل محاسبه و پرداخت مي شود:
بر اساس نظر مقام مسئول دستگاه اجرايي به كارمند فرضي )قرارداد كارگري( ،فرضا  ٧٠ساعت اضافه كار تعلق مي
گيرد كه مطابق قوانين و مقررات ،بشرح ذيل محاسبه مي شود:
٢٦.٥٥٤.٩٢٥
دستمزد مشمول اضافه كار
(٢٦.٥٥٤.٩٢٥÷ ٢٢٠) × ١/٤٠= ١٦٨.٩٨٦
نرخ هر ساعت اضافه كار
١٦٨.٩٨٦× ٧٠=١١.٨٢٩.٠٢٠
مبلغ اضافه كار براي  ٧٠ساعت قبل از كسر ماليات
١١.٨٢٩.٠٢٠ × %١٠ =١.١٨٢.٩٠٢
مبلغ  % ١٠ماليات )نرخ مالياتي بستگي به سقف دريافتي دارد(
١١.٨٢٩.٠٢٠- ١.١٨٢.٩٠٢= ١٠.٦٤٦.١١٨
خالص اضافه كار پرداختي پس از كسر ماليات
نكته :اگر حقوق كارگري زير سقف معافيت مالياتي باشد و بعبارتي حقوق آنان سقف معافيت مالياتي را پر نكند
مابقي معافيت هنگام پرداخت اضافه كار و يا ساير پرداختيهاي وي لحاظ مي گردد.
ماموريت:

به استناد ماده ) (١٢ضوابط اجرايي بودجه سال  ) ١٤٠٠تصويبنامه شماره /١٠٦٧٤ت٥٨٦٨٠هـ مورخ ١٤٠٠/٢/٤
هيئت وزيران( ،فوقالعاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاههاي اجرايي مشمول اين تصويبنامه كه
به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام ميشوند و ناچار به
توقف شبانه هستند ،تا ميزان حداقل حقوق و مزايا )٢٢.٤٦٨.٠٠٠ريال( موضوع بند  ٤مصوبه شماره
/٨٠١٣ت٥٨٧٠٨هـ مورخ  ،١٤٠٠/١/٢٩در مورد مشمولين هر يك از بندهاي اين تصويبنامه به مأخذ يك بيستم
و نسبت به مازاد )منظور از مازاد ،آنچه مشمول كسر حق بيمه در حكم پرسنلي مي باشد( به مأخذ يك پنجاهم
در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت ميباشد .ساير موارد مطابق آييننامه فوقالعاده روزانه موضوع بند )ث(
ماده ) (٣٩قانون استخدام كشوري و اصﻼحات بعدي آن خواهد بود.
به استناد تبصره ) (١ماده مذكور ،در صورت عدم توقف شبانه ،تنها پنجاه درصد از ميزان مندرج در بند يادشده
قابل پرداخت ميباشد.
و به استناد تبصره ) (٢ماده فوق الذكر ،كارمندان سازمان راهداري و حمل نقل جاده اي ، ،صنعت آب و برق و
گمرك جمهوري اسﻼمي ايران )اصﻼح تحريري ماده ) (١٢ضوابط اجرايي قانون بودجه سال  ١٤٠٠كل كشور
موضوع نامه شماره  ٥٨٦٨٠/١٧٢١٢مورخ  ١٤٠٠/٢/٢٠دبير هيئت دولت(كه به سبب انجام وظايف محول شده
موظف به انجام مأموريتهاي مداوم در خارج از حريم شهر محل خدمت خود ميباشند ،از قيد "خارج از حوزه
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شهرستان محل خدمت" و تبصره ) (١اين ماده مستثني بوده و با اعزام به مأموريت ،فوقالعاده مربوط به آنها
قابلپرداخت است.
محاسبه حق ماموريت با بيتوته عبارتست از:
] )×١/٥٠حداقل حقوق و مزايا -حقوق و مزايا كارمند"مشمول بيمه"([ ×١/٢٠) +حداقل حقوق و مزايا( = حق ماموريت با بيتوته

محاسبه حق ماموريت بدون بيتوته به استناد ماده  ٢آئين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند ث ماده  ٣٩قانون
استخدامي كشوري مشروط بر آنكه فاصله محل ماموريت از  ٣٠كيلومتر كمتر نباشد)نصف فوق العاده با بيتوته مي
باشد(.
نكته  :١به استناد بند الف ماده ) (١اصﻼح ماده يك آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند )ث( ماده  ٣٩قانون
استخدام كشوري و تبصره  ٤آن و الحاق چند تبصره به ماده مذكور مصوبه شماره /١٥٢٢٠ت  ٣٦ت ٣٦ه مورخ
 ١٣٦٩/٠٢/٢٤حداكثر مدت مأموريت هر مستخدم در يك سال تقويمي شش ) (٦ماه مي باشد.
نكته  :٢براساس تبصره ) (١٢اصﻼحيه ذكر شده در نكته  ١اين بند ،هر گونه تخلف در انجام مأموريت به صورت
مأموريت غير واقعي و پرداخت فوق العاده روزانه بيشتر از مدت مأموريت انجام شده موجب تصرف در اموال عمومي
و داراي عواقب شرعي و قانوني مي باشد .بديهي است پيشنهاد دهنده‚ تأييد كننده و دريافت كننده متخلف شناخته
مي شوند و اينگونه تخلفات قابل ارجاع به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري است.
نكته  :٣به استناد تبصره ماده  ٣بند الف دستورالعمل اجرايي بند) (٩ماده  ٦٨قانون مديريت خدمات كشوري به
شماره  ٢٠٠/١٤٥٩٣مورخ  ،١٣٨٨/٢/٢١كارمنداني كه در اجراي اين ماده )استثناء محدوديت سقف  ٥٠درصد( به
خارج از محل خدمت خود اعزام شده و از حق ماموريت برخوردار مي شوند از اضافه كار موضوع اين ماده براي ايام
ماموريت برخوردار نخواهند شد )يعني همزمان نمي توانند هم حق ماموريت كامل بگيرند و هم اضافه كار بيش از
 ٥٠درصد حقوق( وليكن چنانچه مجبور به انجام كار اضافي براساس مفاد ماده يك اين آيين نامه شوند ،پرداخت
اضافه كار به آنان با رعايت ماده ) (٢و ) (٣اين دستورالعمل بﻼمانع خواهد بود.
مثال :١حق ماموريت با بيتوته كاركنان رسمي و پيماني و قراردادكار معين بر اساس حكم فرضي عبارت خواهد
بود:
(٢٢.٤٦٨.٠٠٠ ×١/٢٠) + [(٧٤.١١٤.٠٠٦ –٢٢.٤٦٨.٠٠٠) ×١ /٥٠] =٢.١٥٦.٣٢٠
مثال :٢حق ماموريت بدون بيتوته كاركنان رسمي و پيماني و قراردادكار معين بر اساس حكم فرضي و با فرض
٢.١٥٦.٣٢٠ ÷ ٢=١.٠٧٨.١٦٠
مثال  ١عبارت خواهد بود:
نكته :٤به استناد بند  ٦ماده  ٩١قانون مالياتهاي مستقيم مصوب  ١٣٩٤/٤/٣١حق ماموريت معاف از ماليات مي
باشد.
نكته :٥به استناد ماده  ٤٦قانون كار جمهوري اسﻼمي ايران ،به كارگراني كه به موجب قرار داد يا موافقت بعدي به

ماموريت هاي خارج از محل خدمت اعزام مي شوند فوق العاده ماموريت تعلق مي گيرد  .اين فوق العاده نبايد كمتر
از مزد ثابت يا مزد مبناي روزانه كارگران باشد  .همچنين كارفرما مكلف است وسيله با هزينه رفت و برگشت آنها
را تامين نمايد.
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تبصره -ماموريت به موردي اطﻼق مي شود كه كارگر براي انجام كار حداقل  ٥٠كيلومتر از محل كارگاه اصلي دور
شود و يا ناگزير باشد حداقل يك شب در محل ماموريت توقف نمايد.
هزينه غذا  ،اياب و ذهاب و مهد كودك:

به استناد ماده ) (١١ضوابط اجرايي بودجه سال  ) ١٤٠٠تصويبنامه شماره /١٠٦٧٤ت٥٨٦٨٠هـ مورخ ١٤٠٠/٢/٤
هيئت وزيران( ،كمكهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم مطابق با موافقتنامه مبادله شده و براي بانك ها ،بيمه ها
و شركتهاي دولتي حداكثر ) (%١٠بيش از عملكرد بودجه سال  ١٣٩٩قابل پرداخت است .پرداخت كمكهاي
رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به كاركنان قرارداد كار معين )مشخص( و ساعتي و موارد موضوع ماده ) (١٢٤قانون
مديريت خدمات كشوري از محل اعتبارات ابﻼغي پرداخت شده خزانه و با رعايت مفاد موافقتنامه ،مجاز است.
تبصره  -١هزينه غذاي ايام تعطيل و نوبت كاري شب كاركنان دستگاههاي اجرايي اعم از رسمي ،پيماني و قراردادي
با تأييد باﻻترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي به عنوان هزينههاي اداري قابل پرداخت است.
تبصره  -٢كمك هزينه غذاي روزانه حداكثر يكصد و ده هزار ) (١١٠.٠٠٠ريال ،اياب و ذهاب كارمنداني كه از
سرويس سازماني استفاده نمينمايند در تهران ماهانه حداكثر دو ميليون ) (٢.٠٠٠.٠٠٠ريال و در شهرهاي داراي
پانصد هزار نفر جمعيت و باﻻتر ماهانه حداكثر يك ميليون و دويست و هفتاد هزار ) (١.٢٧٠.٠٠٠ريال و مهد
كودك براي زنان كارمند دستگاههاي اجرايي فاقد مهد كودك دولتي به ازاي هر فرزند زير شش سال ماهانه حداكثر
يك ميليون و پانصد و نود هزار ) (١.٥٩٠.٠٠٠ريال قابل پرداخت است.
تبصره -٣دستگاه هاي اجرايي مستقر در كﻼن شهرها مجازند هزينه اياب و ذهاب كاركنان خود را به شكل نقدي
پرداخت نموده و يا براي بهره برداري از سرويس كاركنان نسبت به عقد قرارداد با شركت هاي حمل و نقل شهري
غيردولتي اقدام كنند .سقف قرارداد مربوط ميتواند حداكثر بيست و پنج درصد ) (%٢٥بيش از عملكرد هزينه
اياب و ذهاب پرداختي به كاركنان در سال  ١٣٩٩باشد.
پاداش موضوع ماده ) (١٠ضوابط اجرايي قانون بودجه سال : ١٤٠٠

به استناد ماده ) (١٠ضوابط اجرايي قانون بودجه سال  ) ١٤٠٠تصويبنامه شماره /١٠٦٧٤ت٥٨٦٨٠هـ مورخ
 ١٤٠٠/٢/٤هيئت وزيران( ،در سال  ١٤٠٠دستگاههاي اجرايي ميتوانند حداكثر معادل يك ماه حقوق و مزاياي
مندرج در احكام كارگزيني را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيص يافته دستگاه اجرايي و با رعايت
بندهاي )ت( و )ث( ماده ) (٧قانون برنامه ششم توسعه به عنوان پاداش پرداخت نمايند .پرداخت يك ماه پاداش
مذكور به اعضاي هيئت مديره /هيئت عامل و كاركنان شركتهاي دولتي )اعم از شركتهاي مستلزم ذكر و تصريح
نام( ،بانكها و بيمههاي دولتي با رعايت قوانين و مقررات از جمله جزء ) (١بند )ه ( تبصره ) (٢و جزء ) (٢بند )ج(
تبصره ) (٢٠قانون بودجه سال  ١٤٠٠و پس از تصويب مجامع عمومي يا شوراهاي عالي آنها مجاز است.
پاداش ماده  ٢١٧قانون مالياتهاي مستقيم:

اختصاص يك درصد از وجوه وصولي ماليات و جرائم موضوع قانون مالياتهاي مستقيم ) به استثناي ماليات بردرآمد
شركتهاي دولتي ( به آموزش و تربيت كارمندان در امور مالياتي و حسابرسي و تشويق كاركنان و كساني كه در امر
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وصول ماليات فعاليت موثري مبذول داشته و يا مي دارند .وجوه پرداختي به استناد اين ماده به عنوان پاداش
وصولي از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير ،مستثني است.
هزينه جابجايي محل خدمت كاركنان:

هزينه جابجايي محل خدمت كاركنان درداخل كشور به استناد آييننامه فوقالعاده نوبت كاري و هزينه جابهجايي
محل خدمت كارمندان موضوع تصويبنامه شماره /١٤٤٢٠٦ت ٥٣١٤٣هـ مورخ  ١٣٩٥/١١/١٨هيات وزيران ،به
كارمندان رسمي و پيماني تعلق خواهد گرفت كه به موجب حكم رسمي محل جغرافيايي خدمت آنان به تشخيص
دستگاه اجرايي از يك شهرستان به شهرستان ديگر تغيير يابد .مبلغ ريالي هزينه مذكور بر مبناي كوتاهترين فاصله
زميني اعﻼم شده بين دو محل توسط وزارت راه و شهرسازي بابت شخص كارمند و افراد تحت تكفل به ازاء هر نفر
براي هر كيلومتر مشروط به اينكه از وسيله نقليه دولتي استفاده ننمايد معادل يك دوم ضريب حقوق ساﻻنه موضوع
ماده ) (١٢٥قانون مديريت خدمات كشوري و صرفا توسط دستگاه مقصد قابل پرداخت است.
تعداد نفرات ضربدر مسافت طي شده )كيلومتر( ضربدر  ١/٢ضريب حقوق ساﻻنه = هزينه جابجايي محل خدمت در داخل كشور

 به كارمندي كه همسر او در يكي از دستگاههاي مشمول اين آيين نامه اشتغال دارد هزينه جابجايي محل خدمتاز بابت همسر شاغل پرداخت نخواهد شد.
 به كارمنداني كه به تشخيص دستگاه اجرايي براساس مفاد اين آيين نامه محل جغرافيايي خدمت آنان تغيير ميكند عﻼوه بر هزينه جابجايي محل خدمت ،جبران هزينه هاي ناشي از حمل وسايل و اثاثيه زندگي آنان به محل
جديد خدمت در صورتي كه فاصله محل جديد خدمت از محل قبلي تا يكصد و پنجاه كيلومتر باشد .معادل نصف
و در صورتي كه بيش از فاصله مذكور باشد معادل يك ماه تمام حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر ) حقوق ثابت
 +تفاوت تطبيق  +فوق العاده هاي شغل  ،جذب  ،ويژه و سختي كار ( پرداخت مي شود) .حق اوﻻد و عائلهمندي و
محروميتهاي سهگانه و حق مسكن و حق سرايداري در محاسبه هزينه سفر محاسبه نميگردد(.
 پرداخت هزينه هاي جابجايي محل خدمت كارمندان در صورت جابجايي از يك دستگاه اجرايي به دستگاه اجراييديگر توسط محل خدمت دستگاه جديد كارمند پرداخت مي شود.
مثال :در صورت انتقال كارمند رسمي يا پيماني فوق الذكر ،هزينه حمل وسايل و اثاثيه زندگي و هزينه جابجايي
وي بشرح ذيل محاسبه و پرداخت مي شود:

هزينه حمل وسايل و اثاثيه زندگي:

كارمند رسمي و پيماني با حكم فرضي با رعايت مراتب فوق مبلغ ٧٣.٦٧٨.٥٤٢

ريال كه شامل حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر مي باشد.
محاسبه هزينه جابجايي محل خدمت :كارمند رسمي و پيماني كه با افراد تحت تكفل خود سه نفر باشند و بين دو شهر
با فاصله  ٣٥٠كيلو متر جابجا شوند عبارتست از:
٣.٠٤٨ ÷ ٢ = ١.٥٢٤
يك دوم ضريب ساﻻنه حقوق
١.٥٢٤ × ٣ × ٣٥٠ = ١.٦٠٠.٢٠٠
مبلغ هزينه جابجايي
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كمك هزينه ازدواج و فوت :

به استناد ماده  ٧٤قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) (٢مصوب ،١٣٩٣/١٢/٤
در تمامي دستگاههاي اجرائي ،امتياز كمك هزينه فوت براي بازماندگان متوفي و كمك هزينه ازدواج  ٦٥٠٠تعيين
و پرداخت ميشود.
مدارك مورد لزوم براي ازدواج  :اصل قباله ازدواج ـ اصل شناسنامه مزدوجين و سرپرست ـ حكم كارگزيني ـ فيش
حقوقي ـ دفترچه بيمه فرد مزدوج
مدارك مورد لزوم براي اخذ كمك هزينه فوت :اصل خﻼصه رونوشت وفات ـ اصل شناسنامه متوفي و سرپرست ـ
حكم كارگزيني ـ فيش حقوقي ـ دفترچه بيمه كارمند و متوفي .
نكته :١ضريب حقوق در سال  ١٤٠٠مبلغ  ٣.٠٤٨ريال مي باشد .بنابراين محاسبه آن عبارتست از:
٦.٥٠٠ × ٣.٠٤٨ =١٩.٨١٢.٠٠٠

كمك هزينه فوت و ازدواج در سال  ١٤٠٠به ريال

نكته :٢بر اساس راي شماره  ٣٠/٤-٢٩١١مورخ ١٣٧٦/٣/١٩هيئت عمومي شورايعالي مالياتي هزينه هاي مذكور
مشمول ماليات نمي باشد.
نكته :٣كمك هزينه ازدواج به هر دو زوج شاغل در يك محل كار نيز بطور جداگانه قابل پرداخت مي باشد.
نكته :٤به كاركنان قراردادي كمك هزينه هاي مذكور از طريق سازمان تامين اجتماعي قابل پرداخت مي باشد.
حساب پس انداز كاركنان دولت :

به استنادماده  ٧٤قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) (٢مصوب ،١٣٩٣/١٢/٤
در كليه دستگاههاي اجرائي ،امتياز حساب پس انداز كاركنان دولت)سهم دولت( ١٥٠تعيين و پرداخت ميگردد.
نكته :١ضريب حقوق در سال  ١٤٠٠مبلغ ٣.٠٤٨ريال مي باشد .بنابراين:
١٥٠ ×٣.٠٤٨ = ٤٥٧.٢٠٠

حساب پس انداز كاركنان )سهم دولت( به ريال

نكته :٢به استناد )ب( ماده ) (١قانون تشكيل حساب پسانداز كاركنان دولت ،هر ماه برابر  %١٠٠سهم پسانداز هر
مستخدم بهعنوانپسانداز سهم دولت مي باشد .بنابراين سهم مستخدم نيز به ميزان سهم كاركنان دولت يعني
ضريب  ١٥٠مي باشد .بنابراين:
١٥٠ ×٣.٠٤٨ = ٤٥٧.٢٠٠

حساب پس انداز كاركنان )سهم مستخدم( به ريال
پاداش پايان خدمت:

با توجه به مفاد ماده  ١٠٧قانون مديريت خدمات كشـوري ،به كارمندان مشـمول اين قانون كه بازنشـسته مي شوند
به ازاء هرسـال خدمت يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مسـتمر* ) حقوق ثابت +فوق العاده هاي شـغل ،ايثارگري و
سـختي كار و كار در محيط هاي غير متعارف و ويژه( )تا سـي سـال( به اضـافه وجوه مربوط به مرخصـي هاي ذخيره
شده پرداخت خواهد شد.
 ٣٠سال ×يك ماه آخرين حقوق و مزاياي

مستمر )آيتمهاي مشمول كسر بيمه(=

١٨
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مثال :محاسبه پاداش پايان خدمت كارمندي كه پس از  ٣٠سال خدمت در سال  ١٤٠٠و با حكم فرضي اين
٧٤.١١٤.٠٠٦×٣٠=٢.٢٢٣.٤٢٠.١٨٠
كتابچه بازنشسته مي شود:
نكته  :١با توجه به قانون اصـــﻼح ماده  ٢قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشـــي از هزينه هاي ضـــروري به
كاركنان دولت مصــوب  ١٣٨١/١٠/٢١مجلس شــوراي اســﻼمي به ازاي هر بار محكوميت اداري در ده ســال آخر
خدمت  ،يك ماه از پاداش پايان خدمت مستخدم كسر مي شود.
نكتـه  :٢بر اســـاس قوانين و مقررات :بـدي آب و هوا ،كمـك هزينـه عـائلـه منـدي و حق اوﻻد و تفـاوت تطبيق و فوق
العاده ويژه  ،بند  ١٠ماده  ٦٨به اســتناد دادنامه شــماره  ٤٩و  ٥٠ديوان عدالت اداري ،در محاســبه پاداش پايان
خدمت لحاظ نمي شود.
نكته :٣به اســتناد مفاد جزء ) (٦بند )الف( تبصــره ) (١٢قانون بودجه ســال  ١٤٠٠پاداش پايان خدمت ،حداكثر ٧
برابر حـداقـل حقوق و مزايـاي مـاده  ٧٦قـانون مـديريـت در ازاي هرســـال خـدمـت تـا ســـقف  ٣٠ســـال كـه از لحـاظ
بازنشستگي و وظيفه مﻼك محاسبه قرار مي گيرد.
٢٢.٤٨٠.٠٠٠ × ٧ = ١٥٧.٣٦٠.٠٠٠
حداكثر حقوق مشمول پاداش پايان خدمت )ماهيانه(
١٥٧.٣٦٠.٠٠٠ × ٣٠ = ٤.٧٢٠.٨٠٠.٠٠٠
حداكثر پاداش پايان خدمت ) ٣٠ساله(
* به اسـتناد سـطر پاياني جزء ) (٦بند )الف( تبصـره ) (١٢قانون بودجه سـال  ١٤٠٠پاداش پايان خدمت در ازاي
هرسال خدمت حداكثر تا سي سال و تا سقف  ٤.٧٢٠.٠٠٠.٠٠٠ريال خواهد بود.

* *به اسـتناد تبصـره ذيل ماده  ٧٦قانون مديريت خدمات كشـوري ،فوق العاده هاي شـغل ،ايثارگري و سـختي كار
و كار در محيط هاي غير متعارف بعنوان فوق العاده هاي مســتمر تلقي شــده اند اما فعﻼ براســاس جزء ) (٦بند
)الف( تبصـره ) (١٢قانون بودجه سـال  ، ١٤٠٠محاسـبه پاداش پايان خدمت با احتسـاب فوق العاده بند ) (١٠ماده
) (٦٨قانون مديريت خدمات كشــوري خواهد بود و بخشــنامه شــماره ٢٠٠/٩٥٣١٤مورخ  ١٣٨٨/١٠/٨معاونت
توسـعه مديريت و سـرمايه نيروي انسـاني رئيس جمهور فوق العاده ويژه را نيز جزء مزاياي مسـتمر ديده اسـت .كه
اين موضــوع طي بخشــنامه شــماره  ٢٠٠/٩٣/٣٦٩٩مورخ  ١٣٩٣/٤/٢٤معاون محترم توســعه مديريت و ســرمايه
انسـاني رئيس جمهور موكول به اخذ تفسـير از مجلس شـوراي اسـﻼمي گرديده اسـت .بنابراين تا زمان ابﻼغ تفسـير
موضـوع از سـوي مجلس شـوراي اسـﻼمي ،فوق العاده ويژه موضـوع بند  ١٠ماده  ٦٨قانون مديريت خدمات كشـوري
نيز طبق بخشـنامه شـماره ٢٠٠/٩٥٣١٤مورخ  ١٣٨٨/١٠/٨معاونت توسـعه مديريت و سـرمايه نيروي انسـاني رئيس
جمهور جزء مزاياي مستمر تلقي مي گردد.
ذخيره مرخصي:

با توجه به مفاد ماده  ١٠٧قانون مديريت خدمات كشوري ،به كارمندان مشمول اين قانون كه بازنشسته مي شوند
به ازاء هرسال خدمت يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مستمر )تا سي سال( به اضافه وجوه مربوط به مرخصي هاي
ذخيره شده پرداخت خواهد شد.
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ماده  ٨٤قانون مديريت خدمات كشوري اشاره مي دارد كه  :كارمندان دستگاههاي اجرايي سالي سي روز حق
مرخصي كاري با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط را دارند .حداكثر نيمي از مرخصي كارمندان در هر سال قابل
ذخيره شدن است.
تبصره  :١كارمندان دستگاههاي اجرايي ميتوانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذيربط حداكثر سه
سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند و در صورتي كه كسب مرخصي براي ادامه تحصيﻼت عالي تخصصي
در رشته مربوط به شغل كارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزايش خواهد بود.
تبصره  :٢كارمندان دستگاههاي اجرايي طبق گواهي و تأييد پزشك معتمد حداكثر از چهار ماه مرخصي استعﻼجي
در سال استفاده خواهند نمود .بيماريهاي صعبالعﻼج به تشخيص وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي از
محدوديت زماني مذكور مستثني ميباشد و مقررات مربوط در آئيننامه اين فصل پيشبيني ميگردد.
تبصره  :٣مشمولين مقررات قانون تأمين اجتماعي از نظر استفاده از مرخصي استعﻼجي تابع همان مقررات ميباشند.
تبصره  :٤كارمندان زن كه همسر آنها در مأموريت بسر ميبرند ميتوانند تا پايان مأموريت حداكثر به مدت شش
سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند.
تبصره  :٥مرخصي استحقاقي ساﻻنه كارگران قراردادي با قرارداد معين برابر ماده  ٦٤قانون كار با استفاده از مزد ٢٦
روز و برابر ماده  ٦٦هر كارگر مي تواند  ٩روز از مرخصي ساﻻنه خود را ذخيره كند.
)اما به استناد بند  ٥نامه شماره  ٥٣٣٥٥٥مورخ  ١٣٩٧/١٠/٢آقاي انصاري معاون محترم رئيس جمهور و رئيس
سازمان اداري و استخدامي كشور مدت و نحوه ذخيره مرخصي استحقاقي نيروهاي قرارداد كار معين بر اساس
قانون مديريت خدمات كشوري مي باشد(.
تبصره  :٦هر كارگر ميتواند براي اداي فريضه حج واجب در طول مدت كار خويش فقط يكبار و به مدت يكماه از
مرخصي استحقاقي استفاده كند .مقررات بارداري زنان هم شرايط خاص خود را دارد .بر اساس رأي شماره ٣٧٤
مورخ  ١٣٨٥/٦/٥هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مستخدم رسمي دولت استحقاق دريافت حقوق و فوقالعادههاي
مربوط به ايام مرخصيهاي استحقاقي استفاده نشده از جمله حق اوﻻد و كمك عائلهمندي را دارد.
مثال :محاسبه ذخيره مرخصي كارمند رسمي پيماني كه پس از  ٣٠سال خدمت در سال  ١٤٠٠و با حكم فرضي
اين كتابچه بازنشسته مي شود و  ٣٥٠روز طلب مرخصي دارد:
 ٣٠ ) × ٣٥٠روز ÷ كل حكم پرسنلي(= ذخيره مرخصي

(٨٢.١٢٤.١٥٠ ÷ ٣٠ ) × ٣٥٠ = ٩٥٨.١١٥.٠٨٣
فوق العاده تضمين:

به استناد بند ح ماده  ٣٩قانون استخدام كشوري و تصويبنامه شماره  / ٣٨١١٣ت  ١٤٦٦٩هـ مورخ ٧٤/١٢/١٦
هيأت وزيران فوق العاده تضمين فوق العاده تضمين به انبارداران گمرك ايران و مأموران دريافت و پرداخت وجوه
نقد و مخزن داران اوراق بها دار كه از بين كارمندان رسمي واجد صﻼحيت و امانتدار با موافقت ذيحساب و حكم
دستگاه ذيربط منصوب مي شوند  ،با رعايت مقررات مربوط پرداخت مي شود.
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فوق العاده كسر صندوق:

به موجب بند چ ماده  ٣٩قانون استخدامي كشوري فوق العاده كسر صندوق فقط به تحويلداران و تحصيلداران و
مامورين ،براي جبران بخشي از خسارات ناشي از اشتباهات در وصول و ايصال وجوه قابل پرداخت است .
به استناد مفاد  ١و  ٥تصويبنامه شماره  / ٣٨١١٣ت  ١٤٦٦٩هـ مورخ  ٧٤/١٢/١٦هيأت وزيران  ،فوق العاده كسر
صندوق براي جبران كسري احتمالي وجوه نقدي در اختيار ماموراني قرار مي گيرد كه به رعايت مقررات و يا
موافقت ذيحساب و حكم دستگاه ذيربط به كار دريافت و پرداخت وجوه نقد اشتغال دارند و به ماخذ دو در هزار
ريال متوسط گردش نقدي ماهانه مأموران تعيين و پرداخت مي شود مشروط بر اينكه از  % ٥٠حداقل حقوق مبناي
جدول موضوع ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت تجاوز ننمايد .
به مأموراني كه ميزان متوسط گردش نقدي ماهانه آنان كمتر از يك ميليون ريال است فوق العاده كسر صندوق
پرداخت نمي شود  .به مأموراني كه امر پرداخت را بوسيله چك انجام مي دهند فوق العاده كسر صندوق پرداخت
نمي گردد.
معافيت مالياتي حقوق:

