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  ...اداره کل استان 

کـار و رفـاه اجتمـاعی موضـوع          وزارت تعـاون،   23/12/92 مـورخ  206774به پیوست تصویر بخشنامه  شماره       

همچنـین سـایر    و  1393شورایعالی کار درخصوص تعیین حداقل دستمزد روزانـه سـال            24/12/92 تصویبنامه مورخ 

 بـشرح ذیـل     1393روزانه مبناي کسر حق بیمه در سـال         افزایش دستمزد    انسطوح دستمزدي ارسال و به تبع آن میز       

و واحدهاي اجرایی مکلفند ضمن اطالع رسانی الزم به کارفرمایان مـشمول قـانون تـامین اجتمـاعی،                  گردد    میاعالم  

  .مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه رعایت نمایند

بـه اسـتثناء راننـدگان      (ن اجتماعی   قانون تامی حداقل دستمزد روزانه مبناي وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول           -1

.گردد می ریال اعالم 970،202  مبلغ1393سال  در )نقل عمومی بین شهري و فعالیتهاي داراي دستمزد مقطوع و حمل

  درصـد بعـالوه رقـم ثابـت        12، معـادل    1392سایر سطوح دستمزدي براسـاس آخـرین دسـتمزد روزانـه سـال              -2

همچنین پرداخت حق بیمه آن گروه از بیمه شدگان اختیاري که مبناي           . یابد میریال بشرح ذیل افزایش      110،21

ریال بیشتر می باشد همانند سایر سطوح دستمزدي 375،162 از رقم روزانه 1392پرداخت حق بیمه آنان در سال 

 کسر حق بیمه    ضمناً. ریال کمتر نباشد   970،202افزایش یافته، مشروط براینکه از حداقل دستمزد روزانه به مبلغ           

 جدیـد   1/5 و 5مین اجتمـاعی و بخـشنامه هـاي         أ قانون ت  39از مزایاي نقدي مشمول طبق آئین نامه اجرائی ماده          

  .درآمد خواهد بود

  )1392آخرین مزد روزانه شغل در سال 12/1+ 110،21(  =1393مزد روزانه شغل در سال

   . مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه کمتر نباشد

ریال بعنوان کمـک هزینـه اقـالم     000/800 بخشنامه فوق الذکر مقرر گردیده ماهانه مبلغ   3طبق بند    :صرهتب

کارفرمایان مکلفند  لذا .گردد و موقت پرداخت   دائماي به کلیه کارکنان       انگیزه  و مزایاي رفاهی  مصرفی،

بیمه متعلقه را بهمـراه     هنگام تنظیم صورت مزد مبلغ مذکور را در ستون مزایاي مشمول درج و حق               ه  ب

  .سایر اقالم پرداخت نمایند

 به بعد می باشد با رعایـت        1/1/1393کلیه پرداختیهاي آن دسته از بیکاران که تاریخ وقوع بیکاري آنان از تاریخ              -3

 1393 همچنین پرداختیهاي آن دسته از مقرري بگیران سنوات قبل که در             . خواهد بود  1393حداقل دستمزد سال    

 تـرمیم   1393 می باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال         1393یابد  و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال           ادامه می   

  .می گردد

  

  دستمزد مبناي کسر حق بیمه : موضوع

  1393سال 

  حوزه 

فنی و درآمد

  

داريدستورا
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به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط بـه قبـل از                       -4

درج گردیده اسـت، چنانچـه در سـال         ) ل   ریا 970،202(دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه         1/1/1393

تـرك کـار آنهـا را      حق بیمه بیمه شدگان مذکور را ارسال نکند و یا در لیستهاي ارسـالی             و  کارفرما لیست  1393

 تعیین و سپس مبناي محاسبه حق بیمه ماههایی که لیست آن ارسـال              2اعالم ننماید، باید دستمزد آنها بشرح بند        

  .نشده قرارگیرد

 دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهري-5

 ریال، سایر رانندگان و رانندگان 300،223 بابت رانندگان مینی بوس و سواري معادل ، ریال900،263معادل 

  .رددریال تعیین می گ 970،202تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهري معادل 

  آئین نامـه اجرایـی  6 مشترك فنی و درآمد و با در نظر گرفتن ماده    2/7و 1/7،  7با توجه به بخشنامه هاي شماره       -6

 مـورخ   42053/43040 اجتماعی کارگران ساختمانی موضوع تـصویب نامـه شـماره             هاي قانون بیمه  5 و   3مواد  

حـق بیمـه     ت محتـرم وزیـران،    أ  هی  24/6/89 مورخ   14283/4525شماره  تصویب نامه    3و2 و بندهاي    26/2/89

در حـداقل   نا براساس حاصلضرب ضریب حق بیمه       بزیر سهم کارفرمایی واحدهاي مسکونی به ازاء هر متر مربع        

همچنـین طبـق بخـشنامه     .شـد  محاسبه و وصـول خواهـد   1393عالی کار در سال     دستمزد ماهانه مصوب شورای   

 ساختمانی براسـاس سـطح مهـارت اعـالم شـده در کـارت            مشترك فنی و درآمد، حق بیمه کارگران       4/7شماره  

 برابـر حـداقل     4/1و3/1،  2/1ضـرائب اعمـال    با   هشغل مربوط روزانه   دستمزد مقطوع    براساسو  مهارت فنی آنان    

