تفاوت پایه سنوات و سنوات
سنوات پایان خدمت و پایه سنوات از مزایایی ا ست که کارفرما موظف به پرداخت آن به کارگر می با شد .در ادامه این مقاله بطور
کامل به تعریف حق سنننوات و پایه سنننوات و نحوه محاسننتات آن می پردازی  .با توجه به اینکه اکثر افراد این دو مورد را با یکدیگر
ا شتتاه می گیرند ،در این مقاله تفاوت این دو مورد را با یکدیگر نیز تو ضیح می دهی  .در آخر نحوه ثتت و محا سته ،حق سنوات و
پایه سنوات را در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان خدمتتان آموزش می دهی .

حق سنوات چیست ؟
در روزهای آخر سال یا به هنگام بازن ش ستگی ،از کار افتادگی ،فوت ،ا ستعفا یکی از مهمترین مو ضوعات محا سته سنوات کارمندان
می باشنند .حق سنننوات با عنوان مزایای پایان کار یا مزایای پایان خدمت می شننناسننند ،که طتق قانون کار ماده  21متلغی معادل
اخرین حقوق دریافتی کارگران می باشد ،که از طریق کارفرما با پایان کار یا فسخ قرارداد می بایست پرداخت گردد .اگر فردی کمتر
از یک سال کارکرد دا شته با شد به ن ستت مدت کارکرد شان به آن ها حق سنوات پرداخت میگردد .متلغ سنوات را می توان در پایان
هر سال به همراه عیدی و پاداش ،به ح ساب کارگران واریز کردو به ا صطالح ب صورت ساالنه سنوات را ت سویه کرد .نظر به اینکه
پرداخت سننننوات خدمت منوط به خاتمه قرارداد کار می باشننند لدا در قراردادهای کار دائ  ،چنانچه در حین اجرای قرارداد کار از
جمله در پایان هر سنال خدمت کارگر ،سننوات وی محاسنته و به وی پرداخت گردد این پرداخت ها علی الحسناب تلقی و در حک
بدهی کارگر به کارفرما محسننوب می شننود و در خاتمه کار و قطر رابطه از کل متلغ سنننوات خدمت وی که بر اسنناآ آخرین مزد
کارگر محاسته می شود کسر و مابقی آن به کارگر پرداخت خواهد شد.

نحوه محاسبات حق سنوات
ماخد محا سته مزایای پایان کار (حق سنوات) مو ضوع ماده ( )24قانون کار و مواد مرتتط دیگر آن قانون در کارگاه های فاقد طرح
طتقه بندی مشننا ل مصننوب مزد ثابت و کلیه مزایای ثابت پرداختی به تتر شننغل که برای ترمی مزد پرداخت می شننود مانند حق
جدب ،حق سرپرستی ،فوق العاده مدیریت و  ...می باشد و در کارگاه های دارای طرح طتقه بندی مشا ل مصوب مزد متنا می باشد.
همانطور که در باال گفته شد حق سنوات معادل یک ماه آخر حقوق دریافتی می با شد و برای کارگرانی که کمتر از یک سال در
سازمان فعالیت می کنند مطابق فرمول زیر محاسته می گردد.
سنوات = تعداد روزهای کارکرد *(تعداد روز سال  /حقوق پایه)

سنوات خدمت 99
سنوات خدمتی طتق روال سال های گد شته معادل یک پایه حقوق شخص می با شد که بر این ا ساآ برای حداقلی بگیران معادل
یک حداقل پایه حقوق ( 1۸،۳۵4،2۷۰ریال) می با شد . .الزم به ذکر می با شد که متلغ سنوات بر ا ساآ حقوق سال  ۹۸محا سته
می گردد و با مزد شغل دریافتی شخص ارتتاطی مستقی دارد.
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سنوات خدمت سال 98
سنوات خدمتی طتق روال سال های گد شته معادل یک پایه حقوق شخص می با شد که بر این ا ساآ برای حداقلی بگیران معادل
یک حداقل پایه حقوق ( 1۵.1۶۸.۸1۰ریال) می باشد .الزم به ذکر می باشد که متلغ سنوات بر اساآ حقوق سال  ۹۸محاسته می
گردد و با مزد شغل دریافتی شخص ارتتاطی مستقی دارد.

بازخرید حق سنوات در زمان بازنشستگی
در خصوص بازخرید سنوات خدمت بازنشستگان به آگاهی می رساند بازنشستگان شا ل در واحد های مشمول قانون کار در صورت
خاتمه قرارداد کار ،کارفرما مکلف اسننت به کارگر برای هر سننال سننابقه کار بر اسنناآ آخرین حقوق متلغی معادل یکماه حقوق به
عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید .بازن ش ستگانی که مجددا به کار ا شتغال پیدا کنند ،همانند سایر کارگران ا ستحقاق
دریافت سنوات پایان کار را دارند.

سنوات مشاغل سخت
کارگرانی که با دا شتن سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور بازن ش سته می شوند ،همانند سایر کارگران به ن ستت
سابقه کارگاهی برای هر سال سابقه مشمول دریافت یکماه پاداش بازنشستگی قرار می گیرد.

