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کارفرمایـان و  قانـون تشـکیل سـازمان تأمیـن اجتماعـی در سـال 1354 بـه تصویـب رسـید و بـه موجـب آن تمـام 
کارکنـان خـود نـزد ایـن سـازمان شـدند. تأمیـن اجتماعـی حـق بیمه را بـر اسـاس دو روش  پیمانـکاران ملـزم بـه بیمـه 

زیـر اخـذ می کنـد:
کارفرما موظف است تا 30 روز پس از اتمام هر ماه، لیست  کارکنان: در این حالت   الف( بر اساس لیست دستمزد 

کارکنان را به سازمان تأمین اجتماعی تحویل داده و متناسب با آن حق بیمه پرداخت نماید. دستمزد 
کارگرانی   ب(  بـر اسـاس درصـدی از مبلـغ پیمـان: قانون گـذار با هدف دریافت حق بیمـه حالت »الف« در خصوص 
کـرده  کار هسـتند، مـاده 41 را در قانـون تأمیـن اجتماعـی پیـش بینـی  کـز غیرقابـل دسترسـی مشـغول بـه  کـه در مرا
اسـت. سـازمان تأمیـن اجتماعـی بـر اسـاس ایـن مـاده، اقـدام بـه تعییـن درصدهایـی بـرای قراردادهـای پیمانـکاری 
کـه بـر اسـاس آن درصدهـا، حـق بیمـه را دریافـت می کنـد. تعییـن درصـد و تدوین بخشـنامه های مرتبط  کـرده اسـت 
کـه اصطالحـًا »حـق بیمـه قراردادها«  نیـز بـه عهـده سـازمان تأمیـن اجتماعـی اسـت. مبلـغ حـق بیمـه در ایـن حالـت 
نامیده می شـود عمومًا از حق بیمه حالت اول بیشـتر است.سـازمان تأمین اجتماعی با محاسـبه حالت های اول و 

کـه بیشـتر بـود را از پیمانـکار مطالبـه می کند.  دوم هـر یـک از ایـن مبالـغ 
کسـری درآمد  بسـط یـد سـازمان تأمیـن اجتماعـی در اخـذ بی ضابطـه حـق بیمـه قراردادهـا بـه عاملـی جهـت جبـران 
ایـن سـازمان بـه بهـای فشـار بـه محیـط کسـب وکار تبدیـل شـده اسـت. همچنیـن تعییـن ضرایب حـق بیمه قـرارداد 
گذاشـته  توسـط مأمـور بیمـه راه را بـرای اعمـال نظـرات شـخصی و به تبـع آن بـروز فسـاد اداری در رونـد اجرایـی بـاز 
کشـف تخلفـات  اسـت. اخـذ حـق بیمـه مذکـور موجـب از بیـن رفتـن انگیـزه تأمیـن اجتماعـی بـرای بازرسـی جامـع و 
کارفرمـا دریافـت شـده و بازرسـی بیشـتر صرفـًا  کـه در ایـن قالـب نهایـت حـق بیمـه قابـل حصـول از  خواهـد شـد. چـرا 

کشـف افـراد بیمـه نشـده و باالرفتـن هزینه هـا خواهـد شـد. موجـب 
علی رغم تالش های مجلس شـورای اسـالمی و سـایر نهادهای قانون گذار جهت حذف حق بیمه قراردادها از ردیف 
درآمدهـای سـازمان تأمیـن اجتماعـی، ایـن سـازمان بـا اسـتناد بـه مـاده 41 قانـون اقـدام بـه اخـذ حـق بیمه مذکـور از 
کارفرمایـان می کنـد. لـذا پیشـنهاد می شـود بـا حذف مـاده 41 از قانون تأمین اجتماعی زیر سـاخت حقوقی اخذ حق 

کشـور جلوگیری شـود. گرفته شـده و از لطمات بیشـتر به تولید و اشـتغال  بیمه قرارداد از سـازمان تأمین اجتماعی 
گرفته اسـت،  بـا توجـه بـه این کـه در شـرایط فعلـی هزینه هـای سـازمان تأمیـن اجتماعـی از درآمدهای نقد آن پیشـی 
کاسـته شـود. به  پیش بینی می شـود با حذف حق بیمه قرارداد حدود 7 هزار میلیارد تومان از درآمدهای سـازمان 

کاهش درآمدهای سـازمان موارد زیر پیشـنهاد می شـود: منظـور جبـران 
کـه در ایـن سـال ها بـه بدهـی دولـت بـه    حـذف معافیت هـای بیمـه ای تحمیـل شـده بـه سـازمان تأمیـن اجتماعـی 
تأمیـن اجتماعـی تبدیـل شـده اسـت. در صـورت حـذف ایـن معافیت ها بیـش از 6 هـزار میلیارد تومـان از هزینه های 

کاسـته خواهدشـد. سـازمان تأمین اجتماعی 
  در صـورت جلوگیـری از فـرار مالیاتـی پزشـکان، سـاالنه 6 تـا 7 هـزار میلیـارد تومـان بـه درآمدهـای مالیاتـی دولـت 
که می توان از این محل هر سـاله بخشـی از بدهی 140 هزار میلیارد تومانی دولت به سـازمان تأمین  افزوده می شـود 

کرد. اجتماعـی را تسـویه 
  عـالوه بـر ایـن بـا اجـرای پرونـده الکترونیـک سـالمت می تـوان هزینه هـای درمانـی تأمیـن اجتماعـی را تـا 30 درصـد 

کـه ایـن بـه معنـی صرفه جویـی 9 هـزار میلیـارد تومانـی در هزینه هـای ایـن سـازمان اسـت. کاهـش داد 
کاهـش درآمـدی سـازمان تأمیـن اجتماعـی از  لـذا در صـورت اجـرای یکـی از سـه پیشـنهاد فـوق بـه راحتـی می تـوان 

محـل حـذف حـق بیمـه قـرارداد را جبـران نمـود.
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     1   مـقـدمـه 
قانـون تأمیـن اجتماعـی در سـال 1354 بـه تصویـب مجلـس شـورای ملـی رسـید. سـازمان تأمیـن اجتماعـی بـا هدف 
گسـترش بیمه هـای اجتماعـی و همچنیـن تمرکـز وجـوه و درآمدهـا بـرای ارائـه خدمـات در مـواردی ماننـد حـوادث و 
کارفرمـا،  کارگـر و  بیماری هـا، بـارداری، غرامـت دسـتمزد، ازکارافتادگـی و بازنشسـتگی در ازای دریافـت حـق بیمـه از 
کارفرمایـان مشـمول ایـن قانون  کلیـه  کار2 مصـوب سـال 1369،  تأسـیس شـد.1همچنین بـر اسـاس مـاده 148 قانـون 

کارگـران خـود را نـزد سـازمان تأمیـن اجتماعـی بیمـه نماینـد. موظف انـد 
کارفرمایان  سازمان تأمین اجتماعی مطابق مواد 28 و 41 3  قانون تشکیل این سازمان، از دو طریق حق بیمه را از 
کل مبلـغ  کارکنـان و دیگـری از طریـق دریافـت درصـدی از  دریافـت می کنـد؛ یکـی از طریـق ارائـه لیسـت دسـتمزد 
کـه بـه نـام »حـق بیمـه قـرارداد« معروف اسـت، از بخشـنامه های صادره توسـط  قراردادهـای پیمانـکاری. روش دوم 
سازمان تأمین اجتماعی منتج شده و انواع مختلف آن به تشخیص این سازمان دسته بندی شده است. در این 
کسـر می شـود. کل مبلغ قرارداد  بخشـنامه ها ضرایبی تحت عنوان حق بیمه قرارداد پیمانکاری مشـخص شـده و از 
کسب وکار می پردازد، موضوع  کارشناسی منتشرشده و به بررسی فضای  که از سوی مجموعه های  گزارش هایی  در 
کشـور ارزیابی  کسـب وکار  حـق بیمـه و تعامـل بـا سـازمان تأمیـن اجتماعـی همـواره جـزء مؤلفه هـای نامسـاعد محیط 
کسـب وکارها با  که بیشـترین مشـکل  کسـب وکار نشـان می دهد  شـده اسـت.4 بررسـی های میدانی از فعاالن محیط 
کـه از جملـه می توان بـه افزایش بی دلیـل هزینه  بیمـه تأمیـن اجتماعـی مربـوط بـه موضـوع حـق بیمـه قـرارداد اسـت 
کارشناسـان در تعییـن ضرایـب حـق بیمـه قـرارداد، فراهـم سـاختن  تولیـد و قیمـت نهایـی، اعمـال نظـرات شـخصی 
زمینـه فسـاد اداری، سـردرگمی مؤدیـان بیمـه ای بـه علـت انبـوه بخشـنامه ها و افزایـش مقـررات اضافـی و دسـت وپا 

کرد. کاهـش انگیزه هـای سـازمان تأمیـن اجتماعـی بـرای بازرسـی و یافتـن افـراد بیمه نشـده اشـاره  گیـر، 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی حـق بیمـه قـرارداد را بـا اسـتناد بـه مـاده 41 قانـون تأمیـن اجتماعـی دریافـت می کنـد. این 
کـه برخـی از حقوقدانـان ایـن تفسـیر سـازمان تأمیـن اجتماعـی از مـاده 41 قانـون تأمیـن اجتماعـی را  در حالـی اسـت 
کـه سـازمان تأمیـن اجتماعـی در موضـوع حـق بیمه قرارداد بـه دنبال دریافـت مالیات  نادرسـت دانسـته و معتقدنـد 
کـه ایـن موضـوع در چارچـوب وظایـف ایـن سـازمان نیسـت.5  در ادامـه موضـوع حـق بیمـه  از پروژه هـا بـوده اسـت 