 درجـه   و )ریـال 900/263(، درجـه دو   )ریـال 600/243( درجـه سـه    ان بـه ترتیـب بـراي کـارگر        93دستمزد سال   

  .گردد یممحاسبه و وصول  )ریال200/284(یک

ت امناء محترم سازمان تامین اجتمـاعی حـداکثر دسـتمزد           أمین اجتماعی و هی   أبا عنایت به مصوبات شورایعالی ت     -7

ریـال تعیـین   800،420،1 برابـر حـداقل دسـتمزد روزانـه معـادل         7روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاري         

. روزه الزامی می باشد30 و 31گردد و رعایت موضوع در ماههاي می

مـسئولین  کارشناسـان ارشـد اسـتانی و         روسـاء و     معاونین،  کل، مسئول حسن اجراي مفاد این بخشنامه، مدیران           

  .مین خواهند بودأواحدهاي اجرایی و  شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی ت

  
  

  محمدحسن زدا 

   معاون فنی و درآمد
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اداره کل استان ...

به پیوست تصویر بخشنامه  شماره 206774 مورخ 23/12/92 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه مورخ 24/12/92 شورایعالی کار درخصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال 1393و همچنین سایر سطوح دستمزدی ارسال و به تبع آن میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه در سال 1393 بشرح ذیل اعلام میگردد و واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع رسانی لازم به کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه رعایت نمایند.


1- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی (به استثناء رانندگان حملونقل عمومی بین شهری و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع)درسال 1393 مبلغ970،202ریال اعلام میگردد.

2- سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال 1392، معادل 12 درصد بعلاوه رقم ثابت
110،21 ریال بشرح ذیل افزایش می یابد. همچنین پرداخت حق بیمه آن گروه از بیمه شدگان اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال 1392 از رقم روزانه 375،162ریال بیشتر می باشد همانند سایر سطوح دستمزدی افزایش یافته، مشروط براینکه از حداقل دستمزد روزانه به مبلغ 970،202 ریال کمتر نباشد. ضمناً کسر حق بیمه از مزایای نقدی مشمول طبق آئین نامه اجرائی ماده 39 قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه های 5 و1/5 جدید درآمد خواهد بود.


مزد روزانه شغل در سال1393 = (110،21 +12/1×آخرین مزد روزانه شغل در سال 1392)


 مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه کمتر نباشد. 

تبصره: طبق بند 3 بخشنامه فوق الذکر مقرر گردیده ماهانه مبلغ 000/800 ریال بعنوان کمک هزینه اقلام مصرفی، مزایای رفاهی و انگیزهای به کلیه کارکنان دائم و موقت پرداخت گردد. لذا کارفرمایان مکلفند به هنگام تنظیم صورت مزد مبلغ مذکور را در ستون مزایای مشمول درج و حق بیمه متعلقه را بهمراه سایر اقلام پرداخت نمایند.


3- کلیه پرداختیهای آن دسته از بیکاران که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ 1/1/1393 به بعد می باشد با رعایت حداقل دستمزد سال 1393 خواهد بود. همچنین پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران سنوات قبل که در 1393 ادامه می یابد  و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال 1393 می باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال 1393 ترمیم می گردد.


4- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از 1/1/1393 دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (970،202 ریال ) درج گردیده است، چنانچه در سال 1393 کارفرما لیست و حق بیمه بیمه شدگان مذکور را ارسال نکند و یا در لیستهای ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید، باید دستمزد آنها بشرح بند 2 تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماههایی که لیست آن ارسال نشده قرارگیرد.


5- دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری معادل 900،263 ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواری معادل 300،223 ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری معادل 970،202 ریال تعیین می گردد.


6- با توجه به بخشنامه های شماره 7، 1/7 و2/7 مشترک فنی و درآمد و با در نظر گرفتن ماده 6 آئین نامه اجرایی مواد 3 و 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی موضوع تصویب نامه شماره 42053/43040 مورخ 26/2/89 و بندهای 2و3 تصویب نامه شماره 14283/4525 مورخ 24/6/89  هیأت محترم وزیران، حق بیمه سهم کارفرمایی واحدهای مسکونی به ازاء هر متر مربع زیربنا براساس حاصلضرب ضریب حق بیمه در حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورایعالی کار در سال 1393 محاسبه و وصول خواهد شد. همچنین طبق بخشنامه شماره 4/7 مشترک فنی و درآمد، حق بیمه کارگران ساختمانی براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرائب2/1، 3/1و4/1 برابر حداقل دستمزد سال 93 به ترتیب برای کارگران درجه سه(600/243ریال)، درجه دو(900/263ریال) و درجه یک(200/284ریال) محاسبه و وصول میگردد.

7- با عنایت به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امناء محترم سازمان تامین اجتماعی حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری 7 برابر حداقل دستمزد روزانه معادل 800،420،1ریال تعیین میگردد و رعایت موضوع در ماههای31 و 30 روزه الزامی می باشد.

     مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه، مدیران کل، معاونین، روساء و کارشناسان ارشد استانی و مسئولین واحدهای اجرایی و  شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.

		 محمدحسن زدا

معاون فني و درآمد 










دستوراداری








حوزه 


فنی و درآمد
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