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سـازمان تأميـن اجتماعـي ،بزرگتريـن و محوريتريـن نهاد در
نظـام تأميـن اجتماعي کشـور از حيث جمعيت تحت پوشـش
و گسـترة فعاليـت محسـوب ميشـود و بـه عنـوان يـک نهاد
اجتماعـي -اقتصـادي مؤثـر با بخـش قابـلِ توجهـي از جامعه
ارتبـاط تنگاتنـگ دارد ،از سـوي ديگـر ،تنوع خدمـات بيمهاي
ضـرورت پاسـخگويي بـه تعهـدات قانونـي سـازمان در جهت
رضايتمنـدي شـرکاي اجتماعـي را اجتنابناپذيـر مينمايـد.
بـر هميـن اسـاس و در راسـتاي شفافسـازي مقـررات
سـازماني ،ايجـاد وحـدت رويـه ،بهبـود مسـتمر و روزآمـد
امـور و آگاهـي مخاطبيـن سـازمان از حقـوق و تکاليـف مقرر،
پـروژه مهـم اصلاح ،روانسـازي و تلخيص کلية بخشـنامهها
و دسـتورالعملهاي الزماالجـرا بـا محوريـت مؤسسـه عالـي
پژوهـش تأمين اجتماعي و مشـارکت معاونتهـا و ادارات کل
تخصصي با لحاظ چشـمانداز سـازمان در افق برنامه  1404به
عنوان سـازماني پايدار ،پويا ،چابک و سـرآمد در پاسـخگويي ،با
فرآيندهـاي هوشـمند ارائه خدمات کيفي و بهنگام ،در دسـتور
کار سـازمان قـرار گرفـت .در ايـن راسـتا ضمـن بازنگـري در
مفـاد  5بخشـنامه و دسـتور اداري در حـوزة فنـی ودرآمـد و
اعمـال اصالحات اساسـي منطبـق با تغييرات مرتبـط با قوانين
موضوعـي و قوانين باالدسـتي ،دسـتورالعمل اجرایی مـواد ،42
44 ،43و  45قانـون تأمیـن اجتماعـی ،موضـوع نحوه تشـکیل
هیئتهـای تشـخیص مطالبات سـازمان به عنوان مرجع شـبه
قضایـی تخصصی بـا صالحیت رفع اختلاف و رعایت اصل بی
طرفـی کامـل حسـب اختیـارات قانونی در جهـت حفظ حقوق
شـرکای اجتماعـی سـازمان ،با حضـور نمایندگان تشـکلهای

اقتصـادی تنظیـم و تدويـن و از تاريـخ صـدور ،جايگزيـن بخشـنامههای ،15
 15/3 ،15/2 ،15/1و  15/4خواهـد شـد.
مسـئول حسـن اجراي ايـن دسـتورالعمل معاونتهاي فنـي و درآمـد و اداري
مالـي در سـتاد مرکزي ،شـرکت مشـاور مديريـت و خدمات ماشـيني تأمين،
مديران ،معاونين ،رؤسـا وکارشناسـان ارشـد درآمـد در ادارات کل اسـتانها و
رؤسـا ،معاونيـن و مسـئولين ذيربـط در واحدهـاي اجرايـي خواهند بود.
اميـد اسـت ايـن دسـتاورد در تلاش جمعـي همـکاران سـازماني و در عمـل،
رضايتمنـدي شـرکای اجتماعی و تسـهيل و بهبود فرآيندهـا ،در حوزة فني و
درآمـد سـازمان را بهبـارآورد.
دکتر سید تقی نوربخش
مدیرعاملسازمان
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جایگاه و نقش هیئتهای تشخیص مطالبات
هیئتهـای تشـخیص مطالبات ب ه عنـوان یک مرجع شـبه قضائی،
نمـاد حضور شـرکاء اجتماعـی و مظهر پاسـخگوئی و وجدان عمومی
در قانـون تأمین اجتماعی میباشـند که حسـب اختیـارات مصرحه
در مـواد  42الـی  45و اصلاح مـواد  43و  44قانـون تأمین اجتماعی
و آئیننامـه هیئتهـای تشـخیص مطالبـات مصوب جلسـه مورخ
245/ 73/شـورای عالی تأمین اجتماعی وقت با بهرهگیری از ترکیب
خردمندانه که متشـکل از نمایندگان شرکای اجتماعی سازمان است،
به بررسـی اختالفات فیمابین کارفرمایان و سازمان ناشی از محاسبه
و مطالبـه حق بیمه و متفرعـات آن میپردازند.
بیتردیـد اجـرای صحیـح قوانیـن و مقـررات و حفـظ حقـوق آحاد
کارفرمایان ،بیمهشـدگان و سـازمان در هیئتهای مزبور جهت حفظ
اعتماد عمومی و ارتقاء مقبولیت سـازمان در جامعـه ،نقش موثری را
ایفا خواهـد نمود .
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بخش اول :قوانین و مقررات مرتبط
 -1مواد  43 ،42 ،39 ،36و44و  45قانون تأمین اجتماعی و اصالحات مربوطه.
 -2آییـن نامه هیئتهای تشـخیص مطالبات مصـوب 245/ 1373/شـورایعالی
تأمین اجتماعی.
 -3ماده 148قانون کار مصوب298/ 1369/مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 -4مـاده  444قانـون آئیـن دادرسـی دادگاههـای عمومـی و انقلاب مصـوب
211/ 1379/مجلـس شـورای اسلامی.
 -5مـاده  445قانـون آئین دادرسـی دادگاههـای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مصوب 211/ 1379/مجلس شـورای اسلامی.
 -6مـاده  16قانـون تشـکیالت و آئیـن دادرسـی دیـوان عدالـت اداری مصـوب
253/ 1392/مجلـس شـورای اسلامی.
 -7ماده  10قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری.
 -8مـاده  48قانون برنامه پنجم توسـعه مصـوب 1510/ 1389/مجلس شـورای
اسالمی.
 -9دادنامههای شـماره  102مورخ 129/ 280، 1373/مـورخ 117/1378/؛ 107
مـورخ 83/1379/؛ دیوان عدالت اداری.
10 -مصوبات شماره 4502 1/مورخ 96/5224 ،1367/ 1100/مورخ 65/1378/
1513،92/ 1100/مـورخ 138/3644 ،1392/94/ 1100/مورخ 1711/1394/و
361795/1100/مورخ 2010/ 1395/هیئت مدیره سازمان.

بخش دوم :اقدامات سازمان هنگام محاسبه حق بیمه و اعالم بدهی
1 )2-هنگام تشـکیل پرونده ،محاسـبه حق بیمه و اعالم بدهی ،شخصیت کارفرما
و تغییرات آن از نظر حقیقی /حقوقی ،نام دقیق کارفرما/کارفرمایان و نشـانی دقیق
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کارگاه پـس از احـراز و تطبیق اصل و تصویر مدارک وفق مقررات موضوعه و مفاد
بخشـنامهها و دسـتورالعملهای مربوطه در سیسـتم ثبت و سـپس اعالم و ابالغ
بدهـی به کارفرما بصـورت واقعی یا قانونی وفـق قوانین و مقررات جاری سـازمان
انجام شود.
2 )2-شـعب موظف هسـتند در محاسـبات پرونده ،ابتدا مبانی مربوطه و مؤثر در
تعییـن حق بیمه شـامل :دقـت در ثبت و انتقـال دادههای منـدرج در گزارشهای
بازرسـی کارگاهی /بازرسـی دفاتر قانونـی ،قراردادهای پیمانکاری ،صـورت مزد و
حقـوق ارسـالی و کلیه مـواردی که منجر به تولیـد بدهی میشـود را بهطور کامل
مشخص و سـپس در سیستم ثبت نمایند.
3)2-کارشناس مربوطه موظف است پس از اعالم بدهی و هنگام مراجعه کارفرما
و درخواسـت ایشـان ،یک نسـخه از گزارش صورت محاسبات بدهی را به کارفرما
ارائـه و بـا بیان قوانین و مقررات ،وی را در جریان نحوه شـکل گیری مطالبات قرار
داده و در صورتیکـه کارفرمـا از نحوه محاسـبات اقناع نگردیـد و همچنان به مورد
مطالبه معترض باشـد ،با ارائه فرم درخواسـت بازنگری محاسـبات "فرم شـماره
 1پیوسـت" مسـتندات و مـدارک الزم را از کارفرمـا اخذ و تمـام یا بخشهایی از
درخواسـت کارفرمـا کـه در فرم مذکور قید شـده و با توجه به مدارک ارائه شـده
مورد تایید میباشـد را جهت بررسـی و تایید نهائی رئیس درآمد و رئیس شـعبه
ارسـال نمایـد .چنانچه اقدام شـعبه مورد موافقـت کارفرما قرار گرفت و ایشـان از
اعتـراض خـود ذیل فـرم اخیرالذکر انصـراف داد ،محاسـبات با اسـتفاده از گزینه
مدارک مثبته در سیسـتم اصلاح گردد.

بخش سوم :نحـوه دریافـت اعتـراض جهـت طرح و بررسی
پرونده در هیئت بدوی تشخیص مطالبات
1 )3-پـس از ابلاغ مـورد مطالبـه به کارفرمـا ،چنانچه بعد از انجـام اقدامات
بنـد 3 2-بخـش دوم ،کارفرما از بررسـیها و اقدامات صـورت گرفته طی فرم
درخواسـت بازنگـری محاسـبات "فـرم شـماره  "1اقناع نگردیـد و همچنان به
میـزان حـق بیمـه ،بیمه بیـکاری و متفرعـات تعیین شـده آن معترض باشـد
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میتوانـد ظـرف مـدت 30روز از تاریـخ ابالغ ،اعتـراض خود را کتبـ ًا طی "فرم
شـماره  2پیوسـت" به سـازمان تسـلیم نماید .شـعب و نمایندگیهای سازمان
مکلـف هسـتند اعتـراض منـدرج در فـرم مزبور را ثبت و سـپس نسـبت به
تعییـن وقـت جلسـه رسـیدگی در ذیـل فـرم مذکـور اقـدام و یک نسـخه از
آنـرا بـه کارفرما ،وکیـل یا نماینـده قانونی وی (مشـروط بر اینکه ایـن امر در
وکالتنامـه یا برگه نمایندگی وی تصریح شـده باشـد) جهت حضور در جلسـه
ابلاغ نمایند.
2 )3-کارفرمـا ،وکیـل یا نماینده قانونی وی میتواند اعتراض خود را به وسـیله
پسـت الکترونیک یا پست سفارشـی دو قبضه ،تلگراف ،پست الکترونیکی ،درج
در سـایت رسـمی سـازمان یـا ادارات کل و یـا نمابر صـورت دهد و بـه واحد
مربوطـه سـازمان ارسـال دارد کـه در این صـورت تاریخ قبض پسـتی یا تاریخ
قبـض مخابره تلگراف و یا تاریخ ارسـال پسـت الکترونیـک (ایمیل)،تاریخ ثبت
اعتـراض در سـایت ،تاریـخ ثبت نمابر دردفتر شـعبه ،تاریخ اعتـراض به مورد
مطالبـه خواهد بود.
3 )3-در هنـگام ارائـه و اخذ اعتراض توسـط شـعب ،احراز هویـت کارفرما یا
وکیـل یا نماینـده قانونی او الزامی میباشـد.

بخش چهارم  :نحوه تشکیل جلسات هیئتهای بدوی تشخیص
مطالبات
1 )4-جلسـات هیئتهـای بـدوی تشـخیص مطالبـات بایـد بـا حضـور کلیه
اعضـاء در محـل سـازمان و خارج از سـاعت اداری تشـکیل گـردد و در زمانی
کـه هـر یک از نماینـدگان اصلی بنا به عللـی نتوانند در موعد مقرر در جلسـه
هیئـت حاضر شـوند باید مراتب عدم حضـور خود را ظرف مدت  48سـاعت
قبل از تشـکیل جلسـه به اطالع دبیر مربوطه برسـاند تا امکان دعوت از عضو
جانشـین میسـر گردد و در هنگامی که اعضاء اصلی یا جانشـین هیئت به علت
وضعیـت اضطـراری قادر به حضور در جلسـه هیئت نباشـند واحدهای اجرائی
میتواننـد از اعضـاء اصلـی و جانشـین هـم طـراز در سـایر واحدهـای همجوار
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اسـتفاده و حقالزحمـه آنان را ازمحـل اعتبارات مربوطـه پرداخت نمایند.
2 )4-در صورتـی کـه هـر یـک از اعضاء هیئتهای بدوی تشـخیص مطالبات 3
جلسـه متوالی یا  6جلسـه متناوب در سـال بدون عذر موجه از حضور در جلسات
خـودداری نمایـد طبق گزارش دبیر هیئـت و با نظر رئیس هیئـت ،برابر مقررات
نسـبت به تقاضای جانشـین او از مراجع مربوطه اقدام میشـود.
3 )4-برابر بند هفت ماده  5آئین نامه هیئتهای تشـخیص مطالبات تصمیمات
هیئتهـای بـدوی بـا رای اکثریت آراء اعضـاء نافذ خواهد بـود و در صورت عدم
حصـول اکثریـت آراء پرونـده باید به هیئت هم عرض ارجـاع گردد .
4 )4-عدم تشـکیل جلسـه یا تشـکیل کمتر از مجوز صادره توسـط هیئت هایی
که دارای پرونده در دسـتور کار (حداقل برای تشـکیل یک جلسـه) باشـند مجاز
نیسـت و الزم اسـت ادارات کل استانها و واحدها ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر
ظـرف مـدت یک مـاه به اعتـراض کارفرمایـان در هیئتهای بدوی تشـخیص
مطالبـات رسـیدگی و رأی یا قرار مقتضی صـادر گردد.
5 )4-تخصیـص زمان،نوع و بررسـی پروندههای مطالباتـی در هیئتها باید به
دور از هرگونـه پیـشداوری و اعمـال سـلیقه و تعلقـات اداری و صنفی صورت
گرفتـه و در هنـگام صـدور رأی فقـط رعایـت قوانیـن و مقـررات و رضایـت
حقتعالـی مدنظـر قرارگیرد.
6 )4-درصورتیکـه ضـرورت ایجـاب نمایـد پرونـدهای خـارج از نوبـت در
هیئـت بـدوی مطرح گـردد ،مراتب باید با تائید رئیس شـعبه صـورت گیرد.
7 )4-چنانچـه تعـداد پروندههـای مطروحـه در جلسـات هیئتهـای بـدوی
تشـخیص مطالبـات متضمـن انتظار رسـیدگی بیـش از یک مـاه باشـد ادارات
کل اسـتانها موظـف هسـتند جهـت بـه روز رسـانی پروندهها مطابق مـاده 42
قانون تأمین اجتماعی مجوز صدورتشـکیل هیئتهای بدوی تشـخیص مطالبات
شماره2شـعب یـا نمایندگیها را طبـق مقررات در دسـتور کار خود قـرار دهند.

12

بخـش پنجـم :صالحیـت رسـیدگی پروندههـا در هیئتهای
بـدوی تشـخیص مطالبات
1 )5-هیئتهـای بـدوی تشـخیص مطالبـات از وظایف و اختیـارات مصرحه
درمـواد43و 45قانـون تأمیـن اجتماعـی تبعیـت مینماینـد و در ایـن راسـتا
اعتراضـات بعمـل آمـده توسـط کارفرمایـان حقیقـی و حقوقـی بـه مطالبـات
سـازمان را مـورد رسـیدگی قـرار میدهنـد.
2 )5-اعتـراض بـه اعلام بدهـی اولیه بایـد از طریق شـخص کارفرما ،وکیل
یـا نماینـده قانونـی وی (بـا ارائه یک نسـخه از وکالتنامه رسـمی بـا درج حق
اعتـراض در متـن آن) ظرف مدت  30روز از تاریخ ابالغ اعالم بدهی طی "فرم
شـماره  2پیوسـت" صورت گرفته و سـپس حداکثـر ظرف مـدت  5روز پس
از تکمیـل اطالعـات الزم طی "فرم شـماره  3پیوسـت" به هیئت بدوی ارسـال
گـردد .ضمنـ ًا از ارجاع اعتراضات فاقد مشـخصات ،فاقد امضاء مجاز اشـخاص
حقیقـی و حقوقـی و یا با امضاء افـرادی غیر از کارفرما ،وکیـل یا نماینده قانونی
وی و همچنیـن اعتراضـات خـارج از مهلـت مقـرر در مـاده  42قانـون تأمین
اجتماعـی با لحـاظ مـواد  444و 445قانون آئین دادرسـی دادگاههای عمومی و
انقلاب به هیئت بدوی تشـخیص مطالبـات اکیدا ً خـودداری گردد.

بخـش ششـم :ترکیـب و نحـوه انتخـاب اعضـاء هیئـت بدوی
تشـخیص مطالبات
اعضـاء هیئـت تشـخیص مطالبـات بـا توجـه بـه ترکیـب آن کـه در واقـع
نماینـده وجـدان عمومـی و شـرکای اجتماعـی سـازمان اعـم از بیمهشـده،
کارفرمـا و دولـت میباشـند ،باید از هرجهت بهویژه تسـلط بـه دانش اداری
درحوزههـای تخصصـی و داشـتن سـعهصدر و بردباری،الگـوی تمامعیـار این
وجدان عمومی باشـند .لذا شایسـته اسـت نقش و جایگاه این مرجع رسـیدگی
در قانـون تأمیـن اجتماعـی ،به هنگام انتخـاب اعضاء هیئت بدوی تشـخیص
مطالبـات بـ ه خوبـی تبییـن و مـورد توجـه قرار گیـرد ،چراکـه حضـور افراد
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کارآمد ،دلسـوز ،صبور و آشـنا بـه قوانین و مقررات توأم بـا رعایت انصاف و
اصـل بیطرفـی کامـل ،موجب جلب اعتمـاد روزافزون به کارکـرد این هیئت
خواهد شـد.
1 )6-ترکیـب اعضـاء هیئتهـای بـدوی تشـخیص مطالبـات طبق مـاده 43
قانـون تأمیـن اجتماعی میباشـد.
2 )6-احـکام نماینـدگان وزیر تعـاون ،کار و رفاه اجتماعـی و نمایندگان هیئت
امنـاء (شـورایعالی) تأمیـن اجتماعی در هیئتهـای بدوی تشـخیص مطالبات،
پـس از معرفـی افـراد واجـد شـرایط توسـط مراجـع مذکور ،حسـب مـورد با
امضـای مدیرعامـل سـازمان و مدیـرکل اسـتان و احکام سـایر نماینـدگان در
هیئـت مذکـور ،شـامل نماینـدگان کارفرمایان (حسـب مـورد با معرفـی اتاق
بازرگانـی ،تعـاون و اصنـاف) و نماینده کارگران (حسـب مورد بـا معرفی کانون
عالـی شـورای اسلامی کار ،کانـون عالـی انجمـن صنفـی کارگـران یـا مجمع
نماینـدگان کارگـران) برابر تفویـض اختیـار مـورخ 2809/ 1371/مدیرعامل
سـازمان بـا امضـاء مدیـران ادارات کل بـا اعتبار سـه سـاله صادر میشـود.
3 )6-ادارات کل اسـتانها مکلفند ،چنانچه هر یک از شـهرها ،یا شهرستانهای
تحـت پوشـش دارای بیش از یک شـعبهباشـند ترتیبی اتخاذ نماینـد که افراد
معرفیشـده به هیئتهای بدوی تشـخیص مطالبـات از کارکنـان واحد اجرائی
ب نشـده و از مسـئولین نزدیکترین شـعبه همجوار استفاده
محل خدمت انتخا 
گـردد تـا بررسـی پروندههـای مطالباتـی در هیئتهای یاد شـده بـدون اعمال
هرگونـه تعلقـات اداری بهطور دقیق و صحیح انجام شـود.
4 )6-برای هر یک از هیئتهای بدوی تشـخیص مطالبات شـعب تابعه ،الزم
اسـت پرونـدهای تشـکیل کـه در آن تصویر حکـم اعضاء اصلی و جانشـین هر
یـک از نماینـدگان ضبط و صورت اسـامی ،شـماره و تاریخ حکـم مربوطه دقیق ًا
مشـخص تـا درصورتیکـه هیئتها فاقـد نماینده اصلی و جانشـین یـا انقضای
اعتبار حکم باشـند سـریع ًا نسـبت به تکمیل اعضاء اقدام گردد ،بطوریکه هیچ
یـک از هیئتهـا در هیـچ مقطـع زمانـی فاقد عضو اصلی و جانشـین یـا احکام
بدون اعتبار نباشـند.
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بخـش هفتـم :نحوه رسـیدگی بـه پروندهها در هیئـت بدوی
تشخیص مطالبات
1 )7-هیئتهای بدوی تشـخیص مطالبات الزم است ضمن شناسایی کارفرما،
وکیـل یا نماینده قانونی وی در صورت حضور در جلسـه ،به توضیحات نامبرده
و یا شـرح اعتراض تکمیل شـده در "فرم شماره  2پیوسـت" توجه و در صورت
عـدم حضـور با مطالعه شـرح اعتـراض مضبـوط در پرونده و یـا الیحه دفاعیه
ارائـهشـده ،رأی خـود را بـر اسـاس مسـتندات بـا رعایـت قوانیـن و مقررات
موضوعـی ت ًامیـن اجتماعی در خصـوص همان موارد اعتـراض صادر نمایند.
2 )7-هنگام تشـکیل جلسـات و اسـتماع اظهارات کارفرما ،وکیل و یا نماینده
قانونـی وی ،داشـتن صبـر و متانت و حفظ شـأن هیئـت و اعضـاء آن از اصول
اولیـه بـوده و ضمـن احترام و تکریـم کارفرمایان ،الزم اسـت از هرگونه بحث و
مجادله با ایشـان خودداری و پس از خروج کارفرما از جلسـه ،هیئت وارد شـور
شـود و تصمیـم الزم اخذ گردد.
3 )7-در صـورت عـدم حضور کارفرما ،وکیل یـا نماینده قانونی وی ،چگونگی
دعـوت از کارفرمـا و نحـوه ابلاغ دعوتنامه مورد بررسـی دقیـق قرارگرفته
و چنانچـه رونـد اجرای آن مطابـق قوانین و مقررات مربوطـه صورت نگرفته
باشـد ،مجـددا ً از کارفرما دعـوت بهعملآمده و پرونـده در نوبتی دیگر مورد
رسـیدگی قـرار گیـرد .ضمنـ ًا در صورتی که ابلاغ دعوتنامه مطابـق مقررات
جـاری و بخشـنامه  4حقوقـی و دسـتورالعمل ابلاغ الکترونیـک بـه کارفرما
ابلاغ شـده باشـد عدم حضـور کارفرمـا مانع رسـیدگی بـه پرونـده نخواهد
شد .
4 )7-واحدهـای اجرائـی موظفنـد هنـگام ارسـال پرونده به هیئتهـای بدوی
تشـخیص مطالبـات ،کلیـه مـدارک و مسـتندات مربـوط بـه بدهـی مـورد
اعتـراض قابلطـرح در هیئـت اعم از اصـل گـزارش بازرسـیهای دوره مورد
مطالبـه ،گـزارش بازرسـی دفاتـر قانونی ،گـزارش صورت محاسـبات و تجدید
محاسـبات ،پرینـت پرداختیهـا ،نسـخه کامل قـرارداد به همراه پیوسـت تمام
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سـرفصلهای قید شـده ،مسـتندات کامل مراحل محاسـباتی ماده  148قانون
کار (اعـم از طـرح شـکایت ،آراء هیئتهـای حـل اختلاف و تشـخیص قانون
کار و نامـه اجـرای احـکام قـوه قضائیـه و آراء احتمالی دیـوان عدالـت اداری)،
فـرم دسـتور اداری ادعـای افراد مبنی بر اشـتغال درکارگاههای مشـمول قانون
تأمیـن اجتماعـی و احـراز سـوابق بیمهای ،مسـتندات کامل مراحل محاسـباتی
بخشـنامه و دسـتورالعمل نحـوه اعمال مـاده  40قانـون ت ًامین اجتماعـی و آراء
دیـوان عدالـت اداری و سـایر مکاتبـات کارفرما و تغییـرات به وجـود آمده را
در پرونـده مطالباتـی ضبط و سـپس طی فرم  3پیوسـت به هیئتهـای بدوی
تشـخیص مطالبات ارسـال نمایند.

بخش هشتم :نحوه صدور آراء هیئتهای بدوی تشخیص مطالبات
1 )8-آراء صـادره توسـط هیئتهـای بـدوی تشـخیص مطالبـات باید منجز
و قاطـع اختالفـات بـوده و از صـدور آرای مشـروط ،یـا موکـول نمـودن رأی
بـه ارائـه مـدارک و یا اسـناد ،بعـد از صـدور رأی خـودداری و چنانچه هیئت
انجـام تحقیقات و بررسـی و مالحظه مدارکـی را الزم بداند بایـد قبل از صدور
رأی اقـدام بـه صـدور قـرار نمـوده تـا پس از روشـن شـدن وضعیـت پرونده،
رأی منجـز و مدلـل و عـاری از ابهـام صـادر تا تکلیف نهائی پرونـده در هیئت
مشـخص و اختیار تفسیر ،برداشت شخصی و اعمال سـلیقه از واحدهای اجرائی
سـلب گردد.
2 )8-آراء هیئـت بایـد شـامل مقدمه رأی ،شـماره و تاریخ صـدور رأی ،نام و
نشـانی ،مشـخصات کامل کارفرما یـا کارفرمایان ،نـام وکیل یا نماینـده قانونی
کارفرمـا (در صـورت ارائـه برگ وکالـت یا نمایندگی) ،نام و مشـخصات کامل
کارگاه بـا ذکـر فعالیـت آن ،نام واحد سـازمانی ارجاع کننده پرونـده به هیئت،
مشـخصات هیئـت صادر کننـده رأی ،خالصه جریـان پرونده و مفـاد اعتراض
کارفرمـا یا سـازمان ،شـماره و تاریخ صدور برگ اعالم بدهـی و تاریخ ابالغ آن
بـه کارفرمـا و تاریخ ثبت فرم اعتراض کارفرما یا سـازمان بـه ابالغ رای هیئت
بـدوی تشـخیص مطالبات در دفتر نامههـای وارده واحدهای اجرائی باشـد.
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3 )8-بـا توجـه بـه بنـد  7مـاده  5آیین نامـه هیئتهای تشـخیص مطالبات،
چنانچـه در مـواردی اعضـاء هیئـت اتفاقنظـر نداشـته و رأی با نظـر اکثریت
اعضاء صادر شـود ،در نسـخهای کـه بجای پیشنویس نگهداری میشـود نظر
اقلیت بهطور مشـروح و مسـتدل نوشـته خواهد شـد و در سایر نسـخ رأی که
بـرای ابالغ به طرفین ارسـال میگـردد ،نظر اقلیت درج نشـده و اعضاء اقلیت
بـا ذکر کلمـه "اقلیت" ذیـل رأی را امضـاء خواهند کـرد .درصورتیکه پس از
امضـاء پیشنویـس رأی ،اعضـاء هیئت تغییـر کند عضو جدید موظف اسـت
پاکنویـس رأی را بهجـای عضـو سـابق بـا ذکـر کلمـه "علیاالصـول" امضاء
نماید.
4 )8-ازآنجـا کـه تعـداد اعضـای هیئتهای بدوی تشـخیص مطالبـات زوج
میباشـد در صـورت عـدم حصـول اکثریـت ،باید پرونـده جهت صـدور رأی
نهایـی به هیئـت همعرض ارسـال گـردد.
5 )8-بـا توجـه به اصالحیه مـاده  43قانـون تأمین اجتماعـی ،آراء هیئتهای
بـدوی تشـخیص مطالبـات کـه مبلـغ اصل حـق بیمه مـورد مطالبه سـازمان
معـادل یـا کمتـر از 000500/ 1/ریـال باشـد و یـا اینکه در موعد مقـرر مورد
اعتـراض واقع نشـود ،قطعـی و الزم االجرا میباشـد.
6 )8-آراء هیئتهای بدوی تشـخیص مطالبات در  4نسـخه باید در همان روز
جلسـه طبـق "فرم شـماره  4پیوسـت" که بهصـورت مکانیزه طراحـی گردیده
تنظیـم و بـه امضـاء کلیه اعضـاء حاضر در جلسـه برسـد .ضمنـ ًا پیشنویس
صورتجلسـه رسـیدگی به اعتراضات کارفرمایان نیز باید به امضاء کلیه اعضاء
برسد.
7 )8-در پایـان هر جلسـه هیئت بدوی تشـخیص مطالبات یک صورتجلسـه
کلـی شـامل مشـخصات کارگاه ،تصمیـم هیئـت (رأی یا قرار) در سـه نسـخه
تنظیـم میگـردد کـه یـک نسـخه جزء سـوابق هیئـت ،یک نسـخه بـه واحد
حسـابداری و نسـخه سـوم باید بانضمام یک نسـخه از کلیه آراء صادره در آن
جلسـه ،حداکثر ظرف مدت  24سـاعت به اداره کل مربوطه جهت رسـیدگی
ارسـال شـود .برای این منظـور کلیه واحدها موظفاند در اسـرع وقت نسـبت
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بـه ثبـت کلیـه آراء صادره هر جلسـه در دفتر شـعبه اقـدام نمایند.
8 )8-ادارات کل اسـتانها و کارشناسـان ذیربـط موظفانـد آراء هیئتهـای
بدوی تشـخیص مطالبات ارسـالی از سـوی واحدهای تابعه را دقیق ًا بررسـی و
چنانچـه حقی از شـرکای اجتماعی سـازمان تضییع یا اشـکالی بـه آرای صادره،
وارد تشـخیص داده شـود حسـب مـاده  43قانون تأمین اجتماعـی به این قبیل
آراء در مهلـت مقـرر اعتراض نمایند.

بخـش نهـم :نحـوه اجـرای آراء و تأمیـن قرارهـای هیئتهـای
بـدوی تشـخیص مطالبات
1 )9-قرارهـای صـادره از هیئتهـای بـدوی تشـخیص مطالبـات حداکثـر
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ دریافـت باید اجـرا و پاسـخ قرار بـه همراه
پرونـده بـه هیئـت صادرکننده قـرار اعـاده گردد.
2 )9-بهمنظـور نظـارت بـر اجـرای صحیـح و بهموقـع و همچنیـن سـهولت
دسـتیابی بـه پروندههایـی که با صدور قرار در دسـتور کــار هیئتهای بدوی
قرار دارند ،مسـئول درآمد شـعبه موظف اسـت با توجه به منوی تعبی ه شـده
در سیسـتم مکانیزه مشـخصات قـرار ،کارگاه ،تاریـخ دریافت ،شـماره و تاریخ
اقدامـات انجامشـده را هـر  15روز یکبـار تـا حصـول نتیجه و ارسـال پاسـخ
قـرار پیگیـری نمـوده و مراتـب را طی "فرم شـماره  5پیوسـت" بـه اداره کل
مربوطه ارسـال نمایند.
3 )9-چنانچه اجرای قرار منوط به انجام بازرسـی از دفاتر قانونی و یا بازرسـی
تحقیقـی باشـد ،الزم اسـت اجرای قرار در اسـرع وقـت و خـارج از نوبت انجام
شود.
ف هسـتند پـس از دریافت آراء صادره از سـوی
4 )9-واحدهـای اجرائی موظ 
هیئتهـای بدوی تشـخیص مطالبـات حداکثر ظـرف مدت  5روز نسـبت به
محاسـبه رأی اقدام و فرم مکانیزه ابالغ رأی "فرمهای شـماره  6و 7پیوست" را
حسـب مورد به انضمام  2نسـخه از رأی صادره به کارفرما ابالغ نمایند .ضمن ًا
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الزم اسـت مأمـور ابلاغ با مراجعه بـه کارفرما (آخریـن آدرس اعالمشـده از
طـرف کارفرمـا) با توجـه به بخشـنامه  4جدید حقوقـی و دسـتورالعمل ابالغ
الکترونیـک نسـبت به ابلاغ رأی هیئـت اقدام و ذیـل رأی را با توجـه به نوع
ابلاغ تکمیـل نمـوده و نسـخه دوم را که کارفرمـا ،وکیل یا نماینـده قانونی وی
امضـاء و مأمور ابلاغ گواهی نموده اعـاده نماید.
7 )9-ادارات کل اسـتانها و کارشناسـان ذیربط مکلفند آمار ارسـالی عملکرد
هیئت بدوی تشـخیص مطالبات شعبه را کام ً
ال رسـیدگی نموده و درصورتیکه
تعداد ورودی پروندههای در دسـتور کار ،از تعداد خروجی پیشـی گرفته باشـد
بـرای جلوگیـری ازدیـاد حجم پروندههای در دسـتور کار مجـوز افزایش تعداد
جلسـات را بـا توجـه بـه اعتبـار سـاالنه تخصیصـی اداره کل اسـتان بـه واحد
مربوطـه صـادر نماید ،بطوریکه زمان رسـیدگی بـه اعتراضـات از تاریخ ارجاع
پرونـده به هیئـت حتیالمقدور از یک ماه بیشـتر نشـود.

بخش دهم :وظائف دبیر در هیئتهای بدوی تشخیص مطالبات
1 )10-دبیـران هیئتهـای تشـخیص مطالبـات بهعنـوان نماینـدگان امین و
مـورد وثـوق اعضاء از میان نیروهای مورد اعتماد ،مسـتعد وکارآمد شـاغل در
واحدهـای بیمهای سـازمان انتخاب میشـوند و موظف به انجـام اقدامات اولیه
ذیـل جهت برگزاری جلسـات میباشـند:
اخـذ احـکام و اطالعـات کامـل اعضـاء هیئت بـه منظور تشـکیل پرونده و
ارتبـاط و هماهنگـی جهت حضور درجلسـات؛
ابلاغ وقـت برگـزاری جلسـات بـه اعضـاء پـس ازهماهنگی با مسـئولین
ذیربط.
در اختیـار قـراردادن فـرم اعتراض به کارفرمـا و اخذ آن جهت تعیین وقت
وتخصصیص نوبت رسیدگی.
اخـذ پروندههـای مـورد اعتـراض و بررسـی و حصـول اطمینـان از تکمیل
پروندههـای مطالباتـی و رفـع نقایـص احتمالی.
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تهیـه و اسـتخراج خالصـه چگونگی شـکل گیـری بدهی پرونـده مطالباتی
جهـت ارائـه به اعضـاء هیئت.
تلخیـص و ارائـه مکتوب دالیل اعتراض کارفرمـا به مورد مطالبه به منظور
ارائه بـه اعضاء هیئت.
شناسائی کارفرما ،وکیل یا نماینده قانونی وی در هنگام تشکیل جلسات.
اخـذ الیحـه دفاعیـه کارفرمـا و تطبیق مـدارک اصلی با تصویـر آن جهت
ارائـه به اعضـاء هیئت.
تهیـه پیـش نویـس اولیه صورتجلسـه رای و اخـذ امضاء پس از انشـاء آن
توسـط اعضـاء وثبت آن درسیسـتم مکانیزه.
اخـذ امضـاء مجـدد اعضاء درذیل صورتجلسـات چاپ شـده و ثبـت آراء
مذکـور در دفترشـعبه و اعـاده آن به همـراه پرونده مطالباتـی والیحه دفاعیه و
مدارک ارائه شـده توسـط کارفرما در جلسـه هیئت بدوی تشـخیص مطالبات
بـه مسـئولین ذیربط و تهیه ارسـال آمـار عملکرد هیئت.
2 )10-آمـار عملکرد هیئتهای بدوی تشـخیص مطالبـات باید منحصرا ً طی
"فـرم پیوسـت شـماره  " 8بهطور دقیـق و خوانا تنظیم و حداکثـر تا پنجم هرماه
از طریق سیسـتم مکانیزه به اداره کل اسـتان مربوطه ارسـال شود.
3 )10-دبیـر هیئـت موظف اسـت در پایان هر جلسـه صورتجلسـه بند 78-
را تنظیم و نسـخه سـوم آنـرا به انضمام یک نسـخه از کل آراء صـادره در آن
جلسـه با اولین مراسلات و حداکثر ظرف مدت 24سـاعت طی "فرم شـماره
 9پیوسـت" به اداره کل اسـتان جهت رسـیدگی ارسال نماید.
4 )10-دبیـران هیئـت بـدوی تشـخیص مطالبـات موظـف هسـتند تعـداد
جلسـات برگزارشـده ،میزان حضور هر یک از اعضاء و دبیرجلسـه و همچنین
تعداد پروندههای مطروحه (که نصاب آن سـاالنه بر اسـاس پیشـنهاد معاونت
بیمـهای و امضـاء مدیرعامل صـورت میگیـرد) را جهت محاسـبه و پرداخت
حـق حضور طبـق مصوبات هیئت مدیره سـازمان به واحد حسـابداری شـعبه
تحویل نمایند.
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5 )10-پیش نویس صورتجلسـه رسـیدگی و آراء هیئتهای بدوی تشـخیص
مطالبـات در  4نسـخه بایـد در همان روز طی "فرم پیوسـت شـماره  " 4که به
صـورت مکانیـزه نیز طراحی گردیـده تنظیم و به امضاء کلیه اعضاء در جلسـه
برسد.

بخـش یازدهم :نحـوه دریافت اعرتاض جهت طرح پرونده در
هیئتهای تجدید نظرتشخیص مطالبات
1 )11-باتوجـه بـه اصلاح مـاده  43قانـون تأمیـن اجتماعـی آراء هیئتهای
بـدوی تشـخیص مطالبـات در صورتیکـه میـزان مـورد مطالبه اولیه سـازمان
منـدرج در صورتجلسـه هیئـت بـدوی تشـخیص مطالبـات بابـت اصـل حق
بیمـه بیـش از مبلـغ 000500/ 1/ریـال باشـد حداکثـر ظرف مـدت  20روز
از تاریـخ ابلاغ رأی هیئـت بدوی تشـخیص مطالبات قابل اعتراض میباشـد،
(سـه درصـد بیمه بیـکاری و جرائم با توجه به اینکه براسـاس قانـون جداگانه
وصـول میگردنـد جـزء حد نصاب مبلغ مذکـور جهت طرح بدهـی در هیئت
تجدیـد نظرتشـخیص مطالبات محسـوب نمـی گردد) لـذا هیئتهـای بدوی
تشـخیص مطالبات بایـد موضوع قطعـی و الزم االجراء بودن یـا قابل اعتراض
بـودن رأی بـدوی را بـا توجـه بـه میـزان اصل حق بیمـه مورد مطالبـه و درج
تبصـره دو ماده  16قانون تشـکیالت و آئین دادرسـی دیوان عدالـت اداری در
متن رأی قیـد نمایند.
2 )11-اعتـراض بـه ابلاغ رأی هیئتهای بـدوی باید کتب ًا از طریق شـخص
کارفرمـا ،وکیـل یـا نماینـده قانونی وی بـا ارائه یک نسـخه از بـرگ نمایندگی
یـا وکالتنامه رسـمی بـا درج حق اعتـراض در متـن آن (درصورتیکه اعتراض
از طریق پسـت سفارشـی دوقبضه ،تلگراف ،پسـت الکترونیکی ،سـایت رسـمی
سـازمان یـا ادارات کل و یـا نمابـر صورت گرفته باشـد ،در این صـورت تاریخ
قبوض پسـت سفارشـی یـا تاریخ قبـض مخابره تلگـراف ،تاریخ ارسـال ایمیل،
تاریـخ ثبـت اعتـراض در سـایت یـا تاریخ ثبـت نمابـر در دفتر شـعبه ،تاریخ
اعتـراض بـه ابلاغ رای هیئـت بـدوی تشـخیص مطالبـات تلقـی میگـردد)
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ظـرف مـدت  20روز از تاریـخ ابلاغ رأی هیئت بدوی تشـخیص مطالبات با
تکمیـل فـرم اعتراض به رای هیئت بدوی تشـخیص مطالبات "فرم شـماره 10
پیوسـت" به شـعبه و یا نمایندگیهای سـازمان صورت گرفته و فرم مزبور در
دفتـر شـعبه ثبت گردد .سـازمان موظف اسـت حداکثر ظرف مـدت  5روز از
تاریـخ تکمیـل اطالعات ،پرونـده مطالباتی را طی "فرم شـماره  11پیوسـت" به
هیئـت تجدید نظر تشـخیص مطالبات ادارات کل اسـتان در صورت تشـکیل
یـا اداره هیئتهـای تشـخیص مطالبات سـازمان مرکزی ارسـال نمایند .ضمن ًا
از ارجـاع اعتراضـات فاقـد مشـخصات ،فاقـد امضـاء مجاز اشـخاص حقیقی و
حقوقـی و یـا به امضاء افـراد غیر کارفرما ،وکیل یا نماینـده قانونی وی همچنین
خـارج از مهلـت مقـرر در مـاده  43قانـون تأمیـن اجتماعـی بـه هیئـت اکیدا ً
خـودداری گـردد .در صورت عدم اعتراض کارفرما ظـرف مهلت مقرر ،میزان
حـق بیمـه و متفرعات تعیین شـده قطعی و برابـر مقررات وصول خواهد شـد.
تبصره :طبـق ماده  445قانون آئین دادرسـی دادگاههای
عمومـی و انقلاب در امور مدنی مصوب سـال ،1379روز
ابلاغ و اقـدام جـزء مهلـت تعییـن شـده بـرای ابلاغ به
کارفرما محسـوب نمی گـردد .همچنین برابـر ماده 444
قانـون مذکـور هـرگاه روز پایانـی موعـد ،بـا روز تعطیل
ادارات مصـادف شـود ،روز آخر موعـد روزی خواهد بود
کـه ادارات پس از تعطیلی ،بازگشـائی میشـوند.

3 )11-در مواقعی که سازمان به رأی هیئت بدوی تشخیص مطالبات اعتراض
مینماید اوالً اگر اعتراض توسط اداره کل استان صورت گرفته باشد تاریخ صدور
نامه اعتراض ،به منزله تاریخ ثبت اعتراض بوده و اگر توسط شعبه صورت گرفته
باشد اعتراض باید در دفتر شعبه ثبت گردد .ثانی ًا باتوجه به اینکه احتمال دارد
کارفرما نیز به رأی صادره اعتراض نماید ،قبل از ارسال پرونده به هیئتهای تجدید
نظرتشخیص مطالبات الزم است مهلت اعتراض کارفرما رعایت و در صورت
اعتراض کارفرما ،هر دو اعتراض همراه پرونده به هیئت تجدید نظرتشخیص
مطالبات (طبق فرمهای مکانیزه یا "فرم شماره  11پیوست") ارسال شود .بدیهی
است در صورت عدم اعتراض کارفرما در مهلت مقرر ،اعتراض سازمان میباید
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جهت رسیدگی به هیئتهای تجدید نظرتشخیص مطالبات ستاد مرکزی ارسال
شود.
4 )11-تاریـخ صـدور فـرم "ابالغ رأی" در دفتر شـعبه یا نمایندگـی به عنوان
تاریـخ ابلاغ به سـازمان تلقی میگـردد و در صورت اعتراض سـازمان به رأی
هیئـت بدوی تشـخیص مطالبـات ،اعتراض میبایسـت حداکثر ظـرف مدت
 20روز از تاریـخ مذکـور انجام گیرد.
5 )11-بـا توجه به مصوبه شـماره 5224 1100/مـورخ 65/ 78/هیئت مدیره
سـازمان ،اسـتان هایی که هیئت تجدید نظر تشـخیص مطالبات درآن مسـتقر
شـده بایـد در مـوارد ذیـل پرونـده را جهـت رسـیدگی به هیئتهـای تجدید
نظرتشـخیص مطالبات سـتاد مرکزی ارسال نمایند:
پرونـده هایـی کـه آراء هیئـت تجدید نظر تشـخیص مطالبات آن توسـط
دیـوان عدالـت اداری نقـض و دسـتور رسـیدگی مجدد صادر شـده اسـت.
پرونـده هایـی که آراء هیئت بدوی تشـخیص مطالبات آن مـورد اعتراض
شـعبه یا اداره کل اسـتان ذیربط قـرار میگیرد.
پرونـده هایی که بدلیل عدم وجود تشـکلهای کارفرمائـی (اتاق بازرگانی و
صنایـع ومعـادن ،مجامع امور صنفـی تولیدی یا توزیعی) امـکان معرفی نماینده
مربوطه وجـود ندارد.
پرونـده هایـی کـه اداره کل وصـول حق بیمه یا اداره کل اسـتان تشـخیص
دهد.
6 )11-بـا توجـه به مصوبـه شـماره 361795/ 1100/مـورخ 2010/1395/
هیئـت مدیره سـازمان در صورتـی که حجم پروندههـای ارجاعی به هیئتهای
تجدیـد نظرتشـخیص مطالبـات اسـتان بیـش ازحـد افزایش یافتـه و متضمن
انتظـار بیش از سـه ماه جهت طـرح در هیئت تجدید نظر تشـخیص مطالبات
گـردد ،ادارات کل اسـتان ابتـدا بایـد صرف ًا با اسـتفاده از افراد جانشـین هیئت
و برگـزاری جلسـات فـوق العـاده پروندههـای در صـف انتظـار مـازاد بر سـه
مـاه را رسـیدگی و در صـورت عـدم کفایـت ،پروندههـای امـر را بـا رعایـت
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مصوبـه شـماره 361795/ 1100/مورخ2010/1395/هیئـت مدیره سـازمان
بـه هیئتهـای تجدید نظر تشـخیص مطالبات سـتاد مرکـزی ارسـال نمایند.
7 )11-طبق بند "یک" جلسـه  1428هیئت مدیره سـازمان مورخ 307/،92/
اسـتان هائـی کـه تشـکیل هیئـت تجدیـد نظر تشـخیص مطالبـات آنـان بر
اسـاس سـطح بنـدی " مبلغ مورد اعتـراض" صورت میگیرد ،موظف هسـتند
رسـیدگی بـه اعتراضات کارفرمایان بابت بدهی بیشـتر از مبلغ سـقف سـطح
بنـدی اشـخاص حقوقـی و پیمانکاریها را که طبق دسـتور سـالیانه مدیرعامل
تعیین و در دسـتورالعمل صورتحساب بدهی کارفرمایان و حسابجاری کارگاهها
درج میشـود به هیئت تجدید نظر تشـخیص مطالبات سـتاد مرکزی ارسـال
نمایند.
8 )11-واحدهـای اجرائـی موظفنـد دعوتنامـه هیئتهـای بـدوی تشـخیص
مطالبـات موضـوع "فـرم شـماره  2پیوسـت" و دعوتنامـه ارسـالی از هیئتهای
تجدید نظر تشـخیص مطالبات سـتاد مرکزی و اداره کل اسـتان هائی که هیئت
تجدید نظر تشـخیص مطالبات در آنها مسـتقر میباشـد را طبق "فرم شماره 12
پیوسـت" براسـاس مفاد بخشـنامه  4جدید حقوقی بـه آدرس منـدرج در آن به
کارفرمـا یا کارفرمایـان مربوطه ابالغ (واقعی یا قانونی) نموده و نسـخه ممهور به
مهـر ابلاغ دعوتنامهها را حداقل  15روز قبل از تشـکیل جلسـه هیئت از طریق
پسـت بـه دبیرخانه هیئتهای تشـخیص مطالبـات یـا ادارات کل اسـتان اعاده
نماینـد .در صورتیکـه کمتـر از مدت فوق به تاریخ تشـکیل جلسـه باقـی مانده
باشـد بایسـتی دعوتنامـه ابالغی از طریـق نمابر به اداره کل اسـتان یـا دبیرخانه
هیئتهـای تشـخیص مطالبات سـتاد مرکزی ارسـال گردد .

بخشدوازدهم:نحوهتشکیلجلساتوصدورآراءدرهیئتهای
تجدید نظر تشخیص مطالبات
1 )12-نحـوه تشـکیل جلسـات هیئتهـای تجدیـد نظر تشـخیص مطالبات
مطابـق بندهـای "1 "4-الـی "2 "4-از بخـش چهـارم نحـوه تشـکیل جلسـات
هیئتهـای بـدوی تشـخیص مطالبـات میباشـد.
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2 )12-طبـق مـاده  4آئیـن نامـه مصـوب شـورایعالی تأمین اجتماعـی مورخ
245/ 73/و مصوبـات شـماره 45021/مـورخ 96/ 67/و 361795/1100/
مـورخ2010/ 95/هیئـت مدیـره سـازمان ،تعییـن تعداد جلسـات هیئتهای
تشـخیص مطالبـات برعهـده معاونت بیمـهای سـازمان و تشـکیل هیئتهای
تجدیـد نظـر تشـخیص مطالبات بـا موافقت مدیرعامل سـازمان اسـت.
3 )12-درصورتیکـه ضـرورت ایجـاب نمایـد پرونـدهای خـارج از نوبـت یـا
جهت تسـریع امـور مطالباتـی در هیئتهـای تجدید نظر تشـخیص مطالبات
ادارات کل اسـتان یـا سـازمان مرکزی مطرح گردد مراتب بایـد در ادارات کل
با پیشـنهاد رئیس وکارشـناش ارشـد بیمهای ،تائیـد معاون بیمـهای و موافقت
مدیـر کل اسـتان صـورت گرفتـه و در هیئتهـای تجدیـد نظـر تشـخیص
مطالبـات سـتاد مرکـزی بـا ارائـه درخواسـت مکتـوب سرپرسـت دبیرخانه
هیئتهـا ،پیشـنهاد کتبـی مدیرکل وصـول حق بیمـه و تائید رسـمی معاونت
بیمـهای سـازمان صـورت گیرد.
4 )12-در اجـرای اصلاح مـاده  44قانـون تأمیـن اجتماعـی و مصوبـات
شـماره5224 1100/مورخ 65/ 78/و 361795/ 1100/مورخ 2010/1395/
هیئـت مدیره سـازمان ،دبیرخانه هیئتهای تشـخیص مطالبات موظف اسـت
هـر سـه ماه یکبـار پرونده ارسـالی بـه هیئت تجدیـد نظر تشـخیص مطالبات
اسـتان هائی که هیئت تجدید نظر در آنها مسـتقر شـده بررسـی و در صورتی
کـه پروندههـای مطروحـه در هیئـت موصـوف بیشـتر از حدنصـاب و تعـداد
جلسـات تعیین شـده توسـط هیئت مدیره سـازمان و معاونت بیمهای باشـد و
با تشـکیل جلسـات فـوق العاده با اسـتفاده صـرف از اعضاء جانشـین موضوع
مرتفع نشـود ،حسـب مورد پیشـنهاد الزم را جهت تشـکیل هیئت دوم تجدید
نظـر تشـخیص مطالبات بـه معاونت بیمـهای ارائـه ،تا پس از کسـب موافقت
معاونـت مذکـور یـا حسـب تشـخیص مدیر عامـل سـازمان با رعایت سـایر
ضوابـط و مقـررات مجوزهـای الزم برای تشـکیل هیئتهـای مذکور بـه اداره
کل اسـتان مربوطه صـادر گردد.
5 )12-نحـوه صـدور آراء هیئتهـای تجدیـد نظر تشـخیص مطالبـات وفق
بندهـای 12 ،8-3 ،8- 8-و 6 ،8-از بخـش هشـتم "نحـوه صـدور آراء هیئـت
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بـدوی تشـخیص مطالبـات" میباشـد و در این راسـتا بعد از اسـتماع دفاعیات
کارفرمـا ،دبیـر هیئت موظف اسـت یک نسـخه از فرم الیحه دفاعیـه کارفرما
"پیوسـت شـماره  "14را بـه کارفرمـای حاضـر در جلسـه جهت تنظیم شـرح
مبسـوط اعتراض تحویـل نماید.

بخـش سـیزدهم :ترکیـب و نحـوه انتخاب اعضـاء هیئتهای
تجدیـد نظر تشـخیص مطالبات
احـکام اعضـاء هیئتهـای تجدید نظر تشـخیص مطالبات با توجـه به ترکیب
آن و بـه موجـب مـاده  44و اصلاح آن در تهران و مراکز اسـتانها به صورت
ذیل صـادر میگردد:
1 )13-احـکام کلیـه نماینـدگان هیئتهـای تجدیـد نظر تشـخیص مطالبات
پـس از معرفـی افـراد واجـد شـرایط از سـوی مراجـع ذیربـط بـه سـازمان یا
دبیرخانـه هیئتهـای تشـخیص مطالبات یـا معاونت بیمـهای سـازمان و طی
مراحـل اداری بـا امضـاء مدیرعامـل سـازمان و درج اعتبـار سـه سـاله صادر
میگـردد.
2 )13-دبیرخانـه هیئتهای تشـخیص مطالبات موظف اسـت بـرای هر یک
از هیئتهـای تجدیـد نظـر تشـخیص مطالبـات سـتاد مرکـزی و ادارات کل
اسـتان ،پروندهای تشـکیل کـه در آن تصویر حکم اعضاء هـر یک از نمایندگان
ضبـط و صـورت اسـامی ،شـماره و تاریـخ حکم مربوطـه دقیق ًا مشـخص تا در
صورتـی کـه هیئتهـا فاقد نماینـده اصلی و جانشـین یـا انقضاء اعتبـار حکم
باشـند سـریع ًا نسـبت به تکمیل اعضاء اقـدام گـردد ،بطوری که هیـچ یک از
هیئتهـا در هیـچ مقطـع زمانـی فاقد عضـو اصلی و جانشـین یا احـکام بدون
اعتبار نباشند.
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بخـش چهاردهـم :نحـوه اجـرای آراء و تأمیـن قرارهای هیئت
تجدید نظر تشـخیص مطالبات
1 )14-قرارهـای صـادره از هیئتهای تجدید نظرتشـخیص مطالبات حداکثر
ظـرف مـدت  2مـاه باید اجرا و پاسـخ قـرار به همـراه پرونده بـه هیئت صادر
کننـده قرار اعـاده گردد.
2 )14-بـه منظـور اجـرای صحیـح و بـه موقع و همچنین سـهولت دسـتیابی
بـه اطالعـات پرونـده هائـی که با صـدور قـرار در دسـتور کار هیئـت تجدید
نظرتشـخیص مطالبات قرار دارند مسـئول درآمد شـعبه یـا نمایندگی موظف
اسـت بـا توجـه بـه منـوی سیسـتم مکانیـزه ،مشـخصات قـرار ،کارگاه ،تاریخ
دریافـت ،شـماره و تاریـخ اقدامات انجام شـده را طی "فرم شـماره  5پیوسـت"
ثبـت و مراتـب را هـر  15روز یکبـار تا حصـول نتیجه پیگیـری نمایند.
3 )14-ادارات کل اسـتانها و کارشناسـان ذی ربط موظف هستند در بازدیدها
و بررسـی هایی که از واحدهای تابعه بعمل میآورند ،چگونگی تشـکیل هیئتها
ونیـز اجـرای بـه هنگام قرارهای صـادره از هیئتها را بررسـی و کنتـرل نموده و
در صورت ضرورت ضمن آموزش متصدیان مربوطه نسـبت به رفع مشـکالت
اجرائـی و اصالح امـور اقدام نمایند.
ف میباشـند پـس از دریافت آراء صـادره از
4 )14-واحدهـای اجرائـی موظـ 
سـوی هیئتهای تجدید نظرتشـخیص مطالبـات حداکثر ظرف مـدت  5روز
نسـبت به محاسـبه رأی اقـدام و فـرم مکانیزه ابلاغ رأی هیئـت تجدید نظر
تشـخیص مطالبات موضوع "فرم شـماره  6پیوسـت" را به انضمام  2نسـخه از
رأی صـادره بـه کارفرما ابالغ نمایند .ضمن ًا الزم اسـت مأمـور ابالغ با مراجعه
بـه کارفرمـا (آخرین آدرس اعالمشـده از طرف کارفرما) با توجه به بخشـنامه
 4جدیـد حقوقـی ،مـواد آئیننامـه دادرسـی مدنی مربـوط به ابالغ یا دسـتور
العمـل ابلاغ الکترونیـک ،نسـبت به ابلاغ رأی هیئت اقـدام و ذیـل رأی را با
توجـه بـه نوع ابالغ تکمیل نموده و نسـخه دوم را کـه کارفرما ،وکیل یا نماینده
قانونـی وی امضـاء و مأمور ابلاغ ،گواهی نموده اعـاده نماید.
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بخـش پانزدهـم :نحـوه برخورد شـعب در هنگام اجـرای آراء
هیئتهای تشـخیص مطالبات
1 )15 -چنانچـه واحدهـای اجرائـی در اجـرای رأی یـا پیـاده نمـودن آن بـا
ابهـام روبـرو شـوند ،باید رأی صـادره را با هماهنگـی ادارات کل اسـتان قبل از
ابلاغ بـه کارفرما بـا ذکر دقیق مـوارد ابهام بانضمام پرونـده مربوطه به هیئت
صادرکننـده رأی اعاده نمایند.
2 )15-اگـر در مـواردی در تنظیـم رأی اشـتباه بیـن در حسـاب یا سـهو قلم
(ماننـد اشـتباه در ذکـر نـام افراد یا نـام کارگاه و موارد مشـابه) رخ داده باشـد
بایـد رأی مربوطـه بـه همراه پرونده به هیئـت صادر کننده رأی اعـاده گردد تا
نسـبت به تصحیح آن اقـدام نمایند.
3 )15-رفـع ابهـام از آرای صـادره باید خارج از نوبت در هیئتهای صادرکننده
رأی ،مـورد رسـیدگی و اتخـاذ تصمیـم قرار گرفتـه و در صورت لـزوم رفع ابهام
گردد.

بخـش شـانزدهم :وظایـف واحدهـای سـتادی و ادارات کل و
دبیرخانه هیئتهای تشخیص مطالبـات درخصوص آمـار ،تجزیـه و
تحلیـل و بهبود عملکرد هیئتهای تشـخیص مطالبات
1 )16-اهم وظایف دبیرخانه هیئتهای تشخیص مطالبات عبارتند از:
نظـارت و بازدید مسـتمر از هیئتهای تشـخیص مطالبـات و ارائه گزارش
از عملکرد شـکلی آنان به مسـئولین مافوق.
نظـارت بـر عملکـرد هیئـت بـدوی و تجدید نظر تشـخیص مطالبـات به
منظـور اجـرای صحیـح قوانیـن مرتبط و تسـریع در رسـیدگی بـه اعتراضات
طرفین.
بررسـی محاسـبات شـکل گرفتـه در پروندههـای ارسـالی بـه هیئتهـای
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تشـخیص مطالبـات و تطبیـق آن با دسـتورالعملها و مقررات جاری سـازمان.
ارائـه گـزارش بازدیـد بـه عمل آمـده به مدیر کل اسـتان یا حسـب مورد
سرپرسـت دبیرخانـه هیئتهای تشـخیص مطالبـات درخصوص نقـاط قوت،
ضعـف ،فرصتهـا و تهدیدهـای موجـود ،بـا توجـه بـه محتویات محاسـباتی
پروندههای مطالباتی و گزارشـات مکتوب و شـفاهی کارفرمایان شـرکت کننده
در جلسـات از عملکـرد هیئتهـای بـدوی و تجدیـد نظر تشـخیص مطالبات
جهـت ارسـال آن بـه اداره کل وصـول حق بیمـه و معاونت بیمهای سـازمان.
2 )16-ادارات کل اسـتانها موظـف هسـتند آمـار مکانیـزه عملکـرد ماهانـه
هیئتهـای بدوی تشـخیص مطالبات شـعب تابعـه را مطابق "فرم شـماره 15
پیوسـت" حداکثـر تا پنجم مـاه بعد و آمـار عملکرد ماهانه هیئـت تجدید نظر
تشـخیص مطالبـات را مطابـق "فـرم شـماره  16پیوسـت" تنظیـم و حداکثر تا
دهـم ماه بعد بصورت مکانیزه جهت رسـیدگی و تهیـه گزارشهای عملکردی،
تحلیلـی و ارزیابـی واحـد بـه اداره کل وصـول حق بیمـه و دبیرخانه هیئتهای
تشخیص مطالبات ارسـال نمایند.
3 )16-دبیرخانـه هیئتهـای تشـخیص مطالبات موظف اسـت بـا مراجعات
حضـوری و بررسـی آمارهـای ماخـوذه از ادارات کل اسـتان بـهطور مسـتمر،
نحوه تشـکیل جلسـات هیئتهای تشـخیص مطالبات را از نظر ساعت تشکیل
هیئـت هـا ،حضور اعضـاء ،امضـاء پیشنویـس صورتجلسـات ،امضـاء آراء یا
قرارهـای صـادره را مورد ارزیابـی قرار داده و در صـورت عدم رعایت مقررات
بـا توجـه به سلسـله مراتـب اداری به اعضـاء سـازمانی هیئتهـا و رئیس آن
اطلاع دهد.
4 )16-ادارات کل اسـتانها بایـد جهـت اطالع و بررسـی عملکرد هیئتهای
بـدوی تشـخیص مطالبـات و نحوه محاسـبات و تجدید محاسـبات به اسـتناد
آراء صـادره و همچنین اقدامـات انجامگرفته در خصوص قرارها و تصمیمات با
تشـکیل کارگروه متشـکل از معاون بیمهای ،رئیس و کارشـناس ارشـد درآمد،
کارشـناس درآمد اداره کل و دبیر هیئت تجدیدنظر تشـخیص مطالبات استان
اقدامـات ذیـل را انجام دهند:
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بررسـی چگونگـی اظهارنظـر در خصـوص مـدارک و دفاعیـات ارائهشـده
توسـط کارفرما یـا نماینده قانونـی وی.
بررسی مستندات دوره مطالباتی با توجه به دفاعیات ارائهشده.
بررسـی و شناسـایی دالیلی که موجبات نقض یا تائید محاسـبات سـازمان
را در هیئتهـای بـدوی فراهم نموده اسـت.
بررسـی و مطالعـه مسـتمر امـور مربـوط بـه هیئتهـای بدوی تشـخیص
مطالبات.
بررسـی اجـرای تصمیمـات ،آراء و قرارهـای صـادره هیئتهـای بـدوی
تشـخیص مطالبـات ظـرف مهلـت پیشبینیشـده در بخشـنامه؛
بررسی صراحت و قاطع اختالف بودن آراء.
بررسی نحوه زمان تشکیل جلسات و حضور اعضاء هیئت.
اداره کل بایـد گـزارش آسـیب شناسـی و بررسـی مـوارد انجـام شـده را طـی
صورتجلسـه بـه صـورت تفکیـک هر یـک از مـوارد فـوق از طریق سـایت یا
سیسـتم دبیرخانـه بـه معاونت بیمـهای سـازمان و دبیرخانه هیئت تشـخیص
مطالبـات ارسـال نماید.
بدیهی اسـت در صورت ابهام در صورتجلسـات و همچنین بازرسیهای دورهای
در خصـوص نظـارت از عملکرد واحدهـای اجرائی باید دقیق ًا مراتب بررسـی و
نتیجـه بـه اداره کل مربوطه منعکس گردد.
5 )16-ادارات کل اسـتان هـر  6مـاه یکبـار پـس از اخـذ نظـرات اعضـاء
هیئتهـای تشـخیص مطالبـات کـه شـامل شناسـایی دالیل اصلـی اعتراض
کارفرمایـان و ارائـه راهکارهـا و تمهیـدات مناسـب جهـت ایجـاد تفاهـم و
جلوگیـری از افزایش اعتراضات و تسـریع امور میباشـد ،نسـبت به بررسـی
و جمعبنـدی نهائـی و بیـان نقطـه نظـرات کارشناسـان اسـتان بـه دبیرخانه
هیئتهای تشـخیص مطالبات مسـتقر در ستادمرکزی سـازمان اقدام نمایند.
6 )16-معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی بـا هماهنگـی معاونتهـای  :بیمـهای،
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امـور اسـتانها ،اداره کل آمـوزش و پژوهـش ،دبیرخانـه هیئتهای تشـخیص
مطالبـات ،اتحادیههـا و مجامع کارگری و کارفرمایی ،حسـب ضـرورت حداقل
سـالی یکبـار بهصـورت اسـتانی ،منطقـهای و متمرکـز ،کارگاههای آموزشـی
تشـکیل و ضمـن تبادلنظـر و گفتگوهـای سـهجانبه ،راهکارهای عملـی و مؤثر
در تسـریع وصـول حـق بیمـه و همچنین بهبـود کارکرد هیئتهای تشـخیص
مطالبـات را مـورد شناسـایی قـرار دهـد .در ایـن راسـتا دبیرخانـه هیئتهای
تشـخیص مطالبـات و ادارات کل اسـتان موظفند بهمنظور هـم افزائی ،افزایش
کارایـی و ایجـاد مهارتهای شـغلی و ارتقـاء دانـش اداری ،حقوقی و تخصصی
دبیـران و اعضـاء هیئتهای بدوی و تجدیدنظر تشـخیص مطالبات نسـبت به
برگزاری جلسـه آموزشـی با هماهنگـی اداره کل آموزش و پژوهـش اقدام و به
نحـوی عمـل نمایند که واحدهـای مذکور در هر سـال  2دوره آمـوزش را طی
نماینـد و نمـرات اخذ شـده در ارزیابی همکاران سـازمان لحـاظ و در خصوص
اعضـاء غیرسـازمانی باعـث تداوم حضـور آگاهانه آنـان گردد.
7 )16-دبیرخانـه هیئتهای تشـخیص مطالبـات با همـکاری اداره کل وصول
حـق بیمـه موظف اسـت با تشـکیل کارگروه مطالعاتی متشـکل از سرپرسـت
دبیرخانـه ،یـک نفر از کارشناسـان متخصـص دبیرخانه هیئتهای تشـخیص
مطالبـات ،نماینـدگان معاونتهـای امـور پیمانهـا و کنتـرل درآمـد ،امـور
بازرسـی دفاتـر قانونـی ،اجرائیـات و نظـارت و رویههـای اداره کل وصـول حق
بیمه ،صورتجلسـات بنـد 4 15-را مورد بررسـی و آسیبشناسـی دقیق قرار
داده و حاصـل ایـن بررسـیها را همراه با تجزی ه و تحلیل و تعیین شـاخصهای
معنـادار و راهکارهـای عملـی ،جهـت بهرهبـرداری بهینـه و اصلاح روشها و
ارتقـاء سـطح کمـی و کیفی امـور به معاونت بیمهای سـازمان و سـایر مراجع
تصمیمگیـری سـازمان ازجملـه مدیرکل وصـول حق بیمه منعکـس نمایند.
8 )16-ادارات کل اسـتان مکلـف هسـتند بـ ه منظـور ارتقاء مسـتمر عملکرد
هیئتهـای تشـخیص مطالبات ،بهبود شـاخصهای رسـیدگی و انطبـاق آن با
مقـررات موضوعـه ،ارزیابی صحیح از عملکـرد نظارتی و ارزشـیابی هیئتهای
بـدوی و تجدیدنظر تشـخیص مطالبـات ،به هنگام انجام بازرسـیهای نظاممند
از شـعب تابعه فرم ارزیابی "فرم شـماره  17پیوسـت" که با بهرهگیری از خرد
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جمعـی و بازخـورد پروندههـای ارجاعـی به هیئت تشـخیص مطالبـات تدوین
شـده اسـت را توسـط کارشناسـان اعزامـی تکمیل و همـه ماهه بـه دبیرخانه
هیئتهای تشـخیص مطالبات ارسـال نمایند.
9 )16-شـرکت مشـاور مدیریـت و خدمات ماشـینی تأمین موظف اسـت با
هماهنگـی واحـد تخصصـی اداره کل وصـول حق بیمـه و دبیرخانـه هیئتهای
تشـخیص مطالبـات نسـبت بـه تهیـه و تکمیـل نرمافزارهـای مربوط بـه این
بخشـنامه اقدام نماید.
این بخشـنامه از تاریخ ابالغ جایگزیـن بخشـنامههای 1 ،152 ،15/3 ،15/15/
و 4 15/بـوده و رعایـت کلیـه مفاد قید شـده الزامی میباشـد.
مسـئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل و کارشناسـان ارشد درآمد ،امور
اداری و مالی اسـتانها ،روسـا و مسـئولین درآمد ،امور اداری و مالی شعب ،اعضاء
محترم و دبیران هیئتهای بدوی و تجدید نظرتشـخیص مطالبات میباشـند.
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فرم پیوست شماره 1
فرم درخواست بازنگری محاسبات
(مستندات)

نام کـارگاه .................. :شماره کارگاه ........................ :نام کارفرما...............................:
شــماره و تاریــخ اعــام بدهــی .................... :شــماره بدهــی..................................... :
کدملــی کارفرمــا ........................... :شــماره تلفــن همــراه کارفرمــا................................ :
آدرس ایمیل کارفرمــا...................................................................................:
			
-1مدارک رسمی دال بر کارفرمائی کارگاه (طبق مدارک پیوست).
-2کارکنان غیرمشمول قانون تأمین اجتماعی (طبق مدارک پیوست).
-3گواهی خدمت رسبازی یا ارائه اصل کارت پایان خدمت و فتوکپی مربوطه (طبق مدارک پیوست).
-4گواهی فوت یا گواهی انحصار وراثت که در آن فوت فرد مورد ادعا درج شده باشد
(طبق مدارک پیوست).

-5تغییر نام کارگران با ارائه اصل و کپی شناسنامه و توضیحات مندرج در آن(طبق مدارک پیوست).
-6رشاکت نامههای رسمی و محرضی که مراتب داشنت حق پیشه ،کسب و
رسقفلی در آن درج گردیده است (طبق مدارک پیوست).

-7ارائه لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در کارگاه مبنای محاسبه که
مراتب صحت آن احراز گردیده (طبق مدارک پیوست).

-8مدارک مستند دال بر ارسال صورت مزد و حقوق و پرداخت حق بیمه کارگارن شاغل تا حداکرث
حقوق مزایا در کارگاههای دیگر (طبق مدارک پیوست).

-9مدارک رسمی دال بر خروج از کشور (طبق مدارک پیوست).
 -10ترک کار کارگرانی که در صورت مزد و حقوق درج ولی در سیستم ثبت نگردیده با احراز موضوع
(طبق مدارک پیوست).

-11گواهی مراجع قضائی درخصوص بازداشت و زندان بیمه شده با ذکر تاریخ بازداشت آزادی
(طبق مدارک پیوست).

-12احکام مراجع قضائی و هیئتهای حل اختالف و تشخیص وزارت کار و
امور اجتماعی (طبق مدارک پیوست).

-13تصویر شناسنامه همرس و والدین کارفرما که ادعای دریافت دستمزد

نداشته باشند (طبق مدارک پیوست).
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-14تصویر شناسنامه و تنظیم گواهی عدم دریافت مزد توسط فرزند کارفرما (طبق مدارک پیوست).
-15مکاتبات اداره کل درآمد حق بیمه درخصوص کارگاه مورد اعرتاض (طبق مدارک پیوست).
-16استراحتهای پزشـکی که منجر به دریافت غرامت دسـتمزد توسـط بیمه شـده گردیده با احراز موضوع
توسـط واحد فنی و بیمهشـدگان (طبق مدارک پیوسـت)
-17کدهای موقت بیمه شده که پس از اقدامات قانونی تبدیل به شماره اصلی گردیده است
(طبق مدارک پیوست)

مهر و امضاء کارفرما
 -موارد فوق الذکر با توجه به مستندات پیوست ،بررسی و ردیفهای  .......................مورد تایید است.

 در صـورت عـدم موافقـت کارفرمـا بـا فـرم بازنگـری و یا کافـی نبودن مسـتندات ،فرم اعتراض به میـزان حق بیمهتحویـل کارفرما یـا نماینده قانونـی وی گردد.
رئیس شعبه

مسئول درآمد

دبیر هیئت بدوی

کارفرمـای کارگاه فـوق الذکـر بـا توجـه بـه اصالحـات بعمـل آمـده و تأمیـن
اینجانـب
درخصـوص اعلام
مـورخ
خواسته اینجانب از اعرتاض وارده به شماره
انرصاف
موضوع صورتحساب
لغایت
بدهی از تاریخ
میدهم.
مهر و امضاء کارفرما
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فرم اعرتاض به میزان حق بیمه

این قسمت توسط کارفرما تکمیل میگردد:

نـام و نـام خانوادگی................................:شـماره کارگاه......................................:
کـد ملـی کارفرمـا ...............................:فعالیـت کارگاه.........................................:
شـماره و تاریخ اعالم بدهـی.............................................................................:
آدرس کارگاه...........................................................................................:
رشح اعتراض.........................................................................................:

شماره تلفن همراه کارفرما .........................:آدرس ایمیل کارفرما...............................:
تاریخ.................:امضاء کارفرما:
تاریخ رسیدگی در هیئت بدوی........................:روز........................:
ماه:سال........................:ساعت........................:
محل تشکیل جلسه رسیدگی........................:

نام و نام خانوادگی کارفرما........................:امضاء کارفرما:

تاریخ..............................................:امضاء شعبه......................................:
........
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فرم :ارسال پرونده به هیئت بدوی تشخیص مطالبات

هیئت محرتم تشخیص مطالبات شعبه

شماره کارگاه:

بهمنظور وصول مطالبات سازمان از رشکت/خانم/آقای .............کارفرمایان/کارفرمای......................
کارگاه/موسسه  ...............................اقدامات قانونی بابت......................................:
-1اصل/مابه التفاوت حق بیمه از ...................لغایت..............به مبلغ .......................ریال
 %3 -2بیمه بیکاری از ............................لغایت .............به مبلغ  .......................ریال
-3جرائم متعلقه از  ............ ..................لغایت ..............به مبلغ ........................ریال

جمعاً

با صدور اعالمیه شماره ...................مورخ .......................که در تاریخ ......................

به کارفرما ابالغ شده انجام گرفته است.

کارفرما/کارفرمایان طی نامه وارده به شماره ...................مورخ ......................نسبت به مبلغ

مورد مطالبه برشح فوق اعرتاض تقاضای طرح پرونده در هیئت تشخیص مطالبات را نموده است لذا به پیوست

جلد پرونده کارگاه مذکور محتوی ....................برگ ارسال میگردد .خواهشمنداست دستورفرمائید نسبت
به اعرتاض کارفرما رسیدگی و نتیجه را ضمن اعاده پرونده اعالم دارند.

سازمان تأمین اجتماعی شعبه
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صورتجلسه هیئت بدوی تشخیص مطالبات

نام کارگاه......................:نام کارفرما...................... :شماره کارگاه......................:
نشانی.............................................................................................. :
(دستور جلسه)

جلسـه هیئـت بـدوی تشـخیص مطالبـات ...........در سـاعت ...........بعـد از ظهــر روز................
مـورخ...........در محل...........بـا حضـور امضـاء کننـدگان زیـر تشـکیل و پرونـده کارگاه...........کـه
بموجـب نامـه شـماره ......................مورخ......................بـه ایـن هیئت ارجـاع گردیده طی نامه
شـماره  ...........مـورخ ...........از کارفرمـا دعـوت بعمـل آمـده مطـرح و برشح زیر مورد بررسـی قـرار گرفت.
(جریان امر)

طبـق محتویـات پرونـده بدهـی کارگاه براسـاس گـزارش بازرسـی – گـزارش حسابرسـی – لیسـت کارفرمـا و گـزارش
بـازرس حسابرسـی بشرح زیر:
-1بابـت اصل/مابـه التفـاوت حـق بیمـه از..................لغایـت ..............بمبلغ................ریـال
 -2بابت  %3بیمه بیـکاری از ...............................لغایـت ...............بمبلغ ................ریال
 -3بابـت جرائـم متعلقـه از ...............................لغایـت  ..............بمبلغ.................ریال
جمعاً
تعییـن و بموجب اعالمیه  /نامـه شـماره...................مورخ................در تاریـخ ...................
بـه کارفرما/بـه کارگاه.................................ابلاغ واقعی/ابالغ قانونی گردیده اسـت کارفرما طی نامه
شـماره ................مورخ ...................که به شـماره ...................مـورخ ...................
ثبـت دفرت سـازمان شـده بمورد مطالبـه اعرتاض و تقاضای رسـیدگی نموده اسـت.
(خالصه اعرتاض کارفرما)

(رسیدگی هیئت)

هیئـت بـا توجـه بـه محتویـات پرونـده ونـوع کار و اعتراض ارائـه شـده بـا حضـور کارفرمـا یـا نماینـده کارفرما/بدون
حضـور کارفرمـا یـا نماینـده کارفرمـا بموضـوع رسـیدگی و بـه رشح زیـر مبـادرت بـه صـدور رأی /قـرار مینمایـد:
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ثبت و پیگیری قرارهای صادره توسط هیئتهای بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات

ردیف

نام کارگاه

کد کارگاه

مشخصات قرار
شماره

تاریخ

هیئت

پیگیریهای
شعبه

ارسال قرار
شماره

39

تاریخ
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ابالغ رأی قطعی هیئت تشخیص مطالبات
(بدوی با حق بیمه کمرت از  1/500/000ریال و تجدید نظر)
کارفرمایمحرتم:

نام کارگاه:

شماره:

الـف) چنانچـه مجمـوع تاریخ:

نام کارفرما:

حق بیمـه و بیمه بیکاری

کد کارگاه:

کدپستی :

منـدرج در ایـن برگـه را نشانی:

کـه تاکنـون تقسـیط یـا
بـه اجـرا نرسـیده اسـت
یکجـا ونقـداً پرداخـت شماره
نماییـد از  %40جرائـم بدهی
مربوطـه معـاف خواهیـد
شـد در غیراینصورت کل
حـق بیمـه و جرائم طبق
مـاده  50قانـون تأمیـن
اجتماعـی از طریـق اجرا
وصـول خواهـد شـد.

دوره از

لغایت

مرحله

شماره

تاریخ

ابالغ رأی هیئت بدوی

بازگشت به نامه شماره ......................
مورخ  .......................به پیوست 2
نسخه رأی مورخ  ...................هیئت
تشخیصمطالباتارسالوبدهیشمابراساس
رأی مذکور به رشح تعیین و اعالم میگردد.
جمع جمع
حق بیمه جرائم
برآوردی قطعی
بیمه بیکاری

ب) در صورتیکـه بـه رأی
هیئـت بـدوی منـدرج در
این برگه معرتض هستید
بـا توجه بـه مفاد مـاده43
قانون تأمیـن اجتماعی و
اصالحـات آن میتوانید
حداکرث ظرف بیسـت روز جمع
از تاریـخ ابلاغ ایـن برگـه بدهی:
اعتراض کتبی خـود را به
این شـعبه تسـلیم نمایید
در غیراینصـورت بدهـی رونوشت به:
قطعـی و طبـق مـاده 50
قانـون تأمیـن اجتماعـی
وصـول خواهد شـد.

شعبه  .............................تأمین اجتماعی
امضاء مسئول درآمد
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امضاء رئیس شعبه
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ابالغ رأی هیئت بدوی تشخیص مطالبات تا مبلغ حق بیمه بیشرت از 1/500/000ریال
کارفرمایمحرتم:

نام کارگاه:

شماره:

الـف) چنانچـه مجمـوع تاریخ:

نام کارفرما:

حـق بیمه و بیمه بیکاری

کد کارگاه:

کدپستی :

منـدرج در ایـن برگـه را نشانی:

کـه تاکنـون تقسـیط یـا
بـه اجـرا نرسـیده اسـت
یکجـا ونقـداً پرداخـت شماره
نماییـد از  %40جرائـم بدهی
مربوطـه معـاف خواهید
شـد در غیراینصورت کل
حـق بیمـه و جرائم طبق
مـاده  50قانـون تأمیـن
اجتماعـی از طریـق اجرا
وصـول خواهـد شـد.

دوره از

لغایت

مرحله

شماره

تاریخ

ابالغ رأی هیئت بدوی

بازگشت به نامه شماره ......................
مورخ  ........................به پیوست 2
نسخه رأی مورخ  ...................هیئت
تشخیصمطالباتارسالوبدهیشمابراساس
رأی مذکور به رشح تعیین و اعالم میگردد.
جمع جمع
حق بیمه جرائم
برآوردی قطعی
بیمه بیکاری

ب) در صورتیکـه به رأی
هیئـت بـدوی منـدرج
در ایـن برگـه معترض
هسـتید با توجه بـه مفاد
مـاده  43قانـون تأمیـن
اجتماعـی و اصالحـات
آن میتوانیـد حداکثر جمع
ظـرف بیسـت روز از بدهی:
تاریـخ ابلاغ ایـن برگـه
اعرتاض کتبی خـود را به
این شـعبه تسلیم نمایید رونوشت به:
در غیراینصـورت بدهـی
قطعـی و طبـق مـاده 50
قانـون تأمیـن اجتماعی
وصـول خواهـد شـد.

شعبه  .............................تأمین اجتماعی
امضاء مسئول درآمد

امضاء رئیس شعبه
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تائید محاسبات فسخ محاسبات

()5

در ماه

سال
تعداد آراء صادرهدرماهجاری

تعداد
قرارهای
صادره
درماه
جاری
()6

نام و نام خانوادگی و امضاء

مسئول شعبه

تعداد مانده تعداد پروندههای پروندههای
تجدید وقت رسیدگی شده در
پروندههای
دردستور کار گردیده باذکرعلت اجرای بخشنامه
لغایت ماه جاری تجدیدوقت  15/1جدید درآمد
()8
()9
()7

 -تعداد پروندههای مانده در دستور کار هیئت لغایت ماه جاری از جمع ستون و یک و دو به کرس ستونهای  5و  6از آن حاصل خواهد شد.

 -در صورت عدم تشکیل جلسه هیئت علت را با ذکر دلیل مشخص فرمائید.

تعداد پروندههای تعداد جلسات تعداد جلسات
تعداد
پروندههای ارجاعی در ماه هیئت طبق مجوز تشکیل شده در
در دستور کار
ماه جاری
صادره
جاری
لغایت ماه قبل
()4
()3
()2
()1

موضوع :گزارش عملکرد هیئتهای بدوی شعبه /نمایندگی

به :اداره کل استان
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گزارش عملکرد روزانه

هیئت بدوی تشخیص مطالبات جهت ارائه به اداره کل استان ظرف  24ساعت از صدور رأی یا قرار
جلسـه هیئـت بدوی شـماره  .............در تاریـخ  ..................با حضور اعضاء تشـکیل و پروندههای زیر

مورد رسـیدگی قرار گرفت.
ردیف

شماره دفرت

زمان رسیدگی

شماره کارگاه

شماره بدهی

اصناف

حقوقی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
اعضاء:

نماینده وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

نماینده شورایعالی تأمین اجتماعی

نماینده اتاق بازرگانی
نماینده کارگران

43
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فرم اعرتاض به رأی هیئت بدوی
الف :شماره و تاریخ رأی مورد اعرتاض:
نام و نـام خانوادگـی کارفرما..........................................:شـماره کارگاه......................:
کدملـی کارفرما............................................:شـماره بدهـی..............................:
فعالیت کارگاه....................................:شـماره تلفن همراه کارفرمـا............................:
آدرس ایمیل کارفرما....................................................................................:

ب) محـل درج اعرتاض کارفرما/سـازمان بـه رأی هیئت بدوی:

(در صورت لزوم میتوانید بقیه اعرتاض را در کاغذ جداگانه نوشته ضمیمه نمائید).
امضاء کارفرما/سازمان

تاریخ			
ج) الحیـه دفاعیـه سـازمان از رأی هیئت بدوی:

			
تاریخ:

امضاء:
اداره کل درآمد حق بیمه
اداره کل استان
شعبه/نمایندگی
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به :اداره کل درآمد – دبیرخانه هیئتهای تشخیص مطالبات /اداره کل استان
در اجـرای مـاده  43قانـون تأمیـن اجتماعـی به پیوسـت ............جلـد پرونده مطالباتـی محتـوی ............
بـرگ بـه رشح اطالعـات زیـر جهـت طـرح در هیئـت تجدید نظـر ارسـال میگردد.
نام کارگاه:

در این قسمت چیزی نوشته نشود

کد کارگاه:

شماره رأی تجدید نظر:

نام کارفرما یا کارفرمایان:

تاریخ جلسه

آدرس کارگاه یا آخرین آدرس قانونی کارفرما
نوع فعالیت کارگاه :اصناف:
:شماره قرارداد:

تعاونی :

تاریخ قرارداد:

شماره هیئت:

بازرگانی :

/ /

شماره اعالمیه:

پیمانکاری:

مبلغ کارکرد:
/

تاریخ صدور اعالمیه:

دوره و مبلغ مورد مطالبه مندرج در اعالمیه:

/

 -1اصل حق بیمه:
-2بیمه بیکاری:

مانده اصل از  / /لغایت / /

شماره رأی بدوی:

نتیجه رأی بدوی:

به مبلغ:

تاریخ رأی بدوی/ :

/

تایید محاسبات سازمان :

شماره ثبت اعرتاض سازمان به رأی بدوی:

جمع کل:

-3جرائم:

تاریخ ابالغ رأی بدوی / :

تاریخ ثبت/ / :

/

فسخ محاسبات سازمان:
نام شعبه:

توجه:

در صورتیکه پرونده در اجرای قرار صادره از هیئت تجدید نظر ارسال میگردد اطالعات زیر تکمیل گردد:

شماره قرار صادره قبلی:
پاسخ قرار برگ:

تارصخ صدور قرار/ / :

پرونده:

شماره هیئت:

سازمان تأمین اجتماعی شعبه /نمایندگی
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دعوتنامه حضور در جلسه هیئت تجدید نظر تشخیص مطالبات

کارگاه ...................................:به کد کارگاهی...............................................:

کارفرمای کارگاه ................................:شماره بدهی..........................................:

به نشانی...................................................:کدپستی..................................:
با توجه به اعرتاض به رأی شماره................مورخ.................هیئت بدوی تشخیص مطالبات شعبه

موضـوع موردمطالبـه از ................لغایـت ................پرونده مطالباتی آن در جلسـه هیئت تجدید نظر
تشـخیص مطالبـات در زمـان و مکان برشح جدول ذیل در دسـت رسـیدگی میباشـد.
زمان و مکان رسیدگی

تاریخ رسیدگی  :روز .........شنبه  ................مورخ  ................ساعت................

محـل رسـیدگی :تهـران – خیابـان دکتر فاطمـی – ضلـع شـمالرشقی پـارک اللـه – پلاک  – 279اداره
هیئتهـای تشـخیص مطالبـات (طبقـه هفتـم) – شـماره تلفـن دبیرخانـه88997657 :
 -1بـا عنایـت بـه مقـررات قانـون تأمین اجتماعی حضـور کارفرما یا نماینده او با در دسـت داشتن معرفـی نامه کارت
شناسـائی و درخصـوص رشکتهـا با در دسـت داشتن اساسـنامه و آخرین تغییرات رشکـت بـرای ادای توضیحات و
ارائـه هـر گونه مـدارک بالمانـع خواهد بود.
 -2از آنجایـی کـه عـدم حضـور کارفرمـا یا نماینـده او مانع رسـیدگی نخواهد بـود ،لـذا در صورت عدم امـکان حضور
در جلسـه میتوانیـد الیحـه دفاعیـه تهیـه و بـه نحـوی ارسـال فرماییـد کـه قبـل از تشـکیل جلسـه در روز مقـرر ،بـه
آدرس فـوق واصـل گردد.

 -3در صـورت حضـور در جلسـه بـه همـراه داشتن اصـل و فتوکپـی هـر گونـه مـدارک دال بـر ارسـال صـورت مـزد و
حقـوق و پرداخـت حـق بیمـه ،تعطیلی کارگاه ،ترک کار بیمه شـدگان و یا سـایر مـدارک مربوط به بدهی اعالم شـده
رضوری میباشـد.
رئیس اداره هیئتهای تشخیص مطالبات
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صورتجلسه هیئت تجدید نظر تشخیص مطالبات
تاریخ رسیدگی .....................:شماره پرونده .....................:تهیه کننده.................:
شماره رأی/قرار.....................:نام کارفرما...................................................:

نام کارگاه..............................................................................................:
مرجع رسیدگی .....................:هیئت تجدید نظر تشخیص مطالبات شماره ............................
گردش کار ......................:حسب محتویات پرونده از کارفرمای مذکور...............................

طی اعالمیه شماره.....................مورخ .....................مبالغ مندرج در زیر مطالبه میشود:

بابت..............حق بیمه از .....................لغایت  .....................مبلغ  ...............ریال

-2بابت  %3بیمه بیکاری............................مبلغ ............................................ریال

جرائم متعلقه  .....................................مبلغ ............................................ریال

جمع کل................................................................. :ریال

کارفرمـا بـه مـورد مطالبـه اعرتاض و پرونـده در هیئت بـدوی تشـخیص مطالبات شـعبه ...........مطـرح و هیئت
رأی شـماره...........مورخ  ...........مضبـوط در پرونده را صـادر و رأی مذکور در تاریخ ...........به کارفرما/
سـازمان ابالغ و مشـارالیه طی نامه وارده به شـماره  ...........مورخ  ...........نسـبت به آن اعرتاض تقاضای
تجدید نظـر مینماید.
پـس از ارجـاع پرونـده جهـت رسـیدگی به ایـن هیئت و تعییـن وقت و دعـوت از کارفرمـا در وقت مقرر جلسـه هیئت
بـا حضـور اعضاء تشـکیل گردید.
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شماره پرونده:
شماره بدهی:
نماینده حارض:
الیحه دفاعیه کارفرما در هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات

پرونده مطالباتی کارگاه  /رشکت  .........................................در جلسه مورخ ....................
هیئـت تجدیـد نظر شـماره  ............در وقت مقـرر مطرح کارفرما به رشح ذیل اعرتاض خـود را اعالم میدارد:
رشح اعرتاض

محل امضاء کارفرما یا نماینده قانونی وی
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تعداد
تعداد
شعب یا
نمایندگی پروندههای پروندههای
( )1در دستور کار ارجاعی در
ماه جاری
لغایت ماه
()3
قبل
()2

تعداد جلسات
تعداد
تشکیل شده
جلسات
در ماه جاری
هیئت
()5
طبق مجوز
صادره
()4

موضوع :گزارش عملکرد هیئتهای بدوی شعب تابعه اداره کل استان

به :اداره کل درآمد حق بیمه

تائید محاسبات فسخ محاسبات

تعداد آراء صادرهدرماهجاری
()6

در ماه

سال
تعداد
قرارهای
صادره
درماه
جاری
()7

نام و نام خانوادگی و امضاء مدیر کل استان

تعداد مانده
پروندههای
دردستور کار
لغایت ماه جاری
()8

تعداد
پرونده های
تجدید وقت
گردیده
باذکرعلت
تجدیدوقت
()9

پرونده های
رسیدگی شده
در اجرای
بخشنامه 15/1
جدید درآمد
()10
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8

7

6

5

4

3

2

1

تعداد پروندههای ارجاعی در ماه جاری
تعداد جلسات تشکیل شده در ماه جاری
تعداد پروندههای رسیدگی شده در این ماه
تعداد آراء صادره
تجدید نظر

بدوی

ت

ت

درصد
ف

ف
درصد

ف

ف
درصد
قرار
درصد
مانده در دستور کار
تعداد تجدید وقت شده

عدم وصول دعوتنامه

اداره کل استان

عدم حصور رای اکرثیت
درخواست کارفرما

علت تجدید وقت

عدم ابالغ صحیح

نقض پرونده
غیره
آخرین تاریخ تعیین جلسه و دعوت از کارفرما
مالحظات

50

سال

ت

ت

نحوه کیفی رسیدگی نسبت به آرای بدوی

درصد

موضوع :گزارش عملکرد هیئت تجدید نظر در ماه

تعداد کل پروندههای دردستور کار لغایت ماه قبل

به :اداره کل درآمد حق بیمه

شماره هیئت

فرم پیوست شمارۀ 17

2

)موضـوع ماده  43قانون تأمین اجتماعی(

مطالبات

به روز بودن مجوز تشـکیل هیئت

بازبینی مدت اعتبار احکام اعضاء هیئت های بدوی تشـخیص

1

ردیف

عنوان

40

40

4-2

3-2

2-2

1-2

2-1

1-1

امتیازکل ردیف

نماینده کارگران

نماینده کارفرمایان

) اجتماعی (هیئت امناء

نماینده شورایعالی تأمین

رفاه اجتماعی

نماینده وزیر تعاون ،کارو

هیئت شماره دو

هیئت شماره یک

عنوان

دارد

دارد

دارد

دارد

هست

هست

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

نیست

نیست

وضعیت

امتیاز

مکسویه

مالحظات

هیئت

نام اداره کل ........………………………………… :نام شعبه  .......................... :هیئت بدوی تشخیص مطالبات
تاریخ بازدید:
تجدیدنظر تشخیص مطالبات
اسامی و مشخصات فردی تیم بازدید کننده :
شماره حکم ماموریت ...…………… :تاریخ .......................….... :
میزان سابقه خدمت :
مشخصات فردی دبیر هیئت بدوی  /تجدید نظر تشخیص مطالبات :

سازمان تأمین اجتماعی  -اداره هیئتهای تشخیص مطالبات تجدیدنظر
فرم نظارتی و ارزشیابی عملکرد هیئتهای بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات

51

بررسی شکلی اعرناض صورت پذیرفته به احکام مطالباتی از نظر

بررسی ابالغ احکام مطالباتی وفق بخشنامه  4جدید حقوقی

12

12

11

10

9

8

انطباق اطالعات ثبت شده در سیستم اتوماسیون وپرونده مطالباتی

بخشنامه  1/15جدیددرآمد )

 6-3از بخش ششم بخشنامه  15جدید درآمد و بند  7ازبخش «ج»

(موضوع  :ماده  12آئین نامه هیئتهای تشخیص مطالبات ،بند

نحوه صدور آراء :قاطعانه بودن و عدم صدور آراء مرشوط

جدیددرآمد)

دراختیار قراردادن آنها به اعضای هیئت (بند  11بخشنامه 3/15

استخراج خالصه پرونده و مبانی محاسباتی توسط دبیر هیئت و

(موضوع  :بند 4-2از بخش چهارم بخشنامه  15جدیددرآمد )

کارفرمایان به هیئتهای تشخیص مطالبات

بررسی رعایت اولویتهای پیش بینی شده در ارجاع اعرتاضات

بخشنامه  15جدیددرآمد)

مهلت مقررقانونی و شخص اعرتاض کننده (موضوع  :بخش دوم

در خصوص آخرین نشانی کارگاهی

ردیف

عنوان

1-10

1-9

50

40

40

1-12

1-12

1-11

2-10

40

60

50

1-8

امتیازکل ردیف

میزان رعایت بخشنامه

میزان رعایت بخشنامه

رعایت اولویتها

) (کارفرما یا وکیل قانونی

شخص اعرتاض کننده

رعایت مهلت مقرر قانونی

ابالغ احکام

ثبت نشانی

عنوان

وضعیت

امتیاز

مکسویه

مالحظات

52

7

6

5

4

3

بازبینی مدت اعتبار احکام اعضاء هیئتهای تجدید تشخیص

(موضوع ماده  2قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه  19جدید درآمد)

رعایت قانون و بخشنامه درخصوص تشکیل پرونده و شناخت

کارفرمایی و انطباق اطالعات پرونده مطالباتی با سیستم اتوماسیون

رعایت بند( )17بخشنامه  3/15جدیددرآمد

رعایت بند( )14بخشنامه  3/15جدیددرآمد

)درصورت حایزرشایط بودن(

رعایت دقیق بند( )13بخشنامه  3/15جدیددرآمد

)موضوع ماده  44قانون تأمین اجتماعی(

مطالبات

ردیف

عنوان

50

50

50

50

40

1-7

1-6

1-5

1-4

5-3

4-3

3-3

2-3

1-3

امتیازکل ردیف

بخشنامه

میزان رعایت قانون و

میزان رعایت بخشنامه

میزان رعایت بخشنامه

میزان رعایت بخشنامه

نماینده کارفرمایان

اجتماعی

نماینده سازمان تأمین

) اجتماعی (هیئت امناء

نماینده شورایعالی تأمین

نماینده قوه قضائیه

رفاه اجتماعی

نماینده وزیر تعاون ،کارو

عنوان

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

وضعیت

امتیاز

مکسویه

مالحظات

53

بررسی تعداد اعالمیههای اخذ نشده

26

25

24

برگ شماری پروندههای کاغذی

تعداد اعالمیههای ابالغ نشده

(موضوع  :بند  5-3بخشنامه  15جدیددرآمد)

23

(موضوع  :بند  5-1بخشنامه  15جدیددرآمد)

زمان تشکیل جلسات

جدیددرآمد)

(موضوع  :بندهای  5-4الی  5-7ازبخش پنجم بخشنامه 15

بررسی نحوه حضور اعضاء درجلسات رسیدگی

در هرجلسه

به حجم اعرتاضات وحداقل و حداکرثپروندههای قابل رسیدگی

تناسب تعداد پروندههای طرح شده در هرجلسه رسیدگی با توجه

بررسی فاصله زمانی تشکیل جلسات و صدور رای

22

21

20

19

رعایت مهلت مقررقانونی در رسیدگی به اعرتاضات

(موضوع  :بند  5-5ازبخش پنجم بخشنامه  15جدیددرآمد)

ردیف

عنوان

() 3نمره منفی

به ازای هراعالمیه ابالغ نشده

به ازای هراعالمیه اخذ نشده () 3نمره منفی

به ازاری هرپرونده () 5نمره منفی

()5نمره منفی

به ازای هرمورد عدم رعایت

() 5نمره منفی

به ازای هرروز عدم رعایت

( ) 5نمره منفی

به ازای هرمورد عدم رعایت

( )20نمره منفی

به ازای هرجلسه مازاد

( ) 5نمره منفی

به ازای هرمورد عدم رعایت

امتیاز کل

3-

3-

5-

5-

5-

5-

20-

5-

0

0

0

0

0

0

0

0

تعداد نمره منفی امتیاز

مکسوبه

امتیاز مکسوبه

54

18

بررسی زمان ارسال آمارآراء صادر در مهلت مقرر

هیئتها)

(موضوع  :بخش نهم از بخشنامه  15جدیددرآمد ،آمار عملکرد

17

(موضوع :بند 4-4از بخش چهارم بخشنامه  15جدیددرآمد)
بررسی پروندههای تجدیدوقت شده رسیدگی

16
مطالبات

رعایت مفاد بخشنامه  15/1جدیددرآمد

انطباق تجدید محاسبات صورت پذیرفته با منت انشاء شده رای

مخدوش نبودن آراء صادره

بررسی دعوتنامههای هیئتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص

15

14

13

ردیف

عنوان

70

50

1-18

1-16

1-17

60

2-15

1-14

3-15

90

60

50

1-13

امتیازکل ردیف

پروندهها

شدن

علل تجدید وقت رسیدگی

به موقع بودن دعوتنامه ها

اعرتاض

آمار پروندههای انرصافی از

دفرتشعبه

ثبت فرم بازنگری در

بررسی فرم بازنگری

عنوان

وضعیت

امتیاز

مکسویه

مالحظات

55

تعداد پروندههای اعرتاض شده و بالاقدام مانده در مرحله ارسال

جمع

38

37

تعداد پروندههای اعرتاض شده و بالاقدام مانده در مرحله ارسال

ابالغ رای صادر شده هیئت تجدید نظر که ابالغ نشده

پرونده به هیئت تجدیدنظر

پرونده به هیئت بدوی

36

ردیف

عنوان

به ازای هرپرونده( ) 10نمره منفی

به ازای هرپرونده( ) 7نمره منفی

به ازای هرحکم ابالغ نشده( ) 7نمره منفی

امتیاز کل

10-

7-

7-

0

0

0

تعداد نمره منفی امتیاز

مکسوبه

امتیاز مکسوبه

56

تعداد آراء تجدید نظر صادر شده محاسبه نشده

تعداد قرارهای هیئت تجدید نظرکه در زمان مقرر تأمین قرار نشده

35

34

33

32

تعداد قرارهای هیئت بدوی که در زمان مقرر تأمین قرار نشده

ابالغ رای اخذ شده هیئت بدوی که ابالغ نشده

آراء محاسبه شده هیئت بدوی ،ابالغ رای اخذ نشده

آراء صادر شده هیئت بدوی که محاسبه نشده

تعداد پروندههای در دستور کار هیئت

آراء تجدید نظر محاسبه نشده ابالغ رای صادر نشده

(موضوع  :بند  8-1از بخش  8بخشنامه  15جدیددرآمد)

(موضوع :بند 7-1ازبخش هفتم بخشنامه  15دیددرآمد)

(موضوع :بند 7-1ازبخش هفتم بخشنامه  15جدیددرآمد)

31

30

29

28

27

تعداد صورتحسابهای ابالغ نشده

ردیف

عنوان

به ازای هرحکم ابالغ نشده( )7نمره منفی

به ازای هررای محاسبه نشده( ) 7نمره منفی

به ازای هرقرارتأمین نشده( ) 9نمره منفی

به ازای هرقرارتأمین نشده( ) 7نمره منفی

به ازای هرحکم ابالغ نشده( ) 5نمره منفی

به ازای هرحکم ابالغ رای اخذ نشده( ) 5نمره منفی

به ازای هررای محاسبه نشده( ) 5نمره منفی

به ازای هرصورتحساب ابالغ نشده( ) 5نمره منفی

امتیاز کل

7-

7-

9-

7-

5-

5-

5-

5-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

تعداد نمره منفی امتیاز

مکسوبه

امتیاز مکسوبه

57

58

پیوست و
ضــامئم قانونی

59

قوانین ومقررات مرتبط
الف :مواد قانونی تأمین اجتامعی

ق بيم ه سـه م خـود و بیمهشـده ب ه
ت حـ 
مـاده  -36كارفرمـا مسـئو ل پرداخـ 
ق و مزايا
ت مزد يـا حقـو 
ع پرداخـ 
ت در موقـ 
ف اسـ 
ن ميباشـد و مكلـ 
سـازما 
ن تأديه
ن افزوده ب ه سـازما 
سـه م بیمهشـده را كسـر نموده و سـه م خود را بر آ 
ي كند
ق بيم ه سـه م بیمهشـده خـوددار 
نمايد .درصورتیک ه كارفرما از كسـر ح 
ق بيمه
تح 
ن خواهـد بود تأخير كارفرمـا در پرداخ 
تآ 
شـخص ًا مسـئو ل پرداخ 
ل بیمهشـده
ن در مقاب 
ت سـازما 
ت و تعهدا 
ع مسـئولي 
ن راف 
تآ 
يـا عـد م پرداخـ 
نخواهـد بود.
ي از درآمد آنها
ی ك ه تما م يـا قسـمت 
تبصـره -بیمهشـدگان 
ن ميشـود
ن تأمي 
ن قانو 
ب مذكـور در مـاد ه  31ايـ 
بـ ه ترتيـ 
ت ب ه سـازمان
ي پرداخ 
م خـود را بـرا 
ق بيم ه سـه 
مكلفنـد ح 
ل كارفرما مسـئول
ي درهرحا 
بـ ه كارفرمـا تأدي ه نماينـد ولـ 
ق بيم ه خواهـد بود.
ت حـ 
پرداخـ 

ط بـ ه هرمـاه را حداكثر تا
ق بيم ه مربـو 
ت حـ 
ف اسـ 
مـاده  -39كارفرمـا مكلـ 
ت مزد يـا حقوق
ن صـور 
ن بپـردازد .همچنيـ 
ن روز مـاه بعـد بـ ه سـازما 
آخريـ 
ت مزد
ي كـ ه در آييننام ه طـرز تنظي م و ارسـا ل صور 
ن را بـ ه ترتيب 
بيمهشـدگا 
ن تسـلي م نمايد.
ن خواهد رسـيد ب ه سـازما 
ي سـازما 
ي عال 
ب شـورا 
ك ه ب ه تصوي 
ت مزد اسـناد و
ت صـور 
خ دريافـ 
ف شـش مـاه از تاريـ 
ن حداكثـر ظـر 
سـازما 
ص يا
ت مشـاهده نق 
ي قـرار داده و در صور 
مـدارك كارفرمـا را مـورد رسـيدگ 
ت را
ن اقـدا م و مابهالتفـاو 
ن قانـو 
ح مـاده  100اي 
ت ب ه شـر 
ف يـا مغايـر 
اختلا 
وصـو ل مينمايـد .هرگاه كارفرمـا از اراي ه اسـناد و مدارك امتنا ع كند سـازمان
ن و مطالبـ ه و وصـو ل خواهد كرد.
ق بيمـ ه را رأسـ ًا تعيي 
ت حـ 
مابهالتفـاو 
ت مزد مذكـور در ماده 39
مـاده  -40درصورتیکـ ه كارفرمـا از ارسـا ل صـور 
ً
ن و از
ق بيمـ ه را رأسـا تعييـ 
ن ميتوانـد ح 
ي كنـد سـازما 
ن خـوددار 
ن قانـو 
ايـ 
كارفرمـا مطالبـ ه و وصـو ل نمايـد( .آییننامـه مربـوط بـه ايـن مـاده در تاریخ
60

 1378/4/5بـه تصویب رسـیده اسـت).
مـاده 42 -درصورتیکـه كارفرمـا بـه ميـزان حقبيمـه و خسـارات تأخیـر
تعیینشـده از طـرف سـازمان معترض باشـد ميتواند ظرف مـدت  30روز از
تاريـخ ابلاغ ،اعتـراض خـود را كتب ًا به سـازمان تسـليم نمايد.
سـازمان مكلف اسـت اعتـراض كارفرمـا را حداكثر تا يك ماه پـس از دريافت
آن در هیئـت بدوي تشـخيص مطالبات مطرح نمايد.
در صـورت عـدم اعتـراض كارفرمـا ظـرف مـدت مقرر ،تشـخيص سـازمان
قطعـي و ميـزان حقبيمـه و خسـارات تعیینشـده ،طبـق مـاده  50ايـن قانون
وصـول خواهد شـد.
مـاده 43 -هیئتهـای بـدوي تشـخيص مطالبـات سـازمان از افـراد زيـر
تشـكيل میگـردد.
1 -نماينـده وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعی كه رياسـت هیئـت را به عهده
خواهد داشـت؛
2-یـک نفـر بهعنـوان نماينـده كارفرمـا بـه انتخـاب اتـاق بازرگانـي صنايع و
معـادن ايـران در مـورد بازرگانـان و صاحبان صنايع يا يك نفـر نماينده صنف
مربـوط به معرفي شـوراهاي مركزي اصنـاف در مورد افـراد صنفي و صاحبان
حرف و مشـاغل آزاد؛
3 -یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمين اجتماعي؛
4 -نماينـده كارگران در مورد كارگران مشـمول قانون تأمين اجتماعي حسـب
مـورد به انتخـاب كانون عالي شـوراهاي اسلامي كار ،كانون عالـي انجمنهاي
صنفـي كارگـران و يا مجمع نماينـدگان كارگران در صورت تشـكيل و در غير
ايـن صـورت به انتخاب وزير تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعی.
آراء هیئتهـای بـدوي درصورتیکـه مبلغ مورد مطالبه سـازمان اعم از اصل
حقبيمـه و خسـارات یکمیلیـون و پانصـد هـزار (000500/ )1/ريـال يا كمتر
باشـد و يـا اينكـه در موعد مقرر ،مورد اعتراض واقع نشـود ،قطعـي و الزماالجرا
خواهد بود.
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درصورتیکـه مبلـغ مـورد مطالبه بابـت اصل حق بیمه بيـش از یکمیلیون
و پانصـد هـزار (000500/ ) 1/ريال باشـد ،كارفرما و سـازمان ظرف مدت 20
روز از تاريـخ ابلاغ واقعـي يا قانوني رأی هیئت بـدوي ،حق تقاضاي تجدیدنظر
خواهند داشت.
مـاده 44 -هیئتهـای تجدیدنظر تشـخيص مطالبات در مراكز اسـتانها با
شـركت افراد زير تشـكيل ميشود:
1-نماينـده تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعی كه رياسـت هیئت را بـه عهده خواهد
داشت؛
2 -يك نفر از قضات دادگستري به انتخاب وزارت دادگستري؛
3 -يك نفر به انتخاب شورای عالی تأمين اجتماعي؛
4 -نماينده سازمان به انتخاب رئيس هیئت مديره و مدیرعامل سازمان؛
5-يـك نفـر بهعنـوان نماينـده كارفرمـا بـه انتخـاب اتـاق بازرگانـي و صنايع
معـادن ايـران در مورد بازرگانـان و صاحبان صنايع يا يك نفر نماينده شـوراي
مركـزي اصنـاف در مـورد افـراد صنفي و صاحبـان حرف و مشـاغل آزاد.
آراء هیئت تجدیدنظر قطعي و الزماالجرا است .
تبصـره :هیئتهـای بـدوي و تجدیدنظـر تاريخ رسـيدگي را
بـه كارفرما ابلاغ خواهند كـرد و حضور كارفرما بـراي اداي
توضيحات بالمانع اسـت.

ماده 45 -نحوه تسـليم اعتراض و درخواسـت تجدیدنظر و تشـكيل جلسـات
هیئتهـا و ترتيـب رسـيدگي و صـدور رأی و ابلاغ بهموجـب آئيننامـهاي
خواهـد بـود كـه به پيشـنهاد هیئت مديره سـازمان بـه تصويب شـوراي عالي
سـازمان خواهد رسـيد.
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ب :آییننامـه هیئتهای تشـخیص مطالبات مصوب245/ 1373/شـورای عالی
تأمین اجتامعی
در اجـراي مـاده  45قانون تأمیـناجتماعي مصوب تیرماه  1354نحوه تسـليم
اعتـراض و درخواسـت تجديدنظـر و ترتيب رسـيدگي و صـدور رأي و ابالغ و
تشـكيل جلسـات هیئتهـای بدوي و تجديدنظر تشـخيص مطالبـات موضوع
مـواد  42و  43و  44قانـون مذكـور به شـرح مـواد اين آئیننامـه خواهد بود..
مـاده :1نحوه تسـليم اعتـراض كارفرمايان بـه ميزان حقبيمـه و متفرعات آن
جهـت رسـيدگي در هیئـت بدوي به شـرح زیر خواهـد بود:
1-پـس از ابلاغ مـورد مطالبـه بـه كارفرمـا از سـوي سـازمان ،درصورتیکه
كارفرمـا بـه ميـزان آن معترض باشـد ميتواند ظـرف سـي روز از تاريخ ابالغ
مـورد مطالبـه ،اعتراض خـود را در فرم اعتراض به ميـزان حقبيمه درج نموده
و به شـعبه يـا نمايندگي ذیربط تسـليم نمايد.

تذکـر :هزینه رسـیدگی مندرج در این بند بـا توجه به دادنامه شـماره  102مورخ
129/ 73/هیئـت عمومی دیوان عدالت اداری منتفی و حذف گردیده اسـت

2-شـعب و نمایندگیهای سـازمان مكلفند اعتراض مندرج در فرم را در دفتر
نامههـاي وارده ثبـت نمـوده و ضمـن تعيين وقت رسـيدگي در ذيـل فرم ،يك
نسـخه از آن را بـه كارفرمـا ابالغ نمايند .حضور كارفرمـا ،وكيل يا نماينده وي
در جلسه رسـيدگي بالمانع است.
تبصـره :كارفرمـا ميتواند اعتـراض خود را بهوسـیله تلگراف
يا پسـت سفارشـي دوقبضه به واحد مربوطه سـازمان ارسـال
دارد .در ايـن صـورت تاريـخ قبـض پسـتي يـا تاريـخ قبـض
مخابـره تلگـراف ،تاريـخ اعتـراض به مـورد مطالبه سـازمان
محسـوب ميشـود.

مـاده  :2كليـه مراحل موضوع ايـن آئیننامه در خصوص تكاليـف و اختيارات
كارفرمـا میتوانـد توسـط وكيل يـا نماينده او صـورت گيرد مشـروط بر اينكه
ايـن حـق در وکالتنامـه يـا بـرگ نمايندگـي تصریحشـده باشـد .بههرحـال
رسـيدگي بـه پرونده توسـط هیئتها موكول بـه احراز هويـت كارفرما يا وكيل
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يـا نماينـده او خواهد بود.
مـاده  :3تركيـب هیئت هـاي بدوي و تجديدنظر تشـخيص مطالبـات مطابق
مـواد  43و  44قانـون تأمیـن اجتماعـی خواهد بود.
مـدت نمايندگـي هـر يـك از اعضـا سـه سـال و معرفي مجـدد آنـان بالمانع
ميباشـد .دبيـر هیئتهـا را سـازمان رأسـ ًا تعييـن مينمايـد.
مـاده  :4تعـداد جلسـات هیئتهای بـدوي و تجدیدنظر توسـط رئيس هیئت
مديـره و مديرعامل تعيين خواهد شـد.
ماده  :5نحوه تشـكيل هیئتها و ترتيب رسـيدگي و صدور رأي به شـرح زير
خواهد بود :
1 -جلسـات هیئتهـای بـدوي و تجديدنظـر با حضـور كليه اعضاء رسـميت
مييابـد سـازمان مكلـف اسـت زمـان تشـكيل جلسـات را بـه اطلاع اعضاء
برسـاند(.طبق دادنامـه شـماره 280مـورخ 117/1378/هیئت عمومـی دیوان
عدالـت اداری)
2 -هـر يـك از اعضـاء در صـورت عدم امكان حضـور در جلسـه بايد مراتب
را در رابطـه بـا هیئتهـای بـدوي بـه شـعب يـا نمایندگیهـا و در رابطـه بـا
هیئتهـای تجديدنظـر بـه دبيـر هیئـت مربوطـه به نحـوي اطلاع دهند كه
امكان حضور جانشـين در جلسـه هیئت ميسـر باشـد.
3 -در صـورت عـدم حضـور هـر يـك از اعضاي اصلي ،جلسـات با شـركت
عضو جانشـين تشـكيل خواهد شـد.
4 -درصورتیکـه هـر يـك از اعضـاء هیئتهـا سـه جلسـه متوالـي يا شـش
جلسـه متنـاوب در سـال بـدون عـذر موجـه از حضـور در جلسـات هیئتها
خودداري نمايد ،سـازمان تقاضاي جانشـين او را از مراجع مربوطه خواهد نمود.
5 -عـدم حضـور غیرموجـه هـر يـك از اعضـاء هیئتهـا طبق گـزارش دبير
هیئـت پـس از كسـب نظـر رئيـس هیئـت به شـعبه يـا نمايندگـي (در مورد
هیئـت هاي بدوي) و اداره هیئت هاي تشـخيص مطالبات (در مورد هیئتهاي
تجدیدنظر) با رعايت بند  4اين ماده جهت تعيين جانشـين اعالم خواهد شـد.
64

6( -ایـن بنـد طبـق دادنامـه شـماره 107مـورخ 83/ 1379/هیئـت عمومـی
دیـوان عدالـت اداری ابطـال گردیـده اسـت)
7 -صورتجلسـه رسـيدگي و رأي يا قـرار صادره بايد بـه امضاي كليه اعضاء
برسـد ،درصورتیکـه رأي يـا قـرار بـا اكثريـت صـادر شـود در نسـخهاي كه
در سـازمان نگهـداري میشـود نظر اقليت بهطور مشـروح و مسـتدل نوشـته
خواهد شـد و در سـاير نسـخ نظر اقليت درج نشـده فقط اعضای اقليت با ذكر
كلمه اقليـت رأي را امضـاء خواهند كرد.
8 -درصورتیکـه پـس از امضـاء پیشنویـس رأي ،اعضـا هیئـت تغييـر كند
عضـو جديـد موظف اسـت پاكنويس رأي را بهجای عضو سـابق بـا ذکر كلمه
«علياالصـول» امضـاء نمايد.
ماده  :6گردش كار پروندهها براي طرح در هیئتها به شرح زير ميباشد :
1 -كارفرمـا ميتوانـد تـا قبـل از طـرح پرونده در هیئـت ها ،مدارك و اسـناد
خـود را بـه واحـد اجرايـي ذیربط جهت ضبـط در پرونده تسـليم نمايد.
2 -اعتراضـات وارده بـه ترتيـب تاريـخ ثبت آنهـا در دفتر هیئت رسـيدگي
و در صـورت ضـرورت تسـريع در تعيين تكليف حسـب تشـخيص سـازمان،
پرونـده موردنظـر خـارج از نوبت رسـيدگي خواهد شـد.
ماده  :7وظايف و اختيارات و ترتيب رسيدگي هیئت بدوي به شرح زير است :
1-هیئـت بـدوي از وظايـف و اختيـارات مصرحـه در مـوارد  43و  45قانـون
تأميـناجتماعـي تبعيـت مينمايند.
2 -هیئـت بـدوي با توجـه به اعتـراض كارفرما و بررسـي و مطالعه محتويات
پرونـده و در صـورت حضـور كارفرما پس از اسـتماع توضيحـات وي مبادرت
به صـدور رأي يـا قرار خواهـد نمود.
3-شـعبه يـا نمايندگـي موظف اسـت حداكثر ظرف یـک ماه با توجـه بهقرار
صـادره بـه پرونده رسـيدگي و نتيجـه امر را كتب ًا بـه همراه پرونـده مربوطه به
هیئـت بدوي ارسـال نمايد..
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4 -هنـگام ابلاغ رأي هیئت بدوي بايسـتي در ورقه ابالغ رأي ،مراتب قطعيت
يـا امكان اعتراض صراحت ًا ذكر شـود .
مـاده  :8نحـوه تسـليم اعتـراض كارفرمايـان و سـازمان به رأي هیئـت بدوي
جهـت رسـيدگي در هیئـت تجدیدنظـر به شـرح زيـر خواهـد بود :
1-پـس از ابلاغ رأي هیئـت بـدوي درصورتیکـه مبلـغ مورد مطالبـه بابت
اصـل حق بیمه بيـش از 000500/ 1/ريال بوده و كارفرما ،سـازمان و يا هر دو
بـه ميزان مورد مطالبه معترض باشـند بايسـتي ظرف مـدت  20روز از تاريخ
ابلاغ رأي  «،فـرم اعتـراض به رأي هیئت بـدوي » را تكميل و بـه واحد ابالغ
كننده رأي تسـليم نمايند.
2-درصورتیکـه اعتـراض بـه رأي هیئـت بـدوي از سـوي سـازمان صـورت
گيرد سـازمان مكلف اسـت داليل خود را مشـروح ًا در قسـمت "ب" فرم ذكر
و قسـمت الـف فـرم را نيـز تكميـل نمايد .سـازمان مكلف اسـت با دعـوت از
كارفرمـا نسـبت به طرح اعتـراض سـازمان در هیئت تجدیدنظر اقـدام نمايد.
3-درصورتیکـه هـم كارفرمـا و هـم سـازمان بـه رأي هیئت بـدوي معترض
باشـند هـر يك فـرم را جداگانـه تكميل خواهنـد نمود .
4-تاريـخ اعتـراض كارفرمـا يـا سـازمان ،تاريخ ثبت « فـرم اعتـراض به رأي
هیئـت بـدوي » در سـازمان بـا رعايت تبصره مـاده  1خواهـد بود.
5-تاريـخ ابلاغ رأي بـه سـازمان همـان تاريخ صـدور فرم رأی هیئـت بدوی
خواهـد بود.
ماده  :9وظايف و اختيارات هیئت تجدیدنظر و ترتيب رسـيدگي آن به شـرح
زير اسـت :
1-هیئـت تجدیدنظـر از وظايف و اختيارات مصرحه در مـوارد  44و  45قانون
تأمين اجتماعي تبعيـت مينمايد .
2-هیئت تجدیدنظر با توجه به اعتراض كارفرما به رأي هیئت بدوي و مطالعه
و بررسي محتويات پرونده و استماع توضيحات معترض يا معترضين در صورت
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حضور یا عدم حضور ،مبادرت به صدور رأي يا قرار خواهدنمود .
3 -قرارهـاي صـادره توسـط هیئـت تجدیدنظـر به سـازمان ابالغ و سـازمان
مكلـف اسـت حداكثـر ظـرف  2مـاه از تاريخ ابلاغ ،قـرار را اجـرا و به هیئت
مربوطـه همـراه با پرونـده اعـاده نمايد.
مـاده ( :10ایـن ماده بـا توجه به دادنامه شـماره  102مـورخ 129/ 73/هیئت
عمومـی دیـوان عدالت اداری منتفی گردیده اسـت )
ماده  :11در موارديكه شخص حقوقي از ارائه اسناد و مدارك خودداري و يا
از انجام بازرسي جلوگيري كند و سازمان حق بيمه مربوطه را طبق مواد  39و
 40قانون تأمین اجتماعی تعيين و مطالبه نمايد ،در صورت احراز موضوع توسط
هیئتهای تشخيص مطالبات،بدهي جزع ًا يا ك ً
ال قابلتغییر نخواهد بود .
ماده :12آراء صادره توسط هیئتها بايد داراي خصوصيات زير باشد :
1 -رأي هیئتها بايد موجه و مدلل بوده و قاطع اختالف باشد.
2 -در مواردي كه رأي هیئتها مبهم تشخيص داده شود مراتب به هیئتهاي
صادرکننده رأي منعكس و هیئتها مكلفند به موضوع رسيدگي نمايند .
3-هرگاه در تنظيم رأي اشـتباه در حسـاب يا سـهو قلم و يا سـاير اشـتباهات
بيـن رخ دهـد هیئت ميبايسـت رأي را اصلاح نمايد .
ماده  :13رأي هیئتها بايد شامل نكات و موارد زير باشد :

الف :مقدمه رأی

1 -شماره و تاريخ صدور رأي؛
2 -نام و نشاني و مشخصات كامل كارفرما يا كارفرمايان؛
3 -نام وكيل يا نماينده كارفرما (در صورت ارائه برگ وكالت يا نمايندگي)؛
4 -نام و مشخصات كامل كارگاه با ذكر نوع فعاليت آن؛
5 -نام واحد سازماني ارجاعکننده پرونده به هیئت؛
6 -مشخصات هیئت صادرکننده رأي؛
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7-خالصه جريان پرونده و مفاد اعتراض كارفرما يا سازمان؛
8-شـماره تاريـخ صـدور بـرگ اعلام بدهـي و تاريخ ابلاغ آن بـه کارفرما و
تاريـخ ثبـت فـرم اعتـراض كارفرما يا سـازمان در دفتـر نامههـاي وارده واحد
اجرايي.

ب :تصميم هیئت
تصميم هیئت كه در قسمت آخر نوشته ميشود بايد حاوي نكات زير باشد:
1-تصميم قطعي در مورد حق بيمه؛
2-تصميم قطعي در مورد جرائم و خسارات تأخير.
ماده  :14نحوه ابالغ آراء هیئتها به شرح زير است :
1-آراء صـادره بايـد بـه سـازمان و كارفرمـا ابالغ گـردد .در موقـع ابالغ بايد
يك نسـخه از رأی به كارفرما تسـليم و نسـخه دوم كه به رؤيت رسـيده است
جهـت اقدام به سـازمان اعاده شـود .
2-ابلاغ رأي بـه کارفرما بهوسـیله مأمور ابلاغ يا بهوسـیله نيروهاي انتظامي
ن دادرسـي مدنـي براي ابلاغ حکم
و بـر اسـاس ضوابطـي كـه در قانـون آئيـ 
محاكـم مقـرر گرديده اسـت انجام خواهـد گرفت .
ماده  :15در موارد زير به اعتراض كارفرما رسيدگي نخواهد شد :
1-در موارديكـه «فـرم اعتـراض» فاقـد نـام و نـام خانوادگي،امضـاء يا مهر يا
اثرانگشـت كارفرما و تاريخ باشـد.
2 -در موارديكه ادعاي وكالت يا نمايندگي معترض قابل احراز نباشد .
ايـن آئیننامـه كـه مشـتمل بـر  15مـاده و يك تبصره میباشـد در دويسـت
و شـصت و چهارميـن جلسـه مـورخ 245/ 73/شـورای عالی تأمیـن اجتماعی
بـه تصويـب رسـيده و آئيننامه مصـوب مـورخ 711/ 54/از تاريـخ ابالغ اين
آئيننامـه بـه واحدهـاي اجرايي سـازمان ملغي گردیده اسـت.
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«در اجـرای مـاده ( )45قانـون تأمین اجتماعی به پیشـنهاد هیئت مدیره و طبق بند
 3مصوبه شـماره  75مـورخ  1396/06/01هیئت امنای سـازمان تأمین اجتماعی
و صندوقهـای تابعـه ،مـواد ( )16و ( )17بـه شـرح ذیـل بـه آئیننامـه هیئتهای
تشـخیص مطالبات مصـوب  1373/04/25شـورای عالی تأمیـن اجتماعی الحاق
گردید».

مـاده  - 16چنانچـه کارفرمـا ظـرف مـدت یک سـال از تاریخ ابلاغ اجرائیه،
اسـناد و مدارکـی کـه منحصـرا ً مبین وجـود هر یک از مـوارد ذیل اسـت را به
سـازمان تسـلیم و مدعـی تضییـع حقـوق قانونی خود گـردد پس از بررسـی و
انطبـاق شـرایط و احـراز اصالـت مـدارک و مسـتندات در کمیتههای منتخب
مدیرعامـل ،درخواسـت کارفرمـا صرفـ ًا بـرای یکبـار در هیئـت تجدیدنظـر
تشـخیص مطالبات بـا ارجـاع مدیرعامل قابلبررسـی خواهـد بود.
1 -درصورتیکـه پس از قطعیت بدهی ،مفاصاحسـاب موضـوع ماده  38قانون
تأمیـن اجتماعـی که مرتبـط با موضوع بدهی بـوده و یا مفاصاحسـاب پیمانکار
فرعـی مرتبـط بـا بدهی قـرارداد اصلی باشـد از سـوی کارفرمایان به سـازمان
ارائـه گردد.
2-در مـواردی کـه حـق بیمـه کارکنـان یـک کارگاه در دوره واحـد بهصورت
مضاعـف و تکـراری ایجاد و مطالبه شـده باشـد.
3 -چنانچـه بدهـی قطعی مربوط به دورهای باشـد که شـخص بیمهشـده قبل
یـا طـی آن فوت نموده و یا از شـمول قانـون تأمین اجتماعی خارج بوده اسـت.
 - 4درصورتیکـه حق بیمه مطالبه شـده بر مبنـای کل مبالغ مندرج در پیمان
محاسـبه گردیـده و مطابـق اسـناد و مدارک ثابت شـود کـه قرارداد فسـخ یا
پیـش از اتمـام کارهـای موضـوع پیمان خاتمـه یافته باشـد و این موضـوع در
هیئتهای تشـخیص مطالبات مورد رسـیدگی واقع نشـده باشـد.

تبصره  -1پس از ارجاع موضوع از سـوی مدیرعامل به هیئت تشـخیص مطالبات،
صرفـ ًا پیگیری عملیـات اجرایی آن بخـش از مطالبات قطعی که جهت رسـیدگی
بـه هیئـت ارجاع شـده اسـت موکـول به اتخـاذ تصمیم هیئـت مربوط میباشـد و
مانع وصـول مانـده بدهیهای قطعـی نمیگردد.
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تبصـره  - 2حداکثر زمان درخواسـت و ارائه مدارک و مسـتندات جدید از سـوی
کارفرمـا یـک سـال از تاریـخ ابلاغ اجرائیـه بـوده و سـازمان تأمیـن اجتماعـی و
هیئتهـای تجدیدنظر مربوطه میبایسـت حداکثر شـش ماه از تاریخ درخواسـت
و ارائـه مـدارک کارفرمـا مراتب را بررسـی و نتیجـه را به کارفرما اعلام نماید.
تبصـره  - 3چنانچـه موضـوع اعتـراض سـابق ًا در هیئتهـای تشـخیص مطالبـات
تجدیدنظـر مطـرح و مـورد رسـیدگی قرارگرفته باشـد در صورت احراز شـرایط
ا یـن مـاده ،موضـوع پـس از دسـتور مدیرعامـل جهت رسـیدگی به همـان هیئت
ارجـاع میگردد و در سـایر موارد حسـب آئیننامه هیئتهای تشـخیص مطالبات
دریکـی از شـعب تجدیدنظر رسـیدگی خواهد شـد.

تبصـره  – 4در مـورد مطالباتـی کـه قبـل از اجرایـی شـدن ایـن ماده بـه مرحله
قطعیت رسـیده و بیش از یک سـال از تاریخ ابالغ اجرائیه گذشـته اسـت ،سازمان
مجـاز اسـت حداکثر ظرف شـش مـاه از تاریخ اجرایی شـدن این ماده نسـبت به
پذیـرش درخواسـت و مـدارک کارفرمایـان بهمنظور رسـیدگی به آن بـا رعایت
شـرایط مقرر در ایـن ماده اقـدام نماید.

مـاده  -17درصورتیکـه پـس از قطعیـت بدهـی ،سـازمان تأمیـن اجتماعـی
بـه اسـتناد اسـناد و مـدارک مثبتـه احـراز نماید که محاسـبه حـق بیمه کمتر
از میـزان قانونـی آن صـورت پذیرفتـه ،الزم اسـت مابهالتفـاوت حـق بیمه به
کارفرمـا ابلاغ گردد و پس از رسـیدگی بـه اعتراض کارفرما و طی تشـریفات
قانونـی موضـوع مـواد  42الی  44قانون تأمین اجتماعی ،نسـبت بـه وصول آن
اقـدام نماید.
تبصـره -طـی تشـریفات مـواد  42الـی  44قانـون تأمیـن اجتماعـی در مـورد
مابهالتفـاوت مذکـور ،مانـع وصـول بدهـی قطعیـت یافتـه نمیباشـد.

ب :سایر مواد قانونی مرتبط

مـاده  ۱۴۸قانـون کار مصـوب 298/ 1369/مجمـع تشـخیص مصلحـت
نظام؛
کارفرمایـان کارگاههـای مشـمول این قانون مکلف هسـتند بر اسـاس قانون
تأمیـن اجتماعی ،نسـبت به بیمه نمـودن کارگـران واحد خود اقـدام نمایند.
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مـاده  444قانـون آئیـن دادرسـی دادگاههـای عمومـی و انقلاب مصـوب
211/ 79/مجلـس شـورای اسلامی:
چنانچـه روز آخـر موعد ،مصـادف با روز تعطیل ادارات باشـد و یا به جهت
آمـاده نبودن دسـتگاه قضایی مربـوط امکان اقدامی نباشـد ،آن روز بهحسـاب
نمیآیـد و روز آخـر موعـد ،روزی خواهـد بود که ادارات بعـد از تعطیل یا رفع
مانع باز میشـوند.
ماده  445قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب :
موعـدی کـه ابتـدای آن تاریـخ ابالغ یـا اعالم ذکرشـده اسـت ،روز ابالغ و
اعلام و همچنیـن روز اقـدام جزء مدت محسـوب نمیشـود.
مـاده 16قانـون تشـکیالت و آئیـن دادرسـی دیـوان عدالـت اداری مصوب
253/ 1392/مجلـس شـورای اسلامی :
تبصـره دو :از زمـان تصویـب این قانون مهلت تقدیم دادخواسـت ،راجـع به موارد
موضوعبنـد ( )2مـاده ( )10این قانون ،برای اشـخاص داخل کشـور سـه ماه و برای
افـراد مقیم خارج از کشـور ،شـش مـاه از تاریخ ابالغ رأی یـا تصمیم قطعی مرجع
مربـوط مطابق قانون آیین دادرسـی دادگاههـای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
اسـت .مراجـع مربـوط مکلفنـد در رأی یا تصمیم خـود تصریح نمایند کـه رأی یا
تصمیـم آنها ظـرف مدت مزبـور در دیوان قابلاعتراض اسـت

ماده  10قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری:
صالحيت و حدود اختيارات ديوان بهقرار زير است:
1 -رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الـف -تصميمـات و اقدامات واحدهـای دولتی اعم از وزارتخانهها و سـازمانها
و مؤسسـات و شـرکتهای دولتی و شـهرداریها و سـازمان تأمین اجتماعی و
تشـکیالت و نهادهای انقالبی و مؤسسـات وابسـته به آنها؛
ب -تصميمـات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور دربنـد «الف» در امور راجع
بـه وظايف آنها.
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2 -رسـيدگي بـه اعتراضات و شـكايات از آراء و تصميمـات قطعي هیئتهای
رسـیدگی بـه تخلفـات اداری و كميسـيونهايي ماننـد كميسـيونهاي مالياتي،
هیئـت حل اختلاف كارگر و كارفرما ،كميسـيون موضـوع مـاده ( )100قانون
شـهرداريها منحصـرا ً از حيـث نقـض قوانين و مقـررات يا مخالفت بـا آنها؛
3 -رسـيدگي به شكايات قضات و مشـموالن قانون مدیریت خدمات کشوری
و سـاير مسـتخدمان واحدهـا و مؤسسـات مذكـور دربنـد ( )1و مسـتخدمان
مؤسسـاتي كه شـمول اين قانون نسـبت به آنها محتاج ذكر نام اسـت اعم از
لشـكري و كشـوري از حيث تضييع حقوق اسـتخدامي؛
تبصـره 1 -تعييـن ميـزان خسـارات وارده از ناحيه مؤسسـات و اشـخاص مذكور
دربندهـای ( )1و ( )2ايـن مـاده پـس از صـدور رأی در دیـوان بـر وقـوع تخلف با
دادگاه عمومي اسـت.
تبصره 2 -تصميمات و آراء دادگاهها و سـاير مراجع قضائي دادگسـتري و نظامی و
دادگاههای انتظامي قضات دادگسـتري و نیروهای مسـلح قابل شـكايت در ديوان
عدالت اداري نمیباشـد.

ماده 48قانون برنامه پنجم توسـعه مصوب 1510/ 1389/مجلس شـورای
اسالمی:
بهمنظـور توسـعه دولت الكترونيـك ،تجارت الكترونيـك و عرضه خدمات
الكترونيـك و اصالت بخشـيدن به اسـناد الكترونيـك و كاهش اسـناد كاغذي
اقدامهـای زيـر انجام ميشـود:
الـف ـ وزارت بازرگانـي نسـبت به توسـعه مراكز صدور گواهـي الكترونيكي و
كاربـرد امضـاء الكترونيكـي بـه نحـوي اقـدام مينمايد كه تا پايان سـال سـوم
برنامـه سـامانههاي خدماتي و تجـاري الكترونيكـي بتوانند از اين ابزار اسـتفاده
نمايند؛
ب ـ سـند الكترونيكي در حكم سـند كاغذي اسـت مشـروط بر آنکه اصالت
صـدور و تماميت آن محرز باشـد؛
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ج ـ در هـر مـوردي كـه بهموجـب قانـون ،تنظيـم اوراق يـا اسـناد و همچنين
صـدور يـا اعطاء مجـوز ،اخطار و ابلاغ ،مبادله وجه و مانند آن ضروري باشـد،
انجـام الكترونيكـي آن بـا رعايت مفـاد قانون تجـارت الكترونيك مجـاز بوده و
كفايـت مينمايد.
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