گرفتـه اسـت. قراردادهـا موردبررسـی و آسیب شناسـی قـرار 

گسـترش انـواع بیمه هـای اجتماعـی و اسـتقرار نظـام هماهنـگ و متناسـب بـا برنامه هـای  1/ مـاده 1. به منظـور اجـرا و تعمیـم و 
تأمیـن اجتماعـی، همچنیـن تمرکـز وجـوه و درآمدهـای موضـوع قانـون تأمیـن اجتماعـی و سـرمایه گذاری و بهره بـرداری از محل 
کـه در این  کار و رفـاه اجتماعـی  وجـوه و ذخایـر، سـازمان مسـتقلی بـه نـام »سـازمان تأمیـن اجتماعـی« وابسـته بـه وزارت تعـاون 
قانـون »سـازمان« نامیـده می شـود، تشـکیل می گـردد. سـازمان دارای شـخصیت حقوقـی و اسـتقالل مالـی و اداری اسـت و امور 

کـه بـه تصویـب هیئت وزیـران می رسـد، اداره خواهـد شـد. آن منحصـرًا طبـق اساسـنامه ای 
ماده 3. تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر هست:

الف( حوادث و بیماری ها. ب( بارداری. ج( غرامت دستمزد. د( ازکارافتادگی. ه( بازنشستگی. و( مرگ.
کارگـران  کارگاه هـای مشـمول ایـن قانـون مکلف انـد بـر اسـاس قانـون تأمیـن اجتماعـی، نسـبت بـه بیمـه نمـودن  2/کارفرمایـان 

واحـد خـود اقـدام نمایند
3/ماده 28. منابع درآمد سازمان به شرح زیر است:

کارفرما  که هفت درصد آن به عهده بیمه شـده و بیسـت درصد به عهده   1. حق بیمه به میزان سـی درصد مزد یا حقوق اسـت 
و سـه درصد به وسـیله دولت تأمین خواهد شد.

2. درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان.
3. وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون.

کمک ها و هدایا.  .4
کنـد، سـازمان می توانـد بـه پیشـنهاد هیئت مدیـره و تصویـب شـورای عالـی سـازمان  کار ایجـاب  کـه نـوع  مـاده 41. در مـواردی 

کار انجـام یافتـه تعییـن و حـق بیمـه متعلـق را بـه همـان نسـبت مطالبـه و وصـول نمایـد. کل  نسـبت مـزد را بـه 
کسب وکار بانک جهانی گزارش سهولت  کسب وکار ایران؛  گزارش های پایش محیط   /4

5/ تحلیـل حقوقـی- اقتصـادی حـق بیمه هـای پیمانکاری ها؛ نقدی بر رویه سـازمان تأمین اجتماعی و دیـوان عدالت اداری، 
کاشانی عباس طوسـی، جواد 

پی نـوشـت

که از  گزارش هایی  در 
سوی مجموعه های 
کارشناسی منتشرشده 
و به بررسی فضای 
کسب وکار می پردازد، 
موضوع حق بیمه و 
تعامل با سازمان تأمین 
اجتماعی همواره جزء 
مؤلفه های نامساعد 
کشور  کسب وکار  محیط 
ارزیابی شده است.
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    2   تـعـاریـف 
کننـده پیمـان اسـت و عملیـات موضـوع پیمـان را بـر اسـاس  کـه یـک سـوی امضا کارفرمـا، شـخص حقوقـی اسـت 
کارفرمـا، در حکـم  کـرده اسـت. نماینـدگان و جانشـین های قانونـی  گـذار  اسـتناد و مـدارک پیمـان، بـه پیمانـکار وا

کارفرمـا هسـتند. 6
کننده پیمان اسـت و اجـرای موضوع پیمـان را بر  کـه سـوی دیگر امضـاء  پیمانـکار شـخص حقوقـی یـا حقیقـی اسـت 
اسـاس اسـناد و مـدارک پیمـان برعهده گرفتـه اسـت. نماینـدگان و جانشـین های قانونی پیمانــکار در حکم پیمانکار 

کارفرما دارد.( کارگران خود جایـگاه  هسـتند.7 )پیمانـکار بـرای 
کار می کند. 8 که بیمه شده به دستور پیمانکار یا نماینده او در آنجا  کارگاه محلی است 

که رأسـًا مشـمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه  بیمه شـده شـخصی اسـت 
حق اسـتفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد. 9

    3     بـررســی جایـگاه »حـق بـیـمه قـراردادهـا« در ردیـف درآمـدهـای سازمان 
تأمیـن اجـتـمـاعی 

ح زیر است: مطابق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی منابع درآمدی سازمان  به شر
کارفرمـا، 7 درصد آن به عهده بیمه شـده  کـه 20 درصد به عهده  1( 30 درصـد مـزد یـا حقـوق تحـت عنـوان حـق بیمـه 

و 3 درصـد نیـز به عهده دولت اسـت.
2( درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان.

3( وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون.
4( کمک ها و هدایا

ح در مـاده 28 قانـون تأمیـن اجتماعـی، ایـن سـازمان بـا هـدف نظـارت بـر اجـرای قانـون و  کنـار مـوارد مصـر لکـن در 
بـه اسـتناد مـواد 38 و 41 نسـبت بـه وصـول حـق بیمـه دیگـری تحت عنـوان بیمه قراردادهـای پیمانـکاری از فعاالن 

بخـش خصوصـی اقـدام می نمایـد.
حـق بیمـه قراردادهـای پیمانـکاری در مـاده 38 قانون تأمین اجتماعی شـرح داده شـده اسـت. این ماده خواسـتار ایجاد 
کارفرمـا  کارکنـان فعـال در قـرارداد اسـت. بـرای اطمینـان از ایـن امـر  کـردن  کارفرمـا بـر پیمانـکار جهـت بیمـه  الـزام از سـمت 
کار پیمانـکار را بـه بعـد از تسویه حسـاب بـا سـازمان تأمیـن اجتماعـی و ارائـه  کل  موظـف اسـت پرداخـت پنـج درصـد بهـای 
کارفرمـا بـدون دریافـت مفاصاحسـاب بیمـه از پیمانـکار،  کنـد. همچنیـن چنانچـه  مفاصاحسـاب از ایـن سـازمان موکـول 
قسـط آخر مطالبات پیمانکار را پرداخت نماید، مسـئول پرداخت حق بیمه و خسـارت آن از طرف پیمانکار خواهد بود.
از طـرف دیگـر مطابـق بـا مـاده 41، تأمیـن اجتماعـی بـرای وصـول حـق بیمـه قراردادهـای پیمانـکاری ضرایبـی را 
کل قـرارداد دریافـت می کنـد. سـازمان تأمیـن  تعییـن نمـوده اسـت و حـق بیمـه را بـا توجـه بـه ایـن ضرایـب از مبلـغ 
کارکنان بر اسـاس لیسـت حقـوق و بیمه  اجتماعـی بـه بهانـه جلوگیـری از فـرار بیمـه ای پیمانـکاران بـا محاسـبه بیمه 

کـه بیشـتر بـود را از پیمانـکار مطالبـه می کنـد. قراردادهـای پیمانـکاری هـر یـک از ایـن مبالـغ 

  6/ ماده 6 قانون شرایط عمومی پیمان
 7/ماده 7 همان

 8/ همان
 9/ ماده 2 قانون تأمین اجتماعی )مصوب سال 1354(

پی نـوشـت

سازمان تأمین اجتماعی 
حق بیمه قرارداد را 

با استناد به ماده 41 
قانون تأمین اجتماعی 

دریافت می کند. این در 
که برخی از  حالی است 
حقوقدانان این تفسیر 

سازمان تأمین اجتماعی 
از ماده 41 قانون تأمین 

اجتماعی را نادرست 
که  دانسته و معتقدند 

سازمان تأمین اجتماعی 
در موضوع حق بیمه 

قرارداد به دنبال دریافت 
مالیات از پروژه ها بوده 

که این موضوع در  است 
چارچوب وظایف این 

سازمان نیست.
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سـازمان تأمیـن اجتماعـی مدعـی اسـت بـا ایـن روش از فـرار بیمـه ای پیمانـکاران جلوگیـری می کنـد لکـن بـه دلیـل 
ذینفـع بـودن سـازمان تأمیـن اجتماعـی در تعییـن بیشـترین حـد ممکـن از ضرایـب حـق بیمـه ایـن روش از حالـت 

ج شـده و تبدیـل بـه یـک منبـع درآمـدی بـرای سـازمان مذکـور شـده اسـت. نظارتـی خـار

تـاریـخـچـه شـکـل گـیـری حـق بـیـمـه قـراردادها       4    
کنـون بـرای اخـذ حـق بیمـه قـرارداد، بخشـنامه های مختلفـی را صـادر نمـوده اسـت.  سـازمان تأمیـن اجتماعـی تا
اولیـن بـار در سـال 1365 ایـن سـازمان بـا صـدور بخشـنامه 134 بـا توجـه بـه اختیـارات مـاده 41 قانـون اقـدام بـه 
کار ایجـاب  کـه نـوع  کـرد. بدیـن ترتیـب سـازمان تأمیـن اجتماعـی مخیـر شـد در مـواردی  دریافـت حـق بیمـه قـرارداد 
کل  کارگاه بـه دلیـل ُبعـد مسـافت وجـود نداشـت نسـبت مـزد بـه  کـه امـکان بازرسـی از  می کـرد ماننـد قراردادهایـی 

کنـد. کسـر  کل قـرارداد  کار انجام یافتـه را تعییـن و حـق بیمـه تعلـق یافتـه از مبلـغ  مبلـغ 
پـس ازآن شـورای عالـی تأمیـن اجتماعـی به عنـوان عالی تریـن رکـن تشـکیالتی بـا هـدف جلوگیـری تضییـع حقـوق خـود 
کرد. سـازمان تأمین اجتماعی نیز پس از ابطال بخشـنامه مذکور »بخشـنامه  بخشـنامه 134 را در سـال 1370 منسـوخ 
کل هزینـه پیمـان  کارکنـان بـه  کـرد. در بخشـنامه جدیـد، نسـبت هزینـه دسـتمزد  149 درآمـد« را در سـال 1370 صـادر 
کل مبلـغ  کـه بایـد از  تعییـن و بـا ضـرب ایـن نسـبت در 27 درصـد حـق بیمـه موضـوع مـاده 28، ضریـب حـق بیمـه ای 
قرارداد دریافت شـود مشـخص شـد. ضریب تعیین شـده در این مرحله با ضریب بیمه بیکاری جمع شـده و درنهایت 
ضریـب حـق بیمـه قـرارداد را تشـکیل داد. همچنیـن در تمامـی مـوارد فـوق چنانچـه حـق بیمـه فهرسـت های ارسـالی 

