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در راسـتای رعایـت اصل قانونمـداری و شفاف سـازی مقررات 
سـازمانی، جلوگیری از انباشت بخشـنامه ها و دستورالعمل های 
تکـراری، مشـابه و مغایـر، اطـاع شـرکای اجتماعـی سـازمان 
از حقـوق و تکالیـف مقـرر، بـا هـدف رضایـت بیمه شـدگان، 
مسـتمری بگیران و کارفرمایان، رعایـت قوانین و مقررات جدید 
و همچنیـن آرای هیئـت عمومی دیـوان عدالـت اداری،کاهش 
شـکایات علیـه سـازمان در مراجـع نظارتـی و قضایـی، برنامۀ 
»تنقیح بخشـنامه ها و دسـتورالعمل های الزم االجـرا« در اولویت 
برنامه هـای سـازمان قرار دارد. بـا توجه به کارایی و اثربخشـی 
برنامـۀ مذکور در اصـاح فرایندهای ارائۀ خدمـات و تعهدات 
سـازمان و جلـب رضایت ذی نفعـان، این برنامه بـه عنوان یکی 
از طرح هـای کاندیـد جایـزه تجربـۀ موفـق سـازمان های عضو 
ایسـا در منطقه آسـیا و اقیانوسـیه سـال 2018، معرفی شـد و 

موفـق به کسـب گواهـی تجربۀ موفـق از ایسـا گردید.
به منظـور تنقیـح و تلخیـص بخشـنامه ها و دسـتورالعمل های 
مربـوط بـه هر موضوع که در سـنوات گذشـته صـادر گردیده 
اسـت، ایـن موضوعات در کمیته های تخصصـی فرعی و کمیتۀ 
تنقیـح مقـررات سـازمان متشـکل از مدیـران و کارشناسـان و 
بـا مشـارکت نماینـدگان ذی نفعـان در جهـت تحقـق رویکرد 
سـه جانبه گرایی در سـازمان، مـورد بررسـی قـرار می گیرنـد و 
پـس از تدویـن، متـن نهایی توسـط اینجانـب صـادر می گردد 
و بدیـن ترتیـب کلیـۀ بخشـنامه های متعـدد قبلـی تبدیـل به 
یـک بخشـنامه واحد شـده و بخشـنامۀ تنقیحـی مـاک عمل 
سـازمان خواهـد بود. ضمنـاً پس از صدور بخشـنامۀ مربوطه و 
همزمان با اجرایی شـدن آن در سـازمان، در راسـتای شـفافیت 
و آگاهی بخشـی ذی نفعان و مشـموالن، بخشـنامۀ موردنظر در 

مقدمه
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سـایت سـازمان تحت عنوان »دسترسی آزاد به بخشـنامه ها و دستورالعمل ها« 
منتشـر و در دسـترس عمـوم قـرار می گیرد.

بخشـنامۀ تنقیحـی حاضر با تجمیع، تلخیـص و تنقیح تعداد زیادی بخشـنامه و 
دسـتورالعمل بـه صورت سـنِد واحـد گردآوری شـده و در تدویـن آن، آخرین 
قوانیـن و مقـررات مصوب در کشـور به همراه جدیدتریـن آرای هیئت عمومی 
دیـوان عدالـت اداری مـورد توجـه قرار گرفتـه اسـت. همچنیـن در تدوین این 
بخشـنامه سعی شـده اسـت عاوه بر جلب نظر ذی نفعان، مشـکات و ابهامات 

واحدهـای اجرایی سـازمان نیـز در این زمینـه مرتفع گردد.
مصطفی ساالری
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
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تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دسـتورهای اداری مربوط 
به مقاطعه کاران )جایگزین مجموعه بخشـنامه های 14 جدید درآمد(

اهمیـت برخورداری از تأمین  اجتماعـی از نظر حوادث و بیماری ها، 
بیـکاری، ازکار افتادگـی، بازنشسـتگی، مـرگ و... موضوعی اسـت 
مسـلم و پذیرفته شـده که مطابق اصل بیسـت و نهم قانون اساسی 
جمهـوری اسـامی ایـران، دولـت موظف بـه فراهم کـردن زمینه 
برخـورداری از ایـن حـق بـرای یکایـک افرادکشـور شده اسـت و 
سـازمان تأمیـن  اجتماعـی بـر اسـاس قانـون مصوب تیرماه سـال 
1354و اصاحات بعدی، رسـالت مدیریت منابـع و مصارف امور 
بیمه ای افراد مشـمول، حفـظ و به کارگیری منابع دراختیـار و ارائه 
خدمات و ایفای تعهدات قانونی را بر عهده دارد و پیشـینه تاریخی 
قوانیـن مربـوط بـه بیمـه تأمیـن  اجتماعـی بیانگر نگـرش خاص 
قانون گـذار بـه حمایـت از نیروهـای کار شـاغل در قراردادهـای 
مقاطعـه کاری و احقـاق حقـوق و تحـت پوشـش درآوردن ایـن  
گـروه بیمه شـدگان دارد و بـه شـرح ذیـل ضمـن تأکیـد برانجام 

حمایت هـای قانونـی از قاعـده فـوق پیروی نموده اسـت.
       1- قوانین و مقررات اجرایی

قوانین

1- مـواد)2(، )4(، )5(، )28(، )30(، )35(، )36(، )38(، )39(، )41( 
و )47( قانـون تأمیـن  اجتماعـی مصـوب تیرمـاه سـال 1354 و 
تبصره هـای الحاقـی مـورخ 26        /2        /1372 و1        /2        /1394 بـه مـاده 

)38( قانـون.

  فصل اول: قوانین و مقررات اجرایی
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2   - تبصـره یـک مـاده )1( و تبصـره دو مـاده )5( قانون بیمه اجبـاری کارگران 
سـاختمانی مصـوب 21       /8       /1352 مجلس شـورای ملی.

3   - قوانیـن بیمه بیـکاری مصـوب 6        /5        /1366 و 26        /6        /1369 مجلس شـورای 
اسامی. 

4   - مـاده )13( قانـون کار مصـوب 29        /8        /1369 مجمـع تشـخیص مصلحـت 
نظام.

5   - بنـد )ب( مـاده )7( قانون حداکثر اسـتفاده از توان فنی و مهندسـی تولیدی 
و صنعتی و اجرایی کشـور مصـوب 12        /12        /1375.

6   - مـاده )7( قانـون حداکثر اسـتفاده از توان فنی و مهندسـی تولیدی و صنعتی 
و اجرایی کشـور مصوب 12        /12        /1375.

7   - قانـون الحـاق یـک تبصره به الیحـه قانونی اصاح مـاده )5( قانـون تأمین 
 اجتماعـی مصوب 20        /11        /1378 مجلس شـورای اسـامی.

8   - قانـون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشـمول قانون تأمین 
 اجتماعـی کـه ظـرف مهلـت مقرر نسـبت بـه ارسـال صـورت مـزد و حقوق 

بیمه شـدگان و حق بیمـه مربوطـه اقدام نمی کننـد و اصاحـات بعدی. 
9   - قانـون بیمـه  اجتماعی رانندگان حمل ونقل بار و مسـافر بین شـهری مصوب 
18        /2        /1379 و قانـون اصـاح قانـون بیمه  اجتماعی رانندگان حمـل ونقل بار و 

مسافر بین شـهری مصوب 6       /5       /1387 مجلس شـورای اسامی. 
10   - مـاده )77( قانـون تنظیم بخشـی از مقررات مالی دولت مصـوب 27        /11   

1380مجلس شورای اسـامی. 
11   - بنـد)ج( مـاده )11( قانـون رفـع برخـی از موانـع تولید و سـرمایه گذاری 

صنعتـی مصـوب 7        /5        /1386 مجلس شـورای  اسـامی.
12   - مـاده )2( قانـون بیمه های اجتماعی کارگران سـاختمانی مصـوب 9        /8        /86

مجلس شورای  اسـامی.
13   - تبصـره )2( مـاده )12( قانون حداکثر اسـتفاده از تـوان تولیدی و خدماتی 
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در تأمیـن نیازهای کشـور و تقویت آن ها در امر صادرات مصـوب 1        /5        /1391 
مجلس شـورای اسامی.

14   - مـاده )14( قانـون حداکثر اسـتفاده از تـوان تولیدی و خدماتـی در تأمین 
نیازهای کشـور و تقویـت آن هـا در امر صـادرات مصـوب 1        /5        /1391 مجلس 

شـورای اسامی. 
15   - مـاده )40( قانـون رفـع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشـور 

مصوب 1        /2        /1394 مجلس شـورای اسامی.
16   - قانـون حداکثـر اسـتفاده از تـوان تولیـدی و خدماتی کشـور و حمایت از 

کاالی ایرانـی مصـوب 15        /2        /1398.
آیین نامه ها

17- آیین نامـه طـرز تنظیـم صـورت مـزد و حقـوق و مواقـع ارسـال آن ها به 
سـازمان و اصاحی هـای بعدی. 

18     - آیین نامـه نحـوه تسـلیم صـورت مـزد، میـزان و نحوه پرداخـت حق بیمه 
کارکنـان شـاغل در طرح هـای عمرانی. 

19     - آیین نامـه اجرایـی قانـون الحـاق یک تبصره بـه مـاده )38(  قانون تأمین  
اجتماعی مصـوب 18        /3        /1373 هیـأت  وزیران. 

بیـکاری مصـوب مجلـس شـورای  20     - آیین نامه هـای اجرایـی قوانیـن بیمه 
اسامی. 

21     - آیین نامـه نـرخ و ماخـذ حق بیمـه حوادث ناشـی از کار اتباع کشـورهای 
ملحق شـده بـه مقاوله نامه شـماره 19 سـازمان  بین المللی کار. 

22 - آیین نامـه اجرایـی قانون بیمـه اجتماعی رانندگان حمل ونقل بار و مسـافر 
بین شـهری مصوب 18 /2 /1379.

23     - آیین نامه هـای اجرایـی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسـی 
مصـوب 21 /10 /1382هیأت وزیران.

24     - آیین نامـه  اجرایـی مربـوط بـه نـوع دفاتـر، اسـناد و مـدارک و نگهداری 
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آن هـا موضـوع مـاده )95( قانـون اصاح قانـون مالیات های مسـتقیم مصوب 
31        /4        /1394مجلس شـورای اسـامی.  

