
 ١

  

  

  

  
  سازمان تامین اجتماعی

  اداره کل استان قم

  

  

  

کات ک�یدی ���ه ���ن ا��ما�ی �)٢(  

  )را���ن ���ه ای  - کار��مایان  و�ه  (                                                        
  

  

  

  

  روابط عمومی و امور فرهنگی

           94اسفند                                                                                           



 ٢

  

  

  

 

  

  

  ) :ره(امام خمینی   

ملت شریف ما اگر در این انقالب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین برآرد و به کار 

  بپردازد

  

  

  

  

 

  

  ) :مدظله العالی (مقام معظم رهبري 

  .استقالل یک کشور وابسته به کار است

  

  

  

  

  

  

  

  

  :است محترم جمهوريری

  .چراغ کار و اشتغال در سراسر ایران عزیز باید همواره تابناك باشد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣

  

  فهرست

  4............................................. ....................................................................................................................................................... مقدمه

  5..........................................................................................  حقوق کارفرمایان در قانون و مقررات تامین اجتماعی باآشنایی 

  5.............................................................. ...................................................................................تسهیالت قانونی براي کارفرمایان 

  6............... .................................................................................تعریف کارفرما و وظایف آن از منظر قانون تامین اجتماعی 

  8.................................................  چگونگی تنظیم لیست و پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان و دستمزدهاي مقطوع

  9................................. ..........................................................................................................................................شناخت کارفرما 

   10........................................................................................  قانون تامین اجتماعی 38قراردادهاي پیمانکاري موضوع ماده 

  10.................. ................................................................................................................................................ قراردادهاي عمرانی

  11.......................................... ............................................................. آشنایی پیمانکاران با مراحل تشکیل پرونده بیمه اي

  11....................... ............................................................................................................................... جدید درآمد 14بخشنامه 

  17..................... ........................................................................................................................................قراردادهاي حسابرسی 

  17............... ....................................................................................................... نحوه احتساب جرایم قراردادهاي پیمانکاري

  21.............. ...................................................... حسابرسی از دفاتر قانونی شرکت ها و موسسات داراي شخصیت حقوقی

  21.. ................................................................................................................................ اولویت بندي بازرسی از دفاتر قانونی

  22...... ........................ مقررات و آیین نامه مربوط به نحوه ابالغ بدهی هاي حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی

  



 ٤

  

  مقدمه

  بـا  و  چنـدوجهی  بـا کارکردهـاي   بیمه هاي اجتمـاعی در ایـران   ین سازمانبه عنوان بزرگترسازمان تامین اجتماعی 

طیـف وسـیعی از مخاطبـان     بـا  درصد جمعیت شهري 60کشور و  درصد جمعیت 40تحت پوشش داشتن بیش از 

و به تبع آن نیازمند نظام گسترده اي براي بهبود روابط و خدمات رسانی به مشـتریان  بوده داراي بیشترین تعامالت 

  .باشد د میخو

به عنوان پرچمدار تامین اجتماعی در نظام جامع تامین اجتماعی ایران اهمیت از این رو سازمان تامین اجتماعی 

بسزایی براي برقراري ارتباط شایسته با مخاطبان خود قائل است و در این راستا با هدف افزایش کیفیت ارائه 

ر میزان مقبولیت و رضایتمندي مخاطبان درنظر دارد در راستاي خدمات و افزایش کارائی و بهره وري و اثرگذاري ب

در هاي گوناگون مخاطبان و شرکاء اجتماعی در بخش  بیمه اي را  این مهم، دانستنی هاي الزم و مورد نیاز طیف

  .اختیار آنها قرار دهد

ون حقوق قانونی خود و بدیهی است گسترش تعامالت با مخاطبان و افزایش سطح اگاهی و اطالعات آنان پیرام   

مقررات بخشی از وظایف و تکالیف مهم حوزه  همچنین پاسخگویی به سئواالت و شفاف سازي در حوزه قوانین و

و اطالع رسانی در سه حوزه دیداري، شنیداري و نوشتاري می تواند سازمان را در تحقق  فرهنگی و ارتباطی بوده

  . اهداف یادشده یاري رساند

نسبت به  حق بیمه درآمد  ه کل با همکاري ادارمور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمان ها اداره کل ا    

  . اقدام نموده است جزوه آموزشی قوانین و مقررات ویژه رابطین بیمه ايطراحی و تدوین 

اقدام به  با هدف تصریح و تسهیل روابط با بخشی از مخاطبان خود در حوزه کارفرمایی،جزوه حاضر ضمن تهیه   

با مشارکت  با قوانین و مقررات تامین اجتماعی  رابطین بیمه اي برگزاري دوره هاي آموزشی جهت آشناسازي 

که شامل مهم ترین نکات برگرفته از قوانین و مقررات تامین اجتماعی و  است دهنموتشکلها و نهادهاي کارفرمایی 

   .دستورالعمل هاي سازمان می باشد

تماعی ، با توجه به نقش و جایگاه مهم کارفرمایان در شکل گیري نظام بیمه اجتماعی ، برخود سازمان تامین اج

الزم می داند که در جهت اطالع رسانی و افزایش سطح دانسته هاي بیمه اي آنان تالش کند و از کارفرمایان محترم 

  .نیز انتظار دارد که در این زمینه نهایت همکاري را مبذول دارند 

ست تامین اینگونه جزوات و برگزاري کارگاه هاي آموزشی و اطالع رسانی ویژه رابطین بیمه اي کارفرمایان با امید ا

  .دست اندرکاران سازمان تامین اجتماعی  در تحقق حقوق طرفین مفید و موثر باشد 

  

  التوفیق... ومن ا

  1394 زمستان
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  حقوق کارفرمایان

 ءبراي آنان در نظر گرفته است که به نوعی جـز  نیز مایان تعیین کرده حقوقی در برابر تکالیفی که قانون براي کارفر

  .تکالیف سازمان تامین اجتماعی محسوب می شود

  :برخی از این حقوق به شرح زیر است

و یـا نتیجـه   ( انجـام شـده توسـط بازرسـان سـازمان از کارگـاه خـود       ـ کارفرمایان حق دارند از نتیجه بازرسی هاي 

بـه نتیجـه بازرسـی    (توضـیحاتی را   ،باخبر شوند و در صورتی که الزم بداننـد ) ام شده از دفاتر قانونیهاي انجبازرسی

  .اضافه کنند و یا به آن اعتراض نمایند) کارگاهی

از تاریخ تحویل لیست حقوق و دستمزد کارگران هر کارگاه به شعبه، سازمان تامین اجتماعی مکلف است هرگونـه  ـ 

  .اعالم نماید ي مربوطهماه به کارفرما 6یرت احتمالی را حداکثر ظرف نقص و اختالف یا مغا

روز از  30حداکثر ظرف (برآوردي تعیین شده از سوي شعبه تامین اجتماعی ـ کارفرمایان حق دارند به میزان بدهی 

تشـخیص   يبـدو  هیـات این گونه اعتراض ها در فرصت مقـرر در   مکلف است بهسازمان  ،اعتراض کنند )تاریخ ابالغ

  .مطالبات رسیدگی نماید

بـدوي تشـخیص مطالبـات     هیـات صورتجلسـه  ـ کارفرمایان حق دارند در صورتی که اصل حق بیمه مطرح شده در 

، به آن اعتراض نمایند و سازمان باید هیاتروز از تاریخ ابالغ راي  20حداکثر ظرف  ریال باشد 1.500.000بیشتر از 

  .دیدنظر تشخیص مطالبات رسیدگی نمایدتج هیاتاینگونه اعتراض ها را در 

با وجود ایـن  . تشکیل می شود) هر استان(هاي تشخیص مطالبات با حضور نماینده اي از جامعه کارفرمایان  هیاتـ 

و توضـیحات   فتـه که به منظور رسیدگی به اعتراض او تشکیل  می شود حضـور یا  هیاتکارفرما حق دارد در جلسه 

  .الزم را ارائه کند

مراتب اسناد رسمی باید درباره وضعیت بدهی کارگاه  دفاترام ثبت معامالت مربوط به نقل و انتقال کارگاه ها، ـ هنگ

ظرف یـک روز  در این موارد سازمان تامین اجتماعی موظف است . سازمان تامین اجتماعی استعالم کنندشعب از را 

  .پاسخ استعالم دفترخانه را صادر و ارسال نماید

ن حق دارند در مواردي که حسب قوانین نیاز به ارایه مفاصا حساب از تامین اجتماعی دارند صـدور آن را  ـ کارفرمایا

در صورتی (از ثبت تقاضاي کارفرما  بعدو سازمان مکلف است  نماینداز سازمان تقاضا قانون  38و  37 وادبا رعایت م

در این مورد، اگر کارفرما بدهی بـرآوري  (رایه نماید مفاصا حساب را صادر و به تقاضاکننده ا) که بدهی نداشته باشد

واریز و مفاصـا حسـاب   به حساب سپرده می تواند این بدهی را به بدهی برآوردي  با حفظ حق اعتراض . داشته باشد

  ).دریافت نماید

  تسهیالت قانونی براي کارفرمایان

کارفرمایان برخی از کارگاه ها تسهیالت و حقوقی و مقررات تامین اجتماعی، براي عالوه بر آنچه ذکر شد، در قوانین 

  :در نظر گرفته شده است که عناوین آنها به شرح زیر است

  صنعتی و فنی ي کارگاه هاي تولیدي،ت حق بیمه سهم کارفرماخـ معافیت از پردا

از  )فهرست و شرایط آن براساس آیین نامه اجرایی مصـوب هیـات دولـت مشـخص شـده اسـت      (برخی از کارگاه ها 

بیمه را دولت به سازمان تامین  نفر کارگر معاف هستند و این میزان حق 5پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 

  .اجتماعی می پردازد
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  ـ تقسیط بدهی ها

سـازمان مـی توانـد ایـن     . کارفرمایان می توانند براي پرداخت بدهی هاي خود به سازمان درخواست تقسیط نمایند

اقسـاط در سررسـید مقـرر    هر یک از  بدیهی است چنانچه. تقسیط نماید با رعایت مقررات مربوطها گونه بدهی ها ر

 50ر مقررات نسبت وصـول آن از طریـق مـاده    ابسازمان برو  تبدیل به حال گردیدهپرداخت نشود باقیمانده اقساط 