به استناد جزء ) (٤بند )الف( تبصره ) (١٢قانون بودجه سال  ١٤٠٠كل كشور ،سقف معافيت مالياتي موضوع ماده
) (٨٤قانون مالياتهاي مستقيم در سال ١٤٠٠ساﻻنه مبلغ چهارصد و هشتاد ميليون ) (٤٨٠.٠٠٠.٠٠٠ريال و
مبلغ )  (٤٠.٠٠٠.٠٠٠ريال براي يك ماه تعيين ميشود.
به استناد ماده  ٩١قانون مالياتهاي مستقيم ،درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است:
- ١رؤسا و اعضاي مأموريتهاي سياسي خارجي در ايران و رؤسا و اعضاي هيأتهاي نمايندگي فوقالعاده دول
خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت متبوع خود بشرط معامله متقابل و همچنين رؤسا و اعضاي
هيأتهاي نمايندگي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي آن درايران نسبت به درآمد حقوق و دريافتي از سازمان
و مؤسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسﻼم ايران نباشند.
- ٢رؤسا و اعضاي مأموريتهاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان مؤسسات فرهنگي دول خارجي
نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دول متبوع خود بشرط معامله متقابل.
- ٣كارشناسان خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسﻼمي ايران از محل كمكهاي بﻼعوض فني و اقتصادي و
علمي و فرهنگي دول خارجي و يا مؤسسات بينالمللي به ايران اعزام ميشوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول
متبوع يا مؤسسات بينالمللي مذكور.
- ٤كارمندان محلي سفارتخانهها و كنسولگريها و نمايندگيهاي دولت جمهوري اسﻼمي ايران در خارج نسبت به
درآمد حقوق دريافتي از دولت جمهوري اسﻼمي ايران در صورتيكه داراي تابعيت دولت جمهوري اسﻼمي ايران
نباشند بشرط معامله متقابل.
 -٥حقوق 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.
- ٦هزينه سفر و فوقالعاده مسافرت مربوط به شغل ) حق ماموريت(.
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- ٨مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانههاي ارزان قيمت سازماني در خارج
از محل كارگاه يا كارخانه كه مورداستفاده كارگران قرار ميگيرد.
- ٩وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن.
- ١٠عيدي ساﻻنه يا پاداش آخر سال جمعاً معادل يك دوازدهم ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده ) (٨٤اين
قانون.
- ١١خانههاي سازماني كه با اجازه قانوني يا به موجب آييننامههاي خاص در اختيار مأموران كشوري گذارده
ميشود.
- ١٢وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيماً يا بوسيله حقوق بگير
به پزشك يا بيمارستان باستناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند.
- ١٣مزاياي غيرنقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده ) (٨٤اين قانون.
- ١٤درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسﻼمي ايران اعم نظامي و انتظامي مشموﻻن قانون استخدامي
وزارت اطﻼعات و جانبازان انقﻼب اسﻼمي و جنگ تحميلي و آزادگان.
و همچنين بر اساس ماده  ٩٢قانون مالياتهاي مستقيم ،پنجاهدرصد ) (٪٥٠ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق
كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بخشوده ميشود.
نكات مهم در خصوص معافيتهاي مالياتي:

هزينههاي درماني كاركنان از موارد معاف از ماليات حقوق است!
توجه :هزينههاي درماني قابل كسر توسط كارفرما نيست و حقوقبگير بايد بهعنوان يك مؤدي حقيقي مطابق ماده
 ٨٧قانون مالياتهاي مستقيم درخواست استرداد اضافه پرداختي بابت ماليات حقوقش را )در صورت وجود( كتباً
مطالبه نمايد.
توجه :مرجع اقدام در خصوص كسر هزينههاي درماني و مراقبت و توانبخشي معلوﻻن و بيماران خاص و
صعبالعﻼج ،پرداختي توسط حقوقبگيران بابت معالجه خود و افراد تحت تكفل آنان ،اداره امور مالياتي محل
دريافت ماليات بردرآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوقبگيران ميتوانند پس از پايان سال انجام هزينه با ارائه نسخ
اصلي گواهي و اسناد و مدارك تأييدشده مربوط به هزينههاي مذكور در يك سال مالياتي از اداره امور مالياتي
ذيربط درخواست استفاده از تسهيﻼت مقرر در ماده  ١٣٧را بنمايند) .استنباط شده از بند  ٤بخشنامه شماره
 ٢١١/٤٣٨٥/١٩٤١٨مورخ  ٠٧/١١/١٣٨٣سازمان امور مالياتي كشور(
ماليات حقوق:

نرخ ماليات بر درآمد كاركنان دولتي و غير دولتي اعم از حقوق و مزايا )به استثناي قضات و مشموﻻن تبصرههاي
 ١و  ٢ماده ٨٧قانون مالياتهاي مستقيم و با رعايت ماده ) (٥قانون اصﻼح پارهاي از مقررات مربوط به اعضاي
هيأت علمي مصوب  ١٦/١٢/١٣٦٨با اصﻼحات و الحاقات بعدي( و كارانه به شرح جزء ) (٤بند )الف( تبصره )(١٢
قانون بودجه سال  ١٤٠٠كل كشور ،به تفكيك ساﻻنه و ماهانه و به شرح جدول هاي ذيل تعيين مي شود:
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مثال :محاسبه ماليات حقوق كارمند رسمي و پيماني و قرارداد كار معين ،با حكم فرضي درج شده در اين كتابچه
عبارت است از:
٧٧.٤٦٠.٧١٠
حقوق ماهانه مشمول ماليات )تمام آيتمهاي حكم ،بجزء حق عائله مندي و حق اوﻻد(:
٧٧.٤٦٠.٧١٠ – ٤٠.٠٠٠.٠٠٠ =٣٧.٤٦٠.٧١٠
درآمد ماهانه مشمول ماليات كارمند فرضي
٣٧.٤٦٠.٧١٠ × ١٠% =٣.٧٤٦.٠٧١
ماليات حقوق يك ماه
نكته :اگر حقوق ماهانه كارمند ،كمتر از ميزان معافيت مالياتي باشد ماليات ماهانه حقوق وي صفر ريال خواهد بود
و در غير اينصورت براساس نرخهاي جدول ماهانه مذكور محاسبه خواهد شد.
معافيت مالياتي جانبازان  ،آزادگان و رزمندگان:

براساس دستورالعمل سازمان امور مالياتي كشور بهشماره  ٧١١٧/٢١٥٧ـ  ٣٠/٥مورخ  ٨١/١/٢٤از تاريخ
 ١٣٨٠/١١/٢٧كليه جانبازان انقﻼب اسﻼمي و جنگ تحميلي صرف نظر از درصد جانبازي آنان و كليه آزادگان و
همچنين طبق بند)ذ( ماده  ٨٨قانون برنامه ششم رزمندگان با حداقل  ١٢ماه حضور در جبهه از پرداخت صددرصد
٢٣

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

ماليات بردرآمد حقوق معاف و كارفرمايان و پرداخت كنندگان حقوق صرف ًا با اخذ گواهي مربوطه از مراجع ذيصﻼح
)بنياد جانبازان و مستضعفان و ستاد رسيدگي به امور آزادگان( مكلف به اجراي قانون مذكور خواهند بود.
تبصره :براساس دستورالعمل  ٥١٨١ـ  ٢١١مورخ  ١٣٨١/٩/١٨معافيت صددرصد حقوق اعم از مستمر و غير مستمر
از جمله پاداش و اضافهكار جانبازان انقﻼب اسﻼمي و جنگ تحميلي و آزادگان از تاريخ  ٨٠/١١/٢٧ميباشد.
بيمه عمر و حوادث:

به استناد تصويب نامه هاي شماره  /١٥٤٦٧ت  ٢٨٩١٦ه مورخ  ١٣٨٥/٢/١٨و  ٤٣٤١٠/٥٢٠٧٨مورخ ١٣٨٩/٣/٨
هيات محترم وزيران و تصويب نامه شماره  /٦٠٢٥٩ت  ٥٢٧٣٩ه مورخ  ١٣٩٥/٥/٢١و همچنين دستورالعمل
اجرايي منضم به بخشنامه شماره  ١٠٠/١٨٦٦٢٦مورخ ١٣٨٥/١١/١٦سازمان )وقت( مديريت و برنامه ريزي
كشور و شرايط عمومي بيمه پايه حادثه و فوت كاركنان و بازنشستگان دولت تنظيم و مبادله مي گردد.
بيمه گذار بايد كل حق بيمه ساﻻنه متعلق به كاركنان و بازنشستگان خود حداكثر تا مهلت تعيين شده طبق
دستورالعمل موجود در سايت صندوق جهت انعقاد قرارداد به حساب شماره ٠١٠٠٠٥٥٥٥٥٠٠٢سپهر نزد بانك
صادرات ايران  ،شعبه ميدان دكتر فاطمي در تهران كد شعبه  ،٧٦٣به نام صندوق بازنشستگي كشوري با ذكر
كد شناسه بيمه گذار واريز و مشخصات واريزي را كه حاوي مبلغ فيش  ،كد شعبه بانك صادرات ايران و تاريخ
فيش مي باشد در جدول" ليست فيش هاي واريز شده " سامانه بيمه حادثه و فوت كاركنان و بازنشستگان دولت
درسايت صندوق بازنشستگي كشوريدرج و تائيديه اداره كل امور مالي صندوق بازنشستگي كشوري را از صندوق
اخذ نمايد.
** باعنايت به اينكه تا تاريخ نگارش اين كتابچه نرخ حق بيمه پايه حادثه و فوت كاركنان و بازنشستگان دولت
از طرف صندوق بازنشستگي كشوري اعﻼم نشده ،بنابراين درصورتيكه در سال گذشته با اين صندوق قرارداد
منعقد شده باشد در سال ١٣٩٩با رعايت توضيحات بشرح زير اعﻼم مي گردد و به محض اعﻼم نرخهاي جديد،
نرخهاي ذيل اصﻼح و در سالجاري قابل اعمال خواهد بود.
مبلغ ماهانه  -ريال

مبلغ ساﻻنه  -ريال

موضوع
سهم مستخدم شاغل

٢٣.٧٣٤

٢٨٤.٨٠٨

سهم بازنشسته

٢١.٢٣٤

٢٥٤.٨٠٨

سهم دستگاه

٢٣.٧٣٤

٢٨٤.٨٠٨

سهم صندوق بازنشستگي

٢.٥٠٠

٣٠.٠٠٠

 سرمايه بيمه پايه حادثه و فوت كاركنان و بازنشستگان براي هرنفر در سال  ١٣٩٩بابت فوت مبلغ ٧٩.١١٣.١٠٠ريال و براي قطع يا ازكارافتادگي دائم عضوي از اعضاء بدن حداكثر مبلغ ٧٩.١١٣.١٠٠
ريال مي باشد.
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بيمه تامين اجتماعي:

بيمه تامين اجتماعي  % ٧سهم كارمند كه از جمع حقوق و تفاوت تطبيق و مزاياي مستمر و فوق العاده ها )به
استثناء باز خريد ايام مرخصي ،هزينه عائله مندي و اوﻻد  ،هزينه سفر و فوق العاده ماموريت ،عيدي ،مابه التفاوت
كمك هزينه مسكن و خواروبار در ايام بيماري ،حق شير ،پاداش نهضت سوادآموزي ،فوق العاده تضمين و اضافه
كار و كسر صندوق ،بدي آب و هوا و مناطق كمتر توسعه يافته خسارت اخراج و مزاياي پايان كار و پاداش افزايش
توليد % ٢٠ ،سهم دولت كسر مي شود و بيمه مشاغل سخت و زيان آور  ٤درصد و ) (%٣بيمه بيكاري در دستگاههاي
اجرايي صفر مي باشد.
مثال:

حقوق مشمول كسر حق بيمه تامين اجتماعي در حكم فرضي
حق بيمه تامين اجتماعي سهم كارمند
حق بيمه تامين اجتماعي سهم دولت

٧٤.١١٤.٠٠٦
٧٤.١١٤.٠٠٦ × %٧ =٥.١٨٧.٩٨٠
٧٤.١١٤.٠٠٦ × %٢٠ =١٤.٨٢٢.٨٠١

بيمه خدمات درماني:

نرخ حق بيمه درمان در سال ١٣٩٩بر اساس بند) (٣مصوبه شماره /٥٧٣٢ت  ٥٨٦٦٦ه مورخ ١٤٠٠/١/٢٣هيئت
محترم وزيران ،نرخ حق بيمه درمان خانوارهاي كاركنان كشوري و لشكري شاغل و بازنشسته در سال  ١٤٠٠معادل
 ٧%حقوق و مزاياي مستمر به شرح زير تعيين مي شود:
بيمه شده شاغل  %٢حقوق مبناي كسور
بازنشستگان و موظفين  %١/٧حقوق
دستگاه اجرايي  %٢حقوق
و مابقي به عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه ذيل سازمان بيمه سﻼمت ايران و برنامه
بيمه خدمات درماني تعيين مي شود.
همچنين در صورتي كه زوجين هر دو مشترك صندوق بيمه كاركنان كشوري و لشگري باشند و يا مشتركاً داراي
دفترچه بيمه درماني از صندوقهاي مربوط باشند ،حق بيمه درمان موضوع اين تصويب نامه در صورت درخواست
زوجه از حقوق سرپرست مرد كسر مي شود.
بر اساس اين مصوبه ،همه مشمولين صندوق بيمه كاركنان دولت در صورت حدوث شرايط مندرج در ماده )(٦
احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مي توانند با پرداخت ٧درصد دو برابر حداقل حقوق قانون كار ،خود را در
صندوق مذكور بيمه درمان كنند.
حق بيمه افراد تبعي درجه) ،(٢طبق ضوابط جاري مورد عمل هر صندوق ،معادل حق سرانه مصوب از حقوق بيمه
شده اصلي كسر مي شود .حق بيمه افراد تبعي درجه ) (٣هر صندوق )پدر و مادر ،خواهر و برادر ،عروس و داماد و
ساير موارد حسب ضوابط صندوقها( معادل ) ( ٢/٩مازاد برحق سرانه بيمه مصوب ،از حقوق بيمه شده اصلي كسر
مي شود .همچنين شمول افراد تبعي درجه يك براي فرزندان ذكور تا پايان سن بيست و دو سالگي )و در صورت
ادامه تحصيل تا پايان سن بيست و پنج سالگي( و براي فرزندان اناث تا زمان ازدواج يا اشتغال است.
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مثال :حق بيمه خدمات درماني كاركنان شاغل رسمي و پيماني تابع صندوق بيمه خدمات درماني بر اساس حكم
فرضي عبارت است از:
٧٤.١١٤.٠٠٦ × ٢% =١.٤٨٢.٢٩٢
حق بيمه خدمات درماني سهم كارمند
٧٤.١١٤.٠٠٦ × ٢% =١.٤٨٢.٢٩٢
حق بيمه خدمات درماني سهم دستگاه
٧٤.١١٤.٠٠٦ × ٣% =٢.٢٢٣.٤٣٨
حق بيمه خدمات درماني سهم دولت
كسور بازنشستگي:

كسور بازنشستگي ،درصدي از حقوق و مزايا است كه حسب مقررات براي تامين پوشش بازنشستگي و وظيفه
مشتركين ) مستخدمين ( صندوق بطور ماهانه به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت مي گردد  .درصدي از اين
وجوه توسط مستخدمين ) كاركنان ( و درصدي هم توسط كارفرمايان ) دستگاههاي محل اشتغال كاركنان (
پرداخت مي شود  .نرخ كسور بازنشستگي در مورد مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري در حال حاضر به موجب
ماده  ١٢قانون اصﻼح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي مصوب  ١٣٧٩/٠٢/١٣و مصوبه شماره
/٥٥٨٨٠ت  ٢٣٣٥٨هـ مورخ  ١٣٧٩/١٢/٠٧هيئت وزيران از تاريخ  ١٣٧٩/٠٧/٠١برابر  %٢٢/٥ميباشد كه  %٩آن
مربوط به مستخدمين ) كاركنان ( ميباشد و  ) %١٣/٥معادل يك برابر و نيم سهم كاركنان ( از آن مربوط به
كارفرمايان )دستگاههاي محل اشتغال كاركنان ( مي باشد  .كه از جمع حقوق و تفاوت تطبيق و مزاياي مستمر و
فوق العاده ها )به استثناء فوق العاده تضمين و اضافه كار و كسر صندوق و روزانه و كارانه موضوع ماده  ٥قانون نظام
هماهنگ پرداخت كاركنان دولت( كسر و بابت سهم كارمند به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت مي شود و
 ) %١٣/٥معادل يك برابر و نيم سهم كاركنان ( از آن مربوط به كارفرمايان مي باشد كه از بودجه خود به صندوق
بازنشستگي واريز مي شود.
مثال :حق بازنشستگي كاركنان رسمي و پيماني تابع صندوق بازنشستگي كشوري بر اساس حكم فرضي عبارت
است از:
٧٤.١١٤.٠٠٦ × %٠٩ =٦.٦٧٠.٢٦٠
حق بيمه بازنشستگي سهم كارمند
٧٤.١١٤.٠٠٦ × %١٣.٥ =١٠.٠٠٥.٣٩١
حق بيمه بازنشستگي سهم دستگاه
بن غير نقدي:

در صورت پرداخت كمك هزينه رفاهي بصورت بن غير نقدي ،از محل فصل ششم )رفاهيات اجتماعي( از پرداخت
ماليات معاف مي باشد) .مستند به راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  ٦٠١مورخ (١٣٨٩/١٢/٩
مقرري ماه اول:

با توجه به عدم وجود حكمي درخصوص موضوع فوق در قانون مديريت خدمات كشوري ،به استناد نامه شماره
 ٩١٥٥/١٣٧٧٩٣مورخ  ٨٨/٨/٩قائم مقام حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور و اطﻼعيه اداره كل نظارت بر اجراي
٢٦

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

بودجه وزارت امور اقتصادي و دارايي كماكان قوانين سابق حاكم بوده و مبلغ ماه اول هرگونه تفاوت حقوق مستخدم
من جمله افزايش ضريب ساﻻنه حقوق كاركنان دولت مشمول كسر مقرري ماه اول خواهد بود.
مقرري ماه اول به وجوهي اطﻼق مي شـود كه در هنگام تبديل وضـعيت اسـتخدامي ) آزمايشـي به رسـمي ( و يا
افزايش حقوق و مزايا به شرح موارد ذيل از حقوق مستخدم برداشت و به صندوق بازنشستگي واريز مي گردد  .به
موجب ماده  ٧٢ق.ا.ك وزارتخانه ها و موسـسـات دولتي مشـمول ق.ا.ك مكلفند حقوق و فوق العاده شـغل اولين ماه
كساني را كه دوره آزمايشي را طي كرده و به استخدام رسمي پذيرفته مي شوند برداشت و به صندوق بازنشستگي
كشوري بپردازند  .حسب مفاد ماده  ١٠٠قانون استخدام كشوري  ،مبلغ مـــاه اول هـــرگـــونـــه افزايش حقوق »
حقوق مبناء « » افزايش سنواتي «  » ،تفاوت تطبيق « و » فوق العاده شغل « كاركنان ثابت سازماني ) مشتركين
صندوق بازنشستگي ( بايستي به صندوق بازنشستگي پرداخت گردد .
توجه :رييس امور مديريت مشــاغل و نظام هاي پرداخت ســازمان اداري و اســتخدامي كشــور طي نامه شــماره
٢٢٠٠٦٤مورخ  ١٣٩٩/٥/٤اعﻼم داشـته كه :به اسـتناد مفاد  ٢ماده  ٣قانون اصـﻼح مقررات بازنشـسـتگي و وظيفه
قانون اســتخدام كشــوري كه مقرر مي دارد مســتخدمين موضــوع اين ماده پس از ســي ســال پرداخت كســور
بازنشـسـتگي از پرداخت كسـور معاف هسـتند و در حال حاضـر پس از سـي سـال ,پرداخت بابت صـندوق از كارمند
كسـر نمي گردد ,از مقرري ماه اول نيز به عنوان يكي از اقﻼم كسـري معاف بوده و دسـتگاه نبايد مقرري ماه اول را
از حقوق و مزاياي ماه اول آنان كسر نمايد.
عيدي ساﻻنه يا پاداش پايان سال:

عيدي ساﻻنه يا پاداش پايان سال با امتياز ) (٥٠٠٠و ضربدر ضريب سال محاسبه مي شود و براساس بند ١٠
ماده  ٩١قانون مالياتهاي مستقيم تا  ٢/١٢معافيت مالياتي موضوع ماده  ٨٤قانون مالياتهاي مستقيم از كسر
ماليات معاف مي باشد .ضمناً عيدي پايان سال غير مشمولين قانون خدمات كشوري شاغل در دستگاههاي
اجرايي برابر عيدي پايان سال مشمولين قانون ياد شده تعيين شده است.
محاسبه عيدي سال  ١٤٠٠كاركنان دولت ،براساس فرمول مربوطه عبارتست از :
٣.٠٤٨ × ٥.٠٠٠ =١٥.٢٤٠.٠٠٠
هزينه تلفن همراه:

به استناد ماده ) (١٣ضوابط اجرايي قانون بودجه سال  ) ١٤٠٠تصويبنامه شماره /١٠٦٧٤ت٥٨٦٨٠هـ مورخ
 ١٤٠٠/٢/٤هيئت وزيران( ،پرداخت كمك هزينه تلفن همراه تا سيصد هزار ) (٣٠٠.٠٠٠ريال در ماه به مديران و
كارمنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند ،به تشخيص رييس دستگاه اجرايي يا مقام
مجاز از طرف وي مجاز است.
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هزينه لباس:

براي مستخدميني كه در مشاغل خاصي انجام وظيفه مي نمايند و مستلزم داشتن پوششهاي حفاظتي خاص مي
باشند  ،بر حسب فصول سال پوشش مناسب )از قبيل لباس ،كفش و كﻼه و  (....در نظر گرفته ميشود و
براساس دستور العمل مربوطه تامين مي گردد .حق لباس كاركنان به موجب ماده  ٢آئين نامه اجرائي ماده ٨٦
قانون مديريت خدمات كشوري موضوع تصويب نامه شماره ٤٤٧٧٠/٧٧٦٨٣مورخ ١٣٨٩/٤/٨وزيران محترم عضو
كمسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك هيات دولت كه مقرر مي دارد دستگاهها مكلفند مفاد دستور العمل
شماره ١٥سازمان امور اداري و استخدامي كشور)سابق(راجع به ملبوس را براي كارمندان كه در اجراي ماده ٥٣قانون
استخدام كشوري مصوب ١٣٤٥تهيه گرديده است اعمال نمايند.
معافيت مالياتي رفاهيات:

بخشنامه شماره ٢١٠/٤٥٢٩مورخ )١٣٩٠/٢/٢٧ابﻼغ دادنامه شماره ٦٠١مورخ  ١٣٨٩/١٢/٩موضوع ابطال بخشنامه
شماره  ٣٣٥٥٣مورخ  ٨٧/٤/١٢سازمان امور مالياتي كشور(
” نظر به اينكه مصاديق حقوق و مزاياي مشمول كسر ماليات ،موضوع ماده  ٨٢قانون مالياتهاي مستقيم در ماده
 ٨٣همان قانون به عنوان مزاياي مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهيﻼت رفاهي كه در ماده ٤٠
قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) (١٣٨٠/١١/٢٧مصوب  ١٣٨٤/٨/١٥مجوز پرداخت
دارد مزاياي مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوين حقوق و مزاياي مذكور در ماده  ٨٣قانون مالياتهاي مستقيم
نمي باشد ،بنابراين وجوه پرداختي به كاركنان دولت ،تحت عناوين مهدكودك ،يارانه غذا،اياب و ذهاب ،بن كاﻻ و
… به عنوان مـصاديـق مـاده  ٤٠قـانون مـارالذكر ،مـوضوعاً از شمول احكام مواد  ٨٢و  ٨٣قانون مالياتهاي
مستقيم خارج بوده و نظريه شماره  ٢٠١٠٠/٢٥٦مورخ  ١٣٨٩/١٠/٦ديوان محاسبات كشور هم در تأييد مراتب مي
باشد ،النهايه بخشنامه مورد اعتراض خﻼف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي كشور تشخيص
و به استناد قسمت دوم اصل  ١٧٠قانون اساسي جمهوري اسﻼمي ايران و بند يك ماده  ١٩و ماده  ٤٢قانون ديوان
عدالت اداري ابطال مي گردد”.
قوانين مربوط به ايثار گران در ماده  ٨٨قانون برنامه ششم توسعه:

 -١معافيت  %١٠٠ماليات براي رزمندگان با سابقه حداقل  ١٢ماه سابقه حضور در جبهه با استناد بند )ذ(
تبصره ) (٧ماده  ٨٨قانون برنامه.
 -٢معافيت پرداخت كسورات بازنشستگي براي رزمندگان داراي  ٢٤ماه تمام حضور در جبهه به موجب بند
)و( ماده  ٨٨قانون برنامه و ماده ) (٣٧قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران.
 -٣برخورداري رزمندگان داراي حداقل  ٦ماه تمام حضور داوطلبانه در جبهه از امتيازات يك مقطع تحصيلي
باﻻتر به موجب بند ) (٦ذيل بند )ث( ماده  ٨٨قانون برنامه ششم .كه بدين ترتيب برابر بند )ر( ماده ٨٧
قانون پيش گفته ،اين عزيزان با داشتن مدرك كارشناسي مشمول بند الف ماده  ١٠٣قانون مديريت خدمات
كشوري بوده و مي توانند تا سي و پنج سال خدمت كنند.
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 -٤در خصوص تفاوت فوق العاده ايثارگري موضوع ماده  ٥١قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و فوق
العاده ايثارگري موضوع بند  ٢ماده  ٦٨قانون مديريت خدمات كشوري ،فوق العاده ايثارگري موضوع ماده
 ٥١قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران ،مشمول كسور بازنشستگي نمي باشد).به استناد راي هيات
عمومي ديوان عدالت اداري -ضميمه پيوست(.