25- مصوبه شماره 129 مورخ 08   /12   /1363 شورای عالی تأمین اجتماعی.

26   - مصوبه شماره 143 مورخ 06   /06   /1364 شورای عالی تأمین اجتماعی.
27   - مصوبه مورخ 14   /07   /1364 هیأت وزیران.

28   - مصوبه شماره 4409 مورخ 18   /05   /1366 شورای عالی تأمین اجتماعی.
29   - مصوبه شماره 238 مورخ 20   /11   /1369 شورای عالی تأمین اجتماعی.

30- مصوبه شماره 240 مورخ 24   /01   /1370 شورای عالی تأمین اجتماعی . 
31   - مصوبه شماره  288 مورخ 06   /04   /1377 شورای عالی تأمین اجتماعی .

32 - مصوبـه شـماره 9343 /1000مـورخ 13 /4 /1377 شـورای عالـی تأمین 
اجتماعی.

33   - مصوبـه شـماره 12068   /200 مـورخ 10   /07   /1384 شـورای عالی رفاه  و  
تأمین اجتماعی.

34   - بنـد5 مصوبـه شـماره 357 مـورخ 20   /11   /1386 شـورای عالـی 
جتماعـی. تأمین ا

35   - بنـد4 مصوبـه 77 مـورخ 20   /10   /1396 هیـأت امنـای  سـازمان تأمیـن 
اجتماعـی و صندوق هـای تابعـه.

36   - بنـد 11 مصوبـه 85 مـورخ 19   /10   /1397 هیـأت امنای  سـازمان تأمین 
اجتماعـی و صندوق هـای تابعه.

37   - مصوبه شماره 94141 مورخ 17   /07   /1397 هیأت وزیران.
38   - بند 8 جلسـه شـماره 1117 مورخ 22   /07   /1395 هیأت مدیره سـازمان 

اجتماعی.  تأمین 
39   - بند 1 جلسـه شـماره 1816 مورخ 23   /04   /1397 هیأت مدیره سـازمان 

تأمین اجتماعی.
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2   - دادنامه ها

40- دادنامـه شـماره 58  مـورخ 25   /05   /1376 هیأت عمومـی دیوان عدالت 
اداری.

41   - دادنامه شـماره 9   /84 مـورخ 14   /01   /1384 هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری.

42   - دادنامـه شـماره 651  مـورخ 12   /09   /1385 هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری.

43   - دادنامـه شـماره 369 مورخ 30   /08   /1390 هیـأت عمومی دیوان عدالت 
اداری.

44   - دادنامـه شـماره 400 مورخ 21   /09   /1390 هیـأت عمومی دیوان عدالت 
اداری.

45 - دادنامـه شـماره 1815مـورخ 6 /11 /1393 هیأت عمومـی دیوان عدالت 
اداری.

46   - دادنامه شـماره 1847 مـورخ 13   /11   /1393 هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری.

47 - دادنامـه شـماره 219 مـورخ 9 /10 /1396 هیـأت تخصصـی کار، بیمـه و 
تأمیـن اجتماعی دیـوان عدالـت اداری.

48   - دادنامـه شـماره 111 مـورخ 29   /01   /1397 هیأت تخصصـی بیمه،کار و 
تأمین اجتماعـی دیوان عدالـت اداری.

49   - دادنامـه  شـماره 481 مـورخ 31   /02   /1397 هیـأت تخصصی بیمه،کار و 
تأمیـن اجتماعی دیوان عدالـت اداری.

50   - دادنامـه شـماره 10309 مـورخ 28   /09   /1397 هیأت تخصصی کار، بیمه 
و تأمین اجتماعی دیـوان عدالت اداری.

51- دادنامـه شـماره 86 مـورخ 27   /01   /1398 هیـأت عمومـی دیوان عدالت 
اداری.
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52   - دادنامه شـماره 10051 مورخ 29   /02   /1398 هیأت تخصصی کار، بیمه و 
تأمین اجتماعی دیـوان عدالت اداری.

53   - دادنامـه شـماره 10724 مورخ 22   /10   /1398 هیأت تخصصی کار، بیمه و 
تأمین اجتماعی دیـوان عدالت اداری.

 فصل دوم: تشکیل پرونده مطالباتی و دریافت صورت مزد و
 حقوق بیمه شدگان

مطابـق ماده )38( قانون تأمین  اجتماعی مصـوب 03      /04      /1354 در مواردی که 
انجـام کار به طـور مقاطعـه بـه اشـخاص حقیقـی یـا حقوقـی واگـذار می شـود، 
کارفرمایـان مکلـف می باشـند مقاطعـه کاران را متعهد نمایندکـه کارکنان خود 
و کارکنـان مقاطعـه کاران فرعـی را نـزد سـازمان بیمـه نماینـد و کل حق بیمه 
را بـه ترتیـب مقـرر در مـاده )28( قانـون بپردازند و جهت تضمیـن انجام این 
تعهد،کارفرمایـان مکلف می باشـند پرداخت پنج درصد بهـای کل کار و آخرین 
قسـط مقاطعـه کار را موکول به صدور مفاصاحسـاب از سـوی سـازمان نمایند؛ 
لذا انجام تکالیف و تعهدات قانونی سـه جانبه برعهده سـازمان، واگذارندگان کار 
و مقاطعه کاران مسـتلزم ارائه یک نسـخه از قرارداد منعقده یا اسـناد و مدارک 
واگـذاری عملیـات مقاطعه از سـوی هر یک از طرفین پیمان و تشـکیل پرونده 

مطالباتـی نزد واحدهـای اجرایی سـازمان تأمین  اجتماعی می باشـد. 
در دوره اجـرای قـرارداد، مقاطعـه کاران موظـف بـه ارائـه صـورت مـزد و 
حقوق کارکنـان و پرداخـت حق بیمـه مقـرر و ارسـال قراردادهـای منعقـده بـا 
مقاطعـه کاران فرعی و سـایرتکالیف مقرر طبق ضوابط و مقـررات قانونی بوده و 
واگذارندگان کار نیز مکلف می باشـند ضمن انجام تکالیف تصریح شده در قانون 
نسـبت بـه ارسـال متمم ها و الحاقیه هـای صـادره، اعام اصاحـات و تغییرات 
قـرارداد اقـدام، و در خاتمـه عملیات پیمـان، با اعام اطاعات مبنای محاسـبه 
حق بیمه کارکنـان شـاغل در اجـرای قـرارداد بـه همـراه صورت حسـاب ها و 
صورت وضعیت های قطعی تأییدشـده به سـازمان تأمین  اجتماعی، درخواسـت 
مفاصاحسـاب نماینـد؛ بدیهی اسـت مطابـق قانون الحـاق یک تبصره بـه ماده 
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)38( قانـون تأمیـن اجتماعـی مصـوب 26     /02     /1372 و آیین نامـه اجرایی آن، 
در صـورت عـدم ارائـه مفاصاحسـاب مقاطعـه کار ظـرف یـک سـال از تاریخ 
فسـخ، خاتمـه یا تعلیـق قـرارداد، واگذارندگان کار مکلف می باشـند نسـبت به 
اعـام اطاعـات مبنای محاسـبه و میـزان پنج درصـدکل کار و آخرین قسـط 
نگهداری شـده بـه واحـد اجرایـی مربوطه اقـدام نمـوده و سـازمان نیز موظف 
می باشـد بـا کنتـرل و نظـارت بـر حسـن انجـام تکالیـف و تعهدات بـر عهده 
واگذارنـدگان کار و مقاطعـه کاران نسـبت بـه مطالبه و وصـول حق بیمه متعلقه 
و صـدور مفاصاحسـاب اقـدام نمایـد، لذا بـا توجه بـه اهمیت موضـوع، فرایند 
تخصیص شـماره کارگاهی و تشـکیل پرونده مطالباتی به شـرح ذیل می باشـد:

        - دریافت قراردادهای مقاطعه کاری و تشکیل پرونده مطالباتی. 
-   احراز هویت کارفرما و بررسی اصالت قرارداد.

-  تخصیص کد متمرکز پیمان.
-   دریافت صورت مزد و حقوق بیمه شدگان. 

3- دریافت قرارداد مقاطعه کاری و تشکیل پرونده مطالباتی

واحدهـای اجرایـی مکلـف می باشـند بـا توجه بـه ضـرورت کنتـرل و نظارت 
اثربخـش سـازمان بر انجام تعهـدات و تکالیف مقرر در قانـون تأمین  اجتماعی 
توسـط مقاطعـه کاران و در اجرای ماده )7( آیین نامـه طرز تنظیم صورت مزد و 
حقـوق موضوع مـاده )39( قانون تأمین اجتماعی مصوب مـورخ 19            /12            /1354 

شـورای عالی تأمیـن  اجتماعی به  شـرح ذیل اقـدام نمایند:
1     -3     - واحدهـای اجرایی می بایسـت نسـبت به دریافت نسـخه کامـل قرارداد 
بـه همـراه ضمایم، پیوسـت ها، اسـناد و مدارک مربوطـه )اعم از اینکـه قرارداد 
بـه صـورت حضـوری دریافـت و یـا غیـر حضـوری بارگـذاری گـردد( اقدام 
نماینـد. درضمـن قراردادهایـی که به زبانـی غیر از زبان فارسـی تنظیم گردیده، 

اخذ ترجمه رسـمی اسـناد قـرارداد الزامی می باشـد. 
2     -3     - در خصـوص قراردادهـای محرمانـه چنانچـه مقاطعه کار بـا ارائه گواهی 
واگذارنـده کار و در دوره اجـرای عملیـات پیمان درخواسـت تشـکیل پرونده و 
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ارسـال صـورت مزد و حقوق کارکنان شـاغل در اجرای عملیـات را ارائه نماید، 
الزم  اسـت پس از بررسـی و احـراز اصالت و محرمانگی قـرارداد از طریق اداره 
حراسـت اداره کل اسـتان، واحدهـای اجرایی نسـبت به تخصیـص کدکارگاهی 