  .نماید قانون اقدام می

  با مراحل تشکیل پرونده ) قوقیشخصیت ح(آشنایی کارفرمایان کارگاه هاي تازه تاسیس  ـ

در اداره ثبت شرکت ها، نماینده شرکت باید به منظور بیمه ) شخصیت حقوقی(کارگاه هاي تازه تاسیس پس از ثبت 

شـرکت مراجعـه و مـدارك زیـر را      به محل ثبتکارکنان خود، به نزدیکترین شعبه سازمان تامین اجتماعی  نمودن

  :نمایدجهت تشکیل پرونده به شعبه تحویل 

  تاسیس شرکت آگهیـ 

  .ـ روزنامه رسمی کشور که آگاهی تاسیس شرکت در آن اعالم شده است

  ـ اساسنامه شرکت

  ـ تصویر سند مالکیت یا اجاره محل شرکت

  )مانند اظهارنامه ثبت و موافقت اصولی(ـ سایر مدارك مرتبط با شروع فعالیت و تاسیس شرکت برحسب مورد 

و  یکارگاه کداز دریافت مدارك و انجام مراحل اداري، ضمن تشکیل پرونده و اختصاص شعبه تامین اجتماعی پس 

  .مراتب را به صورت کتبی به شرکت اعالم خواهد نمودارائه رمز اینترنی و موارد مرتبط 

  :از منظر قانون تامین اجتماعی انآن وظایفو کارفرما تعریف   -

کلیه کسانی که . کند بیمه شده به دستور و یا به حساب او کار می کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که: 4ماده 

شوند و کارفرمـا مسـئول انجـام     به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می

  .کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می گیرند

نیز بعهـده دولـت   % 3و سهم کارفرما  % 20سهم بیمه شده،  %7که می باشد % 30ق بیمه نرخ پرداخت ح: 28ماده 

مـازاد بـر    %3مـی بایسـت   کارگاه هاي مشمول قانون کار  ضمناً با توجه به قانون بیمه بیکاري کارفرمایان. می باشد

  .بیمه بیکاري پرداخت نمایندحق به عنوان فوق الذکر  مبالغ

یمه شده براي دو یا چند کارفرما کار کند هریک از کارفرمایان مکلفند به نسـبت مـزد یـا    در صورتی که ب: 31ماده 

یا حقوق او کسر نمایند و به همراه سهم خود به سـازمان   مزدحقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از 

  ) حق بیمه بیشتر نشود مشروط بر اینکه از سقف حداکثر دستمزد مشمول کسر(تامین اجتماعی پرداخت نمایند 

در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم کارگر خودداري نمایـد مسـئولیت پرداخـت بـه عهـده شـخص       : تذکر

  .کارفرما می باشد

قانون تامین اجتماعی هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه هاي مشمول این  37طبق ماده :  37ماده

صورت قطعی یا شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد اعم از اینکه نقل و انتقال به صورت  قانون اعم از این که به

انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق  ،رسمی یا غیررسمی انجام گیرد

د رسمی مکلفند قبـل از تنظـیم سـند    که در این رابطه دفاتر اسنا.بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید

  .این امر را از شعب تامین اجتماعی استعالم نمایند
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روز از تاریخ تحویل استعالم و ثبت آن در دفتر شعبه پاسخ دفترخانه  15سازمان تامین اجتماعی مکلف است ظرف 

در این حالـت کارفرمایـان بایـد    .ددر غیر این صورت دفترخانه ها می توانند اقدام به تنظیم سند نماین را صادر نماید

تضامناً مسـئولیت پرداخـت   متوجه داشته باشند که در صورت عدم رعایت موارد فوق انتقال دهنده و انتقال گیرنده 

  .بدهی هاي حق بیمه را دارند

ر همچنین شهرداري ها، اتحادیه هاي صنفی و اتاق بازرگانی نیز موظفند هنگام صدور جواز کسب یا تمدید یا صـدو 

کارت بازرگانی و مواردي از این قبیل از شعبه تامین اجتماعی مفاصا حساب پرداخت حق بیمـه متقاضـی را تقاضـا    

  .نمایند

در مواردي که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما بایسـتی در  : 38ماده 

مچنـین کارکنـان   هنکـار را متعهـد نمایـد کـه کارکنـان خـود،       قراردادي که منعقد می نماید مقاطعه کـار یـا پیما  

وکارفرما نیز  قانون بپردازد  28در ماده بترتیب مقرر کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را  مقاطعه

ار را درصد کسر نموده و به اضافه آخرین قسط یا حق الزحمه پیمانک 5از هر صورت وضعیت پیمانکار مکلف میباشد 

نماید در آن صـورت کارفرمـا میتوانـد آخـرین     تسلیم  ایشانرا به  38نگهداري نمایند تا مفاصا حساب موضوع ماده 

  .قسط را به پیمانکار پرداخت نماید

ارسـال  حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان لیست و کارفرما مکلف است : 39ماده 

  .دو پرداخت نمای

قانون خودداري کند سازمان می تواند حق  39در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده : 40ماده 

  .نماید بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول

آن  روز فرصت دارد تا در صورت عدم قبول بدهی به 30، برآوردي کار فرما از تاریخ ابالغ بدهی حق بیمه:42ماده 

اعتراض نماید و کتبا آن را تحویل شعبه ذي ربط نموده تا  مراتب در هیأت هاي بدوي تشخیص مطالبات مورد 

  .رسیدگی قرار گیرد 

پس از ابالغ راي هیات تشخیص مطالبات چنانچه حق بیمه مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار  :43ماده 

الغ فرصت دارد تا به بدهی مربوطه اعتراض نماید تا مراتب در هیات تجدید روز از تاریخ اب 20ریال باشد کارفرما 

  .نظر مطرح و مورد رسیدگی واقع گردد

در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات الزم اولیـه را بـراي جلـوگیري از تشـدید     : 65ماده 

اري کتباً به اطالع سازمان برساند در صورتی که کارفرما وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اد

مزبـور را پرداخـت خواهـد    بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه هایی شده باشد سازمان تامین اجتماعی هزینه 

  .نمود

ري در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظتی فنـی و بـروز بیمـا   : 66ماده 

 کلیه هزینه هاي حاصله ،ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاطی الزم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده

قـانون از کارفرمـا    50طبق مـاده  . گیردشده یا افراد تحت تکفل وي تعلق می  از درمان و مستمري که به بیمه اعم

  .مطالبه و وصول خواهد شد
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  ت و پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان و دستمزدهاي مقطوعـ چگونگی تنظیم لیس

و  معمـول دارنـد   را دقـت الزم کارفرمایان محترم بنا به تکلیف قانونی خود موظفند که در تهیـه لیسـتهاي ارسـالی    

  .بدیهی است مسئولیت تکمیل و پیامدهاي آن با کافرما می باشد

تکمیل هر جهت  از بیمه شدگان به تفکیک درج شود و مربوطه می بایست مشخصات هریک لیستهاي سطرهاي در 

و دسـتمزد  ستون باید اطالعات به صورت کامل و صحیح مطابق آنچه در شناسنامه بیمه شده یا کارگر درج گردیده 

  .ثبت شودو مزایاي قانونی دریافتی 

ورت خوانا و چنانچه نام فامیل اولین ستون نام و نام خانوادگی کارگر باید ثبت شود که در این حالت الزم است به ص

داراي پسوند یا پیشوند می باشد حتماً درج شود ستون هاي بعدي شامل مشخصات هویتی کارگر مـی باشـد مثـل    

  ... و غیره  ، عنوان شغلینام پدر کد ملی، شماره شناسنامه،

کارفرمایـان محتـرم مـی     .در این قسمت نیز بخشی یا ستونی به نام شماره بیمه شده می باشد که بسیار مهم اسـت 

دانند که در حال حاضر کلیه شعب تامین اجتماعی به صورت مکانیزه اداره می گردد و در واقع هویت اصلی هر بیمه 

بیمه با این شماره شناسایی می شـود بنـابراین    شده با شماره بیمه شده تعیین می گردد و کلیه سوابق پرداخت حق

تواند در سوابق بیمه شده آثار منفـی داشـته    بسیار مهم است و نقص آن می درج صحیح و دقیق و کامل این شماره

  . باشد

آغاز به کار  هاي ستون هاي بعدي شامل روزهاي کارکرد و ستون دیگر که آن هم بسیار مهم می باشد شامل ستون

بار در هنگامی که ز اهمیت است که کارفرما باید یکئاین دو ستون از آن جهت حا. بیمه شده و ستون ترك کار است

  .کارگر در کارگاه او مشغول به کار گردید ثبت نماید که نشان دهنده تاریخ آغاز به کار کارگر است

ستون ترك کار نیز مربوط به زمانی می شود که کارگر کارگاه را ترك یا اخراج می گردد که در این حالـت کارفرمـا   

و کارگر مربوطه پرداخـت نخواهـد نمـود    ه بعد حق بیمه اي بابت تاریخ آن را در لیست ثبت می نماید و از آن روز ب

  .این اطالعات توسط شعب تامین اجتماعی در سیستم وارد عمل خواهد شد

ستون هاي بعدي مربوط به دستمزد روزانه و ماهیانه می باشد در این قسمت نیز باید توجه داشته باشند که در ماه 

د و حق بیمه نیز بـر همـین اسـاس    وروز محاسبه و پرداخت می ش 31بناي روزه حقوق نیروي انسانی بر م 31هاي 

روز  30روز و اگر سال کبیسه باشد 29روز بر مبناي سی روز و در اسفند هر سال  30کسر خواهد شد و در ماه هاي 

  .می گردد پرداخت

جمـع حقـوق و مزایـاي    ستون بعدي حقوق و مزایا مشمول کسر حق بیمه می باشد که معموالً کارفرمایان محتـرم  

بیمـه بیکـاري    %3و سهم کارفرما حق بیمه  % 20 ،درصد سهم بیمه شده 7مشمول را که از آن حق بیمه به نسبت 

  .می نماینددرج  گرددسهم کارفرما باید محاسبه 

ر غیرمشمول نیـز در لیسـت د  و کارفرمایان عزیز باید توجه داشته باشند ستونی براي جمع حقوق و مزایاي مشمول 

  .نظر گرفته شده که در واقع مربوط به مجموع دریافتی کارگر یا کارمند می باشد

یـا نماینـده او بایـد بـه باجـه       پس از اینکه لیست بدین صورت تکمیل گردید و حق بیمه آن مشخص شـد کارفرمـا  

فیش یا کارگزاري  دریافت وتسلیم لیست به باجه با دریافت شعبه اي که در محدوده آن فعالیت می نماید مراجعه و 

پرداخت حق بیمه را دریافت نماید که فیش مربوطه را به بانک تعیین شده تسلیم و با پرداخت حق بیمه رسید اخذ 

  . خواهند نمود
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نکته قابل توجه این است که بعضاً دیده شده که نمایندگان کارفرما در مواردي متاسفانه لیست را به شعبه تسلیم و 

باشد و فقط فیش  پرداخت حق بیمه خودداري می نمایند که کارفرما نیز از این امر مطلع نمی از لیکنفیش دریافت 

حتماً  یمی بایسترسید لیست را به کارفرما می دهند که در این گونه موارد براي اطمینان خاطر کارفرمایان عزیز  و 

  .دباشدرج شده فیش را کنترل نمایند که پرفراژ بانک و مهر آن در پشت فیش 

با عنایت به اینکه ارسال لیست و پرداخت حق بیمه براي کارفرمایان محترم و سازمان بسیار مهم و از سـویی وقـت   

جهـت افـزایش رضـایتمندي ایـن عزیـزان      زیادي از کارفرمایان گرامی را این مهم به خود اختصـاص داده ،سـازمان   

بسـتر  ه و از سویی پرداخت حق بیمه نیز از طریـق  عملیاتی نمود) اینترنت(دریافت لیست را از طریق غیر حضوري ،

  .می باشد امکانپذیر ي کشوردر بسیاري از بانکها POSو ATM اینترنت،

پس از بحث وظایف کارفرمایان در قبال بیمه شدگان و سازمان اکنون بدین بحث می پـردازیم کـه سـازمان تـامین     

  .ت به دو بخش کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می شوداین تعهدا.اجتماعی چه تعهداتی در قبال بیمه شدگان دارد

  :شناخت کارفرما -

پروانـه کسـب،   : مدارکی را می بایست ارائه نماید شـامل  ـ کارگاهی که داراي اجازه کار از مراجع ذي صالح باشد  1

  .تاسیس یا بهره برداري در این حالت فردي که داراي این مجوز است کارفرما شناخته می شودجواز 

در مواردي که کارفرماي محل طبق مجوزهاي فوق یا داشتن سند رسمی مالکیت، کارگاه خود را به سایر افراد  1-1

انجام گیـرد از تـاریخ   ... العزل وبفروخته یا واگذار نماید اعم از اینکه به صورت رسمی یا عادي، صلح حقوق، وکالت 

  .ماي کارگاه محسوب می شوندکارفر )خریدار یا مستاجر(فروش یا واگذاري، افراد مذکور 

مستاجر از . ه دهدرچنانچه کارفرماي داراي اجازه کار، کارگاه خود را با سایر افراد به صورت رسمی یا عادي اجا 1-2

تاریخ اجاره نامه تا تاریخی که کارگاه را در اختیار دارد بهره بردار و کارفرماي کارگاه محسوب و مسئول انجام کلیـه  

  )...یا بیمه کارکنان حق اعم از ارسال لیست و پرداخت ( یی می باشد تعهدات کارفرما

  :کارگاه هاي فاقد اجازه کار -2

کارگاه فاقد اجازه کار به کارگاه هایی اطالق می گردد که بدون داشتن مجوزهاي ذکر شده دایر شده باشد و در این 

  :ذیل کارفرما خوانده می شوندحالت در یکی از شرایط 

  مالکیت اعم از رسمی، صلح حقوق، عادي و وکالتنامه بالعزل اسناد 2-1

  اسناد اجاره کارگاه اعم از رسمی یا عادي 2-2

  احکام مراجع قضایی مبنی بر مالکیت یا اجاره کارگاه 2-3

در ایـن   فرمـا تایید اتحادیه هاي صنفی یا مجمع امور صنفی مربوطه مبنی بر کارفرمایی و بهره بردار بودن کار 2-4

در غیـر ایـن    رابطه با کارگاه مـذکور پرداخـت گـردد   لت نیز هنگام نقل و انتقال کارگاه باید مطالبات سازمان در حا

  .باشند صورت طرفین قرارداد در قبال پرداخت بدهی مسئول می

  :شرکاي کارگاه از پرداخت حق بیمه در صورت داشتن شرایط ذیل معاف هستند 3-2

درج (کت در پروانه کسـب کارگـاه  اارایه اسناد مالکیت و با درج موضوع شربا ه کار یا در کارگاه هاي داراي اجاز: الف

  )کلمه با رضایت شریک در پروانه کسب

در کارگاه هاي فاقد مجوز کار با ارایه اسناد مالکیت کارگاه و یا ارایه شراکتنامه بـا کارفرمـاي کارگـاه کـه در آن     : ب

  .مدها و هزینه ها و سود و زیان کارگاه شریک باشندافراد در سرمایه و اداره کارگاه و درآ
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  :توجه 

کارفرماي کارگاه تلقی می شوند و چنانچه جواز  متوفی يدر صورت فوت کارفرما در مرحله اول وراث قانونی کارفرما

  .کسب به نام یکی از وراث صادر شود او کارفرما تلقی خواهد شد و سایر وراث سمت کارفرمایی نخواهند داشت

  شناخت کارفرما در ارتباط با اشخاص حقوقی -

  :شخصیت حقوقی استکارفرما داراي 

در اداره ثبـت شـرکت هـا و مالکیـت     قـانونی   کارفرمایان داراي شخصیت حقوقی اشخاصی هستند که طبق موازین

  .صنعتی به ثبت رسیده یا به موجب قوانین خاص موجودیت یافته اند

ررات ثبتی و قانونی و با ارایه اساسنامه و  روزنامه رسمی مبنی بـر تاسـیس آنهـا    تشخیص کارفرمایان مزبور تابع مق

درضمن هرگونه تغییرات کارفرمایی داراي شخصـیت حقـوقی منـوط بـه ثبـت آن در اداره ثبـت       . صورت می پذیرد

قـوقی  در ایـن حالـت شـخص ح   . باشد شرکت ها و مالکیت صنعتی و درج آن در روزنامه رسمی کشور و ارائه آن می

  .مسئول ارسال صورت مزد یا حقوق کارکنان شاغل و پرداخت حق بیمه آنان به سازمان می باشد

  تامین اجتماعیقانون  38قراردادهاي پیمانکاري موضوع ماده  -

از پیمانکـار بخواهـد تـا در پایـان قـرارداد       38در قراردادهاي پیمانکاري، کارفرما مکلف است به منظور اجراي ماده 

درصد از هر صورت وضـعیت بـه اضـافه     5به کارفرما ارایه دهد به این منظور از سازمان اخذ و ساب الزم را مفاصا ح

آخرین قسط را از پیمانکار کسر و نزد خود نگهداري می نماید و پس از ارایـه مفاصـا حسـاب بـه پیمانکـار مسـترد       

  .مینماید

  :نرخ حق بیمه مطرح است عبه طور عام دو نوغیر عمرانی در قراردادهاي پیمانکاري 

درصد  7الف ـ قراردادهاي با مصالح که در این قراردادها مصالح مصرفی به عهده پیمانکار می باشد و نرخ حق بیمه  

درصد از کل رقم ناخالص کار را شامل می گردد که پیمانکـار در طـول    8/7به اضافه بیمه بیکاري می باشد که کالً 

ایان آن به شعب تامین اجتماعی واریز می نماید و در قبال آن مفاصا حساب اخذ خواهـد  اجراي قرارداد و نهایتاً در پ

  .نمود

توضیحاً اضافه می نماید که چنانچه پیمانکار در طول اجراي قرارداد لیست و حق بیمه براي قرارداد مذکور پرداخت 

  .نموده باشد از میزان بدهی پیمانکار در پایان قرارداد کسر خواهد شد

درصد به اضافه بیمه بیکاري می باشد که  15در قراردادهاي بدون مصالح یا خدماتی و کارمزدي نرخ حق بیمه  ب ـ 

درصد از رقم کل ناخالص قرارداد را شامل می گردد که نوع پرداخت و مطالبه و اقـدامات کارفرمـا در    67/16جمعاً 

  .می باشد» الف«قبال پیمانکار مطابق مراتب در بند 

  اي عمرانیقرارداده

  :باشندتوآم زیر قراردادهاي عمرانی به قراردادهایی اطالق می شود که داراي دو شرط 

  .منعقد شدهباشدفهرست بهاي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور قراردادبر اساس ـ 1

از محـل تملـک   تامین گردیده باشد و در واقع   دولتعمرانی ـ تمام یا قسمتی از بودجه قرارداد از محل اعتبارات 2

  .داراي ردیف بودجه باشددارائیهاي سرمایه اي دولت تامین اعتبار شود و 

  :و بستگی به نوع قرارداد تعیین و محاسبه می گرددنرخ حق بیمه در این قراردادها به دو شکل 

درصـد   6/6ه که نرخ حق بیم) ، پل، سد و مواردي از این قبیلسازي  مثل جاده(ی عملیاتی یالف ـ قراردادهاي اجرا 

درصد به عهده کارفرما می باشد که در پایان هر صورت  5درصد آن به عهده پیمانکار و  6/1می باشد که از این نرخ 

  )توسط ذیحساب یا کارفرما(وضعیت مبالغ مذکور تعیین و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می گردد 
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درصد اسـت کـه از درصـد مـذکور      6/15اردادها نرخ حق بیمه و نظارتی که در این قر اي  ب ـ قراردادهاي مشاوره 

درصد به عهده ذیحساب یا کارفرما است که در پایان هر صـورت حسـاب    12و ) پیمانکار(درصد به عهده مشاور 6/3

  .تعیین و کسر که به حساب تامین اجتماعی واریز می شود

اغل در قرارداد را ارسال می نماید و نیازي به پرداخت در قراردادهاي عمرانی پیمانکار صرفاً لیست کارکنان ش: توجه

  .حق بیمه ندارد

و مبالع حق بیمه می بایستی توسط ذیحساب طرح یا کارفرماي طرح از هر صورت وضعیت یا صورت حساب کسر و 

  .به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز گردد 

  آشنایی پیمانکاران با مراحل تشکیل پرونده بیمه اي؟

کند، رعایت موارد زیر  به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میاردي که  کارفرما، انجام کار را به صورت مقاطعه در مو

  :ضروري است

را متعهد می نماید که کارکنان خود و همچنـین  ) مقاطعه کار(در متن قرارداد، پیمانکار ) واگذارنده کار(ـ کارفرما 1

  .امین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را بپردازدکارکنان پیمانکار فرعی را نزد سازمان ت

درصد مبلغ ناخالص کارکرد را از هر صورت وضعیت مقاطعه کار، کسر کند و نـزد   5باید ) واگذارنده کار(ـ کارفرما 2

  .خود نگه دارد

واقع (تامین اجتماعی  به شعبه سازمان) یا پیمانکار(ـ پس از انعقاد قرارداد، یک نسخه از آن باید به وسیله کارفرما 3

  .تحویل گردد) اجراي پروژهدر محل 

را و ردیف پیمـان   ـ شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت قرارداد، براي کارگاه تشکیل پرونده داده و شماره کارگاه4

  .اختصاص می دهد

بـا   و نمـوده گاه تهیـه  فعالیت کارـ سرانجام، پیمانکار صورت دستمزد و مزایاي کارکنان شاغل در طرح را در دوره 5

  .به شعبه محل اجراي پروژه تحویل نمایدتائید دستگاه نظارت کارفرما 

فیش دریافتی بابت حق بیمه ماهانه کارکنان طبق لیست ارسالی را قبل از سپري شدن شده مهلـت قـانونی بـه    ـ 6

  .حساب سازمان واریز نماید

  .سوي شعبه تامین اجتماعی نزد کارفرما باقی خواهد ماند درصد تا هنگام ارایه مفاصا حساب از 5ضمنا قسط آخر و 

  

  جدید درآمد 14بخشنامه 

  حوزه معاونت فنی و درآمد

نحـوه محاسـبه و وصـول و    (دستورالعمل حق بیمه قراردادهاي پیمانکاري و مهندسین مشاور : موضوع

  )صدور مفاصا حساب

  :مقدمه

ارگران شاغل درفعالیت هاي پیمانکاري، جـزو اولـین گـروه    ، ک1332با تشکیل سازمان بیمه هاي اجتماعی در سال 

بنا به موقعیت هاي زمانی در زمینه نحوه محاسبه و وصول حق . هایی بوده اند  که تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند

بیمه کارکنان شاغل در قراردادهاي پیمانکاري، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي متعددي صادر شده است کـه بعضـاً   

  . اي مدت زمان معین و برخی همچنان از قابلیت اجرایی برخوردار استرب
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از این رو کلیه بخشنامه و دستورالعمل هاي پیمانکاري با توجه به قوانین و مقررات و تصویب نامه هاي شوراي عالی 

امه هـا و  تامین اجتماعی مورد بازنگري قرار گرفته و پس از حذف زوائـد ایـن دسـتورالعمل جـایگزین کلیـه بخشـن      

  .دستورالعمل هاي صادره قرار می گیرد

  مواد قانونی: فصل اول

  :قانون تامین اجتماعی 38ـ ماده 1

در مواردي که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادي کـه  

همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و 

پرداخـت  . قانون تامین اجتمـاعی بپـردازد   28تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 

از طرف سازمان خواهد بود در مـورد  پنج درصد بهاي کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصا حساب 

ارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخـت نماینـد معـادل    پیمانک

  .حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد

ه هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسـئول پرداخـت حـق بیمـ    

از پیمانکـار   مقرر و خسارت مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت مـی نمایـد  

  .مطالبه و وصول کند

  ـ نحوه احتساب حق بیمه پیمان هاي طرح هاي عمرانی

عـالی  شـوراي   143و  129ماخذ حق بیمه کلیه قراردادهاي مشمول ضوابط طرح هاي عمرانـی براسـاس مصـوبات    

  :به بعد به شرح زیر می باشد 16/4/63تامین اجتماعی از تاریخ 

درصـد بـه عنـون حـق بیمـه       6/1درصد ناخالص کارکرد به عالوه  14ـ حق بیمه قراردادهاي مشاوره اي مقطوعاً 1

  ) ددرص 12درصد و سهم کارفرما  6/3سهم پیمانکار (درصد ناخالص کارکرد می باشد  6/15بیکاري جمعاً به میزان 

درهـم درصـد بـه عنـوان      6درصد ناخالص کارکرد به عالوه  6مقطوعاً ) اجرایی(ـ حق بیمه قراردادهاي پیمانکاري 2

درصـد سـهم    5درصـد سـهم پیمانکـار و     6/1(ناخالص کـارکرد مـی باشـد    درصد  6/6بیمه بیکاري جمعاً به میزان 

  )کارفرما

  .محاسبه می گردد 2و  1درج در بند به شرح من 6/5/69ـ حق بیمه بیکاري از تاریخ  1تذکر 

شوراي عالی تامین اجتماعی در صورتی که پیمانکاران مجـري   18/5/66مورخ  4409ـ طبق مصوبه شماره   2تذکر 

قراردادهاي مشمول طرحهاي عمرانی بخشی از اجراي عملیات موضوع پیمان را طی قـرارداد بـه پیمانکـاران فرعـی     

تعلق به قرارداد اصلی پرداخت شود، وصول حق بیمه بابت قرارداد پیمانکار فرعـی  واگذار نمایند چنانچه حق بیمه م

  .منتفی خواهد بود

  : مجلس شوراي اسالمی 26/2/72قانون تامین اجتماعی مصوب جلسه مورخ  38تبصره الحاقی به ماده 

مکلفنـد مطالبـات   ) سابق(قانون بیمه هاي اجتماعی  29قانون تامین اجتماعی و  38ماده   کلیه کارفرمایان موضوع

سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسان مشاوري که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیـق یـا فسـخ    

قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجراي قرارداد و ارایه مفاصا حسـاب  

ه اند را ضمن اعالم فهرست مشخصات مقاطعه کـاران و مهندسـان مشـاور از    نمودنسازمان تامین اجتماعی مراجعه 

  . درصد کل کار و آخرین قسط نگهداري شده به این سازمان پرداخت نمایند 5محل 
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قانون تامین اعالم  43میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و براساس آراي هیات تجدیدنظر موضوع ماده 

ت و پـنج روز تعیـین گردیـده    سهت واریز مورد مطالبه توسط واگذارندگان کار حداکثر بیمهلت مقرر ج. خواهد شد

  .است

در مواردي که نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی می توانـد بـه پیشـنهاد هیـات مـدیره و      :قانون  41ماده 

متعلقـه را بـه همـان نسـبت     تصویب شوراي عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حـق بیمـه   

  )قراردادهاي پیمانکاري (.مطالبه و وصول نمایند

  طبقه بندي قراردادها: فصل دوم

  :قانون تامین اجتماعی از نظر احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می گردند 38قراردادهاي مشمول ماده 

  قراردادهاي مشمول ضوابط طرح هاي عمرانی: بخش اول

  ي غیرعمرانیقراردادها: بخش دوم

  موارد خاص قراردادهاي غیرعمرانی: بخش سوم

  :قراردادهاي مشمول ضوابط طرح هاي عمرانی: بخش اول

  شرایط الزم: الف

قراردادهایی مشمول ضوابط طرح هاي ) پیوست شماره یک(شوراي عالی تامین اجتماعی  143و  129طبق مصوبات 

  :دارا باشندعمرانی تلقی می گردند که دو شرط زیر را تواماً 

یا ضوابط تیپ سازمان مزبـور  ) قراردادهاي پیمانکاري(ـ قرارداد براساس فهرست بهاي پایه سازمان برنامه و بودجه 1

  .منعقد شده باشد) قراردادهاي مشاوره اي(

  .ـ بودجه طرح از محل اعتبارات عمرانی دولت تامین شده باشد 2

   .تماعی خواهد بودشوراي عالی تامین اج 143و  129مشمول مصوبات 

  :مجوزهاي خاص: ج

سازمان صـنایع دفـاع، قراردادهـاي تسـطیح و آمـاده سـازي       عمرانی هاي قراردادهاي پیمانکاري و مشاوره اي طرح 

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و  سازمان تـامین   قراردادهاي ساختمانی اراضی وزارت مسکن و شهرسازي، 

در صورتی که قرارداد، براساس فهرست بها و ضـوابط  ) صرف نظر از محل تامین اعتبار پروژه(اجتماعی با پیمانکاران 

شـوراي عـالی    143و  129سازمان برنامه و بودجه منعقد شده باشد از نظر احتساب حـق بیمـه مشـمول مصـوبات     

  .خواهند بودسازمان 

  :قراردادهاي غیرعمرانی: بخش دوم

  الف ـ مشمولین 

کلیه قراردادهاي فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرح هاي عمرانی، قراردادهاي غیرعمرانی تلقی شده و حق بیمـه  

  .این قبیل قراردادها برابر مقررات و مصوبات شوراي عالی تامین اجتماعی به شرح آتی محاسبه و وصول می گردد

  ب ـ نحوه و چگونگی احتساب حق بیمه

  .شوراي عالی تامین اجتماعی به شرح زیر می باشدنحوه احتساب قراردادهاي غیرعمرانی با توجه به مصوبات 

در مورد قراردادهاي فوق به لحاظ اینکه در حال حاضـر تقریبـاً تمـامی ایـن     : 65ـ قراردادهاي منعقده قبل از مهر 1

ده است، نیاز به توضیح نیست و صرفا جدول ضرایب مربوطه جهت استفاده احتمالی ضـمیمه  قراردادها به اتمام رسی

  :فرمول محاسبه حق بیمه قرارداد به ترتیب زیر است) 2پیوست شماره . (است

)27 % ضریب دستمزد عملیات قرارداد  حق بیمه قرارداد= کل ناخالص کارکرد(  
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  )231/70لغایت  65ـ قرادادهاي منعقده از مهر 2

منعقد شده اند با توجه به نوع عملیات قرارداد در  23/1/70لغایت  1/7/65ضریب دستمزد قراردادهایی که از تاریخ 

  .که در صورت نیاز می توانند به آن رجوع نمایند) 3پیوست شماره (فصل تعیین گردیده است  6

  :فرمول محاسبه حق بیمه قرارداد به ترتیب زیر است

)27 % زد عملیات قراردادضریب دستم  حق بیمه قرارداد= کل ناخالص کارکرد(  

  به بعد 24/1/70ـ قراردادهاي منعقده از 3

شوراي عـالی تـامین اجتمـاعی، ضـرایب     ) 5و  4پیوست هاي شماره ( 7/9/73و  24/1/70به موجب مصوبات مورخ 

رفتـه شـده اسـت کـه ایـن امـر       واحدي همانند طرح هاي عمرانی براي محاسبه قراردادهاي غیرعمرانـی در نظـر گ  