٢٩

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
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٣٠

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٣١

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٣٢

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٣٣

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٣٤

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٣٥

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٣٦

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٣٧

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٣٨

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٣٩

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٤٠

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٤١

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٤٢

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٤٣

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٤٤

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٤٥

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٤٦

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٤٧

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٤٨

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٤٩

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٥٠

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٥١

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٥٢

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٥٣

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٥٤

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٥٥

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٥٦

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٥٧

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٥٨

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٥٩

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٦٠

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٦١

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٦٢

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

مبلغ براي كارگران بدون سابقه
شرح

ماه  ٣٠روز

ماه  ٣١روز

حقوق پايه )ساعتي(

١٢٠.٧٥٩

١٢٠.٧٥٩

حقوق پايه )روزانه(

٨٨٥.١٦٥

٨٨٥.١٦٥

حقوق پايه )ماهانه(

٢٦.٥٥٤.٩٢٥

٢٧.٤٤٠.٠٨٩

كمك هزينه اقﻼم مصرفي خانوار )بن(

٦.٠٠٠.٠٠٠

٦.٠٠٠.٠٠٠

حق مسكن

٤.٥٠٠.٠٠٠

٤.٥٠٠.٠٠٠

پايه سنوات

٠

٠

حق اوﻻد براي هر فرزند

٢.٦٥٥.٤٩٣

٢.٦٥٥.٤٩٣

حق بيمه سهم كارگر

٢.٥٩٣.٨٤٥

٢.٦٥٥.٨٠٦

دريافتي بدون فرزند پس از كسر حق بيمه

٣٤.٤٦١.٠٨٠

٣٥.٢٨٤.٢٨٣

دريافتي با يك فرزند پس از كسر حق بيمه

٣٧.١١٦.٥٧٣

٣٧.٩٣٩.٧٧٥

دريافتي با دو فرزند پس از كسر حق بيمه

٣٩.٧٧٣.٠٦٥

٤٠.٥٩٥.٢٦٨

فوقالعاده هر ساعت اضافه كاري

١٦٩.٠٦٣

١٦٩.٠٦٣

فوقالعاده نوبت كاري صبح عصر )(%١٠

٢.٦٥٥.٤٩٣

٢.٧٤٤.٠٠٩

فوقالعاده نوبت كاري صبح عصر شب )(%١٥

٣.٩٨٣.٢٣٩

٤.١١٦.٠١٣

فوقالعاده نوبت كاري ،صبح و شب يا عصر و شب )٥.٩٧٤.٨٥٨ (%٢٢.٥

٦.١٧٤.٠٢٠

مبلغ براي كارگران با يك سال سابقه
شرح

ماه  ٣٠روز

ماه  ٣١روز

حقوق پايه )ساعتي(

١٢٠.٧٥٩

١٢٠.٧٥٩

حقوق پايه )روزانه(

٨٨٥.١٦٥

٨٨٥.١٦٥

حقوق پايه )ماهانه(

٢٦.٥٥٤.٩٢٥

٢٧.٤٤٠.٠٨٩

كمك هزينه اقﻼم مصرفي خانوار )بن(

٦.٠٠٠.٠٠٠

٦.٠٠٠.٠٠٠

حق مسكن

٤.٥٠٠.٠٠٠

٤.٥٠٠.٠٠٠

پايه سنوات

١.٤٠٠.٠٠٠

١.٤٤٦.٦٦٦
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حق اوﻻد براي هر فرزند

٢.٦٥٥.٤٩٣

٢.٦٥٥.٤٩٣

حق بيمه سهم كارگر

٢.٦٩١.٨٤٥

٢.٧٥٧.٠٧٣

دريافتي بدون فرزند پس از كسر حق بيمه

٣٥.٧٦٣.٠٨٠

٣٦.٦٢٩.٦٨٢

دريافتي با يك فرزند پس از كسر حق بيمه

٣٨.٤١٨.٥٧٣

٣٩.٢٨٥.١٧٥

دريافتي با دو فرزند پس از كسر حق بيمه

٤١.٠٧٤.٠٦٥

٤١.٩٤٠.٦٦٧

فوقالعاده هر ساعت اضافه كاري

١٧٧.٩٧٦

١٧٧.٩٧٦

فوقالعاده نوبت كاري صبح عصر )(%١٠

٢.٧٩٥.٤٩٣

٢.٨٨٨.٦٧٦

فوقالعاده نوبت كاري صبح عصر شب )(%١٥

٤.١٩٣.٢٣٩

٤.٣٣٣.٠١٣

فوقالعاده نوبت كاري ،صبح و شب يا عصر و شب )(%٢٢.٥

٦.٢٨٩.٨٥٨

٦.٤٩٩.٥٢٠

٦٤

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٦٥

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٦٦

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٦٧

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٦٨

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٦٩

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٧٠

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٧١

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٧٢

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٧٣

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

٧٤

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

اصﻼح ماده يك آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند )ث( ماده  ٣٩قانون استخدام كشوري و تبصره  ٤آن و
الحاق چند تبصره به ماده مذكور

) (١
شماره ابﻼغ /٤٧٦٣ :ت ١٤٦٠٥ه

شماره انتشار ١٤٩٧٨ :

تاريخ ابﻼغ١٣٧٥/٠٥/٠٨ :

تاريخ روزنامه رسمي ١٣٧٥/٠٥/١٧ :

الحاق عبارتي درماده  ٩آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند ث اصﻼحيه آيين نامه فوق العاده روزانه
سازمان امور اداري و استخدامي كشور
در ماده ) (٩آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند »ث« ماده ) (٣٩قانون استخدام كشوري نو اصﻼحات بعدي
آن بعد از عبارت »يا راه آهن« عبارت »يا اتوبوس« اضافه مي شود.
معاون اول رييس جمهور -حسن حبيبي

) (٢
شماره ابﻼغ /١٥٢٢٠ :ت ٣٦ه

شماره انتشار ١٣١٧٢ :

تاريخ ابﻼغ١٣٦٩/٠٢/٢٤ :

تاريخ روزنامه رسمي ١٣٦٩/٠٣/٠٣ :

اصﻼح ماده يك آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند ث ماده سازمان امور اداري و استخدامي كشور
تصويبنامه راجع به اصﻼح آئيننامه فوق العاده روزانه
هيأت وزيران در جلسه مورخ  ١٣٦٩/٢/٢بنا به پيشنهاد شماره  /٥١٨٠د مورخ  /٢٧سازمان امور اداري و
استخدامي كشور و باستناد ماده )  ( ٤٢قانون استخدام كشوري مصوب  ١٣٤٥تصويب نمود :
ماده يك  -آئيننامه فوق العاده روزانه موضوع بند ) ث ( ماده )  ( ٣٩قانون استخدام كشوري و تبصره )  ( ٤ذيل
آن در موارد زير اصﻼح مي گردد:
الف  -در ماده يك آئيننامه ‚ حداكثر فوق العاده روزانه براي متصديان كليه رشته ها به ميزان )  ( ١٥٠٠ريال
نسبت به وضعيت فعلي افزايش و حداكثر مدت مأموريت هر مستخدم در يكسال تقويمي به شش )  ( ٦ماه
كاهش مي يابد.
ب  -تبصره )  ( ٤ماده يك آئيننامه به شرح زيراصﻼح مي گردد:
تبصره  - ٤به مستخدميني كه به منظور انجام طرحهاي مطالعاتي و اجرائي يا تحقيقات و نظارت فني به مناطق
روستائي يا غير مسكوني اعزام و در آن مناطق ساكن مي شوند معادل )  ( %٢٥و به مستخدميني كه به
مأموريتهاي دشوار اعزام و ناچار به انجام وظيفه در شرايط غير عادي مي شوند بعلت صعوبت كار معادل ) ( %٤٠
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عﻼوه بر فوق العاده مقرر در ماده يك به تشخيص وزير يا رئيس مؤسسه دولتي مربوط حسب مورد پرداخت
خواهد شد.
 - ٢موارد زير به عنوان تبصره هاي ) (٧الي ) (١٢به ماه يك آئيننامه فوق العاده روزانه اضافه مي گردند :الف -
تبصر  - ٧فوق العاده روزانه مستخدميني كه جهت انجام مأموريت از سايرمناطق به مناطق فاقد تسهيﻼت زندگي
اعزام مي گردند با توجه به جداول گروه بندي نقاط كشور از نظر تهسيﻼت زندگي منضم به تصويبنامه شماره
 ٣٧٧٢٤مصوب  ١٣٥٣/١٠/٨هيأت وزيران بشرح زير و عﻼوه بر ارقام مندرج در ماده يك آئيننامه فوق العاده
روزانه تعيين مي گردد:
 نقاط مندرج در گروه هاي يك و دو و سه جداول به ميزان ده درصد فوق العاده روزانه . نقاط مندرج در گروه هاي چهار و پنج و شش جداول به ميزان بيست درصد فوق العاده روزانه . نقاط مندرج در گروه هاي هفت و هشت و نه جدول به ميزان سي درصد فوق العاده روزانه .ب  -تبصره  - ٨در صورتيكه محل اقامت مأمور اعزامي بطور رايگان از سوي دستگاههاي دولتي ذيربط فراهم
گردد‚ براي استفاده از محل اقامت به ميزان سي درصد از فوق العاده روزانه متعلقه مستخدم كسر مي گردد.
تشخيص و تأييد مفاد اين بند بر عهده مدير واحد اعزام كننده مستخدم است .
ج  -تبصره  - ٩فوق العاده روزانه مستخدميني كه جهت تدريس به مأموريت اعزام مي گردند به تشخيص
دستگاه مربوطه تا ميزان پنجاه درصد عﻼوه بر ارقام مندرج در ماده يك آئيننامه تعيين مي گردد مشروط بر آنكه
روزانه حداقل پنح ساعت تدريس نموده و بابت تدريس مزبور حق التدريس به آنان پرداخت نشود.
د  -تبصره  - ١٠فوق العاده روزانه مستخدميني كه جهت انجام مأمويتهاي محوله ضمن رعايت ساير شرايط ﻻزم
‚ رانندگي خودرو دولتي را براي رفت و آمد به محل مأموريت شخصاً بر عهده مي گيرند به ميزان يكهزار ريال
عﻼوه بر ارقام متعلقه آنان ‚ اضافه مي گردد متصديان مشاغل رانندگي مشمول مفاد اين تبصره نخواهند بود.
ه  -تبصره  - ١١دستگاههاي دولتي مكلفند‚ اعزام كاركنان خود را متناسب با بودجه مصوب خود تنظيم نمايند.
و  -تبصره  - ١٢هر گونه تخلف در انجام مأموريت به صورت مأموريت غير واقعي و پرداخت فوق العاده روزانه
بيشتر از مدت مأموريت انجام شده موجب تصرف در اموال عمومي و داراي عواقب شرعي و قانوني مي باشد.
بديهي است يپشنهاد كننده ‚ تأييد كننده و دريافت كننده متخلف شناخته مي شوند و اينگونه تخلفات قابل
ارجاع به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري است .
معاون اول رييس جمهور  -حسن حبيبي

) (٣
شماره ابﻼغ ١/١٨٧٣٥ :

شماره انتشار ٩٨٦٣ :

تاريخ ابﻼغ١٣٥٧/٠٨/٠٢ :

تاريخ روزنامه رسمي ١٣٥٧/٠٨/١١ :

تصويب نامه راجع به اصﻼح آئين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند ث ماده ٣٩
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هيئت وزيران در جلسه مورخ  ١٣٥٧/٧/٢٥بنا به پيشنهاد شماره  ٦/١٨١٩مورخ  ١٣٥٧/٧/٢٥سازمان امور اداري
و استخدامي كشور به استناد ماده  ٤٢قانون استخدام كشوري اصﻼحات زير را در آئيننامه فوق العاده روزانه
موضوع بند ث ماده  ٣٩قانون مذكور تصويب نمودند:
 -١بند الف و همچنين قسمت اول بند ب ذيل ماده يك تا آخر عبارت »و از دو هزار ريال بيشتر نشود« حذف و
شرح زير جايگزين آن ميگردد:
»تا بيست هزار ريال مجموع حقوق و مزاياي مستمر يا فوق العاده شغل مستخدم به مازاد يك دوازدهم و نسبت
به مازاد به مأخذ يك بيستم مشروط بر آنكه حداقل از يك هزار ريال كمتر و حداكثر در مورد متصديان مشاغل
رسته خدمات از دو هزار ريال و در مورد متصديان ساير مشاغل از چهار هزار ريال بيشتر نشود«
 -٢عبارت »در بند الف« و »در بند ب« و »بند الف« و »در بندهاي الف و ب« مذكور در تبصره هاي  ١و  ٢و  ٤و
 ٥ماده يك و تبصره ذيل ماده  ٣حذف ميشود و عبارت »در ماده يك حسب مورد« جانشين آن ميشود.
 -٣تبصره  ٣اصﻼحي ماده يك موضوع تصويبنامه شماره  ٦٣٧٨٤مورخ  ١٣٥٣/١١/١٣بشرح زير اصﻼح ميشود:
شركتها و مؤسسات دولتي مستثني شده از قانون استخدام كشوري كه طبق مقررات استخدامي خود از مقررات
اين آئيننامه استفاده مينمايند ميتوانند با تصويب مجامع عمومي يا مراجع ذيصﻼح خود فوق العاده مصوب در
اين ماده را در مورد مستخدميني كه به مأموريت ميروند حداكثر تا ميزان تعيين شده در اين ماده پرداخت
نمايند.
 -٤ميزان هزينه سفر مندرج در ماده  ٩از يك ريال به دو ريال افزايش داده ميشود.
 -٥شرح زير بعنوان ماده  ١٠تصويب و شماره مواد بعدي آئيننامه بر اين اساس اصﻼح ميشود.
»سازمان امور اداري و استخدامي كشور ميتواند در صورت لزوم با توجه به افزايش هزينه هاي مؤثر در مأموريت
افزايش فوق العاده ها و هزينه سفر مندرج در اين آئيننامه را براي تصويب به شوراي حقوق و دستمزد پيشنهاد
نمايد«
وزير مشاور در امور اجرائي – منوچهر آزمون
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بخشنامهبيمهعمروحادثهسال١٤٠٠تاتهيهاينكتابچهصادرنشدهاست.
بيمه حادثه و فوت كاركنان شاغل و بازنشسته دولت سال ٩٩
)بخشنامه شماره /١٠٣٢ص ٢١٠/مورخ  ١٣٩٩/٢/١صندوق بازنشستگي كشوري(

بخشنامه به دستگاههاي بيمهگذار
ضمن تشكر و قدرداني از زحمات و همكاريهاي صميمانه آن دستگاه بيمهگذار در سنوات گذشته ،به منظور انعقاد
قرارداد بيمه عمر و حادثه كاركنان شاغل و بازنشسته دولت در سال  ١٣٩٩موضوع تصويبنامه شماره
/١٥٤٦٧ت٢٨٩١٦هـ مورخ 18/2/1385و تصميمنامه شماره  ٤٣٤١٠/٥٢٠٧٨مورخ  ١٣٨٩/٣/٨و تصويبنامه
شماره 60259/ت٥٢٧٣٩هـ مورخ  ١٣٩٥/٥/٢١هيأت وزيران رعايت نكات زير ضروري ميباشد:
 -١در پايگاه اينترنتي صندوق بازنشستگي كشوري به نشاني  www.cspf.irسامانه اي تحت عنوان »سامانه
بيمه عمر و حادثه كاركنان وبازنشستگان دولت« پيش بيني شده است كه آن دستگاه با درج كد شناسه
مربوط به سامانه مذكور وارد و حسب مورد تعداد بيمهشدگان وود اعم از شاغل و بازنشسته ،مدت بيمه،
ليست اسامي (فهرست الكترونيكي( بيمه شدگان و  ...براساس فرمت تعيين شده شامل ) :شماره ملي –
نام – نام خانوادگي نام پدر – تاريخ تولد ) (١٣٠٠٠١٠١شماره شناسنامه – جنسيت( در قالب فايل
Notepadطبق جدول زير اعﻼم مينمايد.
 -١-١در ستون «تعداد )نفر(« جمع كل بيمهشدگان مربوطه ذكر ميشود.
 -٢-١هنگام تكميل "جدول محاسبه حق بيمه به نسبت مدت بيمه" از ذكر آمار و اطﻼعات مربوط به شاغلين و
همچنين بازنشستگان مشترك صندوق بازنشستگي كشوري در رديفر"بازنشسته مشترك ساير صندوقها" اكيداً
خودداري نمايند.
 -٣-١مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان )طرحي( جزو شاغلين محسوب گرديده و در ستون "شاغل"
جدول فوق الذكر لحاظ مي شوند.
 -٤-١نرخ حق بيمه )عادي( در سال  ١٣٩٩به شرح جدول زير مي باشد.
مبلغ )ساﻻنه(
ريال

مبلغ )ماهانه(
ريال

٢٨٤.٨٠٨

٢٣.٧٣٤

سهم شاغل

٢٥٤.٨٠٨

٢١.٢٣٤

سهم بازنشسته

٢٨٤.٨٠٨

٢٣.٧٣٤

سهم دستگاه

٣٠.٠٠٠

٢.٥٠٠

سهم صندوق بازنشستگي

موضوع

توضيح مهم:
مبلغ  ٢.٥٠٠ريال سهم صندوق بازنشستگي درباره بازنشستگان مشترك صندوق بازنشستگي كشوري توسط اين
صندوق و در مورد مشتركين ساير صندوقها توسط صندوق بازنشستگي متبوع بازنشسته پرداخت خواهد شد .در
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صورت خودداري صندوق اخيرالذكر از پرداخت مبلغ مذكور  ،دستگاه بيمه گذار موظف است مبلغ  ٢.٥٠٠ريال را
جزو حق بيمه سهم بازنشسته لحاظ و محاسبه نمايد.
 -٥-١سرمايه بيمه عمر )فوت( براي شاغلين و بازنشستگان مبلغ  ٧٩.١١٣.١٠٠ريال و در مورد قطع يا از كارافتادگي
كامل و دائم عضوي از اعضاي بدن حداكثر مبلغ  ٧٩.١١٣.١٠٠ريال است.
 -٦-١در رديف «مرخصي بدون حقوق شاغلين« جمع آن تعداد از بيمه شدگان كه در تاريخ شروع قرارداد بيمه
عمر و حادثه در مرخصي بدون حقوق به سر مي برند در ستون »تعداد )نفر( و جمع مدتي كه اين افراد در مرخصي
بدون حقوق مي باشند در ستون »مدت بيمه )ماه( ذكر خواهد شد.
تذكر :در رديف »مرخصي بدون حقوق شاغلين« تعداد بيمه شدگاني كه مدت مرخصي آنان مشابه است حسب
مدت مشابه در يك رديف و مابقي بيمه شدگان كه ايام مرخصي آنان متفاوت مي باشد هر يك در رديف هاي
جداانه نوشته شود) .با ذكر تعداد ،مدت بيمه و سهم بيمه شده(
 -٢دستگاه بيمه گذار پس از تعداد و اعﻼم جمع كل مبلغ حق بيمه توسط سامانه ،مبلغ مزبور را به حساب
سپهري شماره  ٠١٠٠٠٥٥٥٥٥٠٠٢نزد بانك صادرات ايران ،شعبه فاطمي كد شعبه ) ٧٦٣قابل پرداخت
در كليه شعب بانك صادرات ايران( با ذكر كد شناسه بيمه گذار در فيش بانكي ،واريز نموده ،مشخصات
واريزي را كه حاوي مبلغ فيش ،شماره فيش ،كد شعبه )بانك صادرات ايران( و تاريخ فيش است در جدول
»ليست فيش هاي واريزي« سامانه درج كرده و تأييديه اداره كل امور مالي صندوق بازنشستگي كشوري
را از سايت اخذ نمايد.
تذكر:
الف–سامانه بيمه عمر و حادثه در سايت اين صندوق هوشمند بوده و در صورت وارد نمودن اطﻼعات ﻻزم حق
بيمه متعلق را طبق نرخ مقرر محاسبه و تعيين مي نمايد.
د-مبلغ حق بيمه صرفاً از طريق شعب بانك صادرات ايران به حساب شماره  ٠١٠٠٠٥٥٥٥٥٠٠٢واريز شود.
ج–از پرداخت و ارسال حق بيمه به صورت حواله بانكي از ساير بانكها اكيداً خودداري شود.
د–به منظور جلوگيري از عمليات تكراري وتسريع درانجام تعهدات صندوق در قبال پرداخت سرمايه بيمه عمر
)فوت( و نقص عضو توصيه مي شود دستگاه بيمهگذار حق بيمه را بطور ساليانه و يكجا پرداخت نمايد.
هـ -در صورت پرداخت حق بيمه بطور ساليانه ،حق بيمه مذكور مي بايست حداكتر تا تاريخ  ١٣٩٩/٠٦/٣١پرداخت
شود و در صورت پرداوت حق بيمه بصورت ماهانه ،حق بيمه هرماه مي بايست حداكتر تا پانزدهم ماه بعد پرداخت
شود.
و–حق بيمه شاغلين و بازنشستگان مي بايست همزمان پرداخت شود و از پرداخت آن در دو زمان متفاوت اكيداً
خودداري گردد.
 -٣دستگاه بيمه گذار پس از اخذ تأييديه مبني بر واريز حق بيمه از سايت اين صندوق ،فرم »قرارداد بيمه حادثه
و فوت كاركنان و بازنشستگان دولت« را در دو نسخه تكميل و پس از مهر و امضاء به همراه تأييديه مذكور و ليست
الكترونيكي مندرج در بند ) (١و فيشهاي واريز حق بيمه در استانها به مديريت استاني و در تهران به اداره كل
استان تهران اين صندوق تحويل نمايد.
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 -٤مديريت استاني مربوطه يا اداره كل استان تهران پس ازبررسي مدارك و ليست الكترونيكي مشخصات در
صورت صحت آنها ،قرارداد را تأييد و امضا نمود و پس از صدور ،يك نسخه از قرارداد را به دستگاه بيمهگذار
عودت ميدهد.
تذكر :در ليست الكترونيكي مشخصات ،الزاماً ميبايست فقط كدملي فرد بيمه شده (اعداد و بدون خط( ذكر گردد
و اكيداً از ذكر كدملي افراد غير ،شماره پرسنلي ،شماره مستخدم و يا شماره دفتر كل و ...به جاي كد ملي خودداري
نمايند .مسئوليت عدم رعايت مفاد اين تذكر و جبران خسارت وارده احتمالي به طور كامل بر عهده دستگاه بيمه
گذار خواهد بود و اين صندوق به هيچ وجه مسئوليتي در قبال آن نخواهد داشت.
بنابراين ﻻزح است دقت كافي در تهيه ليست الكترونيكي بيمه شدگان به عمل آيد .ضمناً امكان اصﻼح فايل
الكترونيكي توسط بيمه گذار ،حداكثر تا  ٧روز پس از بارگذاري اوليه و قبل از انعقاد قرارداد مقدور است.
 -٥انعقاد قرارداد منوط به آن است كه دستگاه بيمه گذار كليه شاغلين و بازنشستگان خود را توأماً نزد صندوق
بازنشستگي كشوري بيمه عمر و حادثه نمايد.
 -٦آن دستگاه ميبايست حداكثر تا تاريخ  ١٣٩٩/٦/٣١با رعايت مفاد اين بخشنامه نسبت به انعقاد قرارداد
)اوليه( بيمه عمر و حادثه اقدام نمايد.
 -٧از تاريخ  ١٣٩٩/٧/١سامانه بيمه عمر و حادثه براي انعقاد قرارداد به استثناء قرارداد الحاقي )كاهش و
افزايش( غيرفعال شده و به هيچ عنوان قرارداد اوليه منعقد نخواهد شد.
 -٨تاريخ شروع قرارداد  ١٣٩٩/١/١و تاريخ خاتمه آن پايان اسفند ماه  ١٣٩٩خواهد بود.
 -٩چنانچه آن دستگاه حق بيمه عمر را ساليانه پرداخت نموده باشد ،در صورت كاهش يا افزايش تعداد بيمه
شدگان )اعم از شاغل يا بازنشسته( در هريك از ماههاي بعداز فروردين ماه حسب مورد پس از درج در
سامانه بيمه عمر و حادثه  ،فرم «محاسبه تغييرات افزايش يا كاهش حق بيمه عمر و حوادث« و فرم
»قرارداد الحاقي« را در دونسخه تكميل و سپس فرمهاي مذكور را بهمراه ليست الكترونيكي مشخصات افراد
بيمهشده كاهش يا افزايش يافته و يا در حالت مرخصي بدون حقوق و فيش هاي واريز حق بيمه و تأييديه
اداره كل امور مالي اين صندوق مبني بر واريز حق بيمه مربوطه ،در استانها به مديريت استاني ودر تهران
به اداره كل استان تهران اين صندوق تحويل نمايد .ليكن چنانچه آن دستگاه حق بيمه را بصورت ماهانه
واريك نمايد ،در اين حالت موظف ميباشد براي ماههاي بعداز فروردين ماه حسب مورد »فرم محاسبه
تغييرات افزايش يا كاهش حق بيمه عمر و حوادث« و در صورت داشتن كاهش يا افزايش در تعداد
بيمهشدگان و يا استفاده بيمهشدگان شاغل ازمرخصي بدون حقوق ،پس ازدرج درسامانه بيمه عمروحادثه
فرم "قرارداد الحاقي" را در دونسخه تكميل و فرمهاي مذكور را بهمراه تأييديه اداره كل امور مالي اين
صندوق مبني بر واريز حق بيمه و فيشهاي واريز حق بيمه هر ماه )بطور جداگانه( و )هر واريزي در يك
فيش( و مشخصات افراد كاهش يا افزايش يافته به مديريت استاني و در تهران به اداره كل استان تهران
اين صندوق تحويل نمايد.
در هر دو حالت فوق مديريت استان و يا اداره كل استان تهران پس از بررسي مدارك و ليست الكترونيكي ،در
صورت صحت" ،قرارداد الحاقي" را امضاء نموده و پس از صدور ،يك نسخه از قرارداد را به آن دستگاه عودت
ميدهد.
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 -١٠در صورت بروز حادثه مشمول قرارداد بيمه عمر و حادثه ،آن دستگاه در اسرع وقت فرم »پرداخت سرمايه
بيمه عمر و حادثه )غرامت فوت و نقص عضو(« را در دو نسخه تكميل و حسب مورد بهمراه مدارك ذيل
در استانها به مديريت استان ودر تهران به اداره كل استان تهران تحويل نمايد.
الف– درمورد فوت
تصوير گواهي فوت صادره از طرف سازمان ثبت احوال كشور.گواهي پزشك معالج يا پزشكي قانوني مبني بر تعيين علت فوت.گزارش مشروح حادثه )درصورتي كه فوت به علت حادثه باشد( كه توسط مراجع ذي صالح انتظامي يا قضاييتنظيم و نام بيمه شده متوفي در آن قيد شده باشد.
ب– در مورد نقص عضو
نگارش مشروح حادثه كه توسط نيروي انتظامي تنظيم شده و نام بيمهشده در آن قيد شده باشد.گواهي پزشك معالج يا پزشكي قانوني كه درآن صريحاً ذكر شده باشد كه كدام عضو از اعضاي بدن و از چهناحيهاي قطع يا ازكارافتاده كامل و دائم شده است.
 -١١چنانچه فردي كه مشخصات وي به هردليل وعنوان در ليست الكترونيكي مورد اشاره در بند ) (١اين بخشنامه
درج نشده باشد و فرد در حد فاصل تاريخ  ١٣٩٩/١/١تا تاريخ انعقاد قرارداد اوليه فوت نموده و يا دچار حادثه منجر
به نقص عضو شود به هيچ وجه تحت پوشش بيمه عمر و حادثه محسوب نشده و پرداخت سرمايه بيمه عمر )فوت(
يا نقص عضو موضوعيت ندارد و در مورد اين افراد به هيچ وجه "قرارداد الحاقي" منعقد نمي گردد.
 -١٢در صورت اضافه واريزي حق بيمه عمر و يا اشتباه واريزي به حساب سپهري شماره 0100055555002
آن دستگاه فرم »درخواست استرداد اضافه واريزي /اشتباه واريزي حق بيمه عمر« را در دو نسخه تكميل و
به همراه فيش واريزي جهت استرداد به اداره كل امور مالي اين صندوق ارسال نمايد.
 -١٣كليه فرم ها و قراردادها در سامانه بيمه عمر و حادثه اين صندوق تعبيه شده است.
در خاتمه ،به منظور حسن اجراي تصويبنامه ها و تصميم نامه مذكور ،اداره كل امور فرهنگي و اجتماعي بازنشستگان
اين صندوق آماده پاسخگويي آن دستگاه در صورت لزوم مي تواند براي كسب اطﻼعات بيشتر و راهنمايي ﻻزم و
تبادل نظر با شماره تلفن هاي ) ٨٨٣٩٥٤٩٥ – ٨٨٣٩٥٣٦٦با كد  (٠٢١اداره كل مزبور تماس حاصل نمايد.
اكبر افتخاري -مدير عامل صندوق بازنشستگي كشوري
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قانون تشكيل حساب پسانداز كاركنان دولت)مصوب (٧٦/١١/٢٦