ک محاسـبه و وصـول حـق بیمـه، فهرسـت های پیمانـکار خواهـد بود. پیمانـکار بیشـتر باشـد، مـال

   5    انـواع قـراردادهـای پیـمـانـکاری و ضـریـب حـق بـیـمه آن هـا 
کلـی قراردادهـای عمرانـی، غیـر عمرانـی و  قراردادهـای پیمانـکاری بـر اسـاس بخشـنامه شـماره 149 بـه سـه دسـته 
و  مشـاوره ای«  »قراردادهـای  دسـته  دو  بـه  نیـز  عمرانـی  قراردادهـای  همچنیـن  می شـوند.  تقسـیم  خـاص  مـوارد 
»قراردادهـای اجرایـی« و قراردادهـای غیـر عمرانـی نیـز بـه دو دسـته »قراردادهـای بـا مصالـح« و »قراردادهـای بـدون 
مصالـح« تقسـیم می شـوند. ضرایـب حـق بیمـه قابـل وصـول از پیمانـکار در هـر یـک از ایـن دسـته بندی ها بـر اسـاس 

کـه در ادامـه بـه آن اشـاره خواهـد شـد. کار و پیمـان بیان شـده اسـت  نـوع 

موارد خاص غیر عمرانی عمرانی

بدون مصالح با مصالحاجرایی مشاوره ای

ح های عمرانی 1-5: قرارداد طر
کارفرما دولت و یا سازمان های دولتی بوده و  که  قراردادهای عمرانی به آن دسته پیمان های اطالق می شود 

کم باشد: شرایط زیر در قرارداد حا
1( قرارداد بر اساس فهرست بهای پایه سازمان برنامه وبودجه )قراردادهای پیمانکاری( یا ضوابط تیپ سازمان 

مزبور )قراردادهای مشاوره ای( منعقدشده باشد.
2( حداقل بخشی از بودجه قرارداد از محل اعتبارات عمرانی دولت )اعتبارات عمرانی ملی، منطقه ای، استانی( 

تأمین شده باشد.

قراردادهای پیمانکاری

شکل 1 انواع قراردادهای پیمانکاری

اولین بار در سال 1365 
این سازمان با صدور 
بخشنامه 134 با توجه به 
اختیارات ماده 41 قانون 
اقدام به دریافت حق 
کرد.  بیمه قرارداد 



حق بیمه قراردادها  
مانعی در مسیر  بهبود فضای کسب  و کار

  9 کـانـون هـای تـفـکـر ایـران  |  پاییـز  97   |   شـبـکه 

قراردادهای عمرانی بر اساس نوع قرارداد به دو دسته »مشاوره ای« و »اجرایی )پیمانکاری(« تقسیم می شوند:
1-1-5: قراردادهای عمرانی مشاوره ای

که مجموع 14 درصد حق بیمه موضوع  در قراردادهای عمرانی مشاوره ای حق بیمه قرارداد 15.6 درصد است 
کل حق بیمه 3.6 درصد سهم پیمانکار )مشاور( و 12  ماده 28 و 1.6 درصد بیمه بیکاری است. از درصد 

که باید به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود. کارفرما )دولت( است  درصد نیز سهم 

2-1-5: قراردادهای عمرانی اجرایی
که مجموع 6 درصد حق بیمه موضوع  در قراردادهای عمرانی اجرایی ، حق بیمه قراردادها 6.6 درصد است 

کارفرما )دولت( و پیمانکار در پرداخت سهم حق بیمه در این  ماده 28 و 0.6 درصد بیمه بیکاری است. سهم 
کارفرما )دولت( است. که 1.6 درصد سهم پیمانکار و 5 درصد نیز سهم  نوع قراردادها بدین صورت است 

ح های غیر عمرانی 2-5: قرارداد طر
کـه یکـی از دو شـرط مذکـور در بخـش قراردادهـای عمرانی را نداشـته  قراردادهـای غیـر عمرانـی پیمان هایـی هسـتند 
قراردادهـای  بـه دو دسـته  انجـام پیمـان  انسـانی در  نیـروی  نقـش  بـه  توجـه  بـا  قراردادهـای غیـر عمرانـی  باشـند. 
بـدون مصالـح )غیـر مکانیکـی( و قراردادهـای بـا مصالـح )مکانیکـی( تقسـیم می شـوند. قراردادهـای بـدون مصالـح 
کار هسـتند در مقابـل قراردادهـای بـا مصالـح  کـه بیشـتر وابسـته بـه نیـروی  )غیـر مکانیکـی( پیمان هایـی هسـتند 

کـه بیشـتر وابسـته بـه ابـزار و دسـتگاه باشـند. )مکانیکـی( بـه پیمان هایـی اطـالق می شـود 
کارکنـان در قراردادهـای پیمانـکاری را  کمـک سـازمان برنامـه نسـبت هزینـه دسـتمزد  سـازمان تأمیـن اجتماعـی بـا 
کارفرمـا اسـت 56% بهـای  بـه عهـده  کار  ابـزار  کـه تأمیـن مصالـح و  تعییـن نمـوده و مدعـی اسـت در پیمان هایـی 
و  اسـت  پیمانـکار  بـه عهـده  آن مصالـح  کـه در  پیمان هایـی  نیـز  و  تشـکیل داده  کارکنـان  مـزد  را  پیمـان  ناخالـص 
کارکنان خواهد شـد.  کـه در اجـرای آن نیـاز بـه مصالـح نیسـت 36% بهـای ناخالـص پیمـان صـرف مـزد  قراردادهایـی 

بـر ایـن اسـاس ضرایـب حـق بیمـه هـر نـوع قـرارداد محاسـبه می شـود.

پس ازآن شورای عالی 
تأمین اجتماعی 

به عنوان عالی ترین 
رکن تشکیالتی با هدف 
جلوگیری تضییع حقوق 

خود بخشنامه 134 را 
در سال 1370 منسوخ 

کرد. سازمان تأمین 
اجتماعی نیز پس از 

ابطال بخشنامه مذکور 
»بخشنامه 149 درآمد« را 
کرد.  در سال 1370 صادر 

14% حق بیمه از 
ناخالص کار کرد

6% حق بیمه از 
ناخالص کار کرد

3.6%  سهم
 پیمانکار )مشاور(

1%  سهم .6
 پیمانکار )مشاور(

15.6%  میزان 
حق بیمه 
قراردادهای

عمرانی  مشاوره ای

6.6%  میزان 
حق بیمه 
قراردادهای

 عمرانی اجرایی

  %1.6
بیمه  بیکاری

  %0.6
بیمه  بیکاری

12%  سهم 
کارفرما  )دولت(

5%  سهم 
کارفرما  )دولت(

شکل 2 ضریب حق بیمه قراردادهای عمرانی مشاوره ای

شکل 3 ضریب حق بیمه قراردادهای عمرانی اجرایی
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بـا ضـرب نسـبت های فـوق در 27 درصـد حـق بیمـه موضـوع مـاده 28 و 3 درصـد حـق بیمـه بیـکاری ضرایـب نهایـی 
ح زیر مشـخص می شـود. حـق بیمـه بـه شـر

 1-2-5: قراردادهای غیر عمرانی با مصالح
کل مبلـغ قـرارداد  کار در قراردادهـای بـا مصالـح )مکانیکـی( 36 درصـد  کل  کـه اشـاره شـد نسـبت مـزد بـه  همان طـور 
تعییـن شـده. ازایـن رو بـا ضـرب نسـبت مذکـور در 30 درصـد حـق بیمه )27 درصـد موضوع مـاده 28 و 3 درصد بیمه 
که به صورت  بیـکاری( ضریـب 7.77 به عنـوان ضریـب حـق بیمـه قراردادهـای غیـر عمرانی بـا مصالح تعیین می شـود 

کامـل توسـط پیمانکار پرداخت می شـود.

2-2-5: قراردادهای غیر عمرانی بدون مصالح
کل مبلـغ قـرارداد  کار در قراردادهـای غیـر عمرانـی بـدون مصالـح را 56 درصـد  کل  سـازمان برنامـه نسـبت مـزد بـه 
کرده اسـت. ازاین رو با ضرب نسـبت مذکور در 30 درصد )27 درصد بیمه موضوع ماده 28 و 3 درصد بیمه  تعیین 
کلی توسـط  کـه به صورت  بیـکاری( ضریـب 16.67 بـه عنـوان حـق بیمـه قراردادهـای بـدون مصالـح تعییـن می شـود 

پیمانـکار پرداخـت می شـود.

