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 1399حداقل حقوق افزایش حقوق کارگران در سال  – 1399حقوق و دستمزد سال 

 99حقوق روزانه سال 

ره ریا  می راشااد   18،354،270ریا  مشاا گ گردیدا اسااه  که ماه ابه  ررارر  611،809مبلغ  99حداقل مزد کارگران در سااا  

رنارراین طبق دستورالعمل اجرایی طرح ط قه رندی و  افزایش پ دا کردا اسه و 1398درصد ره بسبه سا  21روزابه  عبارت دیگر

سا   یا عرف های کارگاهی که جز مزد روزابه سه از ارتدای  س تی کار،  و    می رای سئول ه، مزایای  شد مابند حق م سوب م  مح

   می راشد  ریا  روزابه 30،338مبلغ  که معاد   درصد اضافه گردد 15معاد   1399

 99محاسبه مزد پایه سنوات سال 

کار آن ها در سااازمان گتشااته راشااد و یا از پایه ساانوات شااامل همه کارگرابی که قرارداد داا  یا موقه داربد و یل سااا  از زمان 

سا   سنوات  شود  پایه  شد، می  سازمان یکسا  گتشته را سنوات آن ها در همان  ررای تمامی کارگرابی که  99دریافه آخرین پایه 

 ریا  اسه   58،333ررارر روزابه  1399دارای شرایط متکور راشند در سا  

 99سال  ینرخ اضافه کار

ضافه کار  هر ساعه کار عاد 1.4ساعه ا سا   یم یررارر مزد  شد که در  ساب حداقل حقوق ماهابه  99را و   18،354،270را احت

 گردد  یمحاسبه م ریو اضافه کار ره صورت ز یساعه در ماا، مبلغ ساعه کار عاد 220ساعه کارکرد 

 18،354،270÷  220=  83،466 یبرخ هر ساعه کار عاد 

 83،466×  1.4=  116،853)رر اساس حداقل حقوق(  یضافه کار عادهر ساعه ا برخ

 قارل محاسبه خواهد رود ریاز روش ز یسطوح مزد ریسا یفرمو  محاسبه ررا ن همچن

 (یساعه کار عاد لی)حقوق ×  1.4ساعه اضافه کار= لیحقوق  

 حق مسکن 

 شود( بیتصو رانیوز ات در ه دیخواهد رود  )را ا یر 1.000.000مبلغ  99حق مسکن کارگران در سا  

 حق اوالد 

ساس قابون گتاری ادارا کل کار و رفاا اجتماعی، ررای کارگرابی که حداقل  شان کمتر از  2رر ا سارقه ر مه داربد و فرزبداب  18سا  

شند و راالی  صورت که دختران مجرد را شند و در  شته را سن دا شن 18سا    شند و در حا  تحص ل را شته را سن دا شامل سا   د، 

ررارر  99درصااد حداقل حقوق ماه ابه می راشااد  که این مبلغ در سااا   10دریافه حق اوالد می گردبد که ررای هر فرزبد معاد  

 اسه   منظور گردیدا 1،835،427
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  99و سنوات خدمت سال  یدیعمحاسبه 

سا  ها یخدمت سنوات ش گ م هیپا لیگتشته معاد   یطبق روا   شد که رر ا یحقوق  ساس ررا نیرا   معاد ران رگ یحداقل یا

 راشد  ی( ما یر 18،354،270حقوق ) هیحداقل پا لی

و  ا یر 36،708،540حقوق روزابه و معاد   هیروز پا 60معاد  که دو ررارر حداقل پایه حقوق می راشااد و  99سااا   ید ع حداقل

 راشد  یم ا یر55،062،810حقوق و ررارر اسه را  هیروز پا 90معاد  که سه ررارر حداقل  پایه حقوق می راشد و  ید حداکثر ع

در صورت که مزد شغل ر شتر از این گردد و  یمحاسبه م 99حقوق سا   هیرر اساس حداقل پا ید راشد که مبلغ ع یره ذکر م الزم

 بدارد  یش گ ارتباط یافتیرا مزد شغل درمبلغ راشد در محاسبات در بظر گرفته بمی شود و 

  1399جدول حقوق و دستمزد کارگران در سال 

سا   مبلغ شرح ردیف سبه ره  صد افزایش ب در

98  

 21 611،809 حداقل حقوق روزابه 1

 21 18،354،270 حداقل حقوق ماهابه 2

 21 83،466 حداقل دستمزد یل ساعه عادی 3

 21 116،853 حداقل دستمزد یل ساعه اضافه کار 4

 21 29،213 اضافه کار در شب حداقل دستمزد یل ساعه 5

 21 18،966،079 روزا 31حداقل حقوق ماه ابه ررای ماا  6

 0 1،000،000  99حق مسکن سا   7

 110 4،000،000 99حق رن کارگری سا   8

 21 1،835،427 حق اوالد یل فرزبد  9

 21 3،670،854 حق اوالد دو فرزبد 10

 21 58.333 پایه سنوات روزابه 11

 15 18،354،270 حداقل حق سنوات 12

 15 36،708،540 حداقل ع دی  13

 15 55،062،810 حداکثر ع دی  14

صاااب  و عصااار  %10فوق العادا بوره کاری ماهبابه  15

 روز  30ررای 

1،835،427 21 

صااب  و عصاار و  %15فوق العادا بوره کاری ماهبابه  16

 روز 30شب ررای 

2،753،141 21 

صب  و شب یا  %22.5بوره کاری ماهبابه فوق العادا  17

 روز 30عصر و شب ررای 

4،129،711 21 

 15 +  30،338  99برخ افزایش سایر سطوح مزدی ررای سا   18
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  1399جزییات مالیات و سقف معافیت مالیات حقوق سال   