به استناد مصـوبه  . تسهیالت زیادي را در جهت وصول حق بیمه و صدور مفاصا حساب پیمانکاران فراهم آورده است

حق بیمه قراردادهاي پیمانکاري و مهندسین مشاور از تاریخ مذکور به بعد با توجه به تعهد طرفین و  24/1/70مورخ 

  .حاسبه می گرددنحوه اجراي کار به ترتیب زیر م

حق بیمه قراردادهایی که در اجراي آنها تهیه مصالح مصرفی کالً به عهده و هزینـه پیمانکـار مـی باشـد و یـا       -1-3

موضوع قرارداد ارایه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید که کالً به صورت مکانیکی انجام گیرد به میزان هفت درصد 

  )24/1/70دوم مصوبه مورخ  موضوع ماده(ناخالص کل کارکرد باشد 

)7 %  حق بیمه= کل ناخالص کارکرد(  

)
9

1
  )بیمه بیکاري= اصل حق بیمه  

حق بیمه کلیه قراردادهاي دستمزدي و خدماتی غیرمکانیکی به میزان پانزده درصد ناخالص کل کارکرد مـی   -2-3

  .باشد

)15 %  حق بیمه= کل ناخالص کارکرد(  

)
9

1
  )بیمه بیکاري= اصل حق بیمه  

در مواردي که تهیه قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانکار و قسمتی به عهده و هزینه واگذارنده کار می  -3-3

 3-1باشد، ارزش مصالح واگذاري به پیمانکار به ناخالص کل کار افروده مـی شـود و سـپس حـق بیمـه طبـق بنـد        

  .گرددمحاسبه می 

قیمت تجهیزات وارده از خارج از کشور که پیمانکاران از طریق گشایش اعتبار اسنادي خریـداري مـی نمایـد     -4-3

تاسیسات، ماشین آالت، مشمول کسر حق بیمه نمی باشد، همچنین قیمت مصالح انحصاري، اختصاصی، آسانسور و 

در قرارداهـاي دوخـت و   گذارندگان کار است، پارچـه  آهن آالت در قراردادهاي سوله سازي که تهیه آن در اختیار وا

دوز و آسفالت در قراردادهاي جاده سازي و آسفالت کاري، موکت و کـف پـوش و کابینـت در صـورتی کـه توسـط       

کارفرما تهیه و به صورت رایگان به پیمانکار تحویل شود به عنوان مصالح واگذاري تلقی نشده و قیمت آنها بـه کـل   

  .گردد کارکرد اضافه نمی

بـا  (در مواردي که موضوع قرارداد ارایه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید قسمتی از کار به صورت مکانیکی  -5-3

و قسمتی به صورت دستی انجام گیرد در این حالـت حـق بیمـه    ) وسایل و ماشین آالت مکانیکی متعلق به پیمانکار

محاسـبه مـی    دستی بماخذ پانزده درصـد  ) درصد(خش مکانیکی به ماخذ هفت درصد و حق بیمه ب) درصد(بخش 

  .گردد
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. کرایه در اختیار پیمانکار قرار گیـرد چنانچه وسائل و ابزار مکانیکی توسط واگذارنده کار تهیه و بدون دریافت : تذکر

ماخذ  هو ب 24/1/70در این حالت نیز با توجه به دستمزدي بودن کار حق بیمه آن کالً طبق ماده اول مصوبه مورخ 

  .پانزده درصد محاسبه خواهد شد

ماخذ احتساب حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور طرف قرارداد با  24/1/70مصوبه مورخ  6طبق تبصره  -6-3

بنیاد مسکن انقالب اسالمی یک درصد کمتر از درصدهاي قید شده در مـاده اول و دوم مصـوبه مـذکور بـوده و بـه      

و  بابت حق بیمه% 6و % 14ترتیب 
9

1
  .آن به عنوان حق بیمه بیکاري محاسبه می گردد 

در مواردي که تهیه و طراحی و خرید تجهیزات در خارج از کشـور صـورت گرفتـه و تـامین بهـاي آن نیـز از         -7-3

نصـب و  طریق اعتبار اسنادي باشد و فقط عملیات نصب آنها در داخل کشور باشد چنانچـه عملیـات پـروژه شـامل     

کارهاي ساختمانی و دیگر عملیات مرتبط با آن بوده و تامین سایر مصالح برعهده پیمانکار باشد حق بیمه بـا ماخـذ   

هفت درصد کارکرد داخل ایران و در صورتی که عملیات پروژه صرفاً نصب تجهیزات باشد با توجه به نحوه انجام آن 

حق بیمه آن حسب مورد طبق ماده اول و دوم مصـوبه مـورخ   ) دستیمکانیکی یا غیرمکانیکی و یا تواماً مکانیکی و (

  .و به شرح فوق محاسبه می گردد 24/1/70

قرارداد به پیمانکاران فرعی و گذار نماید حق در مواردي که پیمانکار اصلی بخشی از عملیات پروژه را با انعقاد  -8-3

در پیمان طبق ضوابط محاسبه و وصـول و بـه هنگـام     بیمه پیمانکاران فرعی نیز با توجه به تعهدات طرفین مندرج

  .احتساب حق بیمه پیمانکار اصلی معادل کارکرد پیمانکار فرعی از کارکرد پیمانکار اصلی کسر می گردد

آن دسته از نهادها و سازمان ها و وزارتخانه هایی که کارکنان آن مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تـامین   -9-3

در صورتی که با انعقاد قرارداد با سایر موسسات وزارتخانه و سازمان ها اقدام بـه انجـام کـار بـه      اجتماعی می باشند

صورت پیمانکاري نمایند، چنانچه ارگان هاي مذکور گواهی نمایند که کار موضوع قرارداد منحصـراً توسـط پرسـنل    

بـه محاسـبه و وصـول حـق بیمـه       می باشند انجام گرفته است، لزومی رسمی آنها که مشمول قانون حمایتی خاص

  .قراردادهاي آنها براساس تصویبنامه مذکور نخواهد بود

بدیهی است این قبیل پیمانکاران باید لیست و حق بیمه کلیه پرسنل روزمزد و غیررسمی شاغل در اجراي پیمان را 

در هر . مه آنان خواهد بودبه سازمان تسلیم و پرداخت نمایند و صدور مفاصا حساب قرارداد منوط به پرداخت حق بی

  .شوراي عالی تامین اجتماعی باشد  38حال واگذارنده کار ملزم به رعایت ماده 

در مورد قراردادهایی که تمام یا قسمتی از کارکرد آنها به ارز می باشد، با توجه بـه قیمـت ارز پـیش بینـی      -11-3

  .می گیرد حق بیمه قرارشده در قرارداد معادل ریالی آن محاسبه و سپس مبناي احتساب 

  حاالت خاص قراردادهاي غیرعمرانی: بخش سوم

  .الف ـ پیمانکارانی که داراي کارگاه تولیدي، صنعتی و فنی می باشند

شوراي عالی تامین اجتماعی نحوه احتساب حق بیمه پیمانکارانی که داراي کارگـاه   7/9/73به موجب مصوب مورخ 

موضوع عملیات قراردادهاي منعقده می باشند و امور اجرایی پیمان ها در کارگاه  صنعتی، فنی و تولیدي در ارتباط با

ضمناً اینگونه قراردادها در محـل شـعبه مربـوط بـه کارگـاه پیمانکـار       : به شرح ذیل خواهد بود. آنها انجام می گردد

  .متمرکز و مفاصا حساب هر پیمان نیز به تفکیک از همان شعبه صادر می گردد

  قوقیـ اشخاص ح1

در این . درصورتی که پیمانکار شخص حقوقی و داراي دفاتر و اسناد قانونی بوده و دفاتر آن مورد تایید سازمان باشد

  . صورت با وصول حق بیمه طبق گزارش بازرسی از دفاتر صدور مفاصا حساب قرارداد بالمانع می باشد
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ران را در اولویت قرار داده چنانچه پیمانکار قبل از انجام پیمانکااز دفاتر قانونی این قبیل شعب مکلفند انجام بازرسی 

بازرسی از دفاتر قانونی نیاز به صدور مفاصا حساب قرارداد داشته باشد با رعایـت مـوارد زیـر صـدور مفاصـا حسـاب       

  .قرارداد بالمانع خواهد بود

رگونه بدهی قطعی بوده و یا آن را محتویات پرونده هاي مطالباتی کارگاهی و دفاتر مرکزي فاقد هپیمانکار طبق 1-1

پرداخت نماید و تعهدنامه مبنی برداشتن دفاتر قانونی و ارایه آن به سازمان و پرداخت حق بیمه طبق دفاتر قانونی را 

  .که به امضاي مجاز و مهر شخص حقوقی ممهور گردیده به سازمان ارایه نمایند

اتی کارگاهاي و دفتر مرکزي داراي بدهی قطعی بوده و تمکـن  در مواردي که پیمانکار طبق پرونده هاي مطالب 2-1

را  24/1/70نداشته باشد چنانچه معادل حق بیمـه قـرارداد طبـق مصـوبه مـورخ      ) نقدا(پرداخت را به صورت یکجا 

را نیز ارایه و همچنین مانده بدهی را تقسیط نماید در ایـن صـورت نیـز صـدور     » 1«پرداخت نماید و تعهدنامه بند 

  .ا حساب قرارداد بالمانع خواهد بودمفاص

در مواردي که پیمانکار فاقد دفاتر قانونی بوده یا دفاتر قانونی ارایه شده مورد تاییـد سـازمان قـرار نگیـرد و یـا       3-1

حـق  تـامین اجتمـاعی   قـانون   102دفاتر خود را در اختیار سازمان قرار ندهد در این صورت باید ضمن رعایت ماده 

محاسبه گردد که در این حالت چنانچـه پیمانکـار بابـت کارکنـان شـاغل در       24/1/70نامه مورخ طبق تصویب بیمه

کارگاه تولیدي، فنی و صنعتی خود در دوره اجراي قرارداد حق بیمه پرداخت نموده باشد باید از حق بیمه محاسـبه  

  .شده بابت قرارداد کسر و مانده مطالبه و وصول گردد

  ـ اشخاص حقیقی2

ورتی که پیمانکار داراي کارگاه تولیدي، صنعتی و فنی در زمان اجراي قـرارداد در شـعبه سـازمان داراي    در ص 1-2

پرونده مطالباتی بوده و لیست کارگران شاغل در کارگاه را ارسال و یا توسط سازمان از کارگاه بازرسی به عمل آمده 