نمایند. اقدام 
3     -3     - واحدهـای اجرایـی مکلـف می باشـند صرفا نسـبت به تشـکیل پرونده 
مطالباتـی جهـت قراردادهـای مقاطعه کاری که محـل اجرای عملیـات در حوزه 

عملکـرد همـان واحـد واقع گردیده اسـت اقـدام نمایند. 
4-3     - چنانچـه محـل اجـرای قـرارداد خارج از حوزه عملکرد شـعبه باشـد به 
اسـتثنا قراردادهـای حالت های خـاص مندرج در این بخشـنامه و یا تمرکزهای 
صادره از سـوی اداره کل وصول حق بیمه و ادارات کل اسـتان، قرارداد می بایست 
بـه شـعبه محل اجـرای پیمان ارسـال و مراتب نیز بـه واگذارنـده و مقاطعه کار 

اعام گردد.
5     -3     - مجـوز تمرکـز در یک شـعبه، در ارتباط بـا قراردادهایی که محل اجرای 
آن در حـوزه عملکـرد یـک اسـتان پراکنـده باشـد توسـط اداره کل مربوطه و 
قراردادهایی که محل اجرای آن در محدوده عملکرد چند اسـتان باشـد توسـط 

اداره کل وصـول حق بیمـه صـادر می گردد.
فرعـی، در شـعبه ای کـه جهـت قـرارداد اصلـی تشـکیل  6     -3     - قراردادهای 
پرونده شـده متمرکـز می گردنـد و مـوارد خاص منـدرج در این بخشـنامه و یا 
مجـوز خـاص صادره از سـوی اداره کل وصول حق بیمه یا ادارات کل اسـتان از 

ایـن قاعده کلی مسـتثنی می باشـند.
4( احراز هویت کارفرما و بررسی اصالت قرارداد

     1-4     - مشـخصات طرفیـن قـرارداد، موضوع، مبلغ، مدت و شـرایط و تعهدات 
آنـان جـز ارکان اساسـی کلیـه قراردادهـا بـوده و هـر یـک از ارکان قراردادهـا 
بایـد جامـع و کامل باشـد، لـذا الزم اسـت واحدهـای اجرایی از انطبـاق کامل 
مشـخصات مذکـور از قبیـل نـام واگذارنده و مقاطعه کار شـماره ثبت، شناسـه 
ملـی و دارنـده حـق امضـای اشـخاص حقوقـی و شـماره ملـی و کـد اقتصادی 
اشـخاص حقیقی، مشخصات کامل و شناسـنامه ای مقاطعه کاران حقیقی، نشانی 
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کامـل اقامتـگاه و شـماره تلفـن طرفیـن در قـرارداد منعقـده و مطابقـت آن با 
اساسـنامه و آگهی هـای تأسـیس و تغییرات اشـخاص حقوقـی اطمینان حاصل 

نمایند. 
2     -4     - آدرس اشـخاص حقوقـی، نشـانی منـدرج درآگهـی روزنامـه رسـمی و 

آخریـن تغییرات شـرکت بـه عنـوان اقامتـگاه قانونی می باشـد.
تبصـره: تغییرآدرس شـرکت های تعاونی که در مجمع به تصویب رسـیده اسـت و 
در مرحله ثبت در روزنامه رسـمی می باشـد تا ثبت در روزنامه رسـمی رونوشـت 

مصوبـه مجمع مـاک خواهد بود.

3       -4       - نشـانی پیمانـکار شـخص حقیقـی، آدرس نامبرده کـه در متـن قـرارداد 
ذکر شـده اسـت می باشـد و چنانچه در قراردادی نشـانی شـخص حقیقی درج 
نگردیده باشـد، هنگام اخذ قرارداد الزم اسـت به صورت مکتـوب آدرس دقیق 

مقاطعـه کار را کـه بـه  تأیید واگذارنده کار رسـیده اسـت اخذ نمایند.
5( تخصیص شماره متمرکز پیمان 

         1-5       - بـرای مقاطعـه کاران حقوقـی در شـعبه محـل اسـتقرار اقامتگاه، شـماره 
کارگاه اصلـی اختصـاص داده می شـود و بـه هـر یـک از قراردادها نیـز ردیف 
پیمـان متصـل بـه شـماره اصلی تخصیـص یافتـه و بافاصلـه مراتـب امر به 

مقاطعـه کار و واگذارنـده اعـام می گـردد.
2         -5       - چنانچـه دفتـر مرکزی پیمانکار در محدوده سـایر شـعب باشـد امکان 
جسـتجوی شـماره کارگاه و کد شـعبه برای سـایر شـعب فراهم گردیده است، 
ضمنـا بعـد از جسـتجوی شـماره کارگاه از طریـق گزینـه پیمـان، امـکان ثبت 

اطاعـات قـرارداد برای کاربر میسـر می باشـد .
3         -5       - در صـورت عـدم تخصیـص شـماره کارگاهی در محدوده سـایر شـعب 
جهـت دفتـر مرکـزی، واحـد اجرایـی محـل اجـرای پیمـان بـا شـعبه ای که 
محـدوده آدرس دفتـر مرکزی اسـت مکاتبه و درخواسـت بازرسـی از آدرس 
دفتـر مرکزی نمـوده و پس از انجام بازرسـی و تخصیـص کدگارگاهی، مراتب 

را بـه شـعبه درخواسـت کننده اعـام می نمایند.
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4         -5       - در صورتی کـه آدرس دفتر مرکزی منـدرج در قرارداد با آدرس موجود 
در شـعبه محل تشـکیل دفتر مرکزی مقاطعه کار مغایرت داشـته باشـد، واحد 
اجرایـی ضمن تخصیص ردیف پیمان و تشـکیل پرونده جهت قرارداد، نسـبت 
بـه اعـام مراتب به انضمام آگهی تغییـرات آدرس به منظور انجام بازرسـی و 

اصاح نشـانی به شـعبه محل دفتر مرکزی اقـدام نمایند.
5         -5       - واحدهـای اجرایـی مکلف به ثبت شـماره کارگاهی واگذارنـدگان کار در 
ردیـف پیمان می باشـند درضمن ثبت شـماره کارگاهی و شناسـه ملی سـازمان 
سرپرسـت برای تخصیص شـماره کارگاهی به واحدهای تابعه که فاقد شناسـه 

ملی مسـتقل می باشـند، الزامی است.
6         -5       - در خصـوص مقاطعه کارانـی کـه به صـورت مشـارکت )کنسرسـیوم( 
عملیـات اجرایی پیمـان را به عهده می گیرند و  همچنین قراردادهای مشـارکت 
مدنی کـه صـورت وضعیت هـا به صورت مشـترک ارائـه و پرداخـت می گردد 
نحـوه تشـکیل پرونده برابـر بنـد )1    -5( خواهد بـود و در مـورد مقاطعه کارانی 
کـه بـدون ثبـت مشـارکت در اداره ثبـت شـرکت ها اقدام بـه انعقاد قـرارداد 
مشـارکتی می نمایند و برابر مفاد قـرارداد و تعهدات طرفین، صورت وضعیت ها 
به صـورت مجـزا تنظیـم و پرداختی از طـرف واگذارنده کار بـه صورت تفکیک 
و بـر اسـاس صـورت وضعیـت کارکـرد به حسـاب طرفیـن مشـارکت واریز 
می گـردد، ردیـف پیمـان بـه هریـک از اعضـاء مشـارکت بـه صـورت مجـزا 
تخصیـص و دریافـت صورت مـزد و حقوق و حق بیمـه افراد شـاغل در اجرای 
پیمـان نیـز به صـورت تفکیک در شـعبه محل اجـرای پیمان صـورت خواهد 

گرفت.
6( دریافت صورت مزد و حقوق بیمه شدگان

1        -6     - طـرز تنظیـم صـورت مـزد و حقـوق و مواقع ارسـال آن، میـزان و نحوه 
پرداخـت حق بیمه کارکنـان شـاغل در قراردادهای مقاطعه کاری مشـمول مواد 
)38( و )41( قانـون تأمیـن  اجتماعـی برابر آیین نامه »طرز تنظیـم صورت مزد 
و حقـوق و مواقـع ارسـال آن هـا به سـازمان موضوع مـاده )39( قانـون تأمین 

اجتماعی« می باشـد.  
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2        -6       - دریافت صورت مزدوحقوق کارکنان شـاغل در قراردادهای مقاطعه کاری 
از تاریـخ شـروع عملیـات اجرایی پیمان تا تاریخ اتمام عملیـات اجرایی و خاتمه 
قـرارداد بـا رعایـت مهلت مقـرر در مـاده )39( قانون تأمیـن  اجتماعی وتبصره 

ذیـل مـاده )6( آیین نامه مربوطه الزامی اسـت. 
3        -6       - در قراردادهـای اجرایـی تاریـخ تنظیـم صورت جلسـه تحویـل موقـت، 
تاریـخ خاتمـه پیمـان بوده و بدیهی اسـت چنانچه حسـب مفاد صورت جلسـه 
تحویـل موقـت پیمـان کار مکلـف بـه رفع نقـص گردیده  باشـد، تاریـخ تنظیم 

صورت جلسـه رفع نقـص تاریـخ خاتمـه پیمـان تلقی می گـردد.
4      -6      - تعهـدات طرفیـن قـرارداد بـا امضـاء و ابـاغ آن نافـذ می گـردد، لیکن 
درمواردی کـه واگذارنـدگان کار پیـش از امضـای قرارداد با ارسـال مسـتندات 
برگـزاری یـا ترک تشـریفات مناقصه و گواهـی واگذارنده کار نسـبت به اعام 
تاریـخ شـروع عملیـات موضـوع قـرارداد و اشـتغال کارکنـان اقـدام نماینـد، 
واحدهـای اجرایـی مکلـف می باشـند تـا تاریـخ ارائه قـرارداد که نمی بایسـت 
مـدت آن متجاوز از 3 ماه باشـد، نسـبت بـه دریافت حق بیمـه  و صورت مزد 
و حقـوق کارکنـان شـاغل در اجـرای عملیات قبـل از انعقاد و همچنیـن بعد از 
انعقـاد قـرارداد و ادامـه دوره اجرای عملیات پیمان برابر مقـررات اقدام نمایند.