3-2-5: حالت های دیگر قراردادهای غیر عمرانی
کثریـت قراردادهـای غیـر عمرانـی نـه بـه صورت خالص مکانیکـی و نه به صورت خالص غیر مکانیکی اسـت. ازاین رو  ا

کرده اسـت: سـازمان تأمین اجتماعی قواعدی را برای محاسـبه ضرایب حق بیمه قراردادهای ترکیبی ارائه 

نوع قرارداد
کارکنان بهای مزد 

کل قرارداد  در 
ضریب حق بیمه
 ماده 28 قانون

ضرایب پایه 
حق بیمه قرارداد

بیمه بیکاری
ضرایب نهایی حق 

بیمه قراردادها

16.67%1.67%15%27%56%بدون مصالح )دستمزدی(

%7.77%70.77%27%36%با مصالح )مکانیکی(

56×%27=%15
26×%27=%7

ح های غیر عمرانی جدول 1 نحوه محاسبه ضرایب نهایی حق بیمه قرارداد طر

7% حق بیمه از 
ناخالص کار کرد

15% حق بیمه از 
ناخالص کار کرد

7/77%  میزان 
حق بیمه 
قراردادهای

غیر  عمرانی با 
مصالح )مکانیکی(

16/67%  میزان 
حق بیمه 
قراردادهای

غیر  عمرانی با 
مصالح )مکانیکی(

  %0.77
بیمه  بیکاری

  %1/67
بیمه  بیکاری

شکل 4 ضریب حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی با مصالح

شکل 5 ضریب حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی بدون مصالح



حق بیمه قراردادها  
مانعی در مسیر  بهبود فضای کسب  و کار

  1 1 کـانـون هـای تـفـکـر ایـران  |  پاییـز  97   |   شـبـکه 

کـه تهیـه قسـمتی از مصالـح بـه عهـده پیمانـکار و  1( در بخشـنامه های تأمیـن اجتماعـی مقـرر شـده اسـت در مـواردی 
گـذاری بـه پیمانـکار بـه کل مبلـغ قـرارداد افزوده شـده و سـپس حق  کارفرمـا اسـت، ارزش مصالـح وا قسـمتی بـه عهـده 
کارشناسـان بیمه وابسـته اسـت  بیمـه محاسـبه شـود لکـن در عمـل وظیفـه ایـن محاسـبه و تفکیـک به سـلیقه و اراده 
گرفته شـود. کل قـرارداد به صورت بـدون مصالح در نظر  کـه معمـواًل انگیـزه افزایـش درآمـد حـق بیمـه موجب می شـود 
کار ایجاب نماید قسـمتی از عملیـات به صورت مکانیکی )با  کـه موضـوع قـرارداد ارائـه خدمـات بـوده و نـوع  2( در مـواردی 
گیـرد در ایـن حالـت حـق بیمـه  وسـایل و ماشـین آالت مکانیکـی متعلـق بـه پیمانـکار( و قسـمتی به صـورت دسـتی انجـام 
بخش مکانیکی به مأخذ 7.77 درصد و حق بیمه بخش دستی به مأخذ 16.67 درصد محاسبه می شود. در این مورد 
کل قرارداد محاسـبه می کنند. کارشناسـان بیمه با هدف افزایش درآمد بیمه و اعمال سـلیقه باالترین ضریب را برای  نیز 

3-5:موارد خاص
کـه  عـالوه بـر مـوارد مذکـور بـرای محاسـبه حـق بیمـه قراردادهـای پیمانـکاری مـوارد خـاص دیگـری نیـز وجـود دارد 
ضرایـب هرکـدام بـه تناسـب شـرایط آن متفـاوت اسـت. بـا توجه بـه نوع قرارداد در ایـن موارد نیز ضریبـی بین 16.67 
کلیـد در دسـت  و 6.6 تعییـن می شـود. از جملـه ایـن مـوارد می تـوان بـه قراردادهـای خریدوفـروش، قراردادهـای 
کلیـد در دسـت پروژه هـای انتقـال نیـرو و برق رسـانی، قراردادهـای پروژه هـای  گازرسـانی، قراردادهـای   )EPC و PC(
سـاخت و راه انـدازی تصفیه خانه هـا و تلمبه خانه هـای آب و فاضـالب، قراردادهـای خدمـات شـهری و نگهـداری 

کـه در بخـش پیوسـت به تفصیـل بیان شـده اسـت. کـرد  فضـای سـبز و قراردادهـای تحقیقاتـی و پژوهشـی اشـاره 

   6    آسیب شناسی مطالبه حق بیمه قراردادها 
گذشـته از حق بیمـه قرارداد هـا نـه بـه عنـوان یـک ابـزار نظارتـی بلکـه به عنـوان ابزاری  تامیـن اجتماعـی در سـال های 
کـرده اسـت.جبران ناتـرازی مالـی نیازمنـد دو دسـته سیاسـت  کاهـش ناتـرازی مالـی خـود اسـتفاده  درآمـدی جهـت 
کاهـش هزینه هـا و دسـته دیگـر سیاسـت های افزایـش درآمدهـای سـازمان اسـت.  اسـت. دسـته اول سیاسـت های 
کاهـش هزینه هـا و اسـتفاده بهـره ور از منابـع موجـود اولویـت صنـدوق تأمیـن اجتماعی باشـد و افزایش  طبیعتـًا بایـد 
گیـرد. لکـن در حـال حاضـر تأمیـن اجتماعـی جهـت جبـران ناتـرازی مالـی خـود  کار قـرار  درآمدهـا در اولویـت بعـدی 
مستمسـک ابزارهـای افزایـش درآمـد از جملـه حـق بیمـه قراردادهـا شـده اسـت. ایـن فرآینـد در نهایـت منجـر بـه 

کـه در ادامـه بـه اختصـار بیـان شـده اسـت: کسـب وکار خواهـد شـد  تشـدید مشـکالت محیـط 
   افزایـش قیمـت نهایـی محصـوالت: نقـش مهـم ضرایـب حـق بیمـه قراردادهـا در تعییـن قیمـت نهایـی مناقصه هـا 
موجـب افزایـش قیمـت تمـام شـده فعالیت هـای اقتصـادی شـده و درنتیجـه قـدرت رقابتـی تولیدکننـدگان داخلـی 

کاهـش می یابـد. ایـن مسـئله موجـب ضربـه بـه تولیـد داخـل در بلندمـدت خواهـد شـد.
کـه در  کارگـران: بیمـه یـک نهـاد ارائـه دهنـده خدمـت اسـت     دریافـت حـق بیمـه قـرارداد و عـدم ارائـه خدمـات بـه 
مقابـل دریافـت وجهـی مشـخص، خدمتـی مشـخص را ارائـه می کنـد. لکـن در مقابـل دریافـت حـق بیمـه قراردادهـا 

جدول 2 خالصه انواع قراردادهای پیمانکاری و حق بیمه آن

کارفرمادرصد حق بیمهنوع قرارداد سهم پیمانکارسهم 

عمرانی
3.6%12%15.6مشاوره ای

1.6%5%6.6اجرایی

غیر عمرانی
7.77%0%7.77با مصالح

16.67%0%16.67بدون مصالح
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کـه سـازمان تأمیـن اجتماعـی بـا دریافـت بیشـترین  کارگـر ارائـه نمی شـود. بـه ایـن صـورت  هیـچ خدمـت بیمـه ای بـه 
کـه غالبـًا همـان حـق بیمـه قـرارداد اسـت دیگـر انگیـزه ای بـرای بازرسـی دفاتـر و لیسـت  مبلـغ ممکـن از پیمانـکار 
کارگر بیمه  کرده و جسـتجو برای یافتـن  کـه در وضـع موجـود باالتریـن میـزان حق بیمـه را دریافت  کارکنـان نـدارد چرا

نشـده صرفـًا موجـب افزایـش هزینه هـا خواهـد شـد.
که به قانون حاضر وارد اسـت،     نبـود شـفافیت در درآمدهـای حاصـل از حـق بیمـه قـرارداد: از مهم تریـن اشـکاالتی 
کـه باعـث می شـود تـا فعالیت هـای سـازمان تأمیـن اجتماعـی بـه دوراز شـفافیت  ایجـاد سـازوکارها و اختیاراتـی اسـت 
باشـد. به عنوان مثـال سـازمان تأمیـن اجتماعـی در هیـچ دوره ای حاضـر بـه ارائـه میـزان درآمـد خـود از محـل حـق 
کـه ایـن نشـان دهنده ضعـف قانـون به ویـژه مـاده 41 اسـت. سـازمان تأمیـن اجتماعـی  بیمـه قراردادهـا نبـوده اسـت 
نیـز می دانـد بـا اعـالم سـهم حـق بیمـه قراردادهـا در درآمدهـای خـود، فعالیت هـای غیرقانونی و همچنین اشـکاالت 

قانونـی مـاده 41 آشـکار خواهد شـد.
بـرای اعمـال نظـرات شـخصی  را  راه  بـودن شـیوه تعییـن ضرایـب  بـه شـخص  ایجـاد زمینـه فسـاد اداری: قائـل     
گذاشـته اسـت و زمینـه فسـاد اداری را فراهـم می کنـد. کارشناسـان و به تبـع آن تعـارض منافـع در رونـد اجرایـی  بـاز 

   7    سابقه اصالح سازوکار دریافت حق بیمه قراردادها 
آسـیب های حـق بیمـه قـرارداد در سـال های ابتدایـی اجـرای آن نمایـان شـد و رایزنی هـا و اقدامـات بـرای اصـالح 
ایـن سـازوکار آغـاز شـد. در سـال های پـس از اجـرای حـق بیمـه قـرارداد مجلـس شـورای اسـالمی و سـایر نهادهـای 
کـه عمدتـًا  کمـک بـه تولیـد، قوانیـن مختلفـی را وضـع نمودنـد  مؤثـر در قانون گـذاری بـرای اصـالح ایـن سـازوکار و 
توسـط سـازمان تأمیـن اجتماعـی اجرایـی نشـد. در ادامـه مهم تریـن تحـوالت مربوط به اصـالح حق بیمـه قراردادها 

و اقدامـات تبعـی سـازمان تأمیـن اجتماعـی آورده شـده اسـت:
1-7: قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی )مصوب 1386/5/7(

در بنـد ج مـاده 11 قانـون رفـع برخـی از موانـع تولیـد و سـرمایه گذاری صنعتی )مصوب 1386/5/7 مجمع تشـخیص 
کـه: »حـق بیمـه تأمیـن اجتماعـی پیمانـکاران  مصلحـت نظـام(، وزارت رفـاه و تأمیـن اجتماعـی موظـف شـده اسـت 
ح هـای عمرانـی و غیـر عمرانـی یـا بـدون مصالـح و بـا مصالـح را صرفـًا بر مبنای فهرسـت ارائه شـده توسـط پیمانکار  طر