ه فاقـد هرگونـه بـدهی قطعـی بـوده و یـا آن را       باشد در این صورت چنانچه طبق محتویات پرونده مطالباتی کارگـا 

  .باشد پرداخت نماید صدور مفاصا حساب قرارداد آنها بالمانع می

در مواردي که پیمانکار تمکن پرداخت نقدي بدهی طبق پرونده مطالباتی را نداشته باشد چنانچه معادل حـق   2-2

ده بدهی را تقسیط نمایـد در ایـن صـورت نیـز     را پرداخت و همچنین مان 24/1/70بیمه قرارداد طبق مصوبه مورخ 

  .صدور مفاصا حساب قرارداد بالمانع است

در مواردي که پیمانکار فاقد پرونده مطالباتی در شعب سازمان و یا فاقد بازرسی و ارسال لیست در دوره اجراي  3-2

  .ه و وصول گرددمحاسب 24/1/70نامه مورخ  قرارداد باشد می بایستی حق بیمه قرارداد وي طبق تصویب

  ب ـ قراردادهاي خرید و فروش

ـ قراردادهاي خرید و فروش اجناس، مواد و تجهیزات که نیاز به انجام کار اضافی نباشد و موضوع قرارداد منحصـراً  1

  . خرید یا فروش باشد مشمول کسر حق بیمه نبوده و صدور مفاصا حساب بدون وصول حق بیمه بالمانع خواهد بود

قرارداد ساخت یا فروش ) اعم از حقیقی یا حقوقی(ي که پیمانکار داراي کارگاه تولیدي ـ صنعتی و فنی ـ در موارد2

نماید، درمورد قسمت ساخت طبق بند الف و در  اجرا همراه با حمل و نصب ) ساخت در کارگاه وي انجام می شود(

عمل خواهد  24/1/70وبه مورخ مورد فروش حق بیمه اي تعلق نخواهد گرفت و در خصوص حمل و نصب طبق مص

  . شد

در ضمن چنانچه واگذارندگان کار میزان کارکرد حمل و نصب را مشخص ننمایند حق بیمه نسبت بـه کـل کـارکرد    

  .اعم از ساخت یا فروش و حمل و نصب کال طبق مصوبه مذکور محاسبه خواهد شد

  :قراردادهاي گازرسانی 
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 7با ماخذ  24/1/70ازرسانی به طور کلی طبق ماده دوم مصوبه، مورخ قراردادهاي احداث شبکه هاي گـ حق بیمه 1

  .درصد محاسبه می گردد

به طور کلی خدمات تلقی و بـا توجـه بـه اسـتفاده از ماشـین آالت و      ): نصب علمک(ـ قراردادهاي نصب انشعابات 2

مـی   24/1/70ه مـورخ  دستگاه هاي جوشکاري و بعضاً کمپرسور و دستگاه هاي حفاري مشمول ماده چهـارم مصـوب  

درصد عملیات  30درصد و  7درصد عملیات مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به ماخذ  70باشد و به این ترتیب که 

  .درصد محاسبه می گردد 15غیرمکانیکی تلقی و حق بیمه آن به ماخذ 

منعقد شده باشـد  ) لمکع(ـ قراردادهاي نصب رگالتور چنانچه قرارداد مربوطه جداگانه و مستقل از نصب انشعاب 3

و حق بیمـه آن طبـق مـاده اول مصـوبه مـورخ       تلقی  در این صورت با توجه به نوع کار کالً خدماتی و غیرمکانیکی

  . درصد محاسبه می گردد 15با ماخذ  24/1/70

  ي و نگهداري فضاي سبزرقراردادهاي خدمات شه: د

رکرد به عنوان کارکرد مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به درصد از ناخالص کا 70در این گونه قراردادها نیز معادل 

درصد از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد غیرمکانیکی تلقی  و حق بیمه آن بـه ماخـذ    30درصد و معادل  7ماخذ 

  .درصد محاسبه و وصول می گردد 15

  قراردادهاي طراحی و ساخت نرم افزار و ارایه خدمات رایانه اي: ه

، طراحی و ساخت نرم افزار و سیسـتم هـاي مختلـف    )رایانه(موضوعات آن تهیه و نصب سخت افزار  قراردادهایی که

عملیاتی و اطالعاتی و پشتیبانی نرم افزاري و تعمیر و نگهداري آنها می باشد، در صورتی که پیمانکار مربوطه داراي 

  .شخصیت حقوقی باشد طبق بند الف این بخش عمل می گردد

  : سابرسی قراردادهاي ح: و

قراردادهـاي   هیـات مـدیره سـازمان احتسـاب حـق بیمـه        2/4/78مـورخ   4112/1100با توجه به مصـوبه شـماره   

  .حسابرسی به ترتیب ذیل خواهد بود

  قراردادهاي حسابرسی

با توجه به نوع فعالیت موسسات حسابرسی و انجام کار موضوع قراردادهایی که موسسات مذکور به عنـوان پیمانکـار   

جري منعقد می نمایند، توسط کارکنان آنها انجام می گیرد چنانچه موسسات مزبور لیست و حق بیمه کارکنـان  یا م

خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت نمایند و داراي دفاتر قانونی باشند و آن را جهت انجام حسابرسی 

ی آنها حق بیمه محاسبه و پس از وصـول مفاصـا حسـاب    در اختیار سازمان قرار دهند براساس بازرسی از دفاتر قانون

  .قراردادهاي آنان صادر می گردد

  احتساب جرایم قراردادهاي پیمانکارينحوه 

  :جرایم ارسال لیست: بخش اول

  :ضوابط ارسال لیست در مورد قراردادهاي مشمول طرح هاي عمرانی و غیرعمرانی یکسان و به ترتیب زیر می باشد

کارکنان شاغل در اجراي قرارداد در تمام یا برخی از مـاه هـاي دوره اجـراي    ) صورت مزد و حقوق(ـ ارسال لیست 1

قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جـرایم نقـدي از کارفرمایـان     39مهلت مقرر به منزله اجراي ماده در قرارداد 

خت جریمه تاخیر و یا عـدم ارسـال   از سوي پیمانکار محسوب و پیمانکار مربوطه مشمول پردا 9/5/73مصوب مورخ 

  .لیست نخواهد بود

بدیهی است لیست ماه هایی که با تاخیر ارسال می گردد مشمول جریمه تاخیر بر مبناي حق بیمه ماه مربوطه  1-1

  .می باشد
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طور  می شود بایستی به از دریافت لیست هایی که بیش از یک ماه تاخیر داشته و یا بعد از خاتمه عملیات ارایه 2-1

  .کلی خودداري گردد

شرکت الف مجري قرارداد منعقده با وزارت رفاه و ترابري لیست کارکنان شاغل در اجراي پیمان مزبور مربوط : مثال

بنابراین لیست آبان ماه در مهلت بوده و . به شعبه ذیربط تسلیم نموده است 25/9/79را در تاریخ  79به مهر و آبان 

لیست مهر ماه با تاخیر ارسال شده و مشمول جریمه می باشد که برابر دستور العمـل   مشمول جریمه نبوده و لیکن

  .می گردد   جرایم و مصوبه مذکور محاسبه و مطالبه 

به سازمان خودداري ) ظرف مهلت قانونی(در قرارداد ـ پیمانکارانی که به طور کلی از ارسال لیست کارکنان شاغل 2

لیست بر مبناي کل حق بیمه قرارداد خواهند بود و هنگام محاسـبه حـق بیمـه،    نمایند مشمول جریمه عدم ارسال 

  .جریمه مذکور نیز محاسبه و از آنان مطالبه و وصول می گردد

  :مثال

از ارسال لیست ) به مدت سه ماه(شرکت ب در اجراي قرارداد خود با آموزش و پرورش در طول دوره اجراي قرارداد 

و در پایان عملیات اصـل حـق بیمـه    . ل در اجراي پیمان مزبور خودداري نموده استحقوق و دستمزد کارکنان شاغ

  :ریال محاسبه و جریمه لیست آن نیز به شرح زیر احتساب و مطالبه می گردد2350000به میزان بیمه بیکاري 

235000 =10 %2350000  

خت حق بیمه براي سال هاي بعـد  محاسبه و در صورت عدم پردا) براي یک سال(جریمه لیست فقط یک بار : توجه

  .اضافه نخواهد شد

  :بخش دوم ـ جریمه تاخیر پرداخت حق بیمه

ـ در مورد آن دسته از پیمانکارانی که حق بیمه مستند به لیست هاي ارسالی را در دوره اجراي قـرارداد پرداخـت   1

ربوطه توسط واگذارنده کار در می نمایند و همچنین در مورد قراردادهاي مشمول طرح هاي عمرانی که حق بیمه م

طول اجراي قرارداد از صورت وضعیت و صورتحساب هاي پیمانکار و مهندس مشاور کسر و به سازمان پرداخت مـی  

  . گردد

باشد، از تـاریخ ابـالغ، پیمانکـار حـداکثر      هچنانچه پس از محاسبه حق بیمه طبق ضوابط مربوطه، مانده بدهی داشت

  . نده بدهی را پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن را با توافق سازمان بدهدظرف سی روز فرصت دارد، ما

توجه خواهند داشت که جریمه تاخیر تادیه در این حالـت بـر   . در غیر این صورت مشمول جریمه تاخیر خواهند بود

  .مبناي کل مانده بدهی محاسبه و وصول می گردد

  :مثال

شوراي عـالی تـامین    6/4/77گاز ایران با رعایت تصویبنامه مورخ  شرکت ج در اجراي قرارداد منعقده با شرکت ملی

. اجتماعی لیست حقوق و دستمزد کارکنان شاغل در اجراي عملیات پیمان را به شعبه ذیربط تسـلیم نمـوده اسـت   

پس از خاتمه عملیات براساس مقررات جاري حق بیمه متعلقه نسبت به کارکرد اعالم شده محاسبه و پس از کسـر  

شرکت . مطالبه گردیده است) شامل اصل حق بیمه و بیمه بیکاري(ریال مانده بدهی  4500000غ واریزي مبلغ مبال

مذکور ظرف سی روز از تاریخ ابالغ مانده بدهی مذکور اقدامی جهت پرداخت مـورد مطالبـه بـه عمـل نیـاورده لـذا       

  .جریمه تادیه متعلقه به شرح ذیل محاسبه و مطالبه می گردد

  4500000% 2 داد ماههاي تاخیرضربدر تع

  