در صـورت درخواسـت دریافـت صورت مزد و حقوق بیشـتر از 3 مـاه در بند 
فـوق، حداکثـر تـا دو مـاه دیگـر نیز با ارائه اسـناد و مـدارک و دالیـل مثبته با  

تأییـد مدیرکل اسـتان امکان پذیر می باشـد.  

 فصل سوم: قراردادهای مقاطعه کاری مشمول ضوابط طرح های 
عمرانی )متلک دارایی های رسمایه ای دولت(

در اجـرای مـواد )38( و )41( قانـون تأمین اجتماعی و به منظور کنترل و نظارت 
بر حسـن انجـام تکالیف و تعهـدات بر عهـده واگذارنـدگان کار و مقاطعه کاران، 
واحدهـای اجرایـی موظـف می باشـند نسـبت به تشـخیص و تعییـن حق بیمه 

کارکنـان شـاغل در قراردادهـای مقاطعه کاری به شـرح آتی اقـدام نمایند.
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7( تعریف قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی
طبـق مصوبـه 14     /07     /1364 هیـأت وزیـران موضـوع تأییـد آیین نامـه نحوه 
تسـلیم صـورت مـزد، میـزان و نحـوه پرداخـت حـق بیمه کارکنان شـاغل در 
طرح هـای عمرانـی و مصوبـات )129(، )143( و)238( شـورای عالی تأمیـن  
اجتماعـی، قراردادهایی مشـمول ضوابط طرح هـای عمرانی )تملـک دارایی های 
سـرمایه ای دولـت ( تلقـی می گردندکـه توامـان دارای دو شـرط ذیل باشـند:

الـف( قراردادهـای پیمـان کاران براسـاس فهارس بهـای پایه سـازمان برنامه و 
بودجـه و قراردادهای مهندسـان مشـاور طبق ضوابط طرح هـای عمرانی )تیپ 

سـازمان برنامه و بودجه( مذکور منعقد شـده   باشـند. 
ب( تمام یا قسـمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات طرح تملک دارایی های 

سـرمایه ای دولت )اعتبارات عمرانی ملی، منطقه ای، استانی( تأمین شده باشد.

توجـه )1(: در اجرای ماده )20( آیین نامه نحوه تسـلیم صـورت مزد، میزان و نحوه 
پرداخـت حق بیمـه کارکنـان شـاغل در طرح های عمرانـی مصـوب 8 /12 /136، 
دسـتگاه های اجرایی مکلف می باشـند بافاصله یک نسـخه از قراردادهای منعقده 
را منضـم بـه موافقت نامـه طرح با اعام انعقـاد قرارداد بر مبنای فهـارس بهای پایه 
یـا ضوابط طرح های عمرانی)تیپ سـازمان برنامه و بودجه( و شـماره طرح و ردیف 

بودجه به شـعبه مربوطه ارسـال نمایند.
توجـه)2(: مطابـق مـاده)22( آیین نامـه نحوه تسـلیم صورت مـزد، میـزان و نحوه 
پرداخـت حق بیمـه کارکنان شـاغل در طرح هـای عمرانی مصـوب 8 /12 /1363، 
قراردادهایـی کـه پیمانکار یا مشـاور آن شـرکت خارجی باشـد، از شـمول ضوابط 

طرح هـای عمرانـی خـارج و تابع مقـررات عام سـازمان خواهنـد بود. 

8( انواع قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی
- قراردادهای پیمان کاران.

- قراردادهای مهندسان مشاور.
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9( نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی )طرح 
تملک دارایی های سرمایه ای( 

در اجـرای مـاده )38( قانـون و مصوبـه 14     /07     /1364 هیأت وزیـران موضوع  
تأییـد مصوبات )129( و )143( شـورای عالی تأمین اجتماعی، با تعیین نسـبت 
مـزد بـه کل کار انجـام یافتـه و اعمـال میـزان  حق بیمـه مـاده )28( قانـون به 
نسـبت مـزد، حق بیمـه کارکنـان شـاغل در قراردادهـای عمرانـی پیمانـکاران 
مقطوعـا بـه میزان 6 درصد ناخالـص کل کارکرد به عـاوه 6     /0 درصد به عنوان  
حق بیمـه بیـکاری، جمعـاً به میـزان 6     /6 درصـد ناخالص کل کارکرد می باشـد 
کـه ذی حسـابی ها مکلـف می باشـند از هـر صورت وضعیـت پیمانـکار معادل 
6     /1 درصـد بابـت حق بیمـه کارکنـان کسـر و معـادل 5 درصـد نیـز بابـت 
حق بیمـه و بیمـه بیکاری سـهم کارفرما از محـل اعتبار طرح برداشـت نموده و 
مبالـغ مذکـور را مجموعاً بـه میزان 6     /6 درصد بافاصله به حسـاب سـازمان 

واریـز نمایند.
10( نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی 

مهندسان مشاور)طرح تملک دارایی های سرمایه ای(  

در اجـرای مـاده )38( قانـون و مصوبـه 14     /07     /1364 هیأت وزیـران موضوع 
تأییـد مصوبـات )129( و )143( شـورای عالی تأمین اجتماعی با تعیین نسـبت 
مـزد به کل کار انجـام یافته و اعمال میزان حق بیمه ماده )28( قانون به نسـبت 
مـزد، حق بیمه کارکنان شـاغل در قراردادهای عمرانی مهندسـین مشـاور طبق 
مصوبـات ) 129(، )143( و )238( شـورای عالی تأمیـن اجتماعـی مقطوعـا بـه 
میـزان 14 درصـد ناخالص کل کارکرد به عـاوه 6     /1 درصـد به عنوان حق بیمه 
 بیـکاری، جمعـا بـه میـزان 6     /15 درصـد ناخالـص کل کارکـرد می باشـدکه 
ذی حسـابی ها مکلـف می باشـند از هر  صورت حسـاب مهندس مشـاور معادل 
6     /3 درصـد بابـت حق بیمـه کارکنـان کسـر و معـادل 12 درصـد نیـز بابـت 
حق بیمـه و بیمـه بیکاری سـهم کارفرما از محل اعتبـار طرح برداشـت نموده و 
مبالـغ مذکـور را مجموعا به میزان 6     /15 درصد بافاصله به حسـاب سـازمان 

واریزنمایند.
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توجــه: قراردادهــای مشــاوره ای مهندســان مشــاور در شــعبه مربــوط بــه محــل 
اســتقرار دفتــر مرکــزی شــرکت متمرکــز و مفاصاحســاب هــر قــرارداد نیــز 

بــه تفکیــک از همــان شــعبه صــادر می گــردد.

11( سایر مقررات قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی )طرح 
تملک دارایی های سرمایه ای(

1-11       - بـه موجب مصوبات شـورای عالـی تأمین  اجتماعی کلیـه قراردادهای 
بـه سـازمان صنایـع دفـاع، قراردادهـای  مقاطعـه کاری طرح هـای مربـوط 
آسـتان قدس رضـوی در رابطـه بـا طرح توسـعه حریـم، قراردادهای تسـطیح 
و آماده سـازی اراضـی وزارت مسـکن و شهرسـازی کـه اعتبـار آن هـا از محل 
فـروش اراضی آماده به متقاضیان و اشـخاص تأمین گردیده  باشـد، قراردادهای 
سـاختمانی وزارت دفاع و پشـتیبانی نیروهای مسلح و سـازمان تأمین اجتماعی 
بـا پیمانـکاران کـه براسـاس فهرسـت بهـای پایـه و یـا ضوابـط طرح هـای 
عمرانی)تیـپ سـازمان برنامـه و بودجه( منعقد شـده باشـد صرف نظر از محل 
اعتبـار طرح هـای مذکـور از نظر احتسـاب حق بیمه مشـمول مصوبات شـماره 

)129( و )143( و )238( شـورای عالی تأمیـن اجتماعـی خواهنـد بـود.
2        -11       - واگذارنـدگان طرح های عمرانی مکلف می  باشـند همزمـان با پرداخت 
هـر صـورت وضعیت پیمانـکار یا صورت حسـاب مهندسـان مشـاور، حق بیمه 
سـهم کارکنان شـاغل در قـرارداد را کسـر و پـس از برداشـت  حق بیمه سـهم 
کارفرمـا از محـل اعتبار طرح، مبالـغ مذکور را مجموعا و بافاصله به حسـاب 

سـازمان تأمین اجتماعـی واریز نمایند.

ــورخ 22     /07     /1394  ــماره 174733     /94 م ــنامه ش ــق بخش ــه )1(: طب توج
ــا  ــور، در طرح ه ــنامه مذک ــاغ بخش ــخ اب ــه از تاری ــه و بودج ــازمان برنام س
ــورخ  ــماره 2800     /54     -6772     -1 م ــنامه ش ــمول بخش ــه مش ــی ک و پروژه های
ــس  ــر پ ــی حداکث ــتگاه های اجرای ــه دس ــوند، چنانچ 28     /06     /1364 می ش
ازیــک مــاه از تأییــد صورت حســاب مهندســان مشــاور یــا صــورت وضعیــت 
پیمانــکاران نســبت بــه پرداخــت آن هــا اقــدام ننماینــد، بایــد بافاصله نســبت 
بــه واریــز نمــودن حق بیمــه صورت حســاب یــا صــورت وضعیــت بــه حســاب 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی اقــدام نماینــد؛ در غیرایــن صــورت چنانچــه مشــاور 
یــا پیمانــکار بــه دلیــل تأخیــر دســتگاه اجرایــی مشــمول جریمــه دیرکــرد در 
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پرداخــت حق بیمــه و بیمــه بیــکاری کارکنــان شــاغل شــود، دســتگاه اجرایــی 
موظــف بــه پرداخــت اصــل حق بیمــه و جرایــم حاصــل از دیرکــرد پرداخــت 
آن خواهــد بــود لیکــن آن بخــش از اقدامــات مطالباتــی شــامل اعــام بدهــی، 
ــن  ــون تأمی ــواد )42( و )43( قان ــق م ــکار وف ــراض پیمان ــه اعت ــیدگی ب رس
اجتماعــی بــه طرفیــت پیمانــکار و اقدامــات اجرایــی مــاده )50( قانــون تأمیــن 
اجتماعــی در ایــن خصــوص می بایســت علیــه واگذارنــده کار انجــام پذیــرد. 
ــه کاران  ــر از مقاطع ــاده اخیرالذک ــی م ــات اجرای ــام عملی ــاس انج ــن اس برای