جدول  30ساله محاسبه مزد سنوات تا سال 98
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پایه سنوات چیست ؟
پایه سنوات مطابق با اعالم شورای عالی کار برای کارگاههایی که بر اساآ طرح طتقه بندی مشا ل پیش می روند ،بر اساآ فرمول
م شخص شده در بخ شنامه د ستمزدی وزارت کار پایه سنواتی برای آنها واریز میگردد .اما آن د سته از کارگاههایی که فاقد طرح
طتق بندی مشا ل هستند ،به شرط آنکه نیروی کار دارای سابقه یک ساله در آن کارگاه باشند (دائ و موقت) مشمول حق سنوات
می شوند و یا یک سال از اخرین دریافت پایه سنواتشان گدشته باشد .در پایه سنوات سابقه کارگران در حقوق آن ها نمود پیدا می
کند .کارگرانی که بیش از یک سال در محیطی مشغول بکار هستند حقوق متفاوتی با کارگرانی که تازه وارد سازمان شده اند ،دارند.
پایه سنوات بخش حمایتی حقوق مح سوب می شود .طتق اعالم وزارت کار در سال  ۹2تفاوتی بین کارگران قراردادی و ر سمی در
پرداخت حق سنوات وجود ندارد و سنوات جتران کمتود حقوق به کارگران می باشد .این حق در صورتیکه بین کارکرد ان ها فاصله
افتاده باشد نیز محق می شود.

نحوه محاسبه پایه سنوات در حقوق
حقوق پایه ماهانه در سال دوم = حقوق اعالم شده سال جاری  ( +پایه سنوات * تعداد روزهای کاری ماه )

محاسبه مزد پایه سنوات سال 99
پایه سنوات شامل همه کارگرانی میشود که قرارداد دائ یا موقت دارند و یک سال از زمان کار آن ها در سازمان گدشته باشد و یا
از دریافت آخرین پایه سنوات آن ها در همان سازمان یکسال گدشته باشد .پایه سنوات سال  ۹۹برای تمامی کارگرانی که دارای
شرایط مدکور باشند در سال  1۳۹۹برابر روزانه  ۵۸،۳۳۳ریال که معادل ماهانه  1،۷۵۰،۰۰۰ریال است .

محاسبه پایه سنوات سال 98
همانطور که در مقاله باال ذکر شد پایه سنوات سال  ۹۸متلغ اعالم شده توسط قانون کار می باشد و از شروط ان کارکرد بیش از
یک سال در سازمان مربوطه می باشد .در سال  ۹۸متلغ ماهانه برابر  ۷۰۰،۰۰۰ریال می باشد و با فرض اینکه یک سال از اخرین
دریافت پایه سنوات انان در کارگاه گدشته باشد  .که پایه سنوات روزانه در سال  ۹۸برابر  2۳.۳۳۳ریال می باشد.
اما در سالهای پس از تطتیق با توجه به درصدهایی که شورای عالی کار اعالم میکند افزایش مییابند .در سال  ۹۸میزان سنوات
را بهصورت زیر محاسته میکنند:
(* 23.333تعداد روزهای کاری ماه )+حقوق پایه ماهانه اعالمشده در سال جاری= حقوق پایه ماهانه در سال دوم
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جدول مزد و پایه سنوات طبقه بندی مشاغل در سال 98
ردیف

گروه شغلی

مزد پایه سنوات

مزد شغل

1

1

23,333

505,627

2

2

23,533

507,247

3

3

23,733

508,576

4

4

23,933

510,491

5

5

24,133

512,117

6

6

24,333

514,275

7

7

24,533

516,438

8

8

24,733

518,602

9

9

24,933

521,305

10

10

25,133

524,009

11

11

25,333

527,251

12

12

25,733

530,498

13

13

26,133

533,745

14

14

26,533

538,065

15

15

26,933

542,385

16

16

27,333

546,724

17

17

27,733

552,122

18

18

28,133

557,532

19

19

28,533

564,015

20

20

28,933

570,506
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بخشنامه شورای عالی کار در رابطه با پایه سنوات


پایه سنوات شامل دانشجویان و دانشآموزانی که مشا ل تابستانی دارند نمیشود



پایه سنوات با سنوات خدمت (پاداش پایان کار) متفاوت است و طتق ماده  24کارفرما موظف است معادل آخرین حقوق
کارگر را بهعنوان پایان کار به وی بپردازد.



در سال  ۹۷میزان پایه سنوات  1۷۰۰تومان است که بهصورت روزانه بهحساب کارگران منظور شده و در پایان سال به
آنان تقدی میشود.



در سال  ۹۸میزان پایه سنوات  2۳.۳۳۳ریال است که بهصورت روزانه بهحساب کارگران منظور شده و در پایان سال به
آنان تقدی میشود.



تعویض کارفرما ربطی به سنوات ندارد و کارفرمای جدید نیز موظف است سنوات کارگرانی را که یک سال است مشغول
به کارند بپردازد.



به کارگران فصلی نیز با توجه به میزان کارکردشان سنوات تعلق میگیرد و برای محاسته این میزان سنوات باید به
تتصرههایی که در این زمینه وجود دارند مراجعه کنید.



اگر سال  ۹۸چهارمین سال کار یک کارگر باشد عالوه بر پایه سنوات این سال متلغ سالهای دیگر نیز بهحساب وی
بهصورت تصاعدی منظور میشود.

محاسبه حق سنوات و پایه سنوات در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان
در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان امکان ثتت پایه سنوات و محاسته روزانه آن در حک حقوق افرادی که بیش از یکسال در
سازمان مشغول به فعالیت هستند ،میسر می باشد.
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و همچنین عالوه بر کزارش فهرست سنوات خدمت امکان محاسته خودکار حق سنوات در پایان خدمت یا بازنشستگی در فرم
تسویه حساب کارکنان میسر می باشد.

در ادامه با امید به اینکه این مقاله اطالعات مفید و کاملی را در اختیارتان قرار داده باشد ،می توانید در پایان مقاله سواالت خود را
در رابطه با حق سنوات یا پایه سنوات مطرح نمایید تا کارشناسان مالی ما در اسرع وقت به سواالت شما پاسخ دهند.
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