کنند.« دریافـت 
کلیـه  بـا تصویـب آن  بـه نظـر می رسـید  ابـالغ شـد و  تاریـخ 1387/9/30 توسـط ریاسـت جمهـوری  ایـن قانـون در 
کـه تعییـن حـق بیمـه قراردادهـای پیمانـکاری را بـر اسـاس  کلیـه مقرراتـی  بخشـنامه ها و مصوبـات قبلـی ازجملـه 
گـردد ولی سـازمان رویـه سـابق را ادامـه داد. باوجوداین پس از  ضرایـب از قبـل تعیین شـده مشـخص می کـرد، ملغـی 
مدت هـا پیگیـری از سـوی بخـش خصوصـی، ریاسـت سـازمان تأمیـن اجتماعـی بـا توجـه بـه مـاده مذکور، بخشـنامه 

کـرد و بخشـنامه شـماره 14/7 را صـادر نمـود. 14 جدیـد درآمـد را لغـو 
1-1-7:بخشنامه شماره 14/7 )مصوب 1391/3/1(

کـرده بـود به محـض انعقـاد  کـه در مـاده 1 آن پیمانـکاران را مکلـف  بخشـنامه شـماره 14/7 سـال 1391 ابـالغ شـد 
کارگاه مذکور ارسـال نمایند. قـرارداد در اجـرای مـاده 38 قانـون تأمیـن اجتماعـی یـک نسـخه از آن را به شـعبه محل 
اجـرای  در  کـه  فنـی  و  صنعتـی  تولیـدی،  کارگاه هـای  کارفرمایـان  از  دسـته  آن  بخشـنامه  ایـن   2 مـاده  اسـاس  بـر 
کارگاه بـا نیـروی  ح هـا و پروژه هـای پیمانـکاری را در محـل دائمـی )ثابـت(  قراردادهـای منعقـده تمـام یـا بخشـی از طر
ثابـت به عنـوان پیمانـکار انجـام می دهنـد مکلف انـد لیسـت افـراد شـاغل در پروژه یا پیمـان را در موعد مقـرر در ماده 
کارگاه ارائـه نماینـد و حـق بیمـه مربوطـه بـر مبنـای لیسـت ارسـالی را بـه  39 قانـون تأمیـن اجتماعـی بـه شـعبه محـل 

تأمیـن اجتماعـی بپردازنـد.

 در سال های پس از 
اجرای حق بیمه قرارداد 
مجلس شورای اسالمی 
و سایر نهادهای مؤثر در 
قانون گذاری برای اصالح 
کمک به  این سازوکار و 
تولید، قوانین مختلفی را 
 
ً
که عمدتا وضع نمودند 

توسط سازمان تأمین 
اجتماعی اجرایی نشد. 
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همچنیـن بـه موجـب بنـد 3 بخشـنامه 14/7 پیمانـکاران مکلف انـد به محـض انعقـاد قرارداد یک نسـخه از قـرارداد را به 
سـازمان ارائه نمایند. سـازمان هم موظف اسـت ظرف شـش ماه لیسـت ارسـالی پیمانکاران را ازلحاظ دسـتمزد، نفر و 
کار تعیین شده )یعنی روش جاری با اعمال  کل  کشف موارد مغایر مجددًا نسبت مزد به  ... بررسی نماید و در صورت 
ضریـب( و نسـبت بـه وصـول مابه التفـاوت اقـدام نمایـد. درحالی کـه در قوانیـن مذکـور چنیـن تکلیفـی بـرای پیمانـکاران 

پیش بینـی نگردیـده اسـت. سـازمان مدعـی اسـت ایـن مفاد مسـتخرج از مـاده 39 قانون تأمین اجتماعی اسـت.
کارگاه تفکیـک قائـل شـده اسـت امـا در بنـد  ج از  کار داخـل و خـار همچنیـن بنـد 4 بخشـنامه مذکـور بیـن حـق بیمـه 

ج مـاده 11 و مـاده 14 قوانیـن مذکـور چنیـن تفکیکـی پیش بینـی نگردیـده اسـت.
کنـد و از  درهرحـال سـازمان تأمیـن اجتماعـی به جـای آنکـه قانـون مصـوب مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام را اجـرا 
کارگاه هـا را بـه تشـخیص خـود در بندهـای 1 و 2 بخشـنامه »عملیـات اجـرای پیمـان«  اخـذ بیمـه خـودداری نمایـد، 
کارگاه«  ج از  کارکنـان ثابـت پیمانـکار« و »کار خـار کارگاه تولیـدی، صنعتـی و فنـی توسـط  بـه دو بخـش »کار در محـل 
کـرده اسـت.بنابراین باوجـود صراحـت قانون در حـذف ضرایب حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، سـازمان  تقسـیم 
کـرد. سـازمان مدعـی اسـت ایـن تقسـیم بندی در راسـتای اجـرای مـاده 38  کار اسـتنکاف  تأمیـن اجتماعـی از ایـن 
ج از دفاعیه هـای ایـن سـازمان در  قانـون تأمیـن اجتماعـی اسـت. برخـی دالیـل سـازمان تأمیـن اجتماعـی مسـتخر
دیـوان عدالـت اداری بـرای اجـرا نکـردن قانون »رفع برخی از موانع تولید« مصوب سـال 1386 در ادامه آمده اسـت:
ج در مصوبـه 1370/1/24 )15% و 7%( در اجـرای مـاده 41 قانـون تأمیـن     سـازمان بیـان می کنـد ضرایـب منـدر
که مکررًا نیز مـورد تائید دیوان عدالت  اجتماعـی و بـا رعایـت مـواد 38 و 28 قانـون تأمیـن اجتماعـی صـورت پذیرفته 

اداری قرارگرفتـه اسـت.
   تأمیـن اجتماعـی مدعـی اسـت پیمانکاری هـا به صـورت موقـت فعالیـت نموده و معمواًل جایگاه ثابت و مشـخصی 
ندارنـد. لـذا امـکان بازرسـی و بررسـی جهـت احـراز صحت وسـقم لیسـت های ارسـالی از ناحیـه آن هـا میسـر نبـوده و 
کلیـه پیمانکاری ها عمـاًل موجب خروج  بنابرایـن تعمیـم و اجـرای بنـد ج مـاده 11 قانـون رفـع موانـع تولیـد نسـبت بـه 
کلـی نظـام و  کـه ایـن امـر مخالـف اصـول و سیاسـت های  کارگـران از شـمول مقـررات بیمـه می گردنـد  کثیـری از  تعـداد 

اصـل 29 قانون اساسـی اسـت.
   بـه موجـب قانـون مذکـور وزارت رفـاه و تأمیـن اجتماعـی مکلـف شـده اسـت حـق بیمـه مربوطـه را دریافـت نمایـد. 
ح هـای پیمانـکاری دریافـت نمی نمایـد به  بـا عنایـت بـه اینکـه وزارت رفـاه و تأمیـن اجتماعـی حـق بیمـه ای بابـت طر

عقیـده سـازمان روش اجرایـی قانـون محل سـؤال اسـت.
   بنـا بـر اجتهـاد سـازمان تأمیـن اجتماعـی بـا توجـه بـه اینکـه قانـون رفـع برخـی از موانـع تولیـد و سـرمایه گذاری 
که آیا  ح می گـردد  کارگاه هـای تولیـدی و صنعتـی وضـع شـده اسـت ایـن مسـئله مطـر صنعتـی ناظـر بـر حـل مشـکالت 
تکلیـف مقـرر در بنـد ج مـاده 11 صرفـًا ناظـر بـر پیمانـکاران فعال در حوزه تولیدی و صنعتی اسـت و در خصوص سـایر 

کـم خواهـد بـود یـا خیـر؟ پیمانکاری هـا مقـررات سـابق حا
حقوقـی  معاونـت  از  را  ابهـام  مـورد  مـوارد  نامـه ای  طـی   89/4/6 تاریـخ  در  اجتماعـی  تأمیـن  سـازمان  همچنیـن 
کـرد و معاونـت حقوقـی رئیس جمهـور در ایـن نامـه اقدامـات سـازمان را در راسـتای قوانیـن و  رئیس جمهـور اسـتعالم 
کارگاه ها به دو قسـمت ثابت و  مقـررات تأمیـن اجتماعـی مـورد تأییـد قـرار داد. سـازمان تأمیـن اجتماعـی نیـز با تقسـیم 

غیرثابـت، بـه رونـد جـاری خـود بـرای اخـذ حـق بیمـه قراردادهـا برخـالف قانـون رفـع برخـی موانـع تولیـد ادامـه داد.
2-1-7:ابطال بندهای 3 و 4 بخشنامه 14/7 )1396/1/29(

ح شـکایت های متعدد در دیوان عدالت اداری باالخره مطابق دادنامه شـماره 50 در سـال 1396 مواد 4  پس از طر
و 3 بخشـنامه 14/7 سـازمان تأمین اجتماعی به علت مغایرت با مواد 101 و 39 قانون تأمین اجتماعی و همچنین 

بند ج ماده 11 قانون رفع برخی از موانع تولید و سـرمایه گذاری صنعتی ابطال شـد.
کارگاه ثابت و غیرثابت از طرف سـازمان تأمیـن اجتماعی برای دریافت  بـا توجـه بـه ایـن دادنامـه دیگـر نبایـد موضوع 

درهرحال سازمان تأمین 
اجتماعی به جای آنکه 

قانون مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت 

کند و از اخذ  نظام را اجرا 
بیمه خودداری نماید، 
کارگاه ها را به تشخیص 

خود در بندهای 1 و 2 
بخشنامه »عملیات 

اجرای پیمان« به دو 
بخش »کار در محل 

کارگاه تولیدی، صنعتی و 
کارکنان ثابت  فنی توسط 

ج  پیمانکار« و »کار خار
کرده  کارگاه« تقسیم  از 
است.بنابراین باوجود 

صراحت قانون در 
حذف ضرایب حق بیمه 
قراردادهای پیمانکاری، 
سازمان تأمین اجتماعی 
کرد.  کار استنکاف  از این 
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که قانون رفع برخـی از موانع  ح شـود. باوجودایـن سـازمان تأمیـن اجتماعی به این دلیـل  حـق بیمـه قراردادهـا مطـر
تولیـد و سـرمایه گذاری صنعتـی مصـوب سـال 1386 بـرای یـک دوره 5 سـاله بـوده اسـت، بـاز هم به روند سـابق خود 