*ماده  -١به دولت اجازه داده ميشود به منظور تشويق پسانداز و حمايت از كاركنان دولت از طريق تأمين
اندوخته ،بنا به درخواست هر يك ازمستخدمين شاغل )اعم از رسمي ،ثابت و پيماني( وزارتخانهها و مؤسسات
دولتي و شركتهاي دولتي:
الف -حساب سپرده ثابت خاصي ،تحت عنوان حساب پسانداز سهم مستخدم ،نزد يكي از بانكها به نام او افتتاح و
همه ماهه برابر )(%٣٥حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده ) (١قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت
را به عنوان پسانداز سهم مستخدم از دريافتي او كسر و بهحساب مزبور واريز نمايد.
ب -هر ماه برابر  %١٠٠سهم پسانداز هر مستخدم موضوع بند )الف( فوق از محل اعتبارات پرسنلي دستگاه
مربوط حسب مورد بهعنوانپسانداز سهم دولت ،يا شركت دولتي به حساب سپرده ثابت جداگانهاي كه به نام
مستخدم افتتاح خواهد شد ،واريز كند.
ج -كليه دستگاههاي موضوع اين ماده موظفند سهم خود را در بودجه ساﻻنه دستگاه منظور نمايند.
*ماده  - ٢نرخ سود عليالحساب متعلق به حسابهاي پسانداز سهم مستخدم و سهم دولت يا شركت دولتي
متناسب با مدت سرمايهگذاري ،بارعايت مقررات قانون عمليات بانكي بدون ربا ،توسط شوراي پول و اعتبار تعيين
خواهد شد .سود عليالحساب متعلق به هر يك از حسابهاي موضوعبندهاي )الف( و )ب( ،ماده ) (١بايستي به
همان حساب واريز گردد.
*ماده  -٣موجودي حسابهاي موضوع بندهاي )الف( و )ب( ماده ) ،(١در زمان اشتغال مستخدم مربوط ،غيرقابل
برداشت ميباشد.
*ماده  - ٤كليه موجودي حسابهاي موضوع بندهاي )الف( و )ب( ماده ) (١اعم از اصل وجوه و سود حاصل از آنها
در مورد مستخدمين رسمي وثابت به هنگام بازنشستگي ،بازخريدي و ازكار افتادگي يا خروج از خدمت به دﻻيل
ديگر و درمورد مستخدمين پيماني به هنگام لغو يا خاتمه قرارداد بهطور يكجا در وجه آنان پرداخت ميشود.
*ماده  - ٥درصورت فوت مستخدم موجودي حساب پسانداز سهم او اعم از اصل وجوه و سود حاصل از آنها بين
وراث شرعي او و موجوديحساب پسانداز سهم دولت يا شركت دولتي اعم از اصل و سود حاصل از آن بين وراث
قانوني مستخدم متوفي موضوع ماده ) (٨٦قانون استخدامكشوري تقسيم و پرداخت خواهد شد.
*ماده  -٦بانك و يا بانكهاي عامل براي رفع حوائج ضروري و همچنين احداث و يا خريد مسكن طبق ضوابطي كه
ضمن آئيننامه اجرائي موضوعماده ) (٩به تصويب هيأت وزيران ميرسد به مستخدمين مشمول اين قانون
تسهيﻼت بانكي اعطاء خواهند نمود.
*ماده  -٧آن تعداد از وزارتخانهها ،مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه داراي صندوق پسانداز و يا اندوخته و
يا عناوين مشابه هستند،درصورتي ميتوانند از مقررات و تسهيﻼت مقرر در اين قانون برخوردار شوند كه نسبت به
انحﻼل صندوق مربوط اقدام و سهم مستخدم و دولت ياشركت دولتي را به ترتيب و تفكيك درحسابهاي پسانداز
سهم مستخدم و سهم دولت و يا شركت دولتي موضوع بندهاي )الف( و )ب( ماده ) (١واريزنمايند.
*ماده  -٨وجوه پرداختي توسط شركتهاي دولتي بابت سهم شركت موضوع بند )ب( ماده ) ،(١بهعنوان هزينه
قابل قبول از نظر مالياتي محسوبميشود.
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*ماده  -٩شهداء ،جانبازان ازكارافتاده كلي و آزادگان از كارافتاده كلي مادامي كه طبق مقررات مربوط ورثه
وظيفه بگير داشته باشند مشمول مقرراتاين قانون ميباشند.
*ماده  -١٠آئيننامه اجرائي اين قانون متضمن تعيين بانك عامل و يا بانكهاي عامل ،نحوه افتتاح حساب و واريز
وجوه ،پرداخت تسهيﻼت اعتباريو ساير موارد مربوط ،بهپيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي ،بانك
مركزي جمهوري اسﻼمي ايران و سازمان امور اداري و استخدامي كشور،به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
*ماده  -١١شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين قانون
ميباشند.
*ماده  -١٢اين قانون از اول سال  ١٣٧٧ﻻزماﻻجرا ميباشد.
تاريخ تصويب٧٦/١١/٢٦ :
تاريخ تاييد شوراي نگهبان٧٦/١٢/٠٦ :
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آيين نامه اجرايي قانون تشكيل حساب پس انداز كاركنان دولت
) ٦٤٤٦٣ - ٧٨/١١/٠٣ت  ٢٠٤٧٦هـ (٣٥٣ - ٧٨/١١/١٧

هيأت وزيران در جلسه مورخ  ٧٨/١١/٠٣بنابه پيشنهاد شماره ٣٢٩٩٧مورخ  ٧٧/٠٨/١٦وزارت امور اقتصادي و
دارايي و به استناد ماده ) (١٠قانون تشكيل حساب پس انداز كاركنان دولت ،مصوب  ١٣٧٦آيين نامه اجرايي
قانون ياد شده را به شرح زيرتصويب نمود:
"آيين نامه اجرايي قانون تشكيل حساب پس انداز كاركنان دولت"
*ماده ١ـ در اين آيين نام منظور از "قانون" قانون تشكيل حساب پس انداز كاركنان دولت مصوب ٧٦/١١/٢٦
مجلس شوراي اسﻼمي است و "دستگاه"به جاي دستگاههاي اجرايي مشمول قانون به كار مي رود.
*ماده ٢ـ مستخدمان مشمول قانون عبارتنداز:
الف ـ مستخدمان رسمي و پيماني در وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشور؛
ب ـ مستخدمان ثابت و پيماني )موقت( در شركتهاي دولتي مشمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب
٥٢/٠٣/٠٥؛
پ ـ مستخدمان رسمي و ثابت و پيماني و عناوين مشابه آنها در وزارتخانهها ،موسسات و شركتهاي دولتي
مشمول مقررات استخدامي خاص وشركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است؛
ت ـ مستخدمان شهيد ،جانباز از كار افتاده كلي و آزاده از كار افتاده كلي.
*ماده ٣ـ مستخدمان در كليه حاﻻت استخدامي كه طبق مقررات از تمام يا قسمتي از حقوق مبناي مربوط يا
عناوين مشابه برخوردارند ،مشمول مقرراتقانون خواهند بود.
*ماده ٤ـ بانكهاي عامل بانكهايي مي باشند كه به استناد بند "ز" ماده ) (١٠قانون پولي و بانكي كشور و ماده
) (٢٢قانون عمليات بانكي بدون ربا ،يا اجازهبانك مركزي جمهوري اسﻼمي ايران به عمليات مجاز بانكي با
دستگاههاي دولتي مبادرت مي ورزند و حقوق كاركنان دستگاه توسط آنها پرداخت ميشود.
*ماده ٥ـ دستگاهها مكلفند به نحو مقتضي مفاد قانون را به اطﻼع كليه مستخدمان مشمول برسانند و در صورت
درخواست كتبي آنان مبني بر استفاده ازتسهيﻼت قانون ،حسابهاي مذكور در بندهاي )الف( و )ب( ماده يك
قانون را نزد بانك عامل افتتاح و هر ماه سي و پنج درصد ) (%٣٥حداقل حقوقمبناي جدول موضوع ماده )(١
قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را كسر و برابر همان مبلغ از محل اعتبارات كاركنان دستگاه به
حسابهايمستخدمان فوق واريز نمايند.
*ماده ٦ـ نرخ سود علي الحساب متعلق به حسابهاي موضوع ماده يك قانون با توجه به مبلغ و مدت سپرده
گذاري توسط بانك مركزي پيشنهاد و پس ازتصويب شوراي پول و اعتبار به بانكهاي عامل اعﻼم خواهد شد .اين
نرخ با پيشنهاد بانك مركزي و تصويب شوراي پول و اعتبار قابل تجديدنظر خواهدبود.
*ماده ٧ـ بانكهاي عامل مواظفند سود هر يك از حسابهاي موضوع ماده يك قانون را به طور جداگانه به حسابهاي
مربوط واريز نمايند.
*ماده ٨ـ موجودي حسابهاي پس انداز موضوع ماده يك قانون اعم از اصل و سود آن جز در موارد مقرر در ماده
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) (٩اين آيين نامه قابل برداشت نيست.
*ماده ٩ـ موجودي حسابهاي پس انداز سهم مستخدم و سهم دولت و سود متعلق به آنها در مورد مستخدمان
رسمي و ثابت و عناوين مشابه به هنگامبازنشستگي ،بازخريد ،از كار افتادگي ،فوت ،استعفا يا خروج از خدمت به
دﻻيل ديگر و در مورد مستخدمان پيماني و عناوين مشابه به هنگام فوتلغو يا خاتمه قرار داد با اعﻼم كتبي
دستگاه به بانك عامل به طور يك جا به مستخدم يا وراث وي پرداخت خواهد شد.
 تبصره :در موارد فوت مستخدم ،وجوه حساب پس انداز سهم مستخدم و سود متعلق به آن با ارايه گواهيانحصار وراثت به وارث شرعي كه در گواهيمذكور مشخص شده است به نسبت سهم اﻻرث پرداخت خواهد شد
وجوه حساب پس انداز سهم دولت و سود متعلق به آن در موارد فوت مستخدم بهتساوي بين وراث موضوع ماده
) (٨٦قانون استخدام كشوري كه توسط دستگاه به بانك معرفي مي شوند تقسيم مي شود.
*ماده ١٠ـ شهيدان  ،جانبازان از كار افتاده كلي كه از حقوق حالت اشتغال موضوع قانون حالت اشتغال
مستخدمين شهيد ،جانباز از كارافتاده و مفقوداﻻثرانقﻼب اسﻼمي و جنگ تحميلي مصوب  ٧٢/٠٦/٣٠مجلس
شوراي اسﻼمي استفاده مينمايند ،مادام كه به شرايط بازنشستگي نرسيده يا فوتنشداند ،مشمول قانون هستند.
در مورد شهيدان ،درخواست مشترك عائله استفاده كننده از حقوق حالت اشتغال ،مﻼك برخورداري از قانون
است وپس از رسيدن مستخدم شهيد به شرايط بازنشستگي ،وجوه حسابهاي پس انداز سهم مستخدم و سهم
دولت به تساوي بين عائله موضوع ماده ) (١٦آييننام اجرايي قانون حالت اشتغال كه حقوق حالت اشتغال
مستخدم شهيد را دريافت مينمودهاند تقسيم خواهد شد.
*ماده ١١ـ بانكهاي عامل جهت احداث يا خريد مسكوني و يا رفع حوائج ضروري ،به كاركنان مشمول اين قانون
يا رعايت قانون عمليات بانكي بدون رباو آيين نام ها و دستورالعملهاي مربوط تسهيﻼت ﻻزم اعطا مينمايند.
*ماده ١٢ـ مستخدماني كه يكبار وجوه پس انداز را دريافت نمودهاند چنانچه مجدد ًا به استخدام رسمي ثابت يا
پيماني يا عناوين مشابه آنها پذيرفته شوندميتوانند درخواست استفاده از مقررات قانون را بنمايند.
*ماده ١٣ـ مستخدمي كه از يك دستگاه دولت مشمول قانون به دستگاه دولتي ديگر مشمول قانون منتقل
ميشود ،مقررات قانون كماكان توسط دستگاه جديد محل خدمت درباره وي اجرا ميشود ولي چنانچه به دستگاه
غيرمشمول قانون منتقل شود يا به لحاظ تغيير نوع استخدام از شمول قانون خارجشود ،كليه وجوه حسابهاي پس
انداز سهم مستخدم و سهم دولت و سود متعلق به آن با رعايت مقررات اين آيين نام به وي پرداخت خواهد شد.
 تبصره :در صورتي كه انتقال مستخدم موجب تغيير بانك عامل گردد ،مانده حسابهاي موضوع ماده يك قانون بهبانك جديد منتقل خواهد شد.
*ماده ١٤ـ در موارد مأموريت مستخدم ،دستگاهي كه حقوق و فوق العاده شغل مستخدم مأمور را ميپردازد،
مكلف است نسبت به كسر و واريز وجوه پس انداز اعم از سهم مستخدم و سهم دولت اقدام نمايد.
حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور
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آئين نامه اجرائي بند چ و ح ماده  ٣٩قانون استخدام كشوري
)فوق العاده تضمين و كسر صندوق(

مورخ ١٣٧٤/١٢/١٦

شماره / ٣٨١١٣ت  ١٤٦٦٩هـ
سازمان امور اداري استخدامي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ  ١٣٧٤/١٢/١٣بنا به پيشنهاد شماره ٧٢١٦/د مورخ  ١٣٧٣/١١/٩سازمان
امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده  ٧قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ
مصوب  ١٣٧٠ـ و ماده  ٤٢قانون استخدام كشوري ـ مصوب  ١٣٤٥ـ آئين نامه اجرائي بند چ و ح ماده
 ٣٩قانون استخدام كشوري را به شرح زير تصويب نمود :
ماده  ١ـ براي جبران كسري احتمالي وجوه نقدي در اختيار ماموراني كه با پرداخت وجوه نقد
اشتغال دارند  ،فوق العاده كسر صندوق پرداخت مي شود .
ماده  ٢ـ ماموران دريافت و پرداخت مذكور در ماده)  ( ١از بين مستخدمان رسمي داراي صﻼحيت و
امانت دار انتخاب مي شوند و فوق العاده كسر صندوق فقط به ماموران دريافت و پرداخت وجوه نقد
كه تضمين ﻻزم را مطابق اين آئين نامه سپرده باشند با رعايت مقررات پرداخت مي شود
ماده  ٣ـ متوسط گردش نقدي ماهانه موضوع ماده  ١اين آئين نامه توسط ذي حساب برآورد و مبناي
پرداخت فوق العاده كسر صندوق قرار مي گيرد و كسور يك صد هزار ريال در اين ارتباط محاسبه
نمي شود .
تبصره ـ به ماموراني كه امر پرداخت را به وسيله چك انجام مي دهند فوق العاده كسر صندوق
تعلق نمي گيرد .
ماده  ٤ـ وجوه دريافتي روزانه با رعايت مقررات به حساب مربوط واريز مي شود  .مسووليت حسن
اجراي اين امر با ذي حساب مربوط است .
ماده  ٥ـ فوق العاده كسر صندوق به ماخذ دو در هزار ميزان متوسط گردش نقدي ماهانه ماموران
تعيين و پرداخت مي شود  ،مشروط بر اينكه حداكثر از  %٥٠حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده ١
قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تجاوز نكند .
تبصره ـ به ماموراني كه ميزان متوسط گردش نقدي ماهانه آنان كمتر از يك ميليون ريال است ،
فوق العاده كسر صندوق پرداخت نمي شود .
ماده  ٦ـ به انبارداران گمرك ايران و ماموران دريافت و پرداخت وجوه نقد مخزن داران اوراق
بهادار از بين كارمندان واجد صﻼحيت و امانت دار با موافقت ذي حساب و حكم دستگاه ذي ربط
منصوب مي شوند با رعايت مفاد اين آئين نامه فوق العاده تضمين پرداخت مي شود ساير عناوين
شغلي مشمول دريافت فوق العاده تضمين بنا به پيشنهاد وزارتخانه يا موسسه دولتي ذي ربط با
موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تعيين مي شود .
ماده  ٧ـ ميزان تضميني كه مشموﻻن ماده  ٦اين آئين نامه اخذ مي شود با توجه به كيفيت و كميت و
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جريان ابواب جمعي آنان به شرح زير است :
الف ـ در دستگاههاي اجرائي مستقر در استانها و واحدهاي خارج از مركز وزارتخانه ها و موسسات دولتي
 ،ذي حساب ميزان
تضمين را با توجه به ضوابط اين آئين نامه تعيين و پس از تاييد
دستگاهها و واحدهاي ياد شده  ،مراتب را با ذكر دﻻيل تعيين ميزان تضمين و با درج مشخصات
فرد مورد نظر به اداره امور اقتصادي و دارايي استان ذي ربط و پس از اعﻼم و پس از دريافت
تاييديه طبق مقررات اقدام مي كند .
ب ـ در وزارتخانه ها و موسسات دولتي مستقر در مركز  ،ذي حساب به شرح بند الف اين ماده
اقدام و پس از اخذ موافقت وزارتخانه يا موسسه دولتي ذي ربط مراتب را به تاييد به وزارت
امور اقتصادي و دارايي اعﻼم و پس از دريافت تاييديه مطابق مقررات اقدام مي كند .
تبصره ـ مقصود از جريان ابوابجمعي  ،ميزان وجوه دريافتي يا ارزش اوراق و اجناس تحويلي به
مشموﻻن ماده  ٦اين آئين نامه است  .در تعيين فوق العاده تضمين  ،كسور يك صد هزار ريال
محاسبه نمي شود.
ماده  ٨ـ در خصوص ميزان تضمين مسووﻻن مخازن اداره كل اوراق وزارت امور اقتصادي و دارايي و
مخزن داران اوراق بهادار نمايندگيهاي خزانه استانها  ،مفاد تصويبنامه شماره  / ٥٩٦٦٣ت ٣٧٧
هـ مورخ  ٢٤/١٢/١٣٧٢ﻻزم اﻻجرا است .
ماده  ٩ـ انواع تضمين كه مشموﻻن ماده  ٦اين آئين نامه مي سپارند  ،به پيشنهادي ذي حساب و
موافقت دستگاه اجرائي مربوط عبارت است از :
الف ـ سپرده نقدي
ب ـ ضمانتنامه بانكي
ج ـ وثيقه ملكي مفروز با ارايه سند مالكيت و تنظيم سند ثبتي
د ـ سفته ) فته طلب ( كه توسط يك نفر ضامن ظهر نويسي شده باشد .
تبصره ـ اسناد دريافت شده بابت تضمين و اعﻼميه وجوه دريافتي به حساب سپرده  ،بايد با
رعايت كامل دستور العمل اجرائي ماده  ١٢٣قانون محاسبات عمومي كشور ثبت و نگهداري شوند .
ماده  ١٠ـ حداقل ميزان تضمين موضوع ماده  ٩اين آئين نامه  ٥٠٠هزار ريال است و فوق العاده
تضمين ماهانه مشموﻻن ماده  ٦اين آئين نامه كه بر اساس ماده )  ( ٩ياد شده تضمين سپرده
باشند به شرح زير قابل پرداخت است .
الف ـ به كساني كه پانصد هزار ريال تضمين باشند  ،معادل ده هزار
ب ـ به كساني كه بيش از پانصد هزار ريال تضمين سپرده باشند  ،نسبت به پانصد هزار ريال
اوليه  ،ده هزار و نسبت به مازاد آن تا مبلغ يك ميليون ريال  ،هشت هزار و از مبالغ يك
ميليون ريال تا دو ميليون ريال  ،شش در هزار و مازاد بر دو ميليون ريال  ،چهار در هزار ،
مشروط به اينكه حداكثر  %١٠٠حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده  ١قانون نظام هماهنگ پرداخت
كاركنان دولت تجاوز نكند .
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تبصره ـ به كساني كه وجه نقد يا تضمين ملكي يا ضمانتنامه بانكي بسپارند به نسبت سهم تضمين
مذكور  ،فوق العاده تضمين متعلقه به ميزان ده درصد بيش از ماخذ تعيين شده مشروط به اينكه
از مبلغ حداكثر سقف تعيين شده » ب « اين ماده تجاوز نكند  ،قابل پرداخت است .
ماده  ١١ـ مشموﻻن ماده  ٦اين آئين نامه كه ميزان ابوابجمعي ماهانه آنها از يك ميليون ريال
تجاوز نكند  ،مشمول اخذ تضمين نيستند  ،و فوق العاده مربوط نيز به آنان پرداخت نمي شود اين
قبيل افراد به مسووليت ذي حساب از بين كارمندان مورد اعتماد انتخاب مي شوند .
ماده  ١٢ـ كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي موظفند انواع اسناد تضميني را كه در اجراي
تصويبنامه شماره  ٦٨٤٨مورخ  ٢٨/٣/١٣٣٩و اصﻼحات بعدي دريافت كرده اند با رعايت مقررات اين آئين نامه
تطبيق دهند  .از تاريخ اجراي اين تصويبنامه به انواع تضمينهاي دريافت شده قبلي
كه مبلغ آنها كمتر از پانصد هزار ريال است  ،فوق العاده تضمين و كسر صندوق و كسر صندوق
تعلق نمي گيرد .
ماده  ١٣ـ امناي اموال و كارپردازان و انبارداران كار پردازي در خصوص انجام وظايف پست
سازماني كه شاغل آن هستند  ،مشمول مقررات اين آئين نامه نيستند .
ماده  ١٤ـ اين آئين نامه از ابتداي سال  ١٣٧٥ﻻزم اﻻجرا است و از تاريخ ياد شده مفاد
تصويبنامه شماره  ٦٨٤٨مورخ  ٢٨/٣/١٣٣٩و اصﻼحات بعدي آن در ارتباط با فوق العاده هاي كسر
صندوق و تضمين لغو مي شود .
معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي
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اطﻼعيه مقرري ماه اول
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معافيت كسر مقرري ماه اول براي كارمندان پس از  ٣٠سال پرداخت كسور

عدم كسر مقرري ماه اول از احكام ترميم و افزايش حقوق و مزاياي كاركنان مشمول تبصره ) (٢ماده

) (٣قانون اصﻼح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري

)(١

)بخشنامه شماره /٢٠٨٩د ٢٢٠/مورخ  ١٤٠٠/٢/١٢صندوق بازنشستگي كشوري(

اداره كل استان تهران
مديريت استان...
با سﻼم و احترام
با توجه به ماده  ١٤ضوابط اجرايي قانون بودجه عمومي سال  ١٣٩٩كل كشور موضوع تصويبنامه شماره
/٨٢٠٦ت٥٧٥٩٨هـ مورخ  ١٣٩٩/٢/٢هيات وزيران و با عنايت به مفاد نامه شماره  ٤٣١١٩/٤٦٩٠مورخ
 ١٤٠٠/١/٢١معاونت حقوقي رياست جمهوري؛ مقرري ماه اول از مصاديق كسور بازنشستگي موضوع تبصره )(٢
ماده ) (٣قانون اصﻼح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب  ١٣٦٨/١٢/١٣تلقي گرديده
لذا كسر مقرري ماه اول از احكام ترميم و افزايش حقوق و مزاياي كاركنان مشمول تبصره موصوف كه از سوي
دستگاههاي اجرايي صادر خواهد شد منتفي است.
محمد علي ابراهيم زاده -معاون فني صندوق بازنشستگي كشوري
) ) (٢بخشنامه شماره  ٧١٠/٣٧مورخ  ١٣٩٩/٨/٢١وزارت آموزش و پرورش(
اداره كل آموزش و پرورش استان...
معاونت /سازمان  /مركز /دفتر /اداره كل...
تصوير نامه شماره  ٢٢٠٠٦٤مورخ  ١٣٩٩/٥/٤سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص عدم كسر مقرري ماه
اول از همكاراني كه از پرداخت كسور بازنشستگي معاف ميباشند ،جهت اطﻼع و اقدام ﻻزم به پيوست ارسال و
اعﻼم ميدارد؛ به استناد مفاد تبصره ) (٢ماده( ) ٣قانون اصﻼح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام
كشوري ،مستخدمين پس از سي سال پرداخت كسور بازنشستگي از پرداخت كسور مذكور معاف بوده و نبايد بابت
حقوق از آنها كسور بازنشستگي كسر گردد ،بنابراين افراد مورد نظر از پرداخت مقرري ماه اول نيز به عنوان يكي از
اقﻼم كسري معاف بوده و دستگاه نبايد مقرري ماه اول را از حقوق و مزاياي آنان كسر نمايد .در ضمن توصيه
ميشود براي اعاده اضافه پرداختي ،اداره كل آموزش و پرورش استان رأساً نسبت به درخواست استرداد و يا تهاتر
با بدهي مورد ادعاي صندوقهاي بازنشستگي اقدام ﻻزم را معمول دارند.
علي الهيار تركمن -معاون برنامهريزي و توسعه منابع
٩٢

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

)(٣

نامه شماره  ٢٢٠٠٦٤مورخ ١٣٩٩/٥/٤

جناب آقاي حسين بر
مدير كل محترم امور اداري و تشكيﻼت وزارت آموزش و پرورش
بازگشت به نامه شماره  ٧١٠/١٢٩٧٩مورخ  ١٣٩٩/٢/٧اعﻼم ميدارد:
به استناد مفاد تبصره ) (٢ماده ) (٣قانون اصﻼح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري كه مقرر
ميدارد مستخدمين موضوع اين ماده پس از سي سال پرداخت كسور بازنشستگي از پرداخت كسور معاف هستند
و در حال حاضر پس از سي سال ،پرداخت بابت صندوق از كارمند كسر نميگردد ،از مقرري ماه اول نيز به عنوان
يكي از اقﻼم كسري معاف بوده و دستگاه نبايد مقرري ماه اول را از حقوق و مزاياي ماه اول آنان كسر نمايد.
همت علي شاهنظري -رييس امور مديريت مشاغل و نظامهاي پرداخت
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دستورالعمل پرداخت فوقالعاده مناطق كمتر توسعه يافته و بد آب و هوا
)بخشنامه ٢٠٠/٩١/١٧٧مورخ  ١٣٩١/١/٧معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور(

در اجراي مصوبه شماره /٧٥٢ت٤٧٧٠٢هـ مورخ  ١٣٩١/١/٦هيأت محترم وزيران ميزان فوقالعاده مناطق كمتر
توسعه يافته و بدي آب و هوا به شرح جداول زير ميباشد:
- ١كارمندان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته موضوع تصويبنامه شماره /٧٦٢٩٤ت٢٦٠٩٥هـ مورخ
 ١٣٨٨/٤/١٠هيأت وزيران و اصﻼحات بعدي آن از فوقالعاده مناطق كمتر توسعه يافته با توجه به ضريب محروميت
محل خدمت ،بر مبناي حقوق ثابت )مجموع حق شغل و حق شاغل( و بر اساس جدول زير بهرهمند ميگردند.
جدول مناطق كمتر توسعه يافته
ضريب ٦

ضريب  ٧ضريب  ٨ضريب ٩

رديف

ضريب ٥

سطح مشاغل

١

مشاغل تخصصي با مدرك تحصيلي
كارشناسي ارشد و باﻻتر

%٩

%١٢

%١٥

%١٨

%٢٥

٢

ساير مشاغل با هر مدرك تحصيلي

%٦

%٩

%١١

%١٥

%٢٠

تبصره -چنانچه هر يك از روستاهاي واقع در دهستانهاي موضوع فهرست پيوست به شهر تبديل شوند ،ضريب
مربوط ،ساﻻنه يك واحد كاهش مييابد تا به ترتيب و در نهايت حذف گردد.
- ٢كارمندان شاغل در مناطق بد آب و هوا موضوع تصويبنامه شماره /٢٠٢٧٢ت٥١٥هـ مورخ  ١٣٧٤/١/١٤هيأت
وزيران و اصﻼحات بعدي آن از فوقالعاده بدي آب و هوا با توجه به درجهبندي آب و هواي محل خدمت ،بر مبناي
حقوق ثابت )مجموع حق شغل و حق شاغل( و بر اساس جدول زير بهرهمند ميگردند.
جدول بدي آب و هوا
درجه ١

درجه ٢

درجه ٣

درجه ٤

رديف سطح مشاغل
١

مشاغل تخصصي با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و
باﻻتر

%١٠

%١٢

%١٦

%٢٥

٢

ساير مشاغل با هر مدرك تحصيلي

%٨

%١٠

%١٤

%٢٠

تبصره  -١در هر حال مجموع درصدهاي جداول فوق بابت تعيين و برقراري فوقالعاده مناطق كمتر توسعه يافته
و بدي آب و هوا از سقف ) (٪٢٥امتياز حقوق ثابت )مجموع حق شغل و حق شاغل( براي هر كارمند تجاوز نخواهد
گرديد.
تبصره  -٢فوقالعادههاي مذكور صرفا به كارمنداني كه به موجب حكم كارگزيني صادره در مناطق مندرج در
فهرست مربوط اشتغال داشته باشند ،تعلق ميگيرد.
لطفاﷲ فروزنده دهكردي -معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
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عدم كسر ماليات از رفاهيات پرداختي از فصل ششم اعتبارات هزينه اي
بخشنامه شماره ٢١٠/٤٥٢٩مورخ ) - ١٣٩٠/٢/٢٧ابﻼغ دادنامه شماره ٦٠١مورخ  ٩/١٢/٨٩موضوع ابطال
بخشنامه شماره  ٣٣٥٥٣مورخ  ٨٧/٤/١٢سازمان امور مالياتي كشور(

بـه پـيوست تـصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  ٦٠١مورخ  ١٣٨٩/١٢/٩مندرج در
روزنامه رسمي شماره  ١٩٢٣٨مورخ  ٨٩/١٢/٢٥مبني بر اينكه:
”نظر به اينكه مصاديق حقوق و مزاياي مشمول كسر ماليات ،موضوع ماده  ٨٢قانون مالياتهاي مستقيم در ماده
 ٨٣همان قانون به عنوان مزاياي مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهيﻼت رفاهي كه در ماده ٤٠
قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) (١٣٨٠/١١/٢٧مصوب  ١٣٨٤/٨/١٥مجوز پرداخت
دارد مزاياي مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوين حقوق و مزاياي مذكور در ماده  ٨٣قانون مالياتهاي مستقيم
نمي باشد ،بنابراين وجوه پرداختي به كاركنان دولت ،تحت عناوين مهدكودك ،يارانه غذا،اياب و ذهاب ،بن كاﻻ و
… به عنوان مـصاديـق مـاده  ٤٠قـانون مـارالذكر ،مـوضوعاً از شمول احكام مواد  ٨٢و  ٨٣قانون مالياتهاي
مستقيم خارج بوده و نظريه شماره  ٢٠١٠٠/٢٥٦مورخ  ١٣٨٩/١٠/٦ديوان محاسبات كشور هم در تأييد مراتب مي
باشد ،النهايه بخشنامه مورد اعتراض خﻼف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي كشور تشخيص
و به استناد قسمت دوم اصل  ١٧٠قانون اساسي جمهوري اسﻼمي ايران و بند يك ماده  ١٩و ماده  ٤٢قانون ديوان
عدالت اداري ابطال مي گردد”.
اميرحسن علي حكيم
معاون فني و حقوقي

شاكي :

سازمان بازرسي كل كشور.