ــد. ــی می باش منتف

ــی  ــدی و خدمات ــوان تولی ــون حداکثراســتفاده از ت ــاده )13( قان توجــه )2(: م
کشــور وحمایــت از کاالی ایرانــی مصــوب 15     /02     /1398 مقررمــی دارد 
ــرارداد  ــرف ق ــه ط ــون ک ــن قان ــاده )2( ای ــوع م ــتگاه های موض ــه دس »کلی
بــا پیمانــکاران، مهندســان مشــاور و ســازندگان می باشــند مکلفنــد مالیــات، 
عــوارض، حق بیمــه و بیمــه بیــکاری مربــوط بــه هــر صــورت وضعیــت را ظــرف 
مــدت حداکثــر دو مــاه پــس از دریافــت صــورت وضعیــت پرداخــت کننــد 
ــر پرداخــت اصــل مالیــات،  در غیــر ایــن صــورت دســتگاه مذکــور عــاوه ب
ــه آن را  ــوط ب ــای مرب ــق، جریمه ه ــکاری متعل ــه بی ــه و بیم ــوارض، حق بیم ع

ــد.« ــت می کن ــز پرداخ نی

3        -11       - طبـق مصوبه شـماره 4409 مـورخ 18        /5        /1366 شـورای عالی تأمین 
اجتماعـی در صورتی کـه مقاطعه کاران مجـری قراردادهای مشـمول طرح های 
عمرانـی، بخشـی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طـی قرارداد به مقاطعه کار 
فرعـی واگـذار نمایند، مشـروط بر این کـه حق بیمه کلیه صـورت وضعیت های 
تأیید شـده مقاطعه کار اصلی تا تاریخ درخواست مفاصاحساب مقاطعه کار فرعی 
پرداخت شـده باشـد، وصـول حق بیمه طبق ضریـب بابت قـرارداد مقاطعه کار 
فرعـی منتفـی می باشـد، واحد هـای اجرایـی مکلـف می باشـند با وصول سـایر 
بدهی هـا از قبیـل: لیسـت خارج دوره و جرائم، نسـبت به صدور مفاصاحسـاب 
حداکثـر تا مبلـغ مندرج در صـورت وضعیت  های تأییدشـده مقاطعه کار اصلی 

نمایند.  اقدام 

ــورخ  ــماره 4409 م ــه ش ــرای مصوب ــه در اج ــه اینک ــه ب ــا توج ــه)1(: ب توج
18        /5        /1366 شــورای عالی تأمیــن اجتماعــی، مفاصاحســاب پیمانــکاران 
ــردد؛  ــادر می گ ــب ص ــق ضری ــه طب ــول حق بیم ــه و وص ــدون مطالب ــی ب فرع
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ــرد  ــی، کارک ــرارداد اصل ــاب ق ــدور مفاصاحس ــا ص ــبه و ی ــگام محاس ــه هن ب
پیمانــکاران فرعــی قابــل کســر ازکارکــرد پیمانــکار اصلــی نبــوده و محاســبه 
ــای  ــت برمبن ــی می بایس ــرارداد اصل ــاب ق ــدور مفاصاحس ــا ص ــه و ی حق بیم

ــرد. ــرد انجــام پذی ــص کل کارک ــغ ناخال مبل

4        -11       - ذی حسـابی  دسـتگاه های اجرایـی موظـف می باشـند اسـناد پرداخت 
حق بیمـه قراردادهـای عمرانـی مقاطعـه کاران را با قید مشـخصات مهندسـان 
مشـاور، پیمان و نام شـعبه واقع در محل اسـتقرار دفتر مرکزی و مشـخصات 
مقاطعـه کار، قـرارداد و نـام شـعبه واقـع در محل اجـرای عملیات یا شـعبه ای 
کـه بـه موجـب مجـوز خـاص نسـبت بـه تشـکیل پرونـده مطالباتـی بـرای 
قـرارداد منعقـده اقدام نموده، به نزدیک ترین شـعبه سـازمان به محل اسـتقرار 
ذی حسـابی تحویل و رسـید دریافت نمایند و شـعب مذکور مکلف می باشـند 
حق بیمه وصول شـده برای سـایر واحدها را با صدور اعامیه بسـتانکار، حداکثر 

ظـرف 48 سـاعت به شـعبه مقصد ارسـال نمایند.
5        -11       - چنانچه مبالغی مربوط به سـایر واحدها سـهوا در حسـاب وصولی های 
شـعبه منظـور و بـه دلیـل خاتمه عملیات بیـان مالـی، امکان صـدور اعامیه 
بسـتانکار فراهم نباشـد، شـعبه مبدا می بایسـت سـوابق و تأییدیه وصول مبالغ 
اشـاره شـده را بـا اخـذ گزارش موضوعـی بـرگ پرداخت های وصول شـده،  به 
شـعبه محـل اجرای پـروژه ارسـال و حسـاب پرداختی های کارگاه در سیسـتم 
مکانیـزه را صفـر و شـعبه مقصد نیز پـس از اخـذ تأییدیه، مبالغ وصولـی را به 

حساب بسـتانکار منظور نماید. 
6        -11       - طبـق توافقـات به عمل آمده با وزارتخانه هـای »اموراقتصادی ودارایی« 
و »راه و شهرسـازی« حق بیمه کارکنـان شـاغل در قراردادهـای عمرانی موضوع 
مصوبـات 129، 143 و 238 شـورای عالی تأمیـن اجتماعـی به منظـور دریافت 
صـورت مـزد و حقوق کارکنـان، ارائه خدمات قانونی به بیمه شـدگان و صدور 
مفاصا حسـاب به شـرح بندهای آتـی با اولویـت پرداخت نقـدی از طریق ارائه 
اسـنادخزانه اسـامی صورت می گیـرد و اداره کل امور مالی با همـکاری ادارات 
کل وصـول حق بیمـه و اسـتان ذی ربـط طبق تفویـض اختیـارات صورت گرفته 
موظف می باشـند نسـبت به صدور اعامیه بسـتانکار معادل مبالـغ مندرج در 
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اسـناد خزانه اسـامی اقدام نمایند. 
7        -11       - در خصـوص قراردادهـای عمرانـی حائـز شـرایط محاسـبه، طبق بند 
 )1( )هــ( تبصـره 5 ماده واحده قانون بودجه 1395 کل کشـور و بنـد)ت( ماده
بعـدی  ومصوبـات   1395/          4/          2 مـورخ  شـماره 38463  اجرایـی  آیین نامـه 
هیأت وزیران و بند »2« جلسـه شـماره 1712 مورخ 24         /7         /1395 هیأت مدیره 
سـازمان، اسـناد خزانه اسـامی فاقد حفظ قدرت خرید، مشـمول مطالبه جرائم 
پرداخـت حق بیمه بـه میزان 2درصد ماهانه تا سررسـید اسـناد مذکور خواهد 
بـود برابـر تبصـره »2« ماده )3 ( مصوبـه شـماره 94141 مـورخ 17        /7        /1397 
هیـأت وزیـران و بنـد »1« جلسـه شـماره 1816 مـورخ 23        /4        /1397هیـأت 
مدیـره سـازمان، منحصرا اسـناد دارای »حفظ قـدرت خریـد« از مطالبه جرائم 

تأخیـر پرداخـت حق بیمه مذکـور معاف می باشـند. 

 فصل چهارم: قراردادهای مقاطعه کاری غیرعمرانی

بخش اول: قراردادهای مصادیق ماده )47( قانون تأمین اجتماعی

در اجـرای مـواد )38( و )47( قانـون تأمیـن اجتماعـی و به منظـور نظـارت بـر 
حسـن انجـام تکالیف به عهده واگذارندگان کار و بررسـی و کنتـرل تعهدات بر 
عهـده مقاطعه کارانی که نسـبت بـه انجام عملیـات موضوع قـرارداد در محل 
کارگاه ثابـت بـا کارکنان شـاغل در همـان کارگاه اقـدام می نماینـد، واحدهای 
اجرایـی موظـف می باشـند بـا توجه بـه ماهیـت حقوقی مقاطعـه کار بـا اعمال 
مـاده )47( قانـون نسـبت بـه محاسـبه و مطالبه حق بیمـه کارکنان شـاغل در 
قراردادهـای ایـن بخش به شـرح ذیـل و برابر مقـررات اقدام نمـوده و با احراز 
شـرایط مربوطه، مفاصاحسـاب قـرارداد را ظرف یـک روز کاری صادر نمایند: 
- قراردادهـای مقاطعـه کاری دارای کارگاه هـای صنعتی، خدماتـی، تولیدی و یا 

فنی و مهندسـی ثابت.  
- قراردادهای فن آوری اطاعات و ارتباطات.
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- قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی.
- قراردادهای دانش بنیان.

- قراردادهای پیمانکاران مشمول نظام حمایتی خاص.
- قراردادهای منعقده با دفاتر پیشخوان خدمات دولت.

- قراردادهای مشاوره مدیریت.
- قراردادهای کارگزاری های رسمی سازمان تأمین  اجتماعی.

- قراردادهای نمایندگی ها و کارگزاری  شرکت های بیمه.
- قراردادهـای نمایندگـی فروش بلیط شـرکت های حمل ونقل هوایـی، ریلی و 

زمینی.
- قراردادهای حسابرسی.

- قراردادهای شرکت های تأمین سرمایه.
- قراردادهای شرکت های کارگزاری  بورس.

- قراردادهای هواپیمایی و بالگردی.
- قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی فروشگاه های زنجیره ای.

- قراردادهـای فـروش محصـوالت با نمایندگـی مجاز فـروش و خدمات پس 
ازفروش.

- قراردادهـای نگهـداری کاال، مرکبـات و غـات در انبارهـا و سـردخانه هـا و 
سـیلوهای مکانیزه.

- قراردادهای ارائه خدمات اقامتی و پذیرایی توسط هتل ها.
- قراردادهای پورسانت فروش.