مبنـی بـر دریافـت حق بیمه قراردادهـا ادامه داد.
کشور )مصوب 1391/5/1( کثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای  2-7:قانون حدا

کثـر اسـتفاده از تـوان تولیـدی و خدماتـی« سـازمان تأمیـن اجتماعـی را موظـف سـاخته تـا حق  مـاده 14 قانـون »حدا
ح هـای عمرانـی و غیر عمرانی بـا مصالح یا بدون  کارکنـان قراردادهـای ارائـه خدمـات اجتماعـی پیمانـکاران طر بیمـه 
مصالـح را بـر مبنـای فهرسـت ارائه شـده توسـط پیمانـکاران دریافت نمایـد و اعمال هرگونه روش دیگـری غیر از روش 

کرده اسـت. ج در ایـن مـاده را ممنوع  منـدر
کـه در صـورت عـدم ارسـال دقیـق فهرسـت توسـط پیمانـکار و عـدم انجـام  در تبصـره ایـن مـاده نیـز بیان شـده اسـت 
کار مصـوب 1369/8/29 مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام و مـواد )28( و )29(  تعهـدات، طبـق مـاده )148( قانـون 
تأمیـن  کار، سـازمان  نیـروی  بعـدی آن و شکــایت  تأمیـن اجتماعـی مصـوب 1354/4/3 و اصالحیه هـای  قانـون 

اجتماعـی بـر اسـاس قانـون تأمیـن اجتماعـی بـا پیمانـکار برخـورد می کنـد.
سـایر  و  اسـت  مربـوط  اجتماعـی  خدمـات  ارائـه  قراردادهـای  بـه  صرفـًا  مذکـور  قانـون   14 مـاده  کـه  اسـت  قابل ذکـر 
قراردادهـای  در  سـازمان  ایـن  بازرسـان  و  اجتماعـی  تأمیـن  سـازمان  باوجودایـن  نمی شـود.  شـامل  را  قراردادهـا 
پیمانـکاری مربـوط بـه ارائـه خدمـات اجتماعـی نیـز بـه قانـون پایبنـد نبـوده و مجـددًا مطابـق بـا ضریـب پیمـان ایـن 

می نماینـد. محاسـبه  را  بیمـه  حـق 
کشور )مصوب 1394/2/1( 3-7: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 

در سـال 1394 و پـس از انقضـای مـدت زمـان قانـون رفـع برخـی از موانـع تولید و سـرمایه گذاری صنعتـی قانونی دیگر 
کـه در مـاده 40 آن یـک  کشـور« بـه تصویـب رسـید  تحـت عنـوان »رفـع موانـع تولیـد رقابت پذیـر و ارتقـای نظـام مالـی 
کرد: ح زیـر بـه مـاده )38( قانـون تأمیـن اجتماعـی مصـوب 1354/4/3 و اصالحـات بعـدی آن الحـاق  تبصـره بـه شـر
کارگاه هـای صنعتـی و خدمـات تولیـدی یـا فنی  کـه دارای  »تبصـرهـ  مبنـای مطالبـه حـق بیمـه در مـورد پیمان هایـی 
کارگاه انجـام می شـود، بر اسـاس  مهندسـی ثابـت می باشـند و موضـوع اجـرای پیمـان توسـط افـراد شـاغل در همـان 
قـرارداد پیمـان معـاف می باشـند و  از اعمـال ضریـب حـق بیمـه جهـت  کارگاه اسـت و  فهرسـت ارسـالی و بازرسـی 

کنـد.« سـازمان تأمیـن اجتماعـی بایـد مفاصاحسـاب این گونـه قراردادهـای پیمـان را صـادر 
کارگاه ثابـت هسـتند را شـامل می شـود و صراحـت قوانیـن در  کـه دارای  باوجوداینکـه قانـون فوق الذکـر صرفـًا پیمان هایـی 
کارگاه اسـت ، سـازمان  رابطه با عدم دریافت حق بیمه قراردادها و دریافت بیمه صرفًا بر اسـاس فهرسـت ارسـالی و بازرسـی 
تأمین اجتماعی هنوز بر دریافت حق بیمه قراردادها به سـیاق سـابق و بر اسـاس ضریب اصرار می ورزد و حاضر به پذیرش 
قانون نشده است. همچنین بازرسان سازمان نیز مبتنی بر دستورالعمل مشخصی عمل نکرده و عمدتا نظرات شخصی 
کارگاه ثابـت هسـتند پس محاسـبه  کـه دارای  کـه در مقابـل پیمان هایـی  خـود را مبنـای عمـل قرارمی دهنـد. بدین صـورت 
کارگاه ثابت  کارگران حق بیمه محاسـبه و پرداخت شـده را سـهم  که برای  کل مبلغ قرارداد، به میزانی  ضریب پیمان روی 
گذاشـته و طلـب می کننـد. در  کارگاه متغیـر  کل مبلـغ ماحصـل از اعمـال ضریـب پیمـان را بـه حسـاب  کـرده و مابقـی  فـرض 

نتیجه قانون مصرح مجلس و حتی بخشـنامه نوشـته شـده از سـوی خود سـازمان نیز به اجرا در نیامده اسـت.

   8    نتیجه گیری و پیشنهادها 
کسـب وکار محسـوب می شـود و به رغـم تصریـح قوانیـن بـرای  مـاده 41 قانـون تأمیـن اجتماعـی یکـی از موانـع فضـای 
دریافـت نکـردن حـق بیمـه قـرارداد، سـازمان تأمیـن اجتماعـی رونـد سـابق خـود را ادامـه می دهـد. ایـن در حالـی 

کـه در قبـال حـق بیمـه دریافتـی از قراردادهـا هیـچ شـخص مشـخصی بیمـه نمی شـود. اسـت 

که  درواقع روندی 
سازمان تأمین اجتماعی 
با تفسیر به رأی از قانون 
پیش گرفته موجب 
فشار بر تولیدکنندگان از 
یک سو و بیمه نشدن 
کارگران از سوی دیگر 
شده است. 
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کـه سـازمان تأمیـن اجتماعـی با تفسـیر بـه رأی از قانون پیش گرفته موجب فشـار بـر تولیدکنندگان از  درواقـع رونـدی 
کارگران از سـوی دیگر شـده اسـت. در ادامه پیشـنهادهایی جهت اصالح مشـکالت ناشـی از  یک سـو و بیمه نشـدن 

دریافت حق بیمه قراردادها تشـریح شـده اسـت:
گزینه قانون گـذار برای حذف  1( بـا توجـه بـه سـابقه سـازمان تأمیـن اجتماعـی در تفسـیر قوانین به نفع خـود، آخرین 
حـق بیمـه قـرارداد، حـذف ریشـه و خواسـتگاه اصلـی ایـن تفسـیر نابجـا اسـت. سـازمان تأمیـن اجتماعـی همـواره از 
کـرده اسـت و بـا حـذف ایـن مـاده سـازمان  مـاده 41 به عنـوان دسـت آویزی بـرای اعمـال حـق بیمـه قـرارداد اسـتفاده 
تأمیـن اجتماعـی دیگـر بهانـه ای بـرای اجـرا نکـردن قانـون نخواهـد داشـت. به این ترتیـب ضـروری اسـت بـا هـدف 

کسـب وکار نماینـدگان مجلـس نسـبت بـه حـذف مـاده 41 قانـون تأمیـن اجتماعـی اقـدام نماینـد. اصـالح فضـای 
گرفتـه اسـت. با حـذف حق بیمه  2( در شـرایط فعلـی هزینه هـای سـازمان تأمیـن اجتماعـی از درآمدهـای آن پیشـی 
کاسـته خواهد شـد. به منظور جلوگیری از افزایش  قراردادها نیز حدود 7 هزار میلیارد تومان از درآمدهای سـازمان 
کمـک بـه وصـول درآمدهـای معـوق سـازمان، اجـرای راهکارهـای زیـر  ناتـرازی مالـی سـازمان بـا حـذف مـاده 41 و 

ضروری اسـت:
گذشـته معافیت هـای بیمـه ای مختلفـی     حـذف معافیت هـای بیمـه ای تحمیـل شـده بـه سـازمان: در سـال های 
کـه بـر اسـاس آن پرداخـت قسـمتی از حـق بیمـه ایـن افـراد را دولـت  گرفتـه شـده اسـت  بـرای برخـی از اقشـار در نظـر 
کـه شـامل ایـن معافیت هـا شـده اند می تـوان بـه راننـدگان، قالیبافـان و  گروه هایـی  گرفتـه اسـت. از جملـه  بـر عهـده 
کـه دولت به  کـرد. بـر اسـاس آمـار سـال 1395 سـازمان تأمیـن اجتماعـی، هزینه ای  کارگـران سـاختمانی و غیـره اشـاره 
کـه بـا  کنـد بیـش از 6 هـزار میلیـارد تومـان اسـت  خاطـر ایـن معافیت هـا بایـد بـه سـازمان تأمیـن اجتماعـی پرداخـت 
گفتـه مسـئولین سـازمان تأمیـن اجتماعـی، دولـت ایـن مبلـغ را پرداخـت نمی کنـد. در صـورت حـذف ایـن  توجـه بـه 
که  کاهـش هزینه هـای ایـن سـازمان از محـل حـذف حـق بیمه قـرارداد به راحتی جبران خواهد شـد چرا معافیت هـا، 