 ١٩

در طول دوره اجراي قـرارداد اصـالً لیسـت    (فوق هستند  1ـ در مورد آن دسته از پیمانکارانی که فاقد شرایط بند 2

حق بیمه متعلقـه بـا احتسـاب  جریمـه     ) در دوره اجراي قرارداد هستندنداده اند، همچنین فاقد پرداخت حق بیمه 

در این حالـت  . و به پیمانکار اعالم می گرددمحاسبه براي یکسال ) نسبت به کل بدهی(لیست و جریمه تاخیر تادیه 

چنانچه پیمانکار ظرف سی روز از تاریخ اعالم بدهی آن را پرداخت ننماید و یا ترتیـب واریـز آن را ندهـد عـالوه بـر      

  .محاسبه و مطالبه می گرددماههاي بعدي نیز ) تاخیر تادیه(جرایم اعالم شده جریمه 

 50موضـوع مـاده   (در هر حالت چنانچه کل مطالبات سازمان به صورت یکجا و قبل از ابالغ برگ الزم االجرا : توجه

  .از جرایم متعلقه بخشوده خواهد شد% 40به حساب سازمان واریز گردد ) قانون تامین اجتماعی

  وظایف واگذارندگان کار، پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی: فصل چهارم

پیمانکاران و سازمان در راستاي اجراي ) واگذارنده کار(قانون تامین اجتماعی وظایف کارفرمایان  38ا توجه به ماده ب

  :قانون تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد

  در قبال سازمان) واگذارندگان کار(وظایف کارفرمایان : بخش اول

بیمـه  در اجراي پیمان ها را نـزد سـازمان تـامین اجتمـاعی     ـ پیمانکاران را موظف نمایند که نیروي انسانی شاغل 1

در مهلـت مقـرر بـه سـازمان ارسـال و       39و  28نمایند و لیست و حقوق و دستمزد و حق بیمه مقرر را برابر مـواد  

  .پرداخت کنند

  .ـ همزمان با ابالغ قرارداد به پیمانکاران یک نسخه از آن را به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند2

ـ پنج درصد در هر صورت وضعیت یا صورتحساب پرداختی به پیمانکـاران را کسـر و نگهـداري و پرداخـت مبـالغ      3

  .مکسوره و آخرین قسط پیمانکاران را موکول به صدور مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی نمایند

را به سازمان تامین اجتماعی اعـالم  .. ..در خاتمه کار اطالعات مورد نیاز شامل میزان کل کارکرد، تاریخ خاتمه و ـ 4

  .و پیمانکاران را جهت اخذ مفاصا حساب به سازمان راهنمایی نمایند

قانون تامین اجتمـاعی چنانچـه یـک سـال از پایـان بـا تعلیـق و یـا فسـخ           38ـ در اجراي تبصره الحاقی به ماده 5

حساب سازمان تامین اجتماعی به واگذارنـدگان کـار   قراردادهاي پیمانکاري بگذرد و پیمانکاران اقدام به ارایه مفاصا 

ننماید و پیمانکاران از بابت حق بیمه پیمان ها به سازمان تامین اجتماعی بدهکار و بدهی در مرحله قطعی باشد بـا  

روز از تاریخ ابالغ بدهی پیمانکاران را به  25اعالم مراتب به واگذارندگان کار، موظف می باشند حداکثر ظرف مهلت 

  .درصد و آخرین قسط به حساب سازمان واریز نمایند 5میزان 

ـ در صورت عدم رعایت مراتب اشاره شده در بندهاي فوق مسئولیت پرداخت حق بیمـه مقـرر و متفرعـات آن بـه     6

  .عهده واگذارندگان کار خواهد بود

  وظایف پیمانکاران در قبال سازمان تامین اجتماعی: بخش دوم

  .قراراداد منعقده با کارفرمایان به شعبه تامین اجتماعی محل اجراي قراردادـ ارایه یک نسخه از 1

برابر ماده ) اعم از عمرانی و غیرعمرانی(ـ ارسال صورت مزد یا حقوق و دستمزد شاغالن در قراردادهاي پیمانکاري 2

قانون تامین  38رابر ماده قانون تامین اجتماعی و در مهلت مقرر به سازمان و پرداخت حق بیمه مقرر و متعلقه ب 39

  اجتماعی در مورد قراردادهاي غیرعمرانی

قانون تامین اجتمـاعی بـراي هریـک از قراردادهـا توسـط سـازمان        41ـ پرداخت حق بیمه قرارداد که طبق ماده 3

  .محاسبه و به پیمانکار ابالغ می گردد

پیمان هاي مورد نان حادثه دیده در اجراي قانون تامین اجتماعی در مورد کارک 66موضوع ماده  بدهی ـ پرداخت 4

  اجرا
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قانون تامین اجتماعی در مورد پیمانکاران دست دوم و ارسال یک نسخه از قرارداد منعقده با آنها  38ـ رعایت ماده 5

  به سازمان تامین اجتماعی و اعالم اطالعات مربوطه پس از خاتمه قرارداد آنها

  .مین اجتماعی جهت هریک از قراردادهاي مورد اجراقانون تا 38ـ اخذ مفاصا حساب ماده 6

تفکیک لیست کارکنان دفتري شرکت از لیست ابوابجمعی کارکنان پروژه هاي پیمانکاري و ارسال لیست آنان به  _7

  قانون  28شعبه محل استقرار دفتر مرکزي و پرداخت حق بیمه آنان مطابق ماده 

  :قبال واگذارندگان کار و پیمانکارانوظایف سازمان تامین اجتماعی در : بخش سوم

ـ اطالع رسانی قانون و مقررات و ضوابط جدید و مصوبات از طریق روزنامه هـا و دیگـر منـابع بـه منظـور آگـاهی       1

  و پیمانکاران جهت اجرا و همکاري در چهارچوب مقررات تامین اجتماعی با کارفرما) واگذارندگان کار(کارفرمایان 

هریک از قراردادهاي پیمانکاري، پیمانکاران و دریافت لیست حقوق و دستمزد و حق بیمـه   ـ تشکیل پرونده جهت2

  .که توسط پیمانکاران ارسال و پرداخت می گردد و ارایه خدمات قانونی به بیمه شدگان مربوطه

اي ي درخصوص وصول مانده بدهی مربوط به لیست هاي ارسالی در مورد قراردادهاي غیرمشمول طرح هـ رـ پیگی3

  .عمرانی

ـ بررسی پرونده قرارداد پیمانکاري به محض پایان یافتن مدت زمان اجراي پیمان و اخذ اطالعات مورد نیازجهـت  4

  .محاسبه بدهی قرارداد

  .ـ محاسبه بدهی قرارداد به محض تکمیل اطالعات مورد نیاز و ابالغ آن به پیمانکار5

  .قانون تامین اجتماعی 50 ي و وصول بدهی پس از قطعیت آن طبق مادهرـ پیگی6

  .قانون تامین اجتماعی 43و  42ـ رسیدگی به اعتراض پیمانکار در رابطه با حق بیمه قرارداد برابر مواد 7

  .ـ صدور مفاصا حساب قرارداد به محض پرداخت حق بیمه توسط پیمانکار و یا واگذارندگان کار8

انون در صورتی که ق 38 ماده% 5مطالبات سازمان از محل  قانون تامین اجتماعی و وصول 38ـ اجراي تبصره ماده 9

  .پیمانکار ترتیب پرداخت آن را پس از قطعیت ندهد

چگونگی نحوه اقدام در مورد پیمانکاران و واگذارندگان که به وظایف قـانونی خـود در قبـال سـازمان     : بخش چهارم

  :نمایند عمل نمی) حاقی آنقانون تامین اجتماعی وتبصره ال 38موضوع ماده (تامین اجتماعی 

مجلس شوراي اسـالمی و آیـین نامـه     26/2/72قانون تامین اجتماعی مصوب مورخ  38طبق تبصره الحاقی به ماده 

واحدهاي اجرایی مکلفند به شرح ذیل اقـدام   6پیوست شماره ) هیات محترم دولت 18/3/73مصوب مورخ (اجرایی 

  :نمایند

ي پیمانکاري، در مورد قراردادهایی که حق بیمه آنها تا زمـان رسـیدگی قطعیـت    ـ با بررسی سریع کلیه پرونده ها1

فـرم ضـمیمه   یافته و یک سال از تاریخ خاتمه عملیات قرارداد نیز گذشته واریز نشده باشد، مجدداً مراتـب را طبـق   

مـورد مطالبـه   به آخرین نشانی پیمانکار ابالغ و چنانچه ظـرف مـدت بیسـت روز پـس از ابـالغ      ) 7پیوست شماره (

قانون تـامین اجتمـاعی مطـابق     38درصد و آخرین قسط موضوع ماده  5پرداخت نگردد مراتب جهت واریز از محل 

  .به واگذارنده کار ابالغ نمایند) 8پیوست شماره (فرم ضمیمه 

درصد و  5محل  ـ واگذارندگان کار قانوناً مکلفند حداکثر ظرف بیست و پنج روز پس از ابالغ اعالم بدهی، آن را از2

قانون تامین اجتماعی پرداخت نمایند در صورت عدم پرداخت، اقدامات قانونی جهـت   38آخرین قسط موضوع ماده 

  .وصول علیه آنان صورت می گیرد
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  »حسابرسی از دفاتر قانونی شرکتها و مؤسسات داراي شخصیت حقوقی«

دوره اي از دفاتر شرکتها و مؤسسات حقیقی و حقوقی شعب سازمان تأمین اجتماعی عالوه بر اختیار انجام بازرسی 

که دارند در مواردي نیاز به اخذ مفاصا حساب توسط مؤسسات داراي شخصیت حقوقی است و یا جابه جاي سهام 

  .اعضاي شرکت و یا انتقال مالکیت و اموال شرکت از دفاتر قانونی این مؤسسات حسابرسی به عمل خواهد آمد

  .جدید درآمد صورت میگیرد 12و  1/11و 11حوه اجراي آن در قالب بخشنامه هاي عملیات حسابرسی و ن

معموال در خواست انجام حسابرسی از طریق شعبه اي که پرونده مطالباتی شرکت در آن مورد رسیدگی قرار میگیرد 

  .و یا محل کارخانه کارگاه هاي تولید صنعتی صورت میگیرد

سازمان تأمین اجتماعی در تهران یا شهرستان ذي ربط ارسال و گروهی و مدارك مربوط به موسسات حسابرسی 

  .براي رسیدگی و بازرسی از دفاتر قانونی و اسناد مالی شرکت به آنجا مراجعه می نمایند

و یا اسناد و مدارك شرکت را تقاضا می نمایند تا به موسسه حسابرسی ارسال و در محل مؤسسه این حسابرسی 

  .صورت میگیرد

ال قبل از انجام حسابرسی فرم هایی مخصوص براي شرکت مربوطه ارسال میگردد که در آن یک سري معمو

اطالعات در رابطه با دفاتر قانونی و اظهارنامه هاي مالیاتی مورد سوال قرار میگیرد که شرکت پس از تکمیل فرم 

  .بدهاي مربوطه و ارسال آن به موسسه یا شعبه ذي ربط، مراحل بعدي انجام مییا

مؤسسات حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی پس از رسیدگی، مدارك مربوطه را در فرم هاي مخصوص وارد و به 

شعبه ذي ربط که پرونده مطالباتی شرکت در آن رسیدگی میشود ارسال می نماید و در این حالت مؤسسات حقوقی 

رکی دال بر رد بخشی از بدهی اعالم شده در قانون تأمین اجتماعی حق اعتراض و ارائه مدا 43و42به استناد مواد 

  .صورت عدم پذیرش مبلغ تعیین شده دارند

روز مشمول جریمه تأخیر نمی  30بدهی حق بیمه ناشی از حسابرسی از تاریخ ابالغ به کارفرما تا : نکته قابل توجه

تاخیر پرداخت به آن تعلق جریمه % 2باشد و پس از آن اعم از اینکه در مرحله برآوردي باشد یا قطعی ماهیانه 

  .میگیرد

  »اولویت بندي بازرسی از دفاتر قانونی«

  .اولویت انجام بازرسی از دفاتر قانونی شرکتها به ترتیب زیر صورت میگیرد

  قرارهاي صادره از هیأتهاي تشخیص مطالبات: اولویت اول

  دستورات معاونت فنی و در آمد و اداره کل درآمد و حق بیمه: اولویت دوم

به استثناي شرکتهاي (شرکت ها و مؤسسات متقاضی مفاصاحساب نقل و انتقال و یا تصفیه انحالل : اولویت سوم

  ).پیمانکاري و مهندسین مشاور

پیمانکارانی که داراي کارگاه تولیدي صنعتی و فنی میباشند و امور اجرایی پیمان در کارگاه آنها : اولویت چهارم

اران قراردادهاي کامپیوتري، تحقیقاتی پژوهشی و مؤسسات حسابرسی با توجه به همچنین پیمانک. انجام میگیرد

  ).جدید در آمد 14بخش سوم فصل دوم بخشنامه » و«و » ه«الف و بندهاي » 1«بند (جدید در آمد  14بخشنامه 

ي و مهندسین به استثناي شرکتهاي پیمانکار( نفر کارگر به باال هستند  50کارگاه هاي که داراي : اولویت پنجم

  )مشاور
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نفر کارگر دارند و فاقد بازرسی کارگاهی هستند در مجموع شعب مجاز به  50کارگاه هاي که کمتر از : اولویت ششم

و  38درخواست حسابرسی از دفاتر شرکتهاي پیمانکاري و مهندسین مشاور نیستند و حق بیمه آنها به استناد ماده 

  .قانون انجام میگیرد 41

ز قابل توجه است که بازرسی از دفاتر قانونی شرکتها حداکثر تا ده سال انجام میگیرد ضمن توجه به این نکته نی

تاریخ شمول مؤسسه حقوق، البته در مواردي که بیش از ده سال دفاتر قانونی شرکت موجود باشد و شرکت نیز 

  .دهمکاري الزم را جهت انجام حسابرسی بنماید، انجام بازرسی بال اشکال میباش

جدید در آمد که بازرسان دفاتر قانونی در زمان انجام  1/11حقوق و مزایاي مشمول و غیر مشمول طبق بخشنامه «

  .»حسابرسی می بایستی مورد توجه قرار دهند

  :غیر مشمول

  باز خرید ایام مرخصی - 1

  کمک عائله مندي- 2

  هزینه سفر و فوق العاده ماموریت - 3

  مؤسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت حق همسر به کارکنان در - 4

  پاداش نهضت سواد آموزي، عیدي و بن کارگري) آکورد، کارانه، بهره وري(پاداش، پاداش افزایش تولید  - 5

  کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماري - 6

  )کسري صندوق(حق شیر و حق تضمین  - 7

  )اتحق سنو(ایان کار خسارت اخراج و مزایاي پ - 8

  حق الزحمه امام جماعت - 9

  حق حضور در جلسات هیات مدیره -10

  خرید انواع کاال و مواد، اجناس، ماشین آالت و قطعات -11

  ...ساخت و تعمیر انواع وسایل ماشین آالت، قطعات و -12

  طراحی و چاپ، تبلیغات و فیلمبرداري -13

  ...تور، جرثقیل، اتوبوس و مینی بوس وکرایه حمل و نقل، تاکسی، آژانس، لودر، گریدر، تراک -14

  ترخیص کاال و هزینه هاي گمرکی -15

حق الوکاله، هزینه هاي کارشناسی، وجوه پرداختی به وکال و کارشناسان رسمی دادگستري و ترخیص کاران  -16

  رسمی گمرك

فنی و اشخاص حقیقی وجوه پرداختی به مؤسسات، شرکتها، کارگاه ها و واحدهاي صنفی، تولیدي و صنعتی و  -17

اعم از اینکه با انعقاد قرارداد و یا بدون انعقاد قرارداد باشد و همچنین مزد، حقوق و مزایا و حق الزحمه پرداختی به 

افرادي که طبق مدارك ارایه شده از سوي کارفرما شاغل یا بازنشسته لشکري و بانک ها و سایر دستگاههاي مشمول 

  .کسر حق بیمه نمی باشد تأمین اجتماعی نیستند مشمول

  هاي حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعیمقررات و آیین نامه مربوط به نحوه ابالغ بدهی - 

کارفرمایان گرامی می بایست نشانی دقیق خود را به سازمان اعالم نمایند و چنانچه درخصوص شرکتها و افراد     

به خارج از کشور عزیمت نماید،در اینگونه شرایط  یاي حقیقیفرماحقوقی نشانی به استناد قانون تغییر نمود و یا کار

می بایست نشانی جدید را در اولین فرصت ) و مانند آنن  ابستري شدن در بیمارست زندانی شدن،(مشابه آنموارد و 

  . ارائه آگهی تغییرات رسمی ضروریست خصوص اشخاص حقوقیسازمان کتباً اعالم نمایند و در به
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براي براساس بخشنامه هاي مذکور  و گردیدهتبیین جدید حقوقی  1/4و4بخشنامه هاي  طیبالغ بدهیها نحوه ا     

  :متصور می باشدابالغ حالتها و شرایط زیر 

ابالغ میگردد و در صورتی که مدیر عامل در شرکت حضور ) مدیر عامل شرکت(که به شخص کارفرما  :ابالغ واقعی -

یا دفتر شرکت ابالغ و در ذیل نسخه ابالغ شده نام و مشخصات مسئول امور اداري و مهر نداشته باشد به امور اداري 

  .بایستی ثبت شودشرکت می

فرد گیرنده ابالغ می بایست با ذکر تاریخ و روز و ساعت ابالغ دقیق گونه ابالغی مشخصات به طور کلی در هر -

  .ددگر اعالمجهت درج در اوراق مربوطه به مامور محترم ابالغ 

در مواردي که فردي مسئول در شرکتها جهت اخذ ابالغ حضور نداشته باشد یا درب کارگاه بسته و تعطیل بود  -

فرم ده روزه نام دارد به درب کارگاه یا در محل شرکت تحویل میدهد که  مأمور ابالغ فرم مخصوص را که اصطالحاً

نده رسمی او با معرفی نامه به شعبه جهت اخذ اعالم در آن قید گردیده ظرف ده روز کارفرماي شرکت و یا نمای

  . بدهی مراجعه نماید

بدهی حق بیمه را به . در صورتی که چنین اقدامی از جانب کارفرما صورت نگیرد بعداز ده روز مأمور ابالغ  میتواند

ی را به درب کارگاه شرکت ابالغ قانونی نماید که در این حالت فرد گیرنده مطرح نیست و مأمور ابالغ اعالم بده

  .الصاق یا تحویل شرکت میدهد

ورزد در این حالت مأمور ابالغ میتواند اعالم بدهی را به درب در مواردي که کارفرما از تحویل ابالغ بدهی امتناع  -

 دریافت فرم مذکور امتناع زکارفرما ا ثبت می نماید،کارگاه الصاق و با مهري که در ذیل نسخه دوم اعالم بدهی 

  .و در این حالت تاریخ ابالغ مالك میباشد هورزید

در مواردي که کارفرما در زندان حضور داشته باشد اعالم بدهی می بایستی از طریق اداره زندانها در محل زندان به -

  .کارفرما ابالغ گردد

تشریفات وزارت امور خارجه  در  ارتباط با سفارتخانه ها ابالغ بدهی یا هر گونه مکاتبه اي می بایستی از طریق اداره-

  .صورت گیرد و شعبه حق ابالغ به صورت مستقیم را ندارد

در مواردي که کارفرما در خارج از کشور حضور داشته باشد و شعبه را در این مورد مطلع نموده باشد ابالغ می -

غ و نتیجه آن به شعبه اعالم بایستی به سفارتخانه ایران در کشور ذي ریط ارسال و از طریق سفارت به کارفرما ابال

  .گردد

به طور کلی مؤدي یا کارفرما موظف است هنگامی که آدرس قانونی خود را تغییر میدهد حتما شعبه را مطلع نماید 

در غیر این صورت مالك آدرسی است که در روزنامه رسمی به ثبت رسیده و اقامتگاه قانونی ) به صورت کتبی(

  .ردد و کلیه ابالغ ها به این مکان باید صورت گیردآدرس تلقی میگ همانکارفرما 

نحوه ابالغ از ، به منظور افزایش رضایتمندي کارفرمایان و ارتقاء کیفیت خدمات و تسریع در اقدامات :مهم توجه

درحال انجام می باشد و ) پرتال ابالغ الکترونیکی، ایمیل و پیامک از طریق(ابالغ مکانیزه بهحالت دستی و سنتی 

  .به کارفرمایان محترم ابالغ نمایدمکانیزه خود را بصورت  صادرهزمان قصد دارد تا تمامی صورتحسابهاي سا.

  ایانپ