موضوع شكايت و خواسته :

ابطال بخشنامه شماره  ٣٣٥٥٣مورخ  ٨٧/٤/١٢سازمان امور مالياتي كشور.
گردشكار:

قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور ،به موجب نامه شماره  ٣٠٢/٨٨/٨٧٩٥٨مورخ  ١٣٨٨/١١/١٠اشعار داشته:
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ،طي بخشنامه شماره  ٣٣٥٥٣مورخ  ،١٣٨٧/٤/١٢در خصوص شمول يا عدم
شمول ماليات حقوق (ماليات بر درآمد حقوق( نسبت به وجوه پرداختي بابت كمك هزينه هاي مهد كودك ،غذا،
اياب و ذهاب و … چنين مقرر داشته است:
«وجوه نقدي كه به عنوان مزاياي مربوط به شغل تحت عناوين مهد كودك ،يارانه غذا ،اياب و ذهاب ،هزينه تلفن
همراه و بن كاﻻ به حقوق بگيران پرداخت مي شود با در نظر گرفتن عموميت تعريف مقرر در ماده  ٨٣قانون ماليات
هاي مستقيم مصوب اسفند ماه  ١٣٦٦و اصﻼحيه هاي بعدي آن ،مشمول ماليات بردرآمد حقوق مي باشد .ﻻزم به
ذكر است طبق بند  ١٣ماده  ٩١قانون ماليات هاي مستقيم اصﻼحيه  ،١٣٨٠/١١/٢٧مزاياي غير نقدي پرداختي
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به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده  ٨٤قانون اخيرالذكر از شمول پرداخت ماليات بردرآمد
حقوق معاف است»
در اين بخشنامه با برداشت ناصحيح از عنوان «مزاياي مربوط به شغل« كمك هزينه يارانه بر خﻼف قوانين كه ذيﻼً
تشريح مي گردد ،به عنوان مزاياي مربوط به شغل تعيين شده است:
- ١طبق ماده  ٨٣قانون ماليات بردرآمد حقوق ،درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرري،
مزد يا حقوق اصلي و نيز مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و غير مستمر مي باشد.
- ٢در تبصـره ذيل اين مـاده ،درآمد غير نقدي مشمول ماليات حقوق عبارت از ،مسكن بـا اثاثيه و يا بـدون
اثاثيه… ،اتومبيل اختصاصي با راننده يا بدون راننده با درصدهاي مشخصي از حقوق و مزاياي مستمري مستخدم
و ساير مزاياي غير نقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت كننده حقوق.
- ٣طبق ماده  ٩١همان قانون ،درآمدهاي حقوق در  ١٤بند از معافيت متناسب برخوردار گرديده اند از جمله در
بند  ١٣آمده است:
مزاياي غير نقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده  ٨٤اين قانون .

چنانكه مﻼحظه مي شود پس از ذكر الفاظ معين »مزاياي مربوط به شغل« در ماده » ٨٣درآمد غير نقدي« مشخص
شده است .در تبصره اين ماده در بند )ج( در مقام تبيين اين درآمد تحت عنوان »مزاياي غير نقدي« و در واقع
همان مزاياي مربوط به شغل مورد نظر قانونگذار بوده و در هيچ جا از كمك هزينه يا يارانه صحبتي نشده .مضافاً
مزاياي مورد نظر قانونگذار براي شمول يا عدم شمول معافيت مالياتي كه مزاياي مربوط به شغل بوده ،به اقتضاي
مشاغل خاص و معين به شاغل تعلق مي گيرد .كما اينكه كمك هزينه مهدكودك و يارانه غذا يا كمك هزينه
مسكن و امثالهم هيچ ارتباطي به شغل ندارد .بلكه يا به همه كاركنان و يا به افراد خاص مثل زنان شاغل داراي
فرزند مستلزم نگهداري در مهدكودك تعلق مي گيرد .در حالي كه خودرو اختصاصي يا منزل با اثاثيه به همه ي
شاغلين تعلق نمي گيرد بلكه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنين امتيازي را دارند و طبعاً بايد مطابق
تعرفه هاي قانوني نسبت به كسر ماليات از درآمدهاي آنان اقدام گردد .مضافاً در ماده  ٧٨قانون مديريت خدمات
كشوري و بندهاي )الف() ،ب() ،ج( ،جزء  ١١ضوابط اجرايي قانون بودجه سال  ،١٣٨٨از پرداخت اين گونه وجوه
به كاركنان دولت تحت عنوان كمك هزينه نام برده شده كه قبل از آن دولت مستقيماً هزينه هاي مربوط را با
ايجاد نقليه و واحد موتوري ،آشپزخانه و رستوران براي ارايه ناهار ،مهد كودك و امثالهم خود بر عهده داشت .ليكن
با تصويب قانون برنامه چهارم توسعه… و تصريح بند )ح( ماده  ١٤٥آن قانون مقرر شده است اين گونه هزينه ها
به صورت يارانه به كاركنان پرداخت گردد.
بنابه مراتب قرار دادن كمك هزينه هاي متعلقه به كارمندان تحت عنوان مزاياي مربوط به شغل مغايربا منظور و
مدلول ماده  ٨٣قانون ماليات هاي مستقيم بوده و در اجراي تبصره  ٢ماده  ٢قانون تشكيل سازمان بازرسي كل
كشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست.
–مشتكي عنه در مقام دفاع به موجب ﻻيحه شماره /٢١٢/٨٦١٥ص مورخ  ١٣٨٩/٣/٢٥اشعار داشته است كه:
با توجه به حكم مقرر در ماده  ٨٣قانون ماليات هاي مستقيم مصوب  ١٣٦٦و اصﻼحيه به عمل آمده و به شرحي
كه در بخشنامه معترض عنه از حكم ماده ياد شده استنباط مي گردد ،وجوه پرداختي تحت عناوين كمك هزينه
مهد كودك ،يارانه غذا ،اياب و ذهاب ،هزينه تلفن همراه و بن كاﻻ به حقوق بگيران به عنوان مزاياي مربوط به شغل
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محسوب و مشمول ماليات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت اين قبيل وجوهات از طريق كارفرما ،صرفاً به
دليل رابطه شغلي و به كاركنان مربوطه مي باشد كه در صورت قطع ارتباط شغلي ،مبالغ مذكور به هيچ وجه
پرداخت نمي گردد .لذا تلقي عناوين مذكور به عنوان مزاياي مربوط به شغل استنباط صحيح به نظر مي رسد و
مآﻻً چون ماهيت اين قبيل پرداختي ها نقدي بوده و معافيتي در قانون پيش بيني نشده مشمول ماليات بردرآمد
حقوق مي باشد.
از سوي ديگر در مقررات ماده  ٩١قانون صدراﻻشاره موارد معافيت مربوط به ماليات بر درآمد حقوق در  ١٤بند به
صراحت مشخص و بر اساس بند  ١٣آن ،مزاياي غير نقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت
موضوع ماده  ٨٤قانون موصوف از پرداخت ماليات بر درآمد حقوق معاف بوده و در خصوص وجوه پرداختي نقدي
در مقررات اين ماده هيچ گونه تصريحي نداشته است .بنابراين پرداخت هاي نقدي كه بابت مزاياي غير نقدي به
حقوق بگيران پرداخت مي گردد مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي باشد و معافيتي بر آن شامل نخواهد شد.
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا ،مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس از
بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي هيأت عمومي

نظربه اينكه مصاديق حقوق و مزاياي مشمول كسرماليات ،موضوع ماده  ٨٢قانون ماليات هاي مستقيم در ماده ٨٣
همان قانون به عنوان مزاياي مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهيﻼت رفاهي كه در ماده  ٤٠قانون
الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت () ١٣٨٠/١١/٢٧مصوب  ١٣٨٤/٨/١٥مجوز پرداخت
دارد مزاياي مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوين حقوق و مزاياي مذكور در ماده  ٨٣قانون ماليات هاي مستقيم
نمي باشد ،بنابراين وجوه پرداختي به كاركنان دولت ،تحت عناوين مهدكودك ،يارانه غذا ،اياب و ذهاب ،بن كاﻻ و
… به عنوان مصاديق ماده  ٤٠قانون مارالذكر ،موضوعاً از شمول احكام مواد  ٨٢و  ٨٣قانون ماليات هاي مستقيم
خارج بوده و نظريه شماره  ٢٠١٠٠/٢٥٦مورخ  ١٣٨٩/١٠/٦ديوان محاسبات كشور هم در تأييد مراتب مي باشد .
النهايه بخشنامه مورد اعتراض خﻼف قانون و خارج ازحدود اختيارات سازمان امور مالياتي كشور تشخيص و به
استناد قسمت دوم اصل  ١٧٠قانون اساسي جمهوري اسﻼمي ايران و بند يك ماده  ١٩و ماده  ٤٢قانون ديوان
عدالت اداري ابطال مي گردد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
علي مبشري
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عدم تعلق ماليات به كمك هزينه عائله مندي و اوﻻد

شماره ٣٠/٤/٣٠٤٤:
تاريخ ١٣٧١/٠٤/٢٤:
پيوست:

نظر اكثريت اعضاء شوراي عالي مالياتي :

گزارش شماره  ١٣٧١/٣/١ -٣٠/٥/٦١١دفتر فني مالياتي عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي حسب ارجاع آن
مقام در جلسه مورخ  ١٣٧١/٤/١٣هيات عمومي شورايعالي مالياتي مطرح است  .گزارش مزبور مشعر بر طرح مسئله
معافيت يا عدم معافيت كمك هزينه عائله بندي و اوﻻد مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام
هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب  ١٣٧٠/٦/١٣مجلس شوراي اسﻼمي از پرداخت ماليات بردرآمد حقوق
موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه  ١٣٦٦و اصﻼحيه هاي بعدي آن مي باشد .هيات عمومي
شورايعالي مالياتي در اجراي بند  ٣ماده ٢٥٥ق  .م  .م پس از بررسي موضوع و شور و تبادل نظر بشرح آتي دراين
خصوص اعﻼم راي مي نمايد:
راي اكثريت:

نظر به اينكه تعريف درآمد مشمول ماليات حقوق موضوع ماده  ٨٣قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه
 ١٣٦٦در باره " كمك هزينه عائله بندي " مقرر در ماده  ٩قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت صدق نمي
نمايد  ،وجوه مذكور كه به عنوان كمك هزينه به عائله و اوﻻد مستخدمين شاغل و غيرشاغل وحتي مستخدمين
متوفي پرداخت مي گردد ،از شمول فصل ماليات بردرآمد حقوق قانون مالياتهاي مستقيم خارج و معاف از پرداخت
ماليات حقوق مي باشد.
علي اكبر سميعي -محمد طاهر -محمود حميدي  -محمد رزاقي -مجيد ميرهادي  -علي

اكبرنوربخش -علي اصغر محمدي.
نظر اقليت :

باتوجه به تعاريف مقرر در ماده ٨٣قانون مالياتهاي مستقيم مصوب  ٦٦/١٢/٣و نظربه اينكه پرداخت وجوه به
كاركنان تحت عنوان هزينه عائله  -مندي و اوﻻد مستخدمين در اجراي ماده  ٩قانون هماهنگ پرداخت كاركنان
دولت و تبصره آن در رابطه با استخدام كارمند مي باشد و از طرفي در ماده ٩١قانون مالياتهاي مستقيم معافيتي
براي اين قبيل وجوه پيش بيني نشده است لذا مشمول ماليات بردرآمد حقوق مي باشد.
محمد تقي نژاد عمران -محمد علي سعيدزاده
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عدم شمول قانون كار بر قرارداد كار مدت معين
رأي شماره  ٣١هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم شمول قانون كار بر قرارداد كار مدت معين
مشمول ماده  ١٨٨قانون كار
مصوب ٢٤/٠١/١٣٩٥

شماره هـ٩٥/١١٧/
١٣٩٥/٢/٤
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسﻼمي ايران
با سﻼم
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري به شماره دادنامه  ٣١مورخ  ١٣٩٥/١/٢٤جهت درج در
روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه ١٣٩٥/١/٢٤ :شماره دادنامه ٣١ :كﻼسه پرونده٩٥/١١٧ :
مرجع رسيدگي :هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :خانم فاطمه سادات پور وهاب زاده
موضوع شكايت و خواسته :اعﻼم تعارض در آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري
گردشكار١ :ـ خانم فاطمه سادات پور وهاب زاده به موجب قرارداد انجام كار معين با اداره كل اوقاف استان
كرمان همكاري كرده است .
2ـ با قطع رابطه كاري في مابين آنان ،مشاراليها با شكايت در اداره كار و امور اجتماعي استان كرمان خواهان
صدور حكم مبني بر بازگشت به كار ميشود كه هيأت حل اختﻼف اداره كار و امور اجتماعي استان كرمان به
موجب رأي شماره 500ـ  ١٥/١/١٣٩٠با اين استدﻻل كه رابطه كاري مشاراليها با اداره كل اوقاف مشمول قانون
كار نميباشد موضوع را از حدود صﻼحيت مراجع حل اختﻼف كار مصرح در ماده  ١٥٧قانون كار منصرف اعﻼم
ميكند .
3ـ خانم فاطمه سادات وهاب زاده به موجب دادخواست تقديمي به ديوان عدالت اداري خواستار الزام اداره كل
اوقاف و امور خيريه استان كرمان به بازگشت به كار ميشود و شعبه دوم ديوان عدالت اداري به موجب رأي
شماره  ٩٠٠٩٩٧٠٩٠٠٢٠١٥٩٥ـ  ٢٠/٦/١٣٩٠به شرح زير به صدور رأي مبادرت مي ورزد :
در خصوص دادخواست خانم فاطمه سادات پور وهاب به طرفيت اداره كل اوقاف و امور خيريه استان كرمان به
خواسته اعاده به كار با توجه به محتويات پرونده و پاسخ واصله نظر به اين كه نامبرده رابطه استخدامي با مشتكي
عنه نداشته و به صورت قرارداد كار معين شاغل بوده است و برابر ماده  ١٨٨قانون كار صرفاً مشمولين قانون
استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدام از شمول قانون كار خارج ميباشند بنابراين رفع هر
گونه اختﻼف مطابق ماده  ١٥٧قانون كار در صﻼحيت هيأت تشخيص وحل اختﻼف اداره كار ميباشد لذا از اين
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جهت شكايت خارج از مصاديق ماده  ١٣قانون ديوان بوده و قرار رد صادر ميگردد و شاكي راهنمايي ميشود به
خواسته نقض رأي شماره  ١٥/١/١٣٩٠-٥٠٠هيأت حل اختﻼف به طرفيت اداره كار كرمان دادخواست نمايد .اين
رأي وفق ماده  ٧قانون ديوان قطعي است .
4ـ متعاقب ًا مشاراليها دادخواستي به خواسته ابطال رأي شماره  ٥٠٠ـ 1390/1/15هيأت حل اختﻼف اداره كار
و امور اجتماعي استان كرمان به ديوان عدالت اداري تقديم ميكند و شعبه  ١٨ديوان عدالت اداري به موجب
رأي شماره 9109970901800685ـ  ٢٣/٢/١٣٩١به شرح زير به صدور رأي مبادرت ميكند :
در خصوص شكايت شاكي به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي كرمان به خواسته اعتراض به رأي شماره  ٥٠٠ـ
 ١٥/١/١٣٩٠اداره كار و امور اجتماعي نظر به اين كه اداره طرف شكايت برابر مقررات به شكايت رسيدگي كرده و
نامبرده دليل و مدركي كه موجب بياعتباري و تزلزل رأي معترضٌ عنه را فراهم مينمايد ارائه و ابراز ننموده است
و ايراد وي مبتني بر قانون نميباشد زيرا كه قرارداد كار مدت معين مشمول قانون كار نبوده و خارج از مقررات
قانون كار ميباشد و از اين حيث خللي بر رأي وارد نميباشد لذا ديوان به استناد مواد  ٣ ،١٨٨و  ٢از قانون كار
ض عنه را صادر و اعﻼم ميكند .اين رأي برابر ماده  ١٣و  ٧قانون ديوان
حكم به رد شكايت و ابرام رأي معتر ٌ
عدالت اداري صادر گرديده و قطعي است .
5ـ با توجه به اين كه در رأي شماره  ٥٠٠ـ  ١٥/١/١٣٩٠اداره كار و امور اجتماعي استان كرمان با لحاظ قرارداد
كار معين كه بين شاكي و اداره اوقاف منعقد شده بود قانون كار بر روابط طرفين قرارداد حاكم تشخيص نشده
بود و شعبه  ٢ديوان عدالت اداري به موجب رأي پيش گفته استدﻻل كرده بود كه رسيدگي به خواسته در
صﻼحيت هيأت حل اختﻼف كار است و از طرفي وقتي كه شاكي ابطال رأي شماره  ٥٠٠ـ  ١٥/١/١٣٩٠هيأت
حل اختﻼف كار را تقاضا ميكند شعبه  ١٨ديوان عدالت اداري استدﻻل هيأت حل اختﻼف اداره كار مبني بر
عدم شمول قانون كار بر قرارداد طرفين را منطبق بر قانون اعﻼم ميكند ،خانم فاطمه سادات پوروهابزاده بين ٢
رأي شعبه  ٢و شعبه  ١٨ديوان عدالت اداري اعﻼم تعارض ميكند و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را
خواستار ميشود .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ  ٢٤/١/١٣٩٥با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و
مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي
مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
اوﻻً :تعارض بين آراء ابرازي از حيث شمول يا عدم شمول مقررات قانون كار بر روابط شاكي و اداره اوقاف استان
كرمان محرز است .
ثانياً :به موجب ماده  ١٨٨قانون كار ،اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات استخدامي
مشمول مقررات قانون كار تلقي نشده اند .نظر به اين كه شاكي در قالب قرارداد انجام كار معين با اداره كل اوقاف
استان كرمان همكاري ميكرده است و در پروندههاي موضوع تعارض دليلي وجود ندارد كه نشان دهد شاكي در
مشاغل موضوع ماده  ١٢٤قانون مديريت خدمات كشوري اشتغال داشته و مشمول قانون كار بوده است ،بنابراين
حكم ماده  ١٨٨قانون كار بر روابط مشاراليها با اداره كل اوقاف استان كرمان حاكم بوده است و قانون كار بر
روابط في مابين آنها حاكميت نداشته است .از اين جهت رأي شعبه  ١٨ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه
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 ٩١٠٩٩٧٠٩٠١٨٠٠٦٨٥ـ  ٢٣/٢/١٣٩١كه ناظر بر عدم شمول قانون كار بر روابط بين نامبرده و اداره كل اوقاف
استان كرمان صادر شده و شكايت شاكي مردود اعﻼم شده است ،صحيح و موافق مقررات تشخيص داده ميشود.
اين رأي به استناد بند  ٢ماده  ١٢و ماده  ٨٩قانون تشكيﻼت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال
 ١٣٩٢براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه ﻻزم اﻻتباع است .
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي
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تصويب نامه درخصوص تمديد قرارداد با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين يا مشخص

شماره/٤٣٣٠٩ت٤٢٤٥٠هـ
١٣٨٨/٢/١٣
تصويبنامه درخصوص تمديد قرارداد با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين يا مشخص معاونت توسعه مديريت
و سرمايه انساني رئيس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ  ١٣٨٨/٢/٦بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و
به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسﻼمي ايران تصويب نمود:
1ـ تمديد قرارداد با اشخاص حقيقي كه براي انجام كار معين يا مشخص در سال ١٣٨٧براساس مقررات مربوط
منعقد گرديده است بﻼمانع است.
2ـ دستگاههاي اجرايي مجازند با رعايت تبصره ذيل ماده ) (٣٢قانون مديريت خدمات كشوري و در چارچوب
اعتبارات مصوب مبادرت به عقد قرارداد انجام كار معين يا مشخص نمايند.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي

١٠٢

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

رفع ابهام از عبارت »حقوق و مزاياي مستمر«
)بخشنامه  ٢٠٠/٩٥٣١٤مورخ  ١٣٨٨/١٠/٨معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور(

بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرايي
شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ  ١٣٨٨/٩/٩بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه
انساني رييسجمهور و به استناد بندهاي ) (٤و () ٥رديف »ب« ماده ) (١١٦قانون مديريت خدمات كشوري در
رابطه با روشن نمودن عبارت »حقوق و مزاياي مستمر« مندرج در ماده ) (١٠٧و تبصره ) (١ماده )) ١٢٢قانون
مديريت خدمات كشوري مقرر نمود:
«منظور از حقوق و مزاياي مستمر در مواد فوق با توجه به تبصره ماده ) (٧٦و بند ) ( ١٠ماده ) (٦٨و ماده )(١٠٦
قانون مديريت خدمات كشوري عبارت است از حقوق ثابت و فوقالعادههاي شغل ،ايثارگري ،سختي كار و كار در
محيطهاي غيرمتعارف و ويژه».
لطف اله فروزنده دهكردي -معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
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حذف فوقالعاده ويژه موضوع بند ) (١٠ماده ) (٦٨قانون مديريت خدمات كشوري از پاداش پايان خدمت و بازخريدي
)بخشنامه  ٢٠٠/٩٣/٣٢٦٩مورخ  ١٣٩٣/٠٣/١٣معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور(

بخشنامه به كليه دستگاه هاي اجرايي
پيرو مصوبه جلسه مورخ  ١٣٨٨/٩/٩شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور راجع به روشن نمودن
عبارت »حقوق و مزاياي مستمر« مندرج در ماده ) (١٠٧و تبصره ) (١ماده ) (١٢٢قانون مديريت خدمات كشوري
كه طي بخشنامه شماره  ٢٠٠/٩٥٣١٤مورخ  ١٣٨٨/١٠/٨به دستگاهها ابﻼغ شده است و متعاقب مكاتباتي كه
سازمان بازرسي كل كشور در سالهاي  ١٣٨٨و  ١٣٩٠با اين معاونت و دفتر معاون اول رييسجمهور به عمل اورده
و به دليل عدم انطباق مصوبه مذكور با قانون ،پيشنهاد بازنگري و اصﻼح آن را مطرح نموده ،لذا در راستاي اجراي
ماده ) (١٠قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور ،موضوع مجدداً در جلسه مورخ  ١٣٩٣/٣/١٢شوراي توسعه
مديريت و سرمايه انساني مطرح و با توجه به دﻻيل ذيل:
- ١احصاي فوقالعادههاي مستمر در تبصره ذيل ماده ) (٧٦قانون مديريت خدمات كشوري
- ٢عدم تصريح و ذكر فوقالعاده موضوع بند ) (١٠ماده ) (٦٨قانون مديريت خدمات كشوري در ماده )(١٠٧
قانون مذكور ،در حالي كه قانونگذار ميتوانست در اين ماده نيز همانند ماده ) (١٠٦به فوقالعاده موضوع بند
) (١٠اشاره نمايد.
- ٣تصريح به فوقالعاده موضوع بند ) (١٠ماده ) (٦٨قانون در كنار عبارت «فوقالعادههاي مستمر« در ماده
) (١٠٦قانون كه حكايت از غيرمستمر بودن اين فوقالعاده از نظر قانونگذار دارد.
- ٤عدم احصاء و وجود مصداق يا تعريف »مزاياي مستمر« در قانون مديريت خدمات كشوري
- ٥غيرقابل محاسبه بودن فوقالعادههاي مستمر در پرداخت پاداش پايان خدمت ،چنانچه مزاياي مستمر را
مشتمل بر »فوقالعادههاي مستمر« تلقي نكنيم.
- ٦فقدان اماره قانوني در تأييد محاسبه فوقالعاده موضوع بند ) (١٠ماده ) (٦٨به عنوان مزاياي مستمر
و با استفاده از اختيار حاصل از بند ) (٥رديف )ب( ماده ) (١١٦قانون مقرر نمود مصوبه صدرالذكر به شرح زير
اصﻼح شود:
«منظور از عبارت »حقوق و مزاياي مستمر« مذكور در ماده ) (١٠٧و تبصره ) (١ماده () ١٢٢قانون مديريت خدمات
كشوري ،همان »فوقالعادههاي مستمر« مقرر در تبصره ماده ) (٧٦قانون مذكور است )فوقالعادههاي مذكور در
بندهاي  ٣ ،٢و  ٥ماده ).»(٦٥
لذا فوقالعاده بند ) (١٠ماده ) (٦٨نظير ساير بندهاي احصاء نشده در تبصره ماده ) (٧٦مشمول محاسبه پاداش
زمان بازنشستگي )ماده  (١٠٧و بازخريدي )تبصره  ١ماده  (١٢٢نميباشند.
محمود عسكري آزاد -جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
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توقف اجراي مصوبه شوراي توسعه راجع به حذف فوقالعاده ويژه از پاداش پايان خدمت

)بخشنامه شماره  ٢٠٠/٩٣/٣٦٩٩مورخ  ١٣٩٣/٠٣/٢٤معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور(

بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري
با وجود رفع ابهام شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني از عبارت »حقوق و مزاياي مستمر« كه در جلسات مورخ
 ١٣٨٨/٩/٩و  ١٣٩٣/٣/١٢صورت گرفته است ،همچنان از مفاد ماده ) (١٠٧قانون مديريت خدمات كشوري ،در
خصوص چگونگي محاسبه فوق العاده بند ) (١٠ماده ) (٦٨اين قانون در پاداش بازنشستگي ،تفاسير متفاوتي ارائه
ميشود.
با عنايت به اينكه مستند به اصل هفتاد و سوم قانون اساسي ،شرح و تفسير قوانين عادي در صﻼحيت مجلس
شوراي اسﻼمي است ،لذا اجراي بخشنامه شماره  ٢٠٠/٩٣/٣٢٦٩تاريخ  ١٣٩٣/٣/١٣موكول به اخذ تفسير از مجلس
شوراي اسﻼمي خواهد بود.
محمدباقر نوبخت -معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
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آراي هيأت عمومي -مبناي محاسبه كسور بازنشستگي

كﻼسه پرونده 34/89 :
شاكي :آقايان  -١مرتضي گرانقدر  -٢خسرو واليزاده  -٣بهمن جبروتي  -٤خانم فخري السادات سليمي اشكوري
موضوع :ابطال بخشنامه شماره  ٢٠٠/٩٥٣١٤مورخ  ١٣٨٨/١٠/٨معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
تاريخ رأي :دوشنبه  ٢٥مهر ١٣٩٠
شماره دادنامه٣٠٦ :
بسم اﷲ الرحمن الرحيم
شماره دادنامه ٣٠٦ :تاريخ دادنامه ٢٥/٧/١٣٩٠ :كﻼسه پرونده٣٤/٨٩ :
مرجع رسيدگي :هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقايان  -١مرتضي گرانقدر  -٢خسرو واليزاده  -٣بهمن جبروتي  -٤خانم فخري السادات سليمي اشكوري
موضوع شكايت و خواسته :ابطال بخشنامه شماره  ٢٠٠/٩٥٣١٤مورخ  ٨/١٠/١٣٨٨معاون توسعه مديريت و سرمايه
انساني رييس جمهور
گردش كار :به موجب بخشنامه شماره  ٢٠٠/٩٥٣١٤مورخ  ٨/١٠/١٣٨٨معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
رييس جمهور مقرر شده است كه " :شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ  ٩/٩/١٣٨٨بنا به
پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد بندهاي ) (٤و )) ٥رديف )ب( ماده
) (١١٦قانون مديريت خدمات كشوري در رابطه با روشن نمودن عبارت » حقوق و مزاياي مستمر« مندرج در ماده
)(107و تبصره ) (١ماده ) (١٢٢قانون مديريت خدمات كشوري مقرر كرد « :منظور از حقوق و مزاياي مستمر
در مواد فوق با توجه به تبصره ماده )(76و بند ) (١٠ماده )) ٦٨و ماده ) (١٠٦قانون مديريت خدمات كشوري
عبارت است از حقوق ثابت و فوقالعادههاي شغل ،ايثارگري ،سختي كار و كار در محيطهاي غير متعارف و ويژه ».
"شاكيان به موجب دادخواستهاي جداگانه ،ابطال بخشنامه مذكور را كه در مقام بيان »حقوق و مزايا« است ،به
دليل اين كه تفسير قانون در صﻼحيت مجلس شوراي اسﻼمي است و شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني
صﻼحيت تفسير قانون را ندارد خواستار شدهاند .در پاسخ به شكايت ياد شده ،رييس امور حقوقي معاونت توسعه
مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور به موجب ﻻيحه دفاعيه شماره  ٢٣١/٣٦٢٦٩مورخ  ،1389/7/25توضيح
داده است كه " :اوﻻً :شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني به استناد ماده  ١١٦قانون مديريت خدمات كشوري
تشكيل و در اجراي اجزاء  ٤و  ٥بند )ب( اين ماده اختيار تصويب بخشنامه مربوط را داشته است .بنابراين اصدار
بخشنامه مورد شكايت ،از اختيارات ملهم از قانون شوراي مورد بحث بوده است و بر خﻼف ادعاي شاكي ،صدور اين
بخشنامه ،تفسير قانون قلمداد نميشود .ثانياً :در هيچ يك از مواد قانون مديريت خدمات كشوري ،فوقالعاده اضافه
كار در زمره فوقالعادههاي مستمر محسوب نشده است .با توجه به مراتب ياد شده تقاضاي رد شكايت مطرح شده
را دارد " .هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا ،مستشاران و دادرسان عليالبدل
شعب ديوان تشكيل شد .پس از بحث و بررسي ،با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميكند .
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رأي هيأت عمومي:
نظر به اين كه او ًﻻ مطابق بندهاي  ٤و  ٥جزء )ب( مادة  ١١٦قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال ،١٣٨٦
هماهنگي در اظهار نظر و پاسخگويي به استعﻼمات و ابهامات اداري و استخدامي دستگاههاي اجرايي و ايجاد
رويههاي واحد اداري و استخدامي در چهارچوب مقررات اين قانون از جمله وظايف شوراي توسعه مديريت و سرمايه
انساني تعيين شده است ثانياً :به موجب مادة  ١٠٦قانون مذكور ،مبناي محاسبه كسور بازنشستگي ،براي محاسبه
حقوق بازنشستگيِ كارمندانِ مشمولِ اين قانون ،حقوق ثابت به اضافه فوقالعادههاي مستمر و فوقالعاده بند ١٠
مادة  ٦٨قانون است ،همچنين طبق تبصره ذيل مادة  ٧٦قانون ياد شده فوقالعادههاي مذكور در بندهاي  ٢و  ٣و
 ٥مادة  ٦٨قانون ،فوقالعاده مستمر تلقي شده است و در هيچ يك از مقررات مورد اشاره ،فوقالعاده اضافه كار در
زمره فوقالعادههاي مستمر محسوب نشده است ،بنابراين بخشنامه شماره 200/95314مورخ  ١٣٨٨/١٠/٨معاون
توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور كه متضمن تعريف حقوق و مزاياي مستمر است ،خارج از حدود
اختيارات نيست لذا به لحاظ عدم مغايرت با قانون ،قابل ابطال تشخيص نميشود ./
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محمدجعفر منتظري
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آراي هيأت تخصصي -محاسبه بند  ١٠ماده  ٦٨بعنوان مزاياي مستمر ،مغايرتي با قانون ندارد

كﻼسه پرونده 179/90 :
موضوع  :ابطال بخشنامه شماره  ٢٠٠/٩٥٣١٤مورخ  ١٣٨٨/١٠/٨معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
تاريخ رأي  :چهارشنبه  ١٧ارديبهشت ١٣٩٣
شماره دادنامه٢٩ :
بـسـمـه تـعـالـي
تاريخ صدور ٩٣/٣/١٨ :
شماره دادنامه ٢٩ :
مــرجــع رسـيــدگــي  :هيأت تخصصي اداري و استخدامي *شـاكــي  :معاون حقوقي  ،مجلس و تفريغ بودجه
ديوان محاسبات كشور
طرف شكايت  :معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
گردشكـار  :خﻼصه دادخواست شاكي با ذكر دليل مغايرت مصوبه با قانون يا شرع  :شاكي به شرح درخواست
تقديمي اظهار نموده است كه مفاد بخشنامه شماره 95314/200مورخ  ١٣٨٨/١٠/٨معاونت توسعه مديريت و
سرمايه انساني رئيس جمهور در تبيين عبارت » حقوق و مزاياي مستمر « موضوع فصل دهم ق.م.خ.ك به دليل
لحاظ فوق العاده ويژه به عنوان حقوق و مزاياي مستمر توسط شوراي توسعه مديريت سرمايه انساني رئيس جمهور
اوﻻً مغاير با حكم مقرر در تبصره ماده  ٧٦ق.م.خ.ك است كه صراحتاً فوق العاده هاي مستمر را احصاء نموده است
 .ثانياً به نوعي توسعه دامنه وظايف و اختيارات شوراي توسعه مديريت موضوع ماده  ١١٦قانون معنون به سمت و
سوي قانونگذاري است و صﻼحيت اين شورا در رديف  ٤و  ٥بند ب ماده  ١١٦معين شده است فلذا اقدام شوراي
مذكور در وضع مقررات جديد خارج از اراده مقنن و مغاير با قانون م.خ.ك مي باشد  .ابطال بخشنامه از زمان تصويب
مورد استدعا است  .خﻼصه مدافعات مشتكي عنه  :طرف شكايت در پاسخ اعﻼم نموده است  ١ :ـ در برخي از مواد
ق.م.خ.ك از جمله تبصره ماده  ٧٦و ماده  ١٠٦عبارت » فوق العاده مستمر « و در مواردي مثل ماده « 107
مزاياي مستمر « آمده است كه طبعاً اين دو عبارت يكسان نمي باشد . 2ـ فوق العاده هاي مستمر در تبصره ماده
 ٧٦احصاء گرديده لذا بخشنامه فوق الذكر كه » مزاياي مستمر « را مشخص نموده است از اين حيث مغايرتي با
تبصره مذكور ندارد  . 3ـ شوراي توسعه به منظور روشن نمودن عبارت » مزاياي مستمر « عﻼوه بر فوق العاده
هاي مستمر موضوع تبصره ماده  ، ٧٦فوق العاده ويژه را نيز با عنايت به اين كه به موجب ماده  ١٠٦مبناي محاسبه
كسور بازنشستگي و حقوق بازنشستگي مي باشد در زمره مزاياي مستمر بر شمرده شده است كه در آن مغايرت
قانوني مشاهده نمي شود  .با توجه به مراتب تقاضاي رد شكايت را دارد  .نـظـريـه تـهـيـه كـنـنـده گـزارش :
اوﻻً با توجه به اختيارات قانوني شوراي توسعه مديريت در بند ب ماده  ١١٦اقدام مذكور خارج از حدود اختيار نمي
باشد  .ثانياً  :با عنايت به اينكه مزاياي حقوق اعم از فوق العاده مستمر و غير مستمر موضوع ماده  ٦٨قانون مديريت
خدمات كشوري مي باشد و قانونگذار وجه تميزي في مابين فوق العاده مستمر و فوق العاده ويژه موضوع بند ١٠
ماده  ٦٨از حيث ترتيب آثار جز در تعيين احتساب حقوق بازنشستگي معين نكرده است بنابراين مفاد بخشنامه
مورد شكايت كه در مقام تعريف حقوق و مزاياي مستمر موضوع موارد  ١٠٧و تبصره ماده  ١٢٢صادر گرديده
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مغايرتي با قانون نداشته و قابل ابطال نمي باشد  .امضاء تهيه كننده گزارش  :آريافر موضوع در جلسه مورخ / ١١
 ٩٣ / ٣هيأت تخصصي اداري و استخدامي مطرح  ،نظريه هيأت به شرح آتي اعﻼم مي گردد .
اعـضـاء هـيـأت بـه اتـفـاق آراء عـقـيـده دارنـد  :كه بخشنامه مورد شكايت مغايرتي با قانون نداشته و خارج از
حدود اختيارات نبوده و قابل ابطال نمي باشد  ،لذا به شرح آتي اقدام به انشاء رأي مي نمايد .
رأي هيأت تخصصي در خصوص شكايت معاون حقوقي  ،مجلس و تفريغ بودجه  ،ديوان محاسبات كشور به طرفيت
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور بخواسته ابطال بخشنامه شماره  ٢٠٠/٩٥٣١٤مورخ ٨٨/٠/٨
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به لحاظ مغايرت با قانون مديريت خدمات كشوري ) ماده
 ( ٧٦و خروج از اختيارات قانوني موضوع ماده  ١١٦قانون مذكور نظر به اينكه مزاياي حقوق اعم از فوق العاده هاي
مستمر و غير مستمر مي باشد با توجه به مفاد بند  ١٠ماده  ٦٨كه مبين پرداخت فوق العاده ويژه در موارد خاصي
مي باشد و با توجه به عبارت «مزاياي مستمر « در مواد  ١٠٧و بند يك ماده  ١٢٢قانون مديريت كه مبين پرداخت
حقوق و مزاياي مستمر افراد واجد شرايط مي باشد لذا بخشنامه صادره كه مبين تميز مزاياي مستمر يا فوق العاده
هاي مستمر احصايي در قانون مي باشد مغايرتي با قانون نداشته و خارج از حدود اختيارات نيز نمي باشد  .لذا به
استناد ماده  ٨٤قانون تشكيﻼت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب  ١٣٩٢رأي به رد شكايت صادر و اعﻼم
مي گردد  .رأي صادره ظرف مهلت بيست روز پس از صدور از سوي رئيس ديوان و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت
اداري قابل اعتراض در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد.
اشراقي رئيس هيأت تخصصي اداري واستخدامي ديوان عدالت اداري
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ابﻼغ مواردي در خصوص ساماندهي ،شرايط جابهجايي و انتقال ،ذخيره مرخصي استحقاقي و اضافه كار كاركنان قرارداد
انجام كار معين دستگاههاي اجرايي

)بخشنامه شماره  ٥٣٣٥٥٥مورخ  ١٣٩٧/١٠/٢سازمان اداري و استخدامي كشور(

بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري
شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ  ١٣٩٧/٧/١٠با توجه به استعﻼمات متعدد دستگاههاي
اجرايي و به منظور ايجاد وحدت رويه در مسائل اداري كاركنان قرارداد انجام كار معين و همچنين ساماندهي و
استفاده بهينه از توانمنديهاي اين دسته از نيروها در دستگاههاي اجرايي به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمود:
 -١بهكارگيري نيروهاي قرارداد انجام كار معين جديد موضوع تبصره ماده ) (٣٢قانون مديريت خدمات كشوري
براي انجام وظايف پستهاي سازماني در دستگاههاي اجرايي منوط به رعايت شرايط احراز شغل و ساير ضوابط
مربوط ميباشد .دستگاههاي اجرايي موظفاند به ازاي تعداد نيروهاي قرارداد انجام كار معين از مجموع بﻼتصدي
خود مسدود نموده و تعداد و عناوين پستهاي مسدودي را به اين سازمان اعﻼم نمايند.
 -٢براي اخذ مجوز بهكارگيري نيروي قرارداد انجام كار معين ،دستگاههاي اجرايي بايد عنوان پستي كه مقرر است
وظايف آن به نيروي قراردادي واگذار گردد ،به همراه عنوان شغلي كه پست در آن تخصيص يافته است را براي
تطبيق با شرايط احراز به اين سازمان اعﻼم نمايند.
 -٣وظايفي كه بر اساس قرارداد منعقده به نيروهاي قرارداد انجام كار معين محول ميگردد ،در طول مدت قرارداد
در دستگاه اجرايي ذيربط قابل تغيير نميباشد.
 -٤جابهجايي نيروهاي قرارداد انجام كار معين داراي شناسه از دستگاههاي اجرايي كه تعداد اين دسته از نيروها
مازاد بر ده درصد پستهاي سازماني مصوب است به ساير دستگاههاي اجرايي مشمول كه تعداد نيروهاي قرارداد
انجام كار معين آنها كمتر از ده درصد پستهاي سازماني مصوب است با موافقت دستگاههاي اجرايي مبدأ و مقصد
و در بستر سامانه كارمند ايران و با رعايت شرايط احراز شغل مربوطه و ساير مقررات از جمله تأمين اعتبار در
دستگاه مقصد بر اساس ضوابط مربوط بﻼمانع ميباشد .بديهي است در صورت انطباق شرايط احراز شماره شناسه
فرد جابهجا شده از دستگاه مبدأ باطل و شماره شناسه جديد براي وي در دستگاه مقصد توسط سامانه كارمند
ايران توليد و صادر خواهد شد.
تبصره :جابهجايي كارمندان قرارداد انجام كار معين داراي شماره شناسه از دستگاههاي اجرايي مشمول به ساير
دستگاههاي اجرايي مشمول قانون كه واجد شرايط مندرج در صدر اين بند نباشند ،در موارد خاص صرفاً براي
سمتهاي مديريتي ضمن رعايت شرايط احراز با درخواست باﻻترين مقام دستگاه مقصد ،موافقت دستگاه مبدأ و
تأييد اين سازمان امكانپذير خواهد بود.
 -٥مدت و نحوه ذخيره مرخصي استحقاقي نيروهاي قرارداد انجام كار معين بر اساس قانون مديريت خدمات
كشوري ميباشد.
-٦اضافهكار پرداختي به نيروهاي قرارداد انجام كار معين مشمول كسور بازنشستگي نميباشد.
جمشيد انصاري -معاون رييسجمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور
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آييننامه فوقالعاده نوبت كاري و هزينه جابجايي محل خدمت كارمندان

١٣٩٥/١١/١٨

شماره/١٤٤٢٠٦ت٥٣١٤٣هـ
سازمان اداري و استخدامي كشور
هيأت وزيران در جلسه  ١٣٩٥/١١/١٣به پيشنهاد شماره  ٥١٢٣٤٤مورخ  ٢٦/٢/١٣٩٥سازمان اداري و استخدامي
كشور و به استناد بند ) (٧ماده ) (٦٨قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب ١٣٨٦ـ آييننامه فوقالعاده نوبت
كاري و هزينه جابجايي محل خدمت كارمندان را به شرح زير تصويب كرد:
آييننامه فوقالعاده نوبت كاري و هزينه جابجايي محل خدمت كارمندان
ماده١ـ فوقالعاده نوبت كاري به متصديا ن مشاغلي پرداخت ميشود كه در نوبت هاي غيرمتعارف ساعات اداري به
صورت تمام وقت و مستمر ملزم به انجام وظيفه هستند .نوبتهاي غيرمتعارف عبارتند از:
الف ـ يك نوبتي دايم )شب تا صبح(
ب ـ دو نوبتي چرخشي منظم )صبح تا عصر ـ شب تا صبح(
پ ـ سه نوبتي چرخشي منظم )صبح تا عصر ـ عصر تا شب ـ شب تا صبح(
ت ـ دو نوبتي منظم )عصر تا شب ـ شب تا صبح(
ث ـ دو نوبتي منظم )شب تا صبح ـ صبح تا عصر(
ج ـ يك نوبتي دايم )عصر تا شب(
چ ـ تركيب و يا چند حالت از حاﻻت فوق به صورت متناوب
ماده٢ـ فوقالعاده نوبت كاري براي موارد مذكور در ماده ) (١آييننامه به شرح زير به صورت ماهانه پرداخت خواهد
شد:
الف ـ يك نوبتي دايم )شب تا صبح( معادل ريالي سي درصد ) (%٣٠حق شغل كارمند
ب ـ دو نوبتي چرخشي منظم )صبح تا عصر ـ شب تا صبح( معادل ريالي بيست و هشت درصد ) (%٢٨حق شغل
كارمند
پ ـ سه نوبتي چرخشي منظم )صبح تا عصر ـ عصر تا شب ـ شب تا صبح( معادل ريالي بيست و شش درصد
) (٢٦%حق شغل كارمند
ت ـ دو نوبتي منظم )عصر تا شب ـ شب تا صبح( معادل ريالي بيست و چهار درصد ) (%٢٤حق شغل كارمند
ث ـ دو نوبتي منظم )شب تا صبح ـ صبح تا عصر( معادل ريالي بيست و چهار درصد ) (%٢٤حق شغل كارمند
ج ـ يك نوبتي دايم )عصر تا شب( معادل ريالي بيست درصد ) (%٢٠حق شغل كارمند
چ ـ تركيب و يا چند حالت از حاﻻت فوق به صورت متناوب معادل ريالي بيست و پنج درصد ) (%٢٥حق شغل
كارمند
ماده٣ـ كارمنداني كه به صورت غيرمنظم و بر حسب نوبت به صورت كشيك يا عناوين مشابه آن در هر يك از
حاﻻت زماني عهدهدار انجام مسئوليتهاي محوله باشند ،مشمول پرداخت فوقالعاده نوبت كاري نبوده و با رعايت
مقررات مربوط از فوقالعاده اضافه كار ساعتي برخوردار خواهند بود.
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ماده٤ـ هزينه جابجايي محل خدمت در داخل كشور به كارمندان رسمي و پيماني تعلق خواهد گرفت كه به موجب
حكم رسمي محل جغرافيايي خدمت آنان به تشخيص دستگاه اجرايي از يك شهرستان به شهرستان ديگر به صورت
قطعي )انتقال دايم( تغيير يابد .مبلغ ريالي هزينه مذكور بر مبناي كوتاهترين فاصله زميني اعﻼم شده بين دو محل
توسط وزارت راه و شهرسازي بابت شخص كارمند و افراد تحت تكفل به ازاي هر نفر براي هر كيلومتر ،معادل يك
دوم ضريب حقوق ساﻻنه موضوع ماده ) (١٢٥قانون مديريت خدمات كشوري مطابق فرمول زير قابل پرداخت است:
]تعداد نفرات ضربدر مسافت طي شده )كيلومتر( ضربدر  ٢/١ضريب حقوق ساﻻنه = هزينه جابهجايي محل خدمت
در داخل كشور[
تبصره ـ به كارمندي كه همسر وي در يكي از دستگاههاي مشمول اين آييننامه اشتغال دارد و به وي هزينه
جابجايي محل خدمت پرداخت شده است ،هزينه جابجايي محل خدمت از بابت همسر شاغل پرداخت نخواهد شد.
ماده ٥ـ به كارمنداني كه به تشخيص دستگاه اجرايي براساس مفاد اين آييننامه محل جغرافيايي خدمت آنان
تغيير ميكند ،عﻼوه بر هزينه جابجايي محل خدمت مقرر در ماده ) (٤اين آييننامه براي جبران هزينههاي ناشي
از حمل وسايل و اثاثيه زندگي آنان به محل جديد خدمت در صورتي كه فاصله محل جديد خدمت از محل قبلي
تا يكصد و پنجاه كيلومتر باشد ،معادل نصف و در صورتي كه بيش از فاصله مذكور باشد ،معادل يك ماه تمام حقوق
ثابت و فوقالعادههاي مستمر پرداخت ميشود.
ماده ٦ـ هزينههاي موضوع اين آييننامه به كارمنداني كه محل جغرافيايي خدمت ثابت آنان از داخل به خارج از
كشور تغيير مييابد و يا در خارج از كشور تغيير پيدا مي كند ،براساس مقررات مربوط به پرداخت هزينه سفر و
حمل اثاثيه مأمورين ثابت وزارت امور خارجه قابل پرداخت است.
ماده٧ـ پرداخت هزينههاي جابجايي محل خدمت كارمندان در صورت جابجايي از يك دستگاه اجرايي به دستگاه
اجرايي ديگر توسط محل خدمت دستگاه جديد كارمند پرداخت ميشود.
معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيري
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مزايا و ويژگيهاي شغلي ماموريت كارگران

به گزارش صنعت ما اعزام به ماموريت يكي از نيازهاي كاري هر واحد توليدي ،خدماتي و صنعتي است كه در
چارچوب قوانين و مقررات بابت آن ،مزايايي براي اعزامشونده در نظر گرفته شده است .مزايا و ويژگيهاي شغلي
ماموريت را ميتوان در موارد زير خﻼصه كرد.
حق ماموريت كارگران چگونه محاسبه ميشود؟

فوقالعاده ماموريت مبلغي است كه در صورتي كه كارگر از محل كارگاه اصلي  ٥٠كيلومتر دور شود و يا شب را
در مقصد به سر برد ،به او پرداخت ميشود .اين مبلغ معادل يك روز حقوق است .بنابراين كارگر به ازاي هرروز
ماموريت عﻼوه بر يك روز حقوق معمول ،يك روز حقوق ثابت هم بهعنوان حق ماموريت دريافت ميكند كه نبايد
از مزد مبناي روزانه كارگر كمتر باشد .حقوق ثابت شامل دستمزد پايه و مزايايي است كه برحسب ماهيت شغل
يا محيط كار و براي ترميم مزد در ساعات عادي كار پرداخت ميشود.
هزينه سفر

كارفرما موظف است وسيله نقليه مناسب و يا هزينه آن را در اختيار كارگري كه به ماموريت ميرود ،قرار دهد .اما
در مورد هزينه غذا و خوراك مسئوليتي ندارد و در خصوص محل اقامت يا هزينه آن نيز با توافق يكديگر عمل
ميشود.
ارتباط ماموريت با حادثه ناشي از كار

كاركنان و بيمهشدگاني كه به ماموريت اعزام ميشوند چنانچه در طول مدت ماموريت اتفاقي براي آنها رخ دهد،
كه منجر به ازكارافتادگي و فوت آنها شود ،حادثه مربوطه ،حادثه ناشي از كار تلقي شده ،مشمول دريافت
مستمري ازكارافتادگي ميشود و در صورت فوت ،خانواده آنها از مستمري بازماندگان بهرهمند ميشوند.
اين موضوع به كاركناني كه در سطح شهر به ماموريت اعزام ميشوند و مشمول فوقالعاده ماموريت نميشوند ،نيز
تسري دارد .در چنين شرايطي نيازي به سابقه نيست .حتي اگر كارگر حادثهديده يك روز سابقه داشته باشند،
مشمول مقررات اين بند ميشود .به تعبير بهتر ،همين كه كارگر مشمول مقررات كار و بيمه اجباري باشد و
اشتغال وي مورد تاييد قرار گيرد ،مستحق دريافت مستمري است.
اين امتياز براي ازكارافتادگان جزئي نيز مصداق دارد كه طبق نظر كمسيون پزشكي سازمان تاميناجتماعي بين
 ٣٣تا  ٦٦درصد ازكارافتاده اعﻼم ميشوند ،و بدين ترتيب فرد مزبور ميتواند از مستمري ازكارافتادگي جزئي
استفاده كند .در صورت بروز حادثه در هنگام ماموريت براي كسي كه بين  ١٠تا  ٣٣درصد ازكارافتاده اعﻼم شده،
مبلغي به صورت يكجا تحت عنوان »غرامت نقص مقطوع« پرداخت ميشود.

ماموريت و تاميناجتماعي

هزينه سفر و فوقالعاده ماموريتي كه به كارگر پرداخت ميشود ،مشمول كسر حقبيمه نيست .ولي بهتر است يك
نسخه از حكم ماموريت به سازمان تاميناجتماعي ارسال شود تا در صورتي كه كارگر در حين ماموريت دچار
حادثه شد و نياز به خدمات درماني و مستمري پيدا كرد بتواند با سهولت و فرايندي سريعتر تحت حمايتهاي
ﻻزم قرار بگيرد .البته ارسال برگه ماموريت الزام قانوني ندارد ،فقط براي اطمينان و تسريع در ارائه خدمات ﻻزم
در مورد حوادث و اتفاقات پيشبينينشده پيشنهاد ميشود.
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مشكل ديگري كه در ارتباط با ماموريت وجود دارد ،موضوع تاييد كاركرد شخصي است كه در كارگاه حضور ندارد
و به ماموريت اعزام ميشود .كارفرمايان و كارگران در مورد بازرسي بيمهاي از كارگاه و عدم توجه بازرسان
سازمان به ماموريت برخي از كاركنان كه جهت انجام كارهاي شركت يا كارگاه به خارج از محل اصلي اعزام
شدهاند ،گلهمندند.
اين مشكل متاسفانه در مورد همه كارگاهها عموميت دارد ،ولي براي كارگاههاي داراي معافيت حقبيمه از
حساسيت بيشتري برخوردار است .البته بازرسان سازمان وظايف قانوني خود را عمل ميكنند ،اما سختگيري در
اين موضوع گاه بيمورد و بيدليل است و موجب نارضايتي كارگر و كارفرما ميشود .سختگيري و موشكافي زياد
در مورد كارگاههايي كه  ٣٠درصد كامل حقبيمه پرداخت ميكنند كامﻼ بيجاست و سازمان تاميناجتماعي هم
از اين نظر سودي نميبرد.
البته در مورد كارگاههاي داراي معافيت بيمهاي قضيه متفاوت است و سختگيري تاميناجتماعي موجه است .به
هر ترتيب بهتر است سازمان همت و وقت خود را صرف دقت عمل در موارد معافيت كند و انرژي و وقت خود را
مصروف كارگاههايي كه به صورت كامل حقبيمه ميپردازند نكند .برخي از اقدامات سازمان ،كه اين مورد هم از
نمونههاي آن است ،بدون دليل منطقي و قانوني تداوم يافته است.
شايد اين رويهها در گذشته ﻻزم بوده ،ولي اكنون مبنا و موضوعيت خود را از دست داده و نبايد ادامه بيابد و
هرچه زودتر بايد جلوي آن گرفته شود .از طرف ديگر كارشناسان ،مسئوﻻن و متوليات تصميمگيري و اجرايي
سازمان بايد در مورد اقدامات و رويههاي جاافتاده قبلي بيشتر فكر كنند و مواردي را كه نياز به اصﻼح دارد مورد
بازنگري قرار دهند .برخي از اقدامات سازمان و واحدهاي اجرايي در مقابل هزينههايي كه به سازمان تحميل
ميكند ،داراي منفعت و سود نيست و ضررهاي غيرمادي و معنوي سازمان در درازمدت بيشتر از منافع مقطعي و
كوتاهمدت آن است .از اين موارد متاسفانه زياد است كه بايد هرچه زودتر مورد بازنگري قرار گيرد.
حق ماموريت مشمول ماليات ميشود؟

خير ،حق ماموريت معاف از ماليات است.

در صورتي كه طي ماموريت كارفرما عﻼوه بر وسيله رفتوبرگشت ،هزينه اقامت و خوراك كارگر را نيز

تامين كند ،آيا حق ماموريت هم بايد بپردازد؟

بله ،حق ماموريت در هر صورت بايد پرداخت شود.