گـردن سـازمان تأمیـن اجتماعـی انداختـه اسـت. در حـال حاضـر دولـت هزینـه ایـن معافیت هـا را عمـاًل بـه 
کارشناسـی،     تسـویه بدهـی دولـت بـه سـازمان از محـل جلوگیـری از فـرار مالیاتـی پزشـکان: بـر اسـاس محاسـبات 
که بر اسـاس داده های موجـود درباره تعداد  کشـور حداقـل 28000 میلیـارد تومـان اسـت  درآمـد سـالیانه پزشـکان در 
پزشـکان و تخمین هـای حداقلـی دربـاره درآمـد آن هـا محاسـبه شـده اسـت. بـا احتسـاب مالیـات 25 درصـدی برای 
متخصصـان و دندان پزشـکان و مالیـات 10 درصـدی بـرای پزشـکان عمومـی، مجمـوع مالیـات سـالیانه پزشـکان در 
کنـون تنهـا 150 میلیـارد تومـان  کـه هم ا کمتریـن حالـت برابـر 6700 میلیـارد تومـان خواهـد بـود. ایـن در حالـی اسـت 
آن محقـق می شـود. در صـورت جلوگیـری از فـرار مالیاتـی پزشـکان، سـاالنه 6 تا 7 هـزار میلیارد تومان بـه درآمدهای 
کـه می تـوان از ایـن محـل هـر سـاله بخشـی از بدهـی 140 هـزار میلیـارد تومانـی دولت  مالیاتـی دولـت افـزوده می شـود 
کاهش  کـرد. لـذا در صـورت پرداخـت این مبلغ به سـازمان تأمیـن اجتماعی،  بـه سـازمان تأمیـن اجتماعـی را تسـویه 

درآمدهـای ایـن سـازمان بـه علـت حـذف حـق بیمـه قـرارداد جبران خواهد شـد.
گهانـی     کاهـش هزینه هـای درمانـی سـازمان بـا اجـرای پرونـده الکترونیـک سـالمت: طـی سـال های اخیـر، افزایـش نا
تعرفه هـای خدمـات درمانـی در طـرح تحـول سـالمت ماننـد افزایـش 187 درصـدی تعرفـه پزشـکان و بـه وجـود آمـدِن 
که طی دو سـال پـس از اجرای  تقاضـای القایـی10، هزینه هـای نظـام سـالمت به طـور قابل توجهـی تشـدید شـد. تا جایی 

طـرح تحـول سـالمت، هزینه هـای درمـان تأمیـن اجتماعـی بیـش از 44 درصـد در سـال رشـد داشـته اسـت.
اسـت. هزینه هـا«  »بهینه سـازی  سـمت  بـه  درمانـی  بیمه هـای  رویکـرد  تغییـر  بـه  منـوط  مسـئله،  ایـن  از  برون رفـت 

سازمان تأمین اجتماعی 
همواره از ماده 41 

به عنوان دست آویزی 
برای اعمال حق بیمه 
کرده  قرارداد استفاده 
است و با حذف این 
ماده سازمان تأمین 

اجتماعی دیگر بهانه ای 
برای اجرا نکردن قانون 

نخواهد داشت. 

که با اعمال قدرت و سـفارش  10/ بـه انجـام مراقبـت یـا فـروش خدمـت غیرضـروری بـه بیماران یا مراجعین به سیسـتم سـالمت 
افـراد متخصـص ایـن سیسـتم اجـرا می شـود تقاضـای القایـی اطـالق می شـود. تقاضـای القایـی ارائه کننـدگان خدمات سـالمت 
که بهترین  کـه آن هـا بـر روی تقاضای بیمار برای انتخاب مراقبت های بهداشـتی درمانی تأثیـر بگذارند، به گونه ای  زمانـی اسـت 

انتخـاب بـرای درمـان بیمـار نباشـد و موجب القـا تقاضا غیرضروری به بیمار شـوند.

پی نـوشـت
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بدین منظـور الزم اسـت سـازمان تامیـن اجتماعـی از ابزارهایـی همچـون نظـام سـطح بندی و ارجـاع، راهنمـای بالینـی 
کاهـش یابـد.  کاهـش درمـان القایـی ناتـرازی درآمـد سـازمان تامیـن اجتماعـی  کنـد تـا بـا  و پزشـک خانـواده اسـتفاده 

زیرسـاخت اصلـی ایـن موضـوع اجـرای »پرونـده الکترونیـک سـالمت« در سـازمان تامیـن اجتماعـی اسـت.
که اجرای  کشـور ما نیز این موضـوع را به اثبات می رسـاند  تجربیـات جهانـی و هم چنیـن تجربـه بیمه هـای خصوصـی در 
کاهش داده اسـت. به عنوان مثـال در داخل  پرونـده الکترونیـک سـالمت به طـور قابل مالحظـه ای هزینه هـای درمـان را 
کاهـش 30 درصـدی هزینه هـای درمانـی این بیمه  کـه نتیجـه آن  کشـور ایـن طـرح در بیمـه درمـان بانـک ملـی اجـرا شـد 
بود. در سازمان تأمین اجتماعی نیز با اجرای پرونده الکترونیک سالمت می توان هزینه های درمانی تأمین اجتماعی 

کـه ایـن بـه معنـی صرفه جویـی 9 هزار میلیارد تومانی در هزینه های این سـازمان اسـت. کاهـش داد  را تـا 30 درصـد 
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   9    پــیــوسـت 
1-9: موارد خاص محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند. که دارای  1-1-9: پیمانکارانی 
که در ادامه به  ک محاسـبه حق بیمه با توجه به حقیقی و حقوقی بودن اشـخاص به دو دسـته تقسـیم می شـوند  مال

آن اشاره شـده است.
   اشخاص حقوقی:

کارگاه هـای صنعتـی و خدمـات تولیدی یا فنی مهندسـی ثابت  ک محاسـبات در ارتبـاط بـا اشـخاص حقوقـی دارای  مـال
که دارای دفاتر و اسـناد قانونی مورد تأیید سـازمان می باشـند، لیسـت های ارسـالی و بازرسی انجام یافته از دفاتر قانونی 

مورد تأیید سـازمان است.
کارگاهی فاقد هرگونه بدهی قطعی باشـد، مفاصاحسـاب قرارداد   چنانچـه پیمانـکار طبـق محتویـات پرونـده مطالباتی 

صـادر می گردد.
کارگاهـی دارای بدهـی قطعی بـوده و تمکن پرداخـت بدهی به صورت  کـه پیمانـکار طبـق پرونـده مطالباتـی  در مـواردی 
کارگاهـی دوره اجـرای قـرارداد و تقسـیط مانـده آن، مفاصاحسـاب  یکجـا را نداشـته باشـد، در صـورت پرداخـت بدهـی 

قـرارداد صـادر می گـردد.
   اشخاص حقیقی:

کارکنـان شـاغل را برابـر مقـررات بـه شـعبه مربوطـه  کارگاه ثابـت لیسـت و حـق بیمـه  چنانچـه پیمانـکاران حقیقـی دارای 
کارگاه  کارگاهـی به عمل آمـده امـکان اجـرای موضـوع عملیـات قـرارداد در محـل  ارسـال و پرداخت نمـوده و برابـر بازرسـی 

کارگاه فاقـد هرگونـه بدهـی باشـد، مفاصاحسـاب قـرارداد صـادر می گـردد. ثابـت امکان پذیـر و طبـق پرونـده مطالباتـی 
چنانچـه پیمانـکار طبـق پرونـده مطالباتـی دارای بدهـی قطعی بوده و تمکن پرداخت بدهی به صورت یکجا را نداشـته 
کارگاهـی دوره اجـرای قـرارداد و تقسـیط مانـده آن، مفاصاحسـاب قـرارداد صـادر  باشـد، در صـورت پرداخـت بدهـی 

می گـردد.
2-1-9: قراردادهای خریدوفروش

کار اضافـی نباشـد و موضـوع قـرارداد منحصـرًا  کـه نیـاز بـه انجـام  قراردادهـای خریدوفـروش اجنـاس، مـواد و تجهیـزات 
کسـر حـق بیمـه نخواهـد بـود. خریـد یـا فـروش باشـد مشـمول 

کارگاه صنعتـی و خدمـات تولیـدی ثابـت )اعـم از حقیقـی و یـا حقوقـی( باشـد و قـرارداد  کـه پیمانـکار دارای  در مـواردی 
کارکرد سـاخت یا فـروش و حمل و نصب  کارگاه وی انجـام و همـراه بـا حمـل و نصـب باشـد و میـزان  سـاخت یـا فـروش در 
کار مشـخص شـود در ایـن صـورت در مـورد قسـمت سـاخت یـا فـروش طبـق بنـد »الـف«  گذارنـده  بـه تفکیـک توسـط وا
خ 1370/1/24 حـق بیمـه محاسـبه خواهـد شـد، ضمنـًا  اقـدام شـده و در خصـوص حمـل و نصـب طبـق مصوبـه مـور
کارکـرد اعـم از  کل  کارکـرد حمـل و نصـب را مشـخص ننماینـد، حـق بیمـه نسـبت بـه  کار میـزان  گذارنـدگان  چنانچـه وا

کاًل طبـق مصوبـه مذکـور محاسـبه و وصـول خواهـد شـد. سـاخت یـا فـروش و حمـل و نصـب 
گازرسانی  )EPC و PC( کلید در دست 3-1-9: قراردادهای 

کارکـرد  گاز ایـران بـا سـایر پیمانـکاران چنانچـه قیمـت تجهیـزات بـه تفکیـک از مبلـغ ناخالـص  فی مابیـن شـرکت ملـی 
کار نیز به تفکیک  گذارنده  گواهی وا کارکرد یا  ج شـده و در صورت وضعیت قطعی  مصالـح و اجـرا در متـن اولیـه قـرارداد در
ج در قـرارداد افزایـش یـا  کثـر تـا 25 درصـد نسـبت بـه مبلـغ منـدر گـردد )مشـروط بـر اینکـه حدا اخیرالذکـر ثبـت و اعـالم 
کارکـرد اجـرا، خدمـات و مصالـح بـه  کاهـش داشـته باشـد( مبلـغ تجهیـزات از محاسـبات حـق بیمـه معـاف و حـق بیمـه 

ترتیـب زیـر محاسـبه می گـردد.
گازرسـانی شهری،  کمربندی شـهرها(  گازرسـانی شـامل پروژه های خطوط انتقال )بین شـهری و  حق بیمه قراردادهای 
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کارکرد اجرا و خدمات و مصالح طبق  گازرسـانی به روسـتاها و صنایع و شـهرک های صنعتی به مأخذ 7 درصد ناخالص 
کار محاسـبه می گردد. گذارنده  گواهی وا کارکرد یا  صورت وضعیت قطعی 

کارکـرد اجـرا و خدمـات، مکانیکـی منظـور و حـق بیمـه آن  در قراردادهـای نصـب انشـعابات و علمـک معـادل 70 درصـد 
کارکـرد غیـر مکانیکـی منظـور و حـق بیمـه بـه مأخـذ 15 درصـد محاسـبه می گردد. بـه مأخـذ 7 درصـد و 30 درصـد مابقـی 
کارکرد اجرا و نصب به مأخذ  کل ناخالص  کنتور و رگالتور باشـد حق بیمه نسـبت به  که منحصرًا نصب  در قراردادهایی 

15 درصد محاسـبه می گردد.
کلیه موارد فوق بیمه بیکاری به میزان یک نهم حق بیمه محاسبه شده است. در 

کلید در دست پروژه های انتقال نیرو و برق رسانی 4-1-9: قراردادهای 
کلیـد در دسـت منعقـده فی مابیـن شـرکت توانیـر و شـرکت های بـرق منطق هـای و شـرکت توزیـع نیـروی  در قراردادهـای 
کارکـرد مصالـح و اجـرا در متـن اولیـه  بـرق بـا سـایر پیمانـکاران چنانچـه قیمـت تجهیـزات بـه تفکیـک از مبلـغ ناخالـص 
کار نیـز بـه تفکیـک اخیرالذکـر ثبـت و اعـالم  گذارنـده  گواهـی وا کارکـرد یـا  ج شـده و در صورت وضعیـت قطعـی  قـرارداد در
کاهش داشـته باشـد( مبلغ  ج در قـرارداد افزایش یا  کثـر تـا 25 درصـد نسـبت بـه مبلغ منـدر گـردد )مشـروط بـر اینکـه حدا
کارکـرد اجـرا، خدمـات و مصالح به ترتیـب زیر محاسـبه می گردد. تجهیـزات از محاسـبات حـق بیمـه معـاف و حـق بیمـه 
کارکـرد مکانیکی و با  کارکـرد اجـرا، خدمـات و مصالـح، بابـت  حـق بیمـه قراردادهـای خطـوط انتقـال نیـرو معـادل 75% از 
کـه غیر مکانیکی اسـت  کارکـرد  کارکـرد و نسـبت بـه 25% مابقـی  مصالـح منظـور و حـق بیمـه بـه مأخـذ 7 درصـد ناخالـص 

حـق بیمـه بـه مأخـذ %15 محاسـبه می گردد.
کارکـرد اجـرا و خدمـات، مکانیکـی منظـور  در مـورد قراردادهـای نصـب و راه انـدازی پسـت های انتقـال نیـرو معـادل %80 
کارکـرد غیـر مکانیکـی منظـور و حـق بیمـه بـه مأخـذ 15 درصد محاسـبه  و حـق بیمـه آن بـه مأخـذ 7 درصـد و 20% مابقـی 

می گـردد.
کلیه موارد فوق بیمه بیکاری به میزان یک نهم حق بیمه محاسبه شده است. در 

5-1-9: قراردادهای پروژه های ساخت و راه اندازی تصفیه خانه ها و تلمبه خانه های آب و فاضالب
کشـور بـا سـایر پیمانـکاران چنانچـه قیمـت  کلیـد در دسـت منعقـده فی مابیـن شـرکت آب و فاضـالب  در قراردادهـای 
کار نیـز  گذارنـده  گواهـی وا کارکـرد یـا  ج شـده و در صورت وضعیـت قطعـی  تجهیـزات بـه تفکیـک در متـن اولیـه قـرارداد در
ج در قـرارداد افزایـش یـا  کثـر تـا 25 درصـد نسـبت بـه مبلـغ منـدر گـردد )مشـروط بـر اینکـه حدا بـه تفکیـک ثبـت و اعـالم 
کاهـش داشـته باشـد( مبلـغ تجهیـزات از محاسـبات حـق بیمـه معـاف و حـق بیمـه بخـش طراحی و مهندسـی، نصب و 
آمـوزش و آزمایـش و راه انـدازی تصفیه خانـه و تلمبه خانـه و نظـارت در بهره بـرداری ... بـه مأخـذ 15% به اضافـه یک نهـم 

آن به عنـوان بیمـه بیـکاری متعلقـه محاسـبه می گـردد.
6-1-9: قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز

کارکـرد مکانیکـی محسـوب و حـق بیمـه آن بـه مأخـذ 7  کارکـرد به عنـوان  در این گونـه قراردادهـا معـادل 70% ناخالـص 
کارکـرد غیـر مکانیکـی منظـور و حـق بیمه به مأخذ 15 درصـد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه وصول  درصـد و 30% مابقـی 

می شـود.
7-1-9: قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

که با یک یا چند نفر به صورت دسـته جمعی )اشـخاص حقیقی( منعقد می گردد  در قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشـی 
کار منحصرًا  گذارنده  ج شده باشد و عملیات پیمان با تأیید وا کلیه افراد در متن قرارداد به عنوان پیمانکار در و اسامی 
گردد، بدون اعمال هرگونه ضریب، محاسـبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه  توسـط شـخص یا اشـخاص مذکور انجام 

قرارداد، مفاصاحساب ماده 38 ق.ت.ا صادر می گردد.
کـز و مؤسسـات پژوهشـی دولتـی، غیرانتفاعـی و  در قراردادهـای تحقیقاتـی و پژوهشـی بـا دانشـگاه ها، پژوهشـگاه ها، مرا
کارکنـان  کـه فاقـد شـخصیت حقوقـی مسـتقل می باشـند به عنـوان مجـری و پیمانـکار منعقـد می گـردد و  کـز وابسـته  مرا
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آنـان مشـمول قانـون حمایتـی خـاص به غیـراز تأمیـن اجتماعـی می باشـند، بـدون اعمـال هرگونـه ضریـب، محاسـبه و 
مطالبـه وجهـی بابـت حـق بیمـه قـرارداد، مفاصاحسـاب مـاده 38 قانـون تأمیـن اجتماعـی صـادر می گـردد.

در قراردادهـای تحقیقاتـی و پژوهشـی منعقـده بـا اشـخاص حقوقـی به عنـوان مجـری، درصورتی که مجـری دارای مجوز 
فعالیـت تحقیقاتـی و پژوهشـی از وزارتخانه هـای علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی 
باشـد، بـا اخـذ تعهـد بازرسـی از دفاتـر قانونـی و به شـرط عدم بدهی قطعی و یا تقسـیط آن، مفاصاحسـاب قـرارداد صادر 

می گـردد.
گواهـی  یـا فاقـد دفاتـر قانونـی باشـند، چنانچـه برابـر  کـه اشـخاص حقوقـی دارای مجـوز مذکـور نبـوده و  در مـواردی 
کاًل مکانیکی محسـوب  کار در قرارداد از رایانه، نرم افزار و سیسـتم های سـخت افزاری و ... اسـتفاده شـود،  گذارندگان  وا
خ 1370/1/24 شـورای عالی تأمین اجتماعی و بـه مأخذ هفت درصد  و حـق بیمـه متعلقـه وفـق مـاده دوم مصوبـه مـور

)7%( بـه انضمـام بیمـه بیـکاری متعلقـه محاسـبه و مطالبـه می گـردد.
8-1-9: قراردادهای طراحی و ساخت نرم افزار و ارائه خدمات رایانه ای

درصورتی کـه موضـوع فعالیـت پیمانـکار طبق اساسـنامه و قرارداد مورد اجرا، انفورماتیک بوده باشـد نحوه محاسـبه به 
شـرح ذیل است:

   اشخاص حقوقی
کـه پیمانـکار دارای دفاتـر و اسـناد قانونـی باشـد بـا اخـذ تعهـد بازرسـی از دفاتـر قانونی و به شـرط عدم بدهی  در مـواردی 

قطعـی و یـا تقسـیط آن، مفاصاحسـاب قـرارداد صـادر می گردد.
کـه پیمانـکار فاقـد دفاتـر قانونـی بـوده و یـا از ارائـه دفاتـر خـودداری نمایـد حـق بیمـه طبق مـاده دوم مصوبه  در مـواردی 
خ 1370/1/24 شـورای عالـی تأمیـن اجتماعـی بـه مأخـذ 7 درصد به اضافه بیمه بیکاری مربوطه محاسـبه، وصول  مـور

و سـپس مفاصاحسـاب قـرارداد صـادر می گردد.
   اشخاص حقیقی

کارکرد به اضافه بیمه بیکاری مربوطه محاسبه و مطالبه می گردد. حق بیمه قرارداد به مأخذ 7 درصد ناخالص 
کـز آموزشـی و ... نگهـداری  9-1-9: قراردادهـای تنظیفـات سـاختمان های اداری، تجـاری، بیمارسـتان ها، مرا

تأسیسـات و محوطـه آن هـا
کارکـرد مکانیکی محسـوب و حق بیمـه آن به مأخذ %7  کارکـرد به عنـوان  در این گونـه قراردادهـا معـادل 25% از ناخالـص 
کارکـرد غیـر مکانیکی تلقی و حق بیمه آن به مأخذ %15 محاسـبه و به اضافه  کارکـرد به عنـوان  و معـادل %75 از ناخالـص 

بیمه بیکاری متعلقـه مطالبه می گردد.
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