درصد م دابد اما  30دادا اسه و مشمو  مال ات م ل ون را در پله پنج مال اتی قرار  18این روزها در حالی که دوله درآمد راالی 

 درصدی را در آخرین پله مال اتی  تصویب کردا اسه و احتما  تغ  راتی در 25پله ای شدن مال ات  4کم س ون تلف ق را پ شنهاد 

 آن در صحه علنی پارلمان وجود دارد  

تومان از پرداخه مال ات رردرآمد معاف هستند  مارقی طبق آحرین تصویب کم س ون تلف ق درآمدهای ماهابه تا سقف سه م ل ون 

 رر اساس جدو  مال ات رر درآمد زیر محاسبه می گردد  

 

 در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان  99آموزش نحوه ثبت اطالعات حقوق و دستمزد سال 

م زان می کن   و بکات  برم افزار حقوق و دستمزداقدام ره ثبه تغ  رات در  99در ادامه را توجه ره تغ  رات آیت  های حقوق و مزایای سا  

 مه  را ررای کاررران برم افزار توض   خواه   داد  

https://www.hesabdari-mizan.com/
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قسمه عمل ات کمکی، در منو عمل ات کمکی، آیت  سا  را در برم افزار ایجاد کرد که ررای این امر الزم اسه در  99در ارتدا راید سا  مالی 

 مالی جدید را ابت اب کن د  پس از تای د توسط کاررران سا  مالی جدید ررای س ست  شما ایجاد شدا اسه  

 

نوی اطالعات پایه قرار دارد   در قسمه مدیریه برم افزار حقوق و دستمزد م زان زیر م 99در حا  حاضر تنظ مات برم افزار رر روی سا  مالی 

مطارق جدو  ارااه شدا در راال  از قب ل حداقل حقوق روزابه، حق رن، حق  99را ابت اب کن د و اقدام ره پر کردن آیت  های حقوقی سا  

رصورت سقف پرداخه ر مه را توجه ره حداقل حقوق روزابه، برم افزار  برم افزار حقوق و دستمزد م زانمسکن، حق جتب  و    بمای د  در 

 خودکار محاسبه می شود و ب از ره تکم ل این آیت  توسط کاررر بدارد  
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را وارد بمای د، اطالعات جدو  رصورت خودکار محاسبه خواهد  99سپس در هم ن مس ر را ابت اب جدو  مال اتی حقوق، رق  معاف ه سا  

  شد  پس در این مرحله فقط الزم اسه رق  معاف ه مال اتی را ثبه کن د 

 

 

صورت گرفته اسه برم افزار حقوق و دستمزد م زان خود را را تماس را قسمه  99را توجه ره تغ  راتی که رر روی جدو  مال اتی سا  

 پشت بابی رروزرسابی کن د  

https://www.hesabdari-mizan.com/


 

 

www.hesabdari-mizan.com 
 

 021 - 88850632تلفن تماس: 

                    88850635- 021     

 

 

ی رصورت ، ره تعریف حک  های حقوقی می پردازی  در اینجا ره دو روش ثبه حک  حقوق99پس از وارد بمودن تغ  رات محاسباتی سا  

 ابفرادی و گروهی می پردازی   

 ثبت حکم حقوق انفرادی

در ارتدا از منوی اطالعات پایه، فرم ثبه حک  حقوقی را ابت اب می کن    در این روش ررای هر پرسنل یل حک  حقوقی جدید ایجاد می 

 ر اساس جدو  متکور در راال کم ل می کن    قرار می ده    آیت  های حک  حقوق را ر 01/01/1399کن   و تاریخ اجرای آن از تاریخ 

 

  99ثبت حکم گروهی سال 

در برم افزار حقوق و دستمزد م زان امکان ثبه گروهی حک  ررای تمامی پرسنل م سر اسه  پس از ابت اب حک  حقوقی و رر روی فرم ثبه 

د بمای د  سپس  م زان افزایش هر یل از ایت  های حقوقی حک  حقوق گروهی کل ل کن د، ارتدا تاریخ اجرای حک  و شرح حک  مرروطه را وار

 را وارد بمای د    
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این افزایش رر اساس آخرین حک  هر ش گ می راشد و مبلغی که در این قسمه وارد م شود را حک  آخر هر ش گ جمع می گردد  آیت  

ره صورت درصد می تواب د وارد کن د  پس از تای د این قسمه های مزد شغل روزابه و حق جتب را ره مقدار افزایشی رر اساس ه  مبلغ و یا 

ل سه پرسنل راز می شود/ف که شما می تواب د را ابت اب اش اص مورد بظر و زدن دکمه تای د، بسبه ره ایجاد حک  جدید ررای پرسنل اقدام 

 بمای د 

 

https://www.hesabdari-mizan.com/


 

 

www.hesabdari-mizan.com 
 

 021 - 88850632تلفن تماس: 

                    88850635- 021     

 

 

رعد از ایجاد سا  مالی جدید اطالعات پرسنلی شرکه شما رصورت خودکار ره سا  رعد ابتقا  پ دا می کنند، که این اطالعات شامل اطالعات 

ش صی و مابدا وام ها می راشد  در صورت تغ  ر در محاسبات سا  قبل، ررای محاسبه و رروزرسابی مجدد اطالعات وام های منتقل شدا می 

 مدیریه آیت  ابتقا  وام از سا  قبل را ابت اب بمای د در غ ر اینصورت ب ازی ره استفادا از این منو بمی راشد   تان از منوی

  

در بهایه ررای محاسبه حقوق ماا جاری الزم اسه اطالعات ورود و خروج پرسنل خود را ثبه بمای د و کارت ساعه را ذخ را بمای د و بسبه 

 ر مه و مال ات خود اقدام بمای د  ره گزارشگ ری ل سه حقوق، 
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