آيا فوقالعاده شبكاري بايد به كارگري كه به ماموريت اعزام شده و شب در محل ماموريت اقامت

كرده پرداخت شود يا همان پرداخت حق ماموريت در اين مورد كفايت ميكند؟

اگر كارگر در محل ماموريت توقف كند و شب نيز مشغول به كار باشد ،هم از حق ماموريت و هم از فوقالعاده
شبكاري بهرهمند ميشود.
وضعيت جمعهكاري براي كسي كه ماموريت ميرود چگونه است؟ آيا فوقالعاده جمعه به او تعلق

ميگيرد؟
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پرداخت فوقالعاده جمعهكاري يك مقرره عام است و بايد در كليه موارد و شرايط به مرحله اجرا درآيد .بنابراين
شخصي كه در روز جمعه به ماموريت ميرود هم از حق ماموريت و هم از فوقالعاده كار در روز جمعه برخوردار
ميشود .ضمن اينكه بايد يك روز ديگر بهعنوان روز تعطيل براي كارگر مزبور در نظر گرفته شود.
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آشنائي با حقوق و تكاليف كاركنان و مقررات انضباطي

فصل دوازدهم از قانون مديريت خدمات كشوري :حقوق و تكاليف كارمندان
ماده  -٨٤كارمندان دستگاههاي اجرايي سالي سي روز حق مرخصي كاري با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط را
دارند .حداكثر نيمي از مرخصي كارمندان در هر سال قابل ذخيره شدن است.
تبصره  -١كارمندان دستگاههاي اجرايي ميتوانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذيربط حداكثر سه
سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند و در صورتي كه كسب مرخصي براي ادامه تحصيﻼت عالي تخصصي
در رشته مربوط به شغل كارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزايش خواهد بود.
تبصره  -٢كارمندان دستگاههاي اجرايي طبق گواهي و تأييد پزشك معتمد حداكثر از چهار ماه مرخصي استعﻼجي
در سال استفاده خواهند نمود .بيماريهاي صعبالعﻼج به تشخيص وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي از
محدوديت زماني مذكور مستثني ميباشد و مقررات مربوط در آئيننامه اين فصل پيشبيني ميگردد.
تبصره  -٣مشمولين مقررات قانون تأمين اجتماعي از نظر استفاده از مرخصي استعﻼجي تابع همان مقررات
ميباشند.
تبصره  -٤كارمندان زن كه همسر آنها در مأموريت بسر ميبرند ميتوانند تا پايان مأموريت حداكثر به مدت شش
سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند.
ماده  -٨٥دستگاههاي اجرايي مكلفند در چهارچوب بودجههاي مصوب و آئيننامهاي كه به تصويب هيئت وزيران
ميرسد ،كارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را عﻼوه بر استفاده از بيمه پايه درمان ،با مشاركت آنان
به صورت هماهنگ ويكنواخت براي كليه كارمندان دولت تحت پوشش بيمههاي تكميلي قرار دهند.
ماده  -٨٦دستگاههاي اجرايي مكلفند در ايجاد محيط مناسب كار و تأمين شرايط بهداشتي و ايمني براي كارمندان
خود اقدامات ﻻزم را به عمل آورند.
ماده  -٨٧ساعات كار كارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته ميباشد و ترتيب و تنظيم ساعات كار ادارات با
پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزيران تعيين ميگردد و تغيير ساعت كار كارمندان در موارد ضروري با رعايت
سقف مذكور با دستگاه ذيربط ميباشد .ميزان ساعات تدريس معلمان و اعضاي هيئت علمي از ساعات مؤظف ،در
طرحهاي طبقهبندي مشاغل ذيربط تعيين خواهد شد.
تبصره  -١كارمندان ميتوانند با موافقت دستگاه اجرايي ساعات كار خود را تا يك چهارم ساعت كار روزانه )حداكثر
 ١١ساعت( تقليل دهند.
ميزان حقوق و مزايا ،نحوه محاسبه سوابق خدمت اين قبيل كارمندان متناسب با ساعات كار آنان تعيين خواهد
شد.
تبصره  -٢دستگاههاي اجرايي ميتوانند در موارد خاص با موافقت هيئت وزيران و رعايت سقف ساعات كار با توجه
به شرايط جغرافيايي و منطقهاي و فصلي ساعات كار خود را به ترتيب ديگري تنظيم نمايند.
تبصره  -٣كليه دستگاههاي اجرايي استاني مؤظفند ساعات كار خود را در شش روز هفته تنظيم نمايند) .ستاد
مركزي دستگاههاي اجرايي مشمول اين حكم نميباشند(.
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ماده  -٨٨كارمندان دستگاههاي اجرايي در انجام وظايف و مسئوليتهاي قانوني در برابر شاكيان مورد حمايت
قضايي ميباشند و دستگاهاي اجرايي مكلفند به تقاضاي كارمندان براي دفاع از انجام وظايف آنها با استفاده از
كارشناسان حقوقي خود يا گرفتن وكيل از كارمندان حمايت قضايي نمايند.
ماده  -٨٩كارمندان دستگاههاي اجرايي در مورد استفاده از تسهيﻼت و امتيازات و انتصاب به مشاغل سازماني در
صورت داشتن شرايط ﻻزم از حقوق يكسان برخودار بوده و دستگاههاي اجرايي مكلفند با رعايت موازين و مقررات
مربوطه و عدالت استخدامي ،حقوق كارمندان خود را در مورد مذكور در اين قانون مدنظر قرار دهند.
ماده  -٩٠كارمندان دستگاههاي اجرايي مؤظف ميباشند كه وظايف خود را با دقت ،سرعت ،صداقت ،امانت،
گشادهرويي ،انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم
مراجعين به طور يكسان و دستگاه ذيربط پاسخگو باشند.
هرگونه بياعتنايي به امور مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومي ممنوع ميباشد .ارباب رجوع ميتوانند در
برابر برخورد نامناسب كارمندان با آنها و كوتاهي در انجام وظايف به دستگاه اجرايي ذيربط و يا مراجع قانوني
شكايت نمايند.
ماده  -٩١اخذرشوه و سواستفاده از مقام اداري ممنوع ميباشد .استفاده از هرگونه امتياز ،تسهيﻼت ،حق مشاوره،
هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاههاي اجرايي در
تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذيربط خود تخلف محسوب ميشود.
تبصره  -١دستگاههاي اجرايي مؤظفند عﻼوه بر نظارت مستقيم مديران از طريق انجام بازرسيهاي مستمر داخلي
توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراي اين ماده نظارت مستقيم نمايند .چنانچه تخلف هر يك از كارمندان
مستند به گزارش حداقل يك بازرس معتمد به تأييد مدير مربوطه برسد باﻻترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات و
مديران مجاز ،ميتوانند دستوراعمال كسر يك سوم از حقوق ،مزايا و عناوين مشابه و يا انفصال از خدمات دولتي
براي مدت يك ماه تا يك سال را براي فرد متخلف صادر نمايند.
تبصره  -٢در صورت تكرار اين تخلف به استناد گزارشهايي كه به تأييد بازرس معتمد و مدير مربوطه برسد پرونده
فرد خاطي به هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و يكي از مجازاتهاي بازخريد ،اخراج و انفصال دائم از
خدمات دولتي اعمال خواهد شد.
تبصره  -٣دستگاههاي اجرايي مؤظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاههاي
اجراي را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاههاي اجرايي اعﻼم نمايد.
تبصره  -٤سازمان مؤظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاههاي اجرايي را
جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاههاي اجرايي اعﻼم نمايد.
ماده  -٩٢مديران و سرپرستان بﻼفصل ،مسئول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظايف
محوله ميباشند و در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند .در صورتي كه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب
ضرر و زيان دولت گردند و يا تخلفاتي نظير رشوه و يا سواستفاده در حيطه مديريت مسئوﻻن مزبور مشاهده و
اثبات گردد ،عﻼوه بر برخورد با كارمندان خاطي با مديران و سرپرستان كارمندان )حسب مورد( نيز كه در كشف
تخلف يا جرايم اهمال نموده باشند مطابق قوانين مربوط ،با آنان رفتار خواهد شد.
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ماده  -٩٣كليه كارمندان دستگاههاي اجرائي مؤظفند در ساعات تعيين شده موضوع ماده ) (٨٧به انجام وظايف
مربوط بپردازند و در صورتي كه در مواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرر و يا ايام تعطل به خدمات آنان نياز
باشد براساس اعﻼم نياز دستگاه مكلف به حضور در محل كار و انجام وظايف محوله در قبال حقالزحمه يا اضافهكاري
برابر مقررات مربوط خواهند بود.
ماده  -٩٤تصدي بيش از يك پس سازماني براي كليه كارمندان دولت ممنوع ميباشد .در موارد ضروري با تشخيص
مصام مسئول مافوق تصدي موقت پست سازمان مديريتي يا حساس به صورت سرپرستي بدون دريافت حقوق و
مزايا براي حداكثر چهار ماه مجاز ميباشد.
تبصره  -عدم رعايت مفاد ماده فوقالذكر توسط هر يك از كارمندان دولت اعم از قبولكننده پست دوم يا مقام
صادركننده حكم متخلف محسوب و در هيئت رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد.
ماده  -٩٥به كارگيري بازنشستگان متخصص )با مدرك تحصيلي كارشناسي و باﻻتر( در موارد خاص به عنوان
اعضاي كميتهها ،كميسيونها ،شوراها ،مجامع و خدمات مشاورهاي غير مستمر ،تدريس و مشاورههاي حقوقي
مشروط بر اين كه مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاهاهي اجرايي از يك سوم ساعت اداري كارمندان مؤظف
تجاوز نكند بﻼمانع ميباشد.
حقالزحمه اين افراد متناسب با ساعات كار هفتگي معادل كارمندان شاغل مشابه تعيين و پرداخت ميگردد.
ماده  -٩٦كارمندان دستگاههاي اجرايي مكلف ميباشند در حدود قوانين و مقررات ،احكام و اوامر رؤساي مافوق
خود را در امور اداري اطاعت نمايند ،اگر كارمندان حكم يا امر مقام مافوق را برخﻼف قوانين و مقررات اداري
تشخيص دهند ،مكلفند كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات با مقام مافوق اطﻼع دهند .در صورتي كه بعد از
اين اطﻼع ،مقام مافوق كتباً اجراي دستور خود را تأييد كرد ،كارمندان مكلف به اجراي دستور صادره خواهند بود
و از اين حيث مسئوليتي متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگويي با مقام دستوردهنده ميباشد.
ماده  -٩٧رسيدگي به مواردي كه در اين قانون ممنوع و يا تكليف شده است و ساير تخلفات كارمندان دستگاههاي
اجرايي و تعيين مجازات آنها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري  -مصوب  -١٣٧٢ميباشد» .به استثنا ماده
) (٩١كه ترتيب آن در اين ماده مشخص شده است«.
ماده  -٩٨خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شريط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال
از خدمات دولت خواهد بود.
ماده  -٩٩پرداخت اضافهكاري تنها در قبال انجام كار اضافي در ساعات غيراداري مجاز ميباشد و هرگونه پرداخت
تحت اين عنوان بدون انجام كار اضافي در حكم تصرف غيرقانوني وجوه و اموال عمومي است.
ماده  -١٠٠آئيننامههاي اجرايي اين فصل با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
مقررات انضباطي كاركنان دولت

با عنايت به اينكه تنظيم ساعت دقيق ورود و خروج اداري كاركنان ،جهت انجام وظايف محوله و پاسخگويي به
ارباب رجوع  ،از مصاديق مهم نظم و انضباط اداري است لذا در قوانين و مقررات مورد استناد  ،ساعات كار پرسنل
و به تبع آن  ،نحوه ورود و خروج كاركنان مشخص شده است از جمله در ماده  ٨٧قانون مديريت خدمات كشوري
 ،ميزان ساعت كار كارمندان دولت در طول هفته  ٤٤ساعت تعيين گرديده است و همچنين ماده  ٩٣قانون مورد
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نظر تصريح دارد :كليه كارمندان دستگاههاي اجرايي موظفند در ساعات تعيين شده )موضوع ماده  (٨٧به انجام
وظايف مربوطه بپردازند و درصورتيكه در مواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرر و يا ايام تعطيل به خدمات آنها
نياز باشد براساس اعﻼم نياز دستگاه ،مكلف به حضور در محل كار و انجام وظايف محوله در قبال حق الزحمه يا
اضافه كاري برابر مقررات مربوطه خواهند بود.
آئين نامه حضور و غياب كاركنان دولت.
ماده-١كليه كاركنان دستگاههاي اجرائي مكلفند ساعات تعيين شده براي ورود به محل خدمت و خروج از آن را
رعايت نموده  ،ساعات ورود و خروج خود را در كارت يا دفتر حضور و غياب ثبت نمايند مگر آنكه از سوي مقام
صﻼحيتدار دستگاه مربوط براي ورود و خروج هريك از آنان كتبا ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده  -٢ورود به محل خدمت بعد از ساعت مقرر و بدون كسب مجوز قبلي تاخير ورود محسوب گرديده و با
مستخدمي كه تاخير ورود داشته باشد به شرح زير رفتار مي شود :
الف -تاخير ورود تا  ٢ساعت در هر ماه قابل اغماض بوده و درمرخصي استحقاقي منظورميگردد .
ب -تاخير ورود بيش از  ٢ساعت در ماه مستلزم كسر حقوق و فوق العاده شغل و مزاياي شغل و مزاياي مستمر
مستخدمين رسمي و ثابت و اجرت و فوق العاده مخصوص و ساير فوق العاده هاي مستخدمين پيماني يا دستمزد
كاركنان خريد خدمت و قراردادي به ميزان كل ساعات تاخير خواهد بود .
ماده  -٣خروج از محل خدمت زودتر از ساعات مقرر نيز تعجيل خروج محسوب گرديده و حسب مورد مشمول
حكم قسمتهاي الف و ب ماده  ٢خواهد بود.
ماده  -٤تاخير ورود در موارد زير موجه محسوب گرديده و مدت تاخير در هر صورت جزء مرخصي استحقاقي
منظور خواهد شد
الف –وقوع حوادث وسوانح غيرمترقبه براي مستخدم،همسروفرزندان تحت تكفل ونيز ساير افراد خانواده درصورتي
كه تحت تكفل باشند .
ب –احضارمستخدم توسط مراجع قضائي وانتظامي باگواهي مرجع احضار كننده .
تبصره  :تشخيص موارد مذكور در اين ماده با مدير واحد ذيربط خواهد بود.
ماده  -٥به مستخدمي كه در هر ماه بيش از  ٤بار تاخير ورود يا تعجيل خروج غيرموجه داشته باشد و جمع مدت
تاخير مزبور به بيش از  ٤ساعت در ماه برسد در قبال مجموع تاخير براي ماه اول و دوم كتباً اخطار داده خواهد
شد و براي ماه سوم فوق العاده شغل مستخدم خاطي به ميزان  % ٣٠و براي ماه چهارم به ميزان  %٥٠و براي ماه
پنجم به ميزان صددرصد و به مدت يك ماه كسر خواهد شد و درصورت تكرار،پرونده مستخدم جهت رسيدگي به
هيات رسيدگي تخلفات اداري ارجاع خواهد گرديد .
تبصره  :١تاخير ورود يا تعجيل خروج بيش از  ٨ساعت درهر ماه در هر حال مشمول حكم اين ماده خواهد بود .
تبصره :٢درباره مستخدميني كه قبﻼ با علل ديگري به جزء موارد فوق الذكر  ،فوق العاده شغل آنان قطع گرديده
از سومين ماهي كه تاخير ورود يا تعجيل خروج آنان به حد نصاب فوق برسد پرونده امر به هيات رسيدگي تخلفات
اداري ارجاع خواهد شد.
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نكات ﻻزم :
-١كاركنان پس از اخذ موافقت مقام مافوق و وصول مرخصي ساعتي روزانه )حداكثر  ٣ساعت( در قالب برگه
مخصوص  ،بايستي زمان خروج از اداره و زمان برگشت از مرخصي )درصورتيكه خاتمه مرخصي)تا پايان وقت مقرر
اداري نباشد( را در سيستم كنترل الكترونيكي حضور و غياب  ،ثبت نمايد به نحويكه مدت مرخصي ثبت شده در
سيستم با مدت مرخصي موافقت شده در برگه مربوط  ،كامﻼً يكسان باشند.
 -٢برگ مخصوص مرخصي ساعتي بايستي قبل از خروج فرد ذينفع از اداره محل خدمت ،تهيه و توسط مقام مافوق
امضاء گردد.
-٣مرخصي كمتر از يكروز جزو مرخصي استحقاقي منظور و حداكثر مدت آن در طول سال نبايد بيشتر از  ١٢روز
باشد.
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موارد معاف از ماليات حقوق و دستمزد
فوق العاده ماموريت:

در صورتيكه مرتبط با فعاليت شركت و  ٥٠كيلومتر از محل اصلي شركت دور و يا ناچار به توقف شبانه جهت
انجام كار موقت باشد .مستند به حكم ماموريت و مدارك اياب و ذهاب و اقامت و پذيرايي از جمله بليط هواپيما و
صورتحساب هتل و يا مسافر خانه  ...و گزارش ماموريت و ...باشد  ،قابل قبول مي باشد.
سنوات خدمت كاركنان:

ماليات بر حقوق سنوات در قانون جديد ماليات
با توجه به بند  ٥ماده  ٩١قانون جديد ماليات مصوب تيرماه  ،١٣٩٤حق سنوات چه هرماه پرداخت شود و چه در
پايان سال از ماليات بر حقوق معاف است .
ولي در قانون قبلي ماليات در صورتي حق سنوات معاف از ماليات بود كه در پايان خدمت كارمند پرداخت بشود
و در غير اينصورت مشمول ماليات بود.
با اجرايي شدن قانون جديد ماليات از ابتداي سال  ،١٣٩٥چون در اين بند هيچ شرطي براي مشمول بودن ذكر
نشده و كلي بيان شده  ،حق سنوات چه هرماه پرداخت شود و چه در پايان سال و يا در پايان خدمت كارمند ،از
ماليات بر حقوق معاف است.
پس حق سنوات به طور كلي از ماليات بر حقوق معاف شده است.
دو هفتم  ٢/٧بيمه سهم كارگر معاف از ماليات است).بخشنامه شماره  ٢١١/٤٣٨٥/١٩٤١٨مورخ (١٣٨٣/١١/٠٧
اين معافيت آخر رو اكثر حسابدار هاي محترم رعايت نميكنند كه به ضرر كارگر و كارفرما تمام خواهد شد.
ماده ٩١ـ درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت مالياتمعاف است:
 .١روسا و اعضاي مأموريتهاي سياسي خارجي در ايران و روسا و اعضاي هيأتهاي نمايندگي فوق العاده
دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنين
روسا و اعضاي هيأتهاي نمايندگي سازمان ملل متحد و موسسات تخصصي آن در ايران نسبت به درآمد
حقوق دريافتي ازسازمان و موسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسﻼمي ايران نباشند.
 .٢روسا و اعضاي مأموريتهاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان موسسات فرهنگي دول
خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.
 .٣كارشناسان خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسﻼميايران از محل كمكهاي بﻼعوض فني و
اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي و يا موسسات بينالمللي به ايران اعزام ميشوند نسبت به
حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا موسسات بينالمللي مذكور.
 .٤كارمندان محلي سفارتخانهها و كنسولگريها ونمايندگيهاي دولت جمهوري اسﻼمي ايران در خارج
نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت جمهوري اسﻼمي ايران در صورتي كه داراي تابعيت دولت
جمهوري اسﻼمي ايران نباشند به شرط معامله متقابل.
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 .٥حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا
مستمري پرداختي بهوراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده كه در موقع بازنشستگي يا
از كارافتادگي به حقوق بگير پرداخت ميشود.
 .٦هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل.
 .٧مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفادهكارگران و خانههاي ارزان قيمت سازماني در
خارج از محل كارگاه يا كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار ميگيرد.
 .٨وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن.
 .٩عيدي ساﻻنه يا پاداش آخر سال جمعاً معادل يك دوازدهم ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده )(٨٤
اين قانون.
خانههاي سازماني كه با اجازه قانوني يا به موجبآيين نامههاي خاص در اختيار مأموران
.١٠
كشوري گذارده ميشود.
وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيماً يا به
.١١
وسيله حقوق بگير به پزشك يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند.
مزاياي غيرنقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده )(٨٤
.١٢
اين قانون.
درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسﻼمي ايران اعم از نظامي و انتظامي ،مشموﻻن
.١٣
قانون استخدامي وزارت اطﻼعات و جانبازان انقﻼب اسﻼمي و جنگ تحميلي و آزادگان
عائله مندي و اوﻻد
.١٤
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فرم قرارداد مشاغل كارگري

م و ض و ع م ص و ب ه ش م ا ر ه  /٢ ١ ٣ ٤ ٧ ١ت

فرم قرارداد كار موقت )کاارگری(
مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور
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فرم شماره  . . . . . . . . . . . . . .معاونت توسعه

 -٢شماره شناسه كارگري:

 -١نام دستگاه)كارفرما(:

 -٤نام پدر:

 -٣نام و نام خانوادگي طرف قرارداد:

 -٦جنسيت  :زن
سال
ماه
روز
 -٥تاريخ تولد:
محل
-٨
صدور  -٨كد ملي :
 -٧محل تولد:
شناسنامه:
 -١١مدرك تحصيلي:
 -١٠تعداد فرزندان:
 -٩وضعيت تأهل :مجرد  متأهل 
 -١٣وضعيت نظام وظيفه :پايان خدمت 
 -١٤واحد سازماني:
 -١٦نوع قرارداد :جديد 
 -١٧مدت اين قرارداد :از تاريخ:

معاف 

تمديد 



مرد



 -١٢رشته تحصيلي:

ساير 
 -١٥عنوان شغل:

اصﻼح 
تا تاريخ:

 -١٨محل اجراي قرارداد:

 -١٩موضوع قرارداد :
 -٢٠دستمزد ماهيانه به شرح عوامل زير تعيين ميشود:
وجوه موضوع اين قرارداد در صورت انجام كار موضوع قرارداد و گواهي
واحد مربوطه با رعايت مقررات مالي و پس از كسر كسور قانوني و حق ب – بن كارگري)ماهيانه( :
بيمه تأمين اجتماعي از محل اعتبارات قابل پرداخت است.
ج – كمك هزينه مسكن )ماهيانه( :

الف – حداقل حقوق ماهيانه )٣٠روزه(

ريال
ريال
ريال

د -كمك هزينه عائلهمندي )ماهيانه( :

ريال

هـ -پايه سنواتي )روزانه(:

ريال

و– جمع حقوق )ماهيانه(:

ريال

ريال و حقوق يك ساعت اضافه كارعادي با حداقل مزد برابر
 -٢١حقوق يك ساعت كاري با حداقل مزد برابر
 -٢٢طرف قرارداد از هر لحاظ تابع قانون كار و قانون تأمين اجتماعي خواهد بود و از مزاياي قوانين مذكور بهره مند مي شود

ريال است

 -٢٣مدت قرارداد حداكثر يكساله مي باشد.
 -٢٤مدت مرخصي استحقاقي و مرخصي استعﻼجي براساس ضوابط و مقررات قانون كار و قانون تأمين اجتماعي مي باشد.
 -٢٥مزاياي پايان قرارداد طبق قانون كار پرداخت مي شود.
تعهدات قرارداد:
 طرف قرارداد متعهد است مطابق شرح وظايف مقررات و ضوابط نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام كند. طرف قرارداد اقرار ميكند مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامﻼت دولتي مصوب سال  ١٣٣٧نيست. عقد قرارداد هيچگونه تعهدي مبني بر استخدام رسمي يا پيماني از سوي دستگاه براي طرف قرارداد ايجاد نميكند. طرف قرارداد مسئول حفظ و نگهداري وسايل و اموال در اختيار است و در صورت ايجاد خسارت دستگاه ميتواند با تشخيص خود منجمله از محلقرارداد خسارات مربوطه را جبران كند.
 -٢٦مدير واحد مربوطه به عنوان ناظر بر حسن اجراي قرارداد مشخص ميشود.
-٢٧اين قرارداد در  ٥نسخه تنظيم شده كه هر  ٥نسخه حكم واحد را دارد و پس از امضاء و مهر و ثبت معتبر خواهد بود.

 -٢٨تاريخ اجراي قرارداد:
نام و نام خانوادگي و امضاي نماينده دستگاه اجرايي:

-٢٩شماره و تاريخ صدور قرارداد:
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دستورالعمل شوراي حقوق و دستمزد در ارتباط با هماهنگي در تعيين حقوق و مزايا و ساير پرداختيهاي دستگاههاي اجرايي
)بخشنامه شماره  ٦٤٧٤٤٤مورخ  ١٣٩٥/٥/١١سازمان مديريت و برنامهريزي كشور(

بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرايي
شوراي حقوق و دستمزد در جلسه مورخ  ١٣٩٥/٤/٢٣به استناد ماده ) (٧٤قانون مديريت خدمات كشوري به
منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزايا و ساير پرداختيهاي دستگاههاي اجرايي موارد زير را تصويب نمود:
 -١دستگاههاي مشمول اين مصوبه عبارتند از:
دستگاههاي اجرايي مشمول ماده ) (٥قانون مديريت خدمات كشوري از جمله مستثنيات ماده )(117نظير اعضاي
هيأت علمي ،قضات ،مجلس شوراي اسﻼمي و مركز پژوهشهاي مجلس ،مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي
)نظير سازمانهاي زير نظر مقام معظم رهبري از جمله بنياد مستضعفان و شركتهاي تابعه آن ،كميته امداد ،ستاد
اجرايي فرمان حضرت امام و شركتهاي تابعه آن و شهرداريها و  ،(...مجمع تشخيص مصلحت نظام ،مجلس
خبرگان رهبري ،شوراي نگهبان ،هيأتهاي مستشاري و ديوان محاسبات ،نيروهاي مسلح ،همچنين مشمولين بند
)ب( ماده ) (٢٠قانون برنامه پنجم توسعه ،قوه قضائيه ،صدا و سيماي جمهوري اسﻼمي ايران ،بانكهاي دولتي،
بانك مركزي ،بيمه ايران ،كليه سازمانها و شركتهاي دولتي ،سازمان انرزي اتمي و شركتهاي تابعه ،وزارت نفت
و شركتهاي تابعه ،سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ،سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران،
سازمان صنايع كوچك و شركتهاي صنعتي ،شركت شهركهاي كشاوريزي ،وزارت اطﻼعات،دبيرخانه شوراي
امنيت ملي ،دبيرخانه شوراي عالي انقﻼب فرهنگي ،مناطق آزاد اقتصادي و تجاري ،ستاد مبارزه با مواد مخدر ،ستاد
مبارزه با قاچاق كاﻻ و ارز ،صندوق توسعه ملي ،بنگاههايي كه در اجراي قانون اجراي سياستهاي اصل  ٤٤قانون
اساسي جمهوري اسﻼمي ايران به بخش غيردولتي واگذار گرديده و اكثريت اعضاي هيأت مديره آنها مستقيم يا
غيرمستقيم توسط مسؤول يا مسؤوﻻن دولتي تعيين ميگردند و ساير دستگاههايي كه به نحوي از بودجه كل كشور
براي پرداخت حقوق و مزايا استفاده مينمايند.
 -٢سقف خالص پرداختي ماهيانه مقامات ارشد سياسي موضوع بندهاي الف ،ب و ج ماده )(71قانون مديريت
خدمات كشوري شامل :رؤساي سه قوه ،معاون اول رييسجمهور ،نواب رييس مجلس شوراي اسﻼمي،
اعضاي شوراي نگهبان ،وزراء ،نمايندگان مجلس شوراي اسﻼمي و معاونين رييس جمهور و مقامات همتراز
پس از كسور قانوني و ماليات بايد كمتر از ده ميليون تومان باشد.
 -٣سقف خالص پردختي ماهيانه به ساير مقامات و كليه مديران و كاركنان مشمول اين مصوبه پس از كسر
قانوني و ماليات نبايد از  ٣برابر سقف حقوق تعيين شده در ماده ) (٧٦قانون مديريت خدمات كشوري
تجاوز نمايد .متوسط اين سقف به طور ساليانه مﻼك محاسبه خواهد بود.
تبصره -پرداخت به كاركنان و مديران شاغل در واحدهاي عملياتي مستقر در مناطق جغرافيايي بد آب و هوا و
محروم از تسهيﻼت زندگي )به تشخيص شوراي حقوق و دستمزد( تا سي درصد باﻻتر از سقف مقرر در اين بند
بﻼمانع است.
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 -۴هر گونه وجهي نظير پاداش ،حقالزحمه ،حقالتحقيق و موارد مشابه كه با رعايت ضوابط قانوني توسط
ساير دستگاههاي بند ) (١مصوبه به كاركنان دستگاههاي مشمول مصوبه پرداخت ميگردد ،در سقف
موضوع اين بند لحاظ خواهد شد.
تبصره -پاداش موضوع بند الف ماده) (٥٠قانون برنامه پنجم توسعه كه ساليانه در ضوابط اجرايي بودجه تعيين
ميشود ،عيدي ،حق مأموريت روزانه و حقالتدريس كاركنان واجد شرايطي كه در خارج از وقت اداري با ضوابط
مربوط انجام ميشود ،مشمول سقف پرداخت مقرر در اين مصوبه نميباشد.
 -۵كارانه گروه پزشكي شاغل در واحدهاي عملياتي و درماني مشمول مصوبهاي است كه حداكثر ظرف يكماه
به تصويب شوراي حقوق و دستمزد ميرسد.
 -۶ذيحسابان و مديران مالي دستگاههاي اجرايي از هر گونه پرداخت كه فاقد موافقت شوراي حقوق و
دستمزد است ،خودداري نمايند .دستگاههاي نظارتي بر اين امر نظارت ﻻزم را معمول نمايند.
 -٧ضوابط اين دستورالعمل از تاريخ  ١٣٩٥/٥/١ﻻزماﻻجرا ميباشد.
محمدباقر نوبخت -رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
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كﻼسه پرونده  :هـ ع١٨٨ /٩٦ /