- قراردادهای مؤسسـات فرهنگی، انتشـارات و تبلیغات در مجات و فضاهای 
مجازی.
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ــای  ــه کاری دارای کارگاه ه ــای مقاطع ــا قرارداده ــط ب ــررات مرتب 12( مق
صنعتــی، خدماتــی، تولیــدی و یــا فنــی و مهندســی ثابــت 

1     -12     - مـاده )40( قانـون رفـع موانـع تولیـد رقابت پذیر و ارتقـای نظام مالی 
کشـور مصوب مـورخ 1         /2         /1394: 

مبنـای مطالبـه حق بیمـه در مـورد پیمان هایـی کـه دارای کارگاه هـای صنعتی 
وخدمـات تولیـدی یا فنی مهندسـی ثابـت می باشـند و موضوع اجـرای پیمان 
توسـط افراد شـاغل در همان کارگاه انجام می شـود، براسـاس فهرست ارسالی و 
بازرسـی کارگاه اسـت و از اعمـال ضریـب حق بیمه جهت قـرارداد پیمان معاف 
می باشـند و سـازمان تأمیـن اجتماعی باید مفاصاحسـاب این گونـه قراردادهای 

پیمـان را صادرکند.
2     -12     - برابر دادنامه  های شـماره 10051 مورخ 29        /2        /1398 و 10309مورخ 
28      /9      /1398هیـأت تخصصـی کار، بیمـه و تأمیـن  اجتماعـی دیـوان عدالـت 
اداری؛کارگاه ثابـت کارگاهـی اسـت متعلـق به پیمان کار کـه منحصرا به منظور 
اجـرای عملیـات موضوع پیمان تأسـیس نگردیـده، دارای ماهیـت دائمی بوده 
به نحوی کـه در آن یـک فعالیـت اقتصادی به صورت مسـتمر بـا بهره گیری از 
نیـروی انسـانی و وسـایل مادی برای ارائـه خدمات به مراجعان انجام می شـود 
و کارگاه صنعتی، خدماتی، تولیدی ویا فنی ومهندسـی ثابت ؛کارگاه ثابتی اسـت 
کـه دارای مجـوز فعالیت صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی مهندسـی از مراجع 
ذی صاح بوده و پیمانکار با اسـتفاده از امکانات موجود و افراد شـاغل در همان 
کارگاه نسـبت به اجـرای عملیات موضوع قـرارداد منعقده بـا واگذارندگان کار 

اقـدام می نماید.
3     -12     - مـاده )11( قانـون حداکثـر اسـتفاده از توان تولیدی و خدماتی کشـور 
و حمایـت از کاالی ایرانـی مصـوب 15        /2        /139: سـازمان تأمیـن اجتماعـی 
موظـف اسـت حق بیمـه قراردادها و پیمان هـای غیرعمرانی )غیرتملـک دارایی 
سـرمایه ای( پیمـان کاران و یا پیمـان کاران طراحـی و سـاخت دارای کارگاه های 
صنعتـی، خدماتـی، تولیـدی و یـا فنی و مهندسـی ثابـت را که موضـوع پیمان 
)بـا مصالح یـا بدون مصالـح( در کارگاه های ثابـت پیمان کار و توسـط کارکنان 
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شـاغل در آن کارگاه ها انجام می شـود را بر مبنای صورت  مزد و حقوق ماهیانه 
کارکنان یا بازرسـی انجام شـده محاسـبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد 
یـا پیمان را صادرکنـد. در مواردی که در این گونـه قراردادها و پیمان ها عملیات 
اجرایـی شـامل سـاخت توام بـا یکپارچه سـازی، سـرهم بندی )مونتـاژ(، نصب، 
نظـارت، بازرسـی، آزمـون و راه اندازی،آمـوزش، نگهـداری و تعمیـر و خدمات 
پس از فروش توسـط کارکنان شـاغل همان کارگاه در کل طرح )پروژه(کارفرما 
انجـام شـود، به طریق فوق اقدام و مفاصاحسـاب قرارداد )پیمـان( را صادرکند. 
محاسـبه و مطالبـه حق بیمـه بر اسـاس روش »نسـبت مـزد بـه کل کار انجام 

 یافتـه« در ایـن قراردادهـا و پیمان ها ممنوع اسـت.

تبصـره        - در صورتی که پیمان کاران و یا پیمان کاران طراحی و سـاخت برای اجرای 
قراردادهـا و یـا پیمان هـای صدر ایـن مـاده از کارگاه های غیرثابت اسـتفاده کنند، 
منحصـرا حق بیمه این بخش از پیمـان و یا قرارداد مشـمول روش مذکور )برمبنای 
صـورت  مـزد و حقـوق ماهیانه( عمل نشـده و بر اسـاس روش هـای قانونی مربوطه 

محاسـبه خواهد شد.

13( نحــوه شناســایی کارگاه هــای صنعتــی، خدماتــی، تولیــدی و یــا فنی 
ــی ثابت و مهندس

چگونگـی و نحوه شناسـایی حق بیمه قراردادهـای مورد اجـرای پیمان کارانی که 
دارای کارگاه صنعتـی، خدماتـی، تولیدی و یا فنی و مهندسـی ثابـت در ارتباط با 
موضـوع پیمـان بوده و عملیات قرارداد درکارگاه ثابت پیمانکار توسـط کارکنان 

شـاغل در همـان کارگاه انجام می گیرد به شـرح ذیل می  باشـد:
     1-13     -  کارگاه هایی که به منظور اجرای عملیات پیمان تأسـیس و تجهیز شـده 
باشـند و هم چنیـن محل هـای تحویلی کارفرما بـه پیمـان کار و محل هایی که به 
پیمـان کار به منظور سـاخت تجهیـزات یا قطعـات و... صرفا بـرای دوره زمانی 
اجـرای موضـوع عملیـات به صـورت موقـت ایجـاد و پـس از خاتمه قـرارداد 

برچیـده، جمـع آوری و تعطیل می گـردد، حکم کارگاه ثابـت را ندارند.
2     -13     - کارگاه هـای صنعتی،خدماتـی، تولیـدی و یـا فنـی و مهندسـی ثابـت 
می بایسـت از زمـان انعقـاد قـرارداد دارای فعالیت مرتبط و منطبـق با موضوع 
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عملیـات پیمـان و پرونـده کارگاهـی فعـال در واحد اجرایی سـازمان باشـند.
3     -13     - واگذارنـدگان کار مکلـف می باشـند قراردادهـای مذکـور را منضـم به 
گواهـی اجـرای عملیات موضوع پیمان در محـل کارگاه ثابت پیمانکار، بافاصله 
بـه واحـد اجرایـی سـازمان کـه کارگاه در حـوزه عمـل آن واقع اسـت ارسـال 
نماینـد، ایـن گونـه قراردادها در محل شـعبه مربوط بـه کارگاه ثابت پیمان کار 
متمرکـز و واحـد اجرایی می بایسـت ضمـن تخصیص ردیف  پیمـان متصل به 
شـماره کارگاهی ثابـت بـرای هـر یـک از قراردادهای منعقده و تشـکیل پرونده 
پیمـان کاری مجـزا؛ مفاصاحسـاب موضوع مـاده )38( قانون را صـادر نمایند.  

4     -13     - در قراردادهـا و پیمان هـای غیرعمرانی )غیرتملک دارایی سـرمایه ای( 
پیمان کاران و یا پیمان کاران طراحی و ساخت دارای کارگاه های صنعتی، خدماتی، 
تولیـدی و یـا فنـی و مهندسـی ثابـت را که موضوع پیمـان )با مصالـح یا بدون 
مصالح( درکارگاه های ثابت پیمان کار و توسـط کارکنان شـاغل در آن کارگاه ها 
انجام می شـود چنانچه عملیات اجرایی شـامل سـاخت توام با یکپارچه سـازی، 
سـرهم بندی )مونتـاژ(، نصب، نظارت، بازرسـی، آزمـون و راه انـدازی، آموزش، 
نگهـداری و تعمیـر و خدمـات پـس از فـروش توسـط کارکنـان شـاغل همان 
کارگاه در کل طرح )پروژه( کارفرما انجام شـود، حق بیمه متعلقه حسـب مورد 
برابـر بندهـای )14( و )15( محاسـبه خواهد شـد. بدیهی اسـت در صورتی که 
پیمـان کاران و یـا پیمـان کاران طراحـی و سـاخت برای اجـرای قراردادهـا و یا 
پیمان هـای پیشـگفت از کارگاه هـای غیرثابت اسـتفاده کنند، منحصـرا حق بیمه 
ایـن بخـش از پیمـان و یا قرارداد حسـب مـورد وفـق مصوبـه 24   /01   /1370 

شـورای عالی تأمین اجتماعی محاسـبه خواهد شـد.

14( نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقوقی
      1 -14      - درمـورد اشـخاص حقوقی کـه دفاتر و اسـناد قانونی خود را بر اسـاس 
ضوابـط و مقـررات قانونی تنظیم نموده اند می بایسـت حق بیمه کارکنان شـاغل 
در قـرارداد طبـق لیسـت و بازرسـی انجـام شـده از دفاتـر قانونـی وصـول و 

مفاصاحسـاب قراردادهـا بـدون اعمـال ضریب صـادر گردد. 
2      -14      - واحدهـای اجرایی مکلف  می باشـند بازرسـی از دفاتـر قانونی این قبیل 
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پیمانـکاران را در اولویـت قرار داده و چنانچه با توجه بـه امکانات و اولویت های 
تعیین شـده امـکان انجـام بازرسـی از دفاتـر قانونـی پیمانـکار در مـدت زمان 
محدود وجود نداشـته و پیمانکار نیز در اخذ مفاصاحسـاب تعجیل داشته باشد، 
در ایـن حالـت در صورتی کـه پیمانکار لیسـت کارکنـان خود را ارسـال و طبق 
محتویات پرونده مطالباتی فاقد بدهی قطعی باشـد به منظور مسـاعدت بیشـتر 
در زمینـه صدور مفاصاحسـاب قـرارداد پیش از انجام بازرسـی از دفاتر قانونی، 
با اخذ تعهدنامه در دوره قرارداد به شـرح پیوسـت این بخشـنامه که به امضاء 
مدیـر عامـل ویـا صاحبان امضاء مجاز رسـیده و ممهور به مهر شـرکت باشـد 

صدور مفاصاحسـاب قرارداد بامانـع خواهد بود. 
3      -14     - در مواردی کـه پیمانـکاران موضـوع بنـد فـوق طبق پرونـده مطالباتی 
کارگاهـی و دفتـر مرکـزی، دارای بدهـی قطعی بـوده و توانایی پرداخـت آن را 
به صورت یک جا نداشـته باشـند، چنانچه نسـبت به پرداخـت بدهی قطعی در 
دوره اجـرای قـرارداد اقـدام نموده و مانده بدهی را تقسـیط نماید با تکمیل فرم 
تعهدنامه پیوسـت این بخشنامه، صدور مفاصاحسـاب این گونه قراردادها بدون 

اعمـال ضریب بامانع می باشـد.  
4      -14      - درمواردی کـه پیمانـکار فاقـد دفاتـر قانونـی بـوده و یـا از ارائـه دفاتر 
قانونـی خـودداری نماید، حق بیمه کارکنان شـاغل در قـرارداد، برابر مـاده )41( 
قانـون محاسـبه و در صـورت ارائـه صـورت مزد و حقـوق کارکنان شـاغل در 
اجـرای عملیـات از سـوی پیمانکار در شـماره کارگاهـی و معرفی افراد شـاغل 
در اجـرای قـرارداد از سـوی واگذارنـده کار، می بایسـت پس از کسـر حق بیمه 
مسـتند بـه صـورت مـزد و حقـوق ارسـالی کارکنان مذکـور در دوره اجـرای 

قـرارداد، مانـده بدهـی از پیمانـکار مطالبه و وصـول گردد. 

15( نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقیقی 
      1 -15- در مـورد قراردادهـای مورد اجرای اشـخاص حقیقی کـه دارای پرونده 
کارگاهـی نـزد سـازمان بـوده و بـا گواهـی واگذارنـده کار و با توجـه به ظرفیت 
کارگاه ازقبیـل تعـداد نیـروی انسـانی، فضـای کارگاه و... احـراز گـردد موضوع 
عملیات پیمان درکارگاه ثابت انجام پذیرفته اسـت و پیمانکاران نیز نسـبت به 
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ارسـال صورت مـزد و حقوق و پرداخـت حق بیمه کارکنان وفق  مقـررات اقدام 
نمـوده و طبـق پرونده مطالباتی کارگاهـی نیز فاقد هرگونه بدهی باشـد، صدور 

مفاصاحسـاب قـرارداد آنها بامانـع خواهد بود. 
2     -15     - در مواردی کـه پیمانـکار حقیقـی طبق پرونـده مطالباتی کارگاهی دارای 
بدهـی قطعـی بـوده و تمکـن پرداخـت آن را به صـورت یک جا نداشـته باشـد، 
چنانچـه نسـبت به پرداخت بدهـی کارگاه در دوره قرارداد اقـدام نموده و مانده 
بدهـی قطعی را تقسـیط نماید، صدور مفاصا حسـاب قرارداد بامانع می باشـد.

3     -15     - درمواردی کـه پیمانکاران حقیقی بابت کارکنان خود نسـبت به ارسـال 
صـورت مـزد و حقـوق و همچنین حق بیمه مربوطـه اقدام ننمـوده و یا از محل 
کارگاه بازرسـی کارگاهـی صـورت نگرفتـه باشـد، حق بیمه کارکنان شـاغل در 

قـرارداد طبق مـاده )41(  قانون محاسـبه و مطالبـه می گردد. 
16( قراردادهای فناوری اطاعات و ارتباطات

اشـخاص حقوقی کـه برابر اساسـنامه دارای فعالیت انفورماتیکـی و دارای مجوز 
فعالیت معتبر و مرتبط می باشـند؛ چنانچه موضوع قرارداد آنان منطبق با یکی 
از مـوارد مندرج در پیوسـت این بخشـنامه  باشـد و طبق گواهـی واگذارنده کار 
عملیـات موضوع پیمان توسـط کارکنان دفتـر مرکزی مقاطعـه کار انجام گردد، 
این گونـه قراردادهـا در شـعبه محـل اسـتقرار دفتـر مرکزی شـرکت متمرکز 
و نحـوه محاسـبه حق بیمـه کارکنان شـاغل در اجـرای عملیات طبـق بند)14( 

خواهـد بود. 
17( قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی 

1     -17     - قراردادهـای تحقیقاتی و پژوهشـی که طبق بند )الف( مـاده )12( قانون 
حداکثـر اسـتفاده از تـوان تولیـدی و خدماتی کشـور و حمایـت از کاالی ایرانی 
مصـوب 15     /02     /1398 فی مابیـن واگذارندگان کار و دانشـگاه ها یا مراکز علمی 
و پژوهشـی دارای مجـوز قطعـی از وزارتخانه هـای علوم، تحقیقـات و فناوری یا 
بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی و یا شـورای عالی حوزه های علمیه، منعقد 

گردیـده انـد تابع ضوابـط این بخـش خواهد بود.
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2     -17     - در مواردی کـه واحد هـای اجرایی درخصـوص قراردادهای تحقیقاتی و 
پژوهشـی ابهام داشته باشند، می توانند حسـب مورد مراتب را از وزارتخانه های 
علـوم، تحقیقـات و فناوری یا بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی و یا شـورای 

عالـی حوزه های علمیه اسـتعام نمایند.  
 18( نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی 

1     -18     - در مواردی کـه قراردادهـای تحقیقاتـی و پژوهشـی بـا دانشـگاه ها یـا 
مراکـز علمـی و پژوهشـی اعـم از دولتـی و غیر دولتـی دارای مجـوز قطعـی از 
وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشـت درمان و آموزش پزشـکی 
و یـا شـورای عالی حـوزه های علمیه به عنـوان مجری یا پیمانـکار منعقد  گردد 

صدور مفاصاحسـاب بر اسـاس بنـد )14( بامانع اسـت.
2     -18     - در قراردادهـای تحقیقاتـی و پژوهشـی که با یک یـا چند نفر به صورت 
دسـته جمعی )اشـخاص حقیقی( به عنوان مجری منعقد می گردد و اسـامی افراد 
مذکـور در متـن قرارداد به عنوان پیمانکار درج شـده باشـد و عملیات پیمان با 
تأیید واگذارنده کار منحصراً توسـط شـخص یا اشـخاص فوق انجام گیرد، واحد 
اجرایـی مربوطـه می بایسـت گواهـی عدم شـمول به مـاده )38( قانـون تأمین 

اجتماعی را صادرنماید.
3     -18     - در مواردی کـه اشـخاص فـوق دارای مجـوز تحقیقاتـی و پژوهشـی 
مربوطـه نباشـند یـا از ارائـه دفاتـر و اسـناد مالی خـودداری نماینـد، حق بیمه 
کارکنان شـاغل در قرارداد طبق ماده دوم مصوبه 24     /01     /1370 شـورای عالی 

تأمیـن  اجتماعـی بـه ماخـذ 7 درصد محاسـبه ومطالبه خواهد شـد.
4     -18     - واحدهـای اجرایـی جهـت بررسـی و احـراز اصالت مجوزهـای صادره 
می بایسـت از طریـق پایـگاه رسـمی وزارتخانه های علـوم، تحقیقـات و فناوری 
و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی اقدام و یـا اصل مجوز با تصویـر ارائه 
شـده، توسـط رییـس امور وصول حق بیمه شـعب تطبیـق و در پرونـده بایگانی 

گردد.
19( قراردادهای دانش بنیان

شـرکت ها و مؤسسـات دانش بنیان که از حمایت ها و تسهیات قانون حمایت 
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از شـرکت ها و مؤسسـات دانـش بنیـان و تجاری سـازی اختراعـات برخوردار 
می باشـند و در اجـرای قانـون یـاد شـده بـا انعقـاد قراردادهای پیمانـکاری در 
زمینه هـای دانـش بنیـان انجام فعالیـت نموده و موضـوع قراردادهـای منعقده 
شـرکت ها و مؤسسـات مزبـور مـورد تأیید معاونت علمـی و فناوری ریاسـت 
جمهـوری قرارگرفته باشـد با معرفی و تأیید موضوع توسـط معاونت یادشـده، 
حق بیمه قراردادهای منعقده این گونه شـرکت ها و مؤسسـات براسـاس لیسـت 
و بازرسـی خواهد بود و واحدهای اجرایی می بایسـت در صورت نداشـتن بدهی 
قطعـی، ضمـن صدور مفاصا حسـاب قـرارداد منعقـده وفـق مـاده )38( قانون 
تأمیـن اجتماعی و تبصره های ذیل آن نسـبت به بررسـی لیسـت های ارسـالی 
طبـق مـاده )39( قانون تأمین اجتماعی و انجام بازرسـی طبق مـاده )47( قانون 

)اعـم از کارگاهـی و دفاتـر( اقدام نمایند.

تبصـره: قراردادهـای معرفی شـده منحصراً در خصـوص موضوعـات دانش بنیان 
مـورد تأییـد و بـا معرفـی معاونت علمـی و فنـاوری رئیس جمهـور بوده و سـایر 
قراردادهـای مورداجـرای شـرکت ها و مؤسسـات مزبـور طبـق مقـررات جـاری 
سـازمان و بـا رعایت ماده )41( قانـون تأمین اجتماعی محاسـبه و مطالبه خواهد 

شد.