آراي هيأت تخصصي

موضوع :

ابطال بخشنامه شماره  ٦٤٧٤٤٤مورخ  ٩٥/٥/١١سازمان مديريت و برنامه ريزي و مصوبه مورخ ٩٥/٩/١٥
شوراي حقوق و دستمزد وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي

تاريخ رأي  :دوشنبه  ٢٦شهريور ١٣٩٧

9709970906010151
شماره دادنامه :
هيات تخصصي اداري و استخدامي
دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٦٠١٠١٥١ :

*شماره پــرونـــده  :هـ ع١٨٨ /٩٦ /
*شاكي  :آقاي بيژن زماني
*طرف شكايت  -١ :شوراي حقوق و دستمزد  -٢وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي
*موضوع شكايت و خواسته  :ابطال بخشنامه شماره  ٦٤٧٤٤٤مورخ  ٩٥/٥/١١سازمان مديريت و برنامه ريزي و
مصوبه مورخ  ٩٥/٩/١٥شوراي حقوق و دستمزد وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مقرره مورد شكايت:
بند  ٥بخشنامه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به شماره  ٦٤٧٤٤٤مورخ  ٩٥/٥/١١كارانه گروه پزشكي شاغل
در واحدهاي عملياتي و درماني مشمول مصوبه اي است كه حداكثر ظرف يك ماه به تصويب شـوراي حقـوق و
دستمزد مي رسد.
بند )ج( دستورالعمل پرداخت مبتني بر عملكرد پزشكان و اعضاي هيات علمي شاغل در بيمارستانهاي وابسته به
دانشگاه و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني وزارت بهداشت ) سقف كل دريافتي خالص
ماهيانه كارانه پزشكان نبايد از مبلغ ششصد ميليون ريال تجاوز نمايد  ،در مناطق كمتر توسعه يافته يا داراي شرايط
خاص و ويژه با تشخيص وزير بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي پرداخت كارانه موضوع اين دستورالعمل باﻻتر از
سقف تعيين شده مجاز مي باشد(
*دﻻيل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت:
كاركرد كلينيك هاي ويژه مستقل و كاركرد موظفي در بيمارستان با يكديگر تلفيق گرديده است و سقف كارانه
اعضاي هيات علمي تمام وقت معادل اعضاي هيات علمي پاره وقت در نظر گرفته شده است و دستورالعمل سابق
بيماران اورژانسي مستثني شده اند .در صورتيكه در اصﻼحيه جديد به اين نكته اشاره اي نشده است و بر اساس
بند  ٩اصل  ٣قانون اساسي مورد تبعيض ناروا ميان پزشكان هيات علمي تمام وقت و پاره وقت مي باشد.
*خﻼصه مدافعات طرف شكايت:
اوﻻً  :با عنايت به بند )ج( ماده  ١٨قانون تشكيﻼت و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري ذكر مدارك و دﻻيل مورد
استناد از الزامات تقديم دادخواست مي باشد كه شاكي براي اثبات حقانيت خود هيچگونه مستند قانوني ارائه
ننموده است .ثانياً  :با توجه به ماده  ١٢قانون مذكور مستندي مبني بر اينكه بخشنامه فوق الذكر داراي مغايرت با
١٣٣
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شرع يا قانون باشد  ،ارائه نشده است و ثالثاً  :اينكه سازمان اداري و استخدامي به موجب نامه شماره ١٣٥٥٦١٠
مورخ 31/5/96با توجه به هماهنگي به عمل آمده با رئيس امور مديريت مشاغل و نظامهاي پرداخت اين سازمان
اين نتيجه حاصل شد كه مصوبه جلسه مورخ ) ٩٥/٩/١٥موضوع دستورالعمل نحوه پرداخت كارانه پزشكان( شوراي
حقوق و دستمزد بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و متناسب با استانداردهاي بهداشتي و
درماني مورد عمل وزارتخانه مزبور به تصويب رسيده است.
*چنانچه ادعاي مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي مطرح شده است نظريه شوراي نگهبان نوشته شود
:
ادعاي مغايرت با شرع نشده است.
*راي هيأت تخصصي اداري و استخدامي:
در خصوص شكايت آقاي بيژن زماني فرزند محبوب مبني بر ابطال بخشنامه شماره ٦٤٧٤٤٤٤مورخ ١٣٩٥/٥/١١
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و مصوبه مورخ  ٩٥/٩/١٥شوراي حقوق و دستمزد وزارت بهداشت  ،درمان و
آموزش پزشكي كه سقف كل دريافتي خالص ماهانه كارانه پزشكان را ششصد ميليون ريال تعيين نموده  ،كه
شاكي مدعيست مصوبه و دستورالعمل بر خﻼف بند  ٩اصل سوم قانون اساسي بوده در حاليكه هيچگونه دليلي
مبني بر خﻼف قانون بودن مقرره ارائه ننموده و طرف شكايت موضوع را در اجراي بخشنامه و قوانين باﻻدستي از
جمله مواد  5-71-76از قانون مديريت خدمات كشوري دانسته  ،مغايرت آن احراز نگرديد و موضوع خواسته
خﻼف نص صريح مقررات حاكم نمي باشد .فلذا به جهت عدم مخالفت با قوانين و مقررات  ،موضوع خواسته غير
قابل ابطال و مستنداً به بند » ب » ماده  ٨٤از قانون تشكيﻼت و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري  ،راي به رد
شكايت صادر مي گردد .رأي صادره ظرف مهلت بيست روز قابل اعتراض از سوي رئيس محترم ديوان عدالت و يا
ده نفر از قضات محترم ديوان مي باشد/ .ت
سيد كاظم موسوي
رئيس هيأت تخصصي اداري واستخدامي
ديوان عدالت اداري
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رأي پرداخت توأمان فوقالعادههاي ايثارگري و نحوه كسر حق بيمه

پرداخت توأمان فوقالعادههاي ايثارگري بﻼمانع است )دادنامه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري(
پرداخت توامان فوق العاده هاي ايثارگري بﻼمانع شد /فوق العاده ايثارگري موضوع ماده  ٥١مشمول كسور
بازنشستگي نمي باشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري به حل مشكل پرداخت فوق العاده ايثارگري به ايثارگران راي داد.
در پي شكايت شاكي خصوصي از سازمان امور اداري و استخدامي كشور با خواسته ابطال نامه شماره ٣٣٣٧٥٢٠
مورخ  ٧/٧/٩٧و نامه شماره  ٣٢٦٥٣٧مورخ  ١٩/٧/٩٨سازمان امور اداري و استخدامي كشور هيات عمومي ديوان
عدالت اداري به بحث و بررسي در اين مورد پرداخت.
براساس اين گزارش در نظريه اكثريت هيأت تخصصي استخدامي در اين مورد كه در اختيار هيات عمومي قرار
گرفت ،چنين آمده بود:
الف :در خصوص تفاوت فوق العاده ايثارگري موضوع ماده  ٥١قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و فوق العاده
ايثارگري موضوع بند  ٢ماده  ٦٨قانون مديريت خدمات كشوري:
نظر اكثريت :معتقدند به دﻻيل زير فوق العاده ايثارگري موضوع ماده  ٥١قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران
و فوق العاده ايثارگري موضوع بند  ٢ماده  ٦٨قانون مديريت خدمات كشوري متفاوت بوده و هر دو همزمان به يك
ايثارگر قابل پرداخت است :اوﻻً نحوه محاسبه مبلغ آن متفاوت است ،مبلغ فوق العاده ايثارگري بند  ٢ماده ٦٨
مبتني بر امتياز ايثارگر تا  ١٥٠٠امتياز ضرب در ضريب سال تعيين مي شود در حالي كه فوق العاده ايثارگري ماده
 ٥١قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران عدد ثابت و به ميزان  %٢٥حداقل حقوق مي باشد .ثانياً مشمولين آنها
متفاوت است ،فوق العاده ايثارگري بند  ٢ماده  ٦٨شامل تمامي جانبازان ،آزادگان و رزمندگان داراي خدمت
داوطلبانه مي شود ليكن تنها ايثارگراني را در بر مي گيرد كه مبتني بر فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري
حقوق دريافت مي كنند  ،در حالي كه فوق العاده ايثارگري موضوع ماده  ٥١مذكور شامل شهدا و جانبازان بيست
و پنج درصد ) (%٢٥و باﻻتر و آزادگان و «همسران و فرزندان شهدا« مي باشد ،اعم از اينكه مشمول قانون مديريت
باشند يا مبتني بر ساير نظامات استخدامي حقوق دريافت نمايند.
ب :درخصوص مستمر يا غير مستمر بودن فوق العاده ايثاگري موضوع ماده  ٥١قانون جامع خدمات رساني به
ايثارگران:
نظر اكثريت معتقدند باتوجه به اينكه ماهيت فوق العاده ايثارگري موضوع ماده  ٥١قانون جامع خدمات رساني
ايثارگران و فوق العاده ايثارگري موضوع بند  ٢ماده  ٦٨قانون مديريت خدمات كشوري با يكديگر متفاوت مي باشد
و هردو هم زمان قابل پرداخت است و قانون گذار به موجب ذيل تبصره ماده  ٧٦قانون مديريت خدمات كشوري
صرفاً فوق العاده ايثارگري موضوع بند  ٢ماده  ٦٨را مستمر محسوب و به موجب ماده  ١٠٦همان قانون مشمول
كسور بازنشستگي دانسته است ،از طرفي كسر كسور بازنشستگي در هر مورد نيازمند تصريح قانون گذار مي باشد
و در خصوص فوق العاده ايثارگري موضوع ماده  ٥١قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران چنين حكمي وجود
ندارد ،بلكه با توجه به ماهيت آن امتيازي است براي زمان اشتغال فرد ايثارگر و به همين جهت به موجب تبصره
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ماده مذكور به جانبازان و آزادگان حال اشتغال تعلق نمي گيرد ،لذا مشمول كسور بازنشستگي نميباشد و در نتيجه
مقرره هاي مورد شكايت مغايرتي با قانون نداشته و قابل ابطال تشخيص داده نمي شود.
اين گزارش حاكي است پس از قرائت نظريه هيأت تخصصي استخدامي در مورد موضوع مورد بحث و اعﻼم ديدگاه
هاي مخالفان و موافقان در اين مورد ،سرانجام هيات عمومي ديوان عدالت اداري راي به پرداخت هر دو فوق العاده
)فوق العاده موضوع ماده  ٥١قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و فوق العاده ايثارگري موضوع بند  ٢ماده ٦٨
قانون مديريت خدمات كشوري( بطور همزمان به يك ايثارگر داد و تصريح كرد كه فوق العاده ايثارگري موضوع
ماده  ٥١قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مشمول كسور بازنشستگي نمي باشد.
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اصﻼح احكام كارگزيني مشموﻻن امتياز سهچهارم مدت خدمت وظيفه در جبهه به عنوان داوطلبانه )بخشنامه شماره  ٧١٠/٤٦مورخ
 ١٣٩٨/١٢/٥وزارت آموزش و پرورش(

اداره كل آموزش و پرورش استان...
سازمان /معاونت /مركز /اداره كل /دفتر...
دانشگاه فرهنگيان /دانشگاه شهيد رجايي /كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
تصوير دادنامه شماره  ٢٣٩٧مورخ  ١٣٩٨/٨/١٤هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال دستورالعمل
شماره /٢٠/١٤٤٥م/٤ن مورخ  ١٣٩١/٥/١٤ستاد كل نيروهاي مسلح به انضمام تصوير نامه شماره ٨١٠/١٩٤٠٧٧
مورخ  ١٣٩٨/١٠/١٧دفتر حقوقي ،امﻼك و حمايت قضايي به پيوست ارسال ميگردد .خواهشمند است مقرر
فرماييد؛ از تاريخ  ١٣٩٨/٨/١٤نسبت به اصﻼح امتياز ايثارگري احكام كارگزيني كاركناني كه به موجب بخشنامه
شماره  ٧١٠/٥٩مورخ  ١٣٩١/١١/٢موضوع ابﻼغيه شماره /٢٠٦/٤٠/١١ط مورخ  ٨٨/١٠/٢١ستاد كل نيروهاي
مسلح ،از امتياز و مزاياي ايثارگري سه چهارم مدت خدمت كاركنان پايور و وظيفه )كه توسط ارتش جمهوري
اسﻼمي ايرن ،سپاه پاسداران انقﻼب اسﻼمي ،كميته و ...به جبهه اعزام شدهاند( به عنوان خدمت داوطلبانه بهرهمند
شدهاند ،مطابق ضوابط و مقررات اقدام نمايند.
بديهي است آن دسته از رزمندگان عزيز كه گواهي حضور داوطلبانه در جبهه را از سوي مراجع ذيصﻼح اخذ و ارائه
نمايند مشمول بهرهمندي از امتياز قانوني آن با رعايت ساير قوانين و مقررات مورد عمل خواهند بود.
علي الهيار تركمن -معاون برنامهريزي و توسعه منابع

نامه شماره  ٥٥٧٢١١مورخ ١٣٩٨/١٠/١
جناب آقاي حسين بر
مدير كل محترم امور اداري و تشكيﻼت -وزارت آموزش و پرورش

با سﻼم و احترام
بازگشت به نامه شماره  ٧١٠/١٧٣٦٣٢مورخ  ١٣٩٨/٩./١٩اعﻼم ميدارد:
به استناد دادنامه شماره  ٢٣٩٧مورخ  ١٣٩٨/٨/١٤هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ،احتساب سهچهارم مدت
خدمت وظيفه كاركنان به عنوان خدمت داوطلبانه و بهرهمندي از امتيازات مربوطه صرفاً در سطح نيروهاي مسلح
قابليت اجرا دارد و قابل تسري به ساير دستگاههاي اجرايي نميباشد.
اجراي دادنامه شماره  ٢٣٩٧مورخ  ١٣٩٨/٨/١٤هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطابق با احكام مقرر در قانون
تشكيﻼت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري( مصوب  ١٣٩٢مجلس شوراي اسﻼمي( انجام ميشود .در صورت
ابهام در خصوص تاريخ اجراي دادنامه موصوف مقتضي است رأساً با ديوان عدالت اداري مكاتبه نمايند.
همتعلي شاهنظري -رييس امور مديريت مشاغل و نظامهاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور
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راي شماره  ٢٣٩٧هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره  ٣٧٧٥٩٨ـ  ١٣٩٧/٧/٢٠رئيس امور مديريت مشاغل
و نظامهاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور

شماره پرونده٩٧/٣٤٦٨ :

تاريخ دادنامه ١٣٩٨/٨/١٤ :شماره دادنامه٢٣٩٧ :
مرجع رسيدگي :هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي احمد تسليمي فر
موضوع شكايت و خواسته :ابطال نامه شماره  ٣٧٧٥٩٨ـ  ٢٠/٧/١٣٩٧رئيس امور مديريت مشاغل و نظامهاي
پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور
گردشكار :شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره  ٣٧٧٥٩٨ـ  ٢٠/٧/١٣٩٧رئيس امور مديريت مشاغل و
نظامهاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعﻼم كرده است
كه:
»احتراماً به موجب ماده  ٣آييننامه اجرايي نحوه تعيين فوقالعاده ايثارگري ،نشانها و خدمات اداري در مناطق
جنگ زده و بند  ٢ماده  ٦٨قانون ﻻيحه خدمات كشوري موضوع ابﻼغيه شماره /٢٠٦/٤٠/١١ط ـ ٢١/١٠/١٣٨٨
ستاد كل نيروهاي مسلح ،سه چهارم خدمات كاركنان وظيفه كه توسط ارتش جمهوري اسﻼمي ،سپاه پاسداران
انقﻼب اسﻼمي ،كميته انقﻼب اسﻼمي و  ...به جبهه و مناطق عملياتي دوران دفاع مقدس اعزام شدهاند خدمت
داوطلبانه محسوب ميگردد كه مدارك تقديمي از فرماندهي ناحيه مقاومت بسيج نيشابور به شماره نامه
/٨٢٧/٥٢٧زم ـ  ٤/٢/١٣٩٧نامه فرماندهي سپاه امام رضا )ع( به شماره /١٩٢١/٤٠/٥٢٧زم ـ  ٥/٢/١٣٩٧حكايت از
سابقه خدمت داوطلبانه بيش از  ٢٥ماه و پانزده روز اينجانب در جبهه ميباشد .نظر به اينكه ابﻼغيه شماره
/٢٠٦/٤٠/١١ط ـ  ٢١/١٠/١٣٨٨توسط ستاد كل نيروهاي مسلح موضوع سه چهارم خدمت كاركنان وظيفه و ...
به تصويب رسيده است .حال آن كه آقاي شاه نظري رئيس امور مديريت مشاغل و نظامهاي پرداخت سازمان امور
اداري و استخدامي كشور طي نامه شماره  ٣٧٧٥٩٨ـ  ٢٠/٧/١٣٩٧اعﻼم نموده است »امتيازات ايثارگري مربوط
به خدمت داوطلبان در جبهه ،موضوع احتساب سه چهارم خدمت وظيفه كاركنان در جبهه ،از تاريخ دستورالعمل
شماره /٤٥/١٤/٢٠١م/٤/ن ـ  ١٤/٥/١٣٩١ستاد كل نيروهاي مسلح مجاز است« اين در حاليست كه مكاتبات برخي
از دستگاههاي اجرايي از جمله بخشنامه شماره  ٧١٠/٥٩ـ  ٢/١١/١٣٩١معاونت توسعه و پشتيباني وزارت آموزش
و پرورش ،نامه شماره  ٤٢٨٢٤/١٦/٨٠ـ  ١٧/١١/١٣٩١مشاور استاندار و مسئول هماهنگي امور ايثارگران استانداري
گيﻼن و نامه شماره /٣٩٣٣/٢٠٩د ـ  ٨/١٢/١٣٩١مشاور معاونت توسعه و مديركل منابع انساني و پشتيباني وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،صريحاً تاريخ اجراي دستورالعمل ستاد كل نيروهاي مسلح موضوع سه چهارم
خدمت وظيفه را از  ١/١٠/١٣٨٨اعﻼم كردهاند .لذا با عنايت به مراتب فوق از آن مقام تقاضاي ابطال نامه شماره
 ٣٧٧٥٩٨ـ  ٢٠/٧/١٣٩٧رئيس امور مديريت مشاغل و نظامهاي پرداخت سازمان امور اداري و استخدامي كشور و
الزام سازمان طرف شكايت به صدور احكام فوقالعاده ايثارگري اينجانب از تاريخ  ١/١٠/١٣٨٨مورد استدعاست«.
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است:
»جناب آقاي صفوتي امين
مديركل محترم توسعه منابع انساني ـ وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
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با سﻼم و احترام
بازگشت به نامه شماره  ١٢٨٢١٠ـ  ٣/٧/١٣٩٧اعﻼم ميدارد :بهرهمندي رزمندگان گرامي )اعم از شاغل و بازنشسته(
از امتيازات ايثارگري مربوط به خدمت داوطلبانه در جبهه ،موضوع احتساب سه چهارم خدمت وظيفه كاركنان در
جبهه ،از تاريخ صدور دستورالعمل شماره /٤٥/١٤/٢٠١م/٤/ن ـ  ١٤/٥/١٣٩١ستاد كل نيروهاي مسلح مجاز ميباشد
و قبل از اين تاريخ موضوعيت ندارد.ـ رئيس امور مديريت مشاغل و نظامهاي پرداخت«
در پاسخ به شكايت مذكور ،رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب ﻻيحه شماره
 ٧٠٩٠٢١ـ  ١٩/١٢/١٣٩٧توضيح داده است كه:
»مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع :شكايت آقاي احمد تسليمي فر
با سﻼم و احترام
بازگشت به شماره پرونده  ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٢٠٦٩ـ  ٢٩/١١/١٣٩٧به استحضار ميرساند :با توجه به هماهنگي
به عمل آمده با امور مديريت مشاغل و نظامهاي پرداخت اين سازمان اين نتيجه حاصل شد كه نامه شماره ٣٧٧٥٩٨
ـ  ٢٠/٧/١٣٩٧امور مديريت مشاغل و نظامهاي پرداخت ،با موضوع بهرهمندي رزمندگان از امتيازات ايثارگري
مربوط به خدمت داوطلبانه در جبهه ،در رابطه با احتساب سه چهارم خدمت كاركنان در جبهه با استناد به
دستورالعمل شماره /٤٥/١٤/٢٠١م/٤/ن ـ  ١٤/٥/١٣٩١ستاد كل نيروهاي مسلح كه مقرر ميدارد» :به موجب ماده
 ٣آييننامه اجرايي تعيين فوقالعاده ايثارگري نشانها و خدمات اداري در مناطق جنگ زده )موضوع بند  ٢ماده
 ٦٨قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  ،(١٣٨٦سه چهارم مدت خدمت كاركنان وظيفه جزء خدمت داوطلبانه
محسوب ميشود« تنظيم شده است .اضافه مينمايد ابﻼغيه صادره از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح به شماره
/٢٠٦/٤٠/١١ط ـ  ٢١/١٠/١٣٨٨كه مورد استناد نامبرده قرار گرفته است ،به منظور استقرار نظام پرداخت در
نيروهاي مسلح مبتني بر فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري تهيه شده است و تسري آن به كاركنان وظيفه
ساير دستگاهها توجيه قانوني ندارد .عﻼوه بر مراتب فوق موارد زير را نيز اعﻼم ميدارد:
استناد شاكي در اين زمينه برخي از مكاتبات دستگاهها ميباشد كه اين مكاتبات نميتواند مﻼك عمل باشد.
شاكي دﻻيلي مبني بر مغايرت نامه مورد تقاضا براي ابطال با قانون يا شرع و يا تجاوز از اختيارات و  ...ارائه ننموده
و اعتراض مينمايد به اين امر كه چرا به جاي اينكه به مكاتبات دستگاهها استناد شود به دستورالعمل شماره
/٤٥/١٤/٢٠١م/٤/ن ـ  ١٤/٥/١٣٩١ستاد كل نيروهاي مسلح استناد شده كه البته اين گونه اعتراض امر بديعي
است.
خواسته اصلي شاكي در واقع اصﻼح تاريخ اجراي حكم كارگزيني صادره در مورد خود ميباشد كه رسيدگي به اين
امر به عهده شعب ديوان ميباشد نه هيأت عمومي .با توجه به مطالب فوق تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد«.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ  ١٤/٨/١٣٩٨با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و
مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي
مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
١٤٢

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

مقرره مورد شكايت نه از جهتي كه شاكي بيان داشته است بلكه به دﻻيل زير ابطال ميشود .اوﻻً :در ماده ١١٧
قانون مديريت خدمات كشوري ،نيروهاي مسلح از شمول قانون مذكور مستثني شدهاند و در خصوص نيروهاي
نظامي و انتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل ميشود .در اين ارتباط ستاد كل نيروهاي مسلح طي گردش
كار شماره  ٧٤٦٥٦ـ  ٢٠/١٠/١٣٨٨از محضر مقام معظم رهبري درخواست كرده است تا فصول دهم و سيزدهم
قانون مديريت خدمات كشوري با لحاظ ويژگيهاي خاص نيروهاي مسلح به نيروهاي مسلح تسري يابد كه مورد
موافقت معظم له واقع شده و متعاقب آن آييننامههاي مربوط به اجراي اين فصول شامل  ١٣آييننامه از جمله
آييننامه اجرايي نحوه تعيين فوقالعاده ايثارگري ،نشانها و خدمات اداري در مناطق جنگ زده )موضوع بند ٢
ماده  ٦٨قانون مديريت خدمات كشوري ( توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و طي گردش كار شماره ٧٤٦٥٦
ـ  ٢٠/٨/١٣٨٨با تأييد مقام معظم رهبري جهت اجرا در نيروهاي مسلح ابﻼغ شده است .بنا به مراتب فوق،
آييننامههايي كه در راستاي گردش كار فوق تهيه شده است صرفاً در نيروهاي مسلح قابليت اجرا دارد و قابل
تسري به ساير دستگاههاي اجرايي نميباشد .ثانياً :بر اساس قانون خدمت نظام وظيفه عمومي مصوب سال ١٣٦٣
و اصﻼحات بعدي آن خدمت كاركنان وظيفه جنبه تكليفي داشته و داوطلبانه محسوب نميشود و بند  ٢ماده ٦٨
قانون مديريت خدمات كشوري ،پرداخت فوقالعاده ايثارگري را براي ايثارگراني مقرر داشته كه خدمت داوطلبانه
در جبهه داشته باشند ،بنابراين رزمندگان وظيفه را در بر نميگيرد .ثالثاً :بند  ٣آييننامه اجرايي نحوه تعيين
فوقالعاده ايثارگري ،نشانها و خدمات اداري در مناطق جنگ زده )موضوع بند  ٢ماده  ٦٨قانون مديريت خدمات
كشوري( ستاد كل نيروهاي مسلح كه در آن مقرر شده» :سه چهارم مدت خدمت كاركنان پايور و وظيفه كه
توسط ارتش جمهوري اسﻼمي ايران ،سپاه پاسداران انقﻼب اسﻼمي ،كميته ،شهرباني و ژاندارمري )نيروي انتظامي(،
وزارت سپاه و وزارت دفاع و جهاد سازندگي سابق به جبهه و مناطق عملياتي دوران دفاع مقدس اعزام شدهاند،
خدمت داوطلبانه تلقي ميگردد «.به جهت اخذ تأييديه خاص از فرماندهي معظم كل قوا صرفاً در سطح نيروهاي
مسلح قابليت اجرا دارد و قابل تسري به ساير دستگاههاي اجرايي نيست .مضافاً اينكه براساس سند راهبردي خدمات
رساني به رزمندگان كه به پيشنهاد مشترك ستاد كل نيروهاي مسلح ،وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح،
بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد بند )ي( ماده ) (٤٤قانون برنامه
پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسﻼمي ايران ـ مصوب ١٣٨٩ـ و تبصره بند )و( ماده ) (١قانون جامع خدماترساني
به ايثارگران طي شماره /٥٠٦٣٩ت ٤٩١٨٥ـ  ٢٣/٤/١٣٩٤به تصويب هيأت وزيران رسيده است ،در بند  ٩/٢آن
مقرر شده» :رزمندگان در اين سند از نظر شغلي و وضعيت استخدامي و نحوه حضور در مناطق جنگي و عملياتي
و امنيتي )موظف يا داوطلبانه( به چهار گروه تقسيم ميگردند :ب ـ گروه دوم( كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح
»موظفي« و صرفاً در تبصره  ٢اين بند مقرر داشته» :در خصوص آن دسته از كاركنان نيروهاي مسلح )اعم از كادر
( كه بر اساس اختيار خود و داوطلبانه در مأموريت جنگي شركت ميكنند از امتيازات داوطلبين برخوردار خواهند
شد «.بنابر اين مقرره مورد شكايت از اين جهت كه احتساب سه چهارم خدمت وظيفه كاركنان در جبهه را به
طور مطلق داوطلبانه مقرر كرده است ،صرف نظر از زمان اجراي آن ،بهعلت مغايرت با موازين قانوني ياد شده با
استناد به بند  ١ماده  ١٢و ماده  ٨٨قانون تشكيﻼت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  ١٣٩٢ابطال
ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
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مربوط به پرداختي به پرسنل
برگرفته از گنجينه استعﻼمات اداره كل نظارت بر اجراي بودجه
وزارت امور اقتصادي و دارايي
به آدرس ذيل:
-https://nezaratebodjeh.mefa.ir/fa-ir/nezaratebodjeh.mefa/page/9612/
استعﻼمات
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مزايا در سال1400

١٦٩

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

١٧٠

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

١٧١

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

١٧٢

قوانين مربوط به محاسبه حقوق و
مزايا در سال1400

١٧٣