20( مقاطعه کاران مشمول نظام حمایتی خاص 
درمواردی کـه وزارتخانه هـا و مؤسسـات دولتـی بـا انعقـاد قـرارداد، عملیاتی را 
به صـورت مقاطعـه کاری بـر عهده گرفتـه و اجـرا نمایند چنانچـه کل عملیات 
پیمـان منحصـراً توسـط کارکنان مشـمول نظام حمایتـی خاص غیـر از تأمین 
اجتماعـی انجام گرفته باشـد در صورت  تأییـد واگذارنـده کار، و احراز موضوع، 
نحـوه محاسـبه حق بیمـه کارکنـان شـاغل در این گونـه قراردادهـای و صـدور 
مفاصاحسـاب طبق بند )14( خواهدبود. چنانچه مقاطعـه کاران مزبور در اجرای 
عملیـات پیمان از کارکنان مشـمول قانـون تأمین اجتماعی نیز اسـتفاده نمایند 
مـی بایسـت صورت مـزد و حقـوق و حق بیمه کارکنان مشـمول قانـون تأمین 
اجتماعـی را بـه سـازمان تسـلیم و پرداخـت نماینـد؛ بدیهـی اسـت احتسـاب 
حق بیمـه مربوطـه وفق مفـاد ماده )41(قانـون تأمین اجتماعی بـا لحاظ صورت 

مـزد و حقـوق و حق بیمه هـای پرداختـی بامانع می باشـد.
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21( قراردادهای منعقده با دفاتر پیشخوان خدمات دولت
بـا عنایـت بـه تصمیـم نامـه شـماره 61116        /42401 مـورخ 18        /3        /1389 
وزیـران عضوکارگـروه اصـل 138قانـون اساسـی جمهـوری اسـامی ایـران و 
بنـد )ج( مـاده )46( برنامـه پنجـم و بنـد )پ( مـاده )67( قانون برنامه ششـم 
توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـامی ایران، دفاتر پیشـخوان 
خدمـات دولـت و بخش عمومی غیر دولتی به منظورکاهـش تصدی های دولت 
و سـهولت دسترسـی و ارتقـای سـطح کیفیـت ارائه خدمـات به شـهروندان و 
کاهـش مراجعـات مـردم به دسـتگاه های اجرایی ایجـاد و مجـری قراردادهای 
ارائـه خدمـات دسـتگاه های اجرایی به مردم می باشـند نحوه محاسـبه حق بیمه 
کارکنـان شـاغل در این گونـه قراردادهای دفاتر پیشـخوان دولت حسـب مورد 

طبـق بندهـای )14( و )15( خواهـد بود.
22( قراردادهای مشاوره مدیریت 

شـرکت هایی که برابر اساسـنامه در اداره ثبت شـرکت ها جهـت انجام خدمات 
مدیریـت بـه ثبت رسـیده و برابرگواهـی واگذارنده کار موضـوع عملیات پیمان 
توسـط کارکنان در محـل دفتر مرکزی شـرکت انجام گیرد، این گونـه قراردادها 
در واحد اجرایی محل اسـتقرار دفتر مرکزی متمرکز و مفاصاحسـاب هر پیمان 

به صـورت جداگانـه صادر و نحوه محاسـبه به شـرح بنـد)14( خواهد بود.
23( قراردادهای کارگزاری های رسمی سازمان تأمین  اجتماعی

ــورا ی عالی  ــورخ 10      /7      /1384ش ــماره 12068      /200 م ــه ش ــرای مصوب در اج
رفــاه و تأمیــن اجتماعی موضــوع مصوبات سیصدوســی ودومین وسیصدوســی 
وششــمین جلســات شــورای عالــی تأمیــن اجتماعــی در خصــوص واگــذاری 
ارائــه خدمــات بیمــه ای بــه کارگزاری هــای رســمی ســازمان تأمیــن اجتماعی، 
بــا توجــه بــه موضــوع ونحــوه ارائــه خدمــات بیمــه ای، وظایــف و چگونگــی 
اجــرای قراردادهــای مذکــور، محاســبه ومطالبــه حق بیمــه کارکنان شــاغل در 

قراردادهــای مذکــور بــه شــرح بنــد )14( خواهــد بــود. 
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24( قراردادهای نمایندگی ها و کارگزاری شرکت  های بیمه 
بـا عنایت بـه دادنامه شـماره 481مـورخ 31      /2      /1397 هیـأت تخصصی بیمه، 
کار و تأمیـن اجتماعـی دیـوان عدالـت اداری در خصـوص لـزوم رعایـت ماده 
)38( قانـون تأمین اجتماعـی در مورد قراردادهای نمایندگی شـرکت های بیمه 
بـا موضـوع واگـذاری ارائه خدمـات و عملیـات بیمه گری به اشـخاص حقوقی 
و حقیقـی، حق بیمـه کارکنـان شـاغل در قراردادهـای فـوق الذکـر بـا توجه به 
موضوع، نحوه و اجرای آن  درکارگاه ثابت، حسـب مورد بر اسـاس بندهای) 14( 

و)15( محاسـبه و نسـبت بـه صدور مفاصا حسـاب اقدام خواهد شـد.
25( قراردادهـای نمایندگـی فـروش بلیط شـرکت های حمل ونقـل هوایی، 

ریلـی و زمینی 
شـرکت هایی که موضـوع فعالیت آنهـا وفق اساسـنامه وآگهی روزنامه رسـمی 
»ارائـه خدمـات فـروش بلیـط و .... « باشـد نحـوه مطالبـه و محاسـبه حق بیمه 
کارکنـان شـاغل، در »قراردادهـای فـروش بلیـط« بـا توجـه بـه نحوه اشـتغال 
کارکنـان، محـل و چگونگـی اجـرای قـرارداد، بر اسـاس بنـد )14( خواهد بود. 

26( قراردادهای حسابرسی 
در قراردادهـای منعقـده فی مابین شـرکت ها ویا مؤسسـات مالی و حسابرسـی 
بـا واگذارنـدگان کار با موضوع حسابرسـی مالی، حسابرسـی داخلـی و عملیاتی، 
بازرسـی از دفاتـر قانونـی، خدمات تنظیـم صورت های مالی، اصاح حسـاب و 
حسـابداری، طـرح و اجرای سیسـتم های مالی اعم از دسـتی یـا مکانیزه، تعیین 
ارزش سـهام شـرکت ها و تعهـد پذیره نویسـی اوراق مشـارکت،که انجـام کار 
منحصـراً بـا اسـتفاده از کارکنـان شـرکت ها ویا مؤسسـات مالی و حسابرسـی 
انجـام  می گیـرد محاسـبه حق بیمه کارکنـان شـاغل در قراردادهـای مذکور بر 

اسـاس بند )14( خواهـد بود. 
27( قراردادهای شرکت های تأمین سرمایه 

شـرکت های تأمیـن سـرمایه بـه ثبـت رسـیده که دارای مجـوز فعالیت معتبر 
از سـازمان بورس و اوراق بهادار می باشـند و برابر اساسـنامه نسـبت به انعقاد 
قراردادهایـی بـا موضـوع عملیات تأمین سـرمایه شـامل تعهد پذیره نویسـی و 
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بازار گردانـی اوراق بهـادار، ارائـه خدمـات مدیریـت دارایی هـا، ارائـه خدمـات 
و  مزبـور  صندوق هـای  اداره  و  سـرمایه گذاری  صندوق هـای  بـا  مرتبـط 
سـرمایه گذاری در آن ها، سـبدگردانی، ارائه خدمات مشـاوره پذیرش، مشـاوره 
سـرمایه گذاری، مشـاوره عرضه، پشـتیبانی و پـردازش اطاعـات مالی، طراحی 
شـیوه تأمین مالی از طریق انتشـار اوراق بهادار و فروش محصوالت عرضه شده 
در بـورس کاالی ایرانـی اقدام می نمایند و موضوع عملیـات پیمان را منحصرا با 
اسـتفاده از کارکنـان متخصص خـود انجام می دهند محاسـبه حق بیمه کارکنان 

شـاغل در قراردادهـای مذکور طبـق بنـد )14( خواهد  بود.
28( قراردادهای شرکت های کارگزاری بورس 

شـرکت های کارگـزاری موضـوع مصادیـق نهادهای مالـی مذکـور در بند 21 
مـاده )1( قانـون بـازار اوراق بهادارکـه دارای مجـوز فعالیت معتبر از سـازمان 
بورس و اوراق بهادار می  باشـند و برابر اساسـنامه نسـبت به انعقاد قراردادهایی 
با موضـوع، خدمات کارگزاری، معامله گـری و بازارگردانی شـامل معامله اوراق 
بهـادار، معامات کاالهـای پذیرفته شـده بـرای دیگـران و بـه حسـاب آن هـا، 
بازارسـازی و بازارگردانی اوراق بهادار و کاالهای پذیرفته شـده و خدمات مالی و 
مشـاوره ای شـامل مدیریت صندوق های سـرمایه گذاری، نمایندگی ناشـر برای 
ثبـت اوراق بهـادار و دریافت مجـوز عرضه، بازاریابی برای فـروش اوراق بهادار، 
سـبدگردانی اوراق بهـادار، مشـاوره و انجـام کلیـه امـور اجرایی بـرای پذیرش 
اوراق بهـادار یـاکاال در هـر یـک از بورس هـا و بازارهـای خـارج از بـورس به 
نمایندگی از ناشـر یا عرضه کننده کاالها، مشـاوره در زمینه هـای قیمت گذاری و 
روش فـروش و عرضـه اوراق بهادار، طراحـی اوراق، خرید و فروش یا نگهداری 
اوراق، سـرمایه گذاری، مدیریت ریسـک، ادغام، تملک، تغییر و تجدید سـاختار 
سـازمانی و مالی شـرکت ها، طراحی و تشـکیل نهادهای مالی اقدام می نمایند و 
موضـوع عملیـات پیمان را منحصرا با اسـتفاده از کارکنان متخصص خود انجام 
می دهنـد، محاسـبه حق بیمـه کارکنان شـاغل در قراردادهای مذکـور طبق بند 

)14( خواهـد  بود.
29(  قراردادهای هواپیمایی و بالگردی

شـرکت هایی که موضوع فعالیت آنها وفق اساسـنامه وآگهی مندرج در روزنامه 
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رسـمی »انجام پروازهای هوایی داخلـی و یا خارجی اجاره هواپیما و بالگرد، حمل 
بـار و یـا جابه جایـی مسـافر، برقـراری خطوط حمـل ونقل هوایـی و ......« باشـد 
نحـوه محاسـبه و مطالبـه حق بیمه کارکنان شـاغل در قراردادهـای صرفاً حمل 
بـار و یا مسـافر توسـط هواپیمـا و بالگرد، حق بهره بـرداری از تعـدادی صندلی 
در هـر پـرواز، اجـاره هواپیما و بالگرد، بـا توجه به نحوه اشـتغال کارکنان، محل 

و چگونگـی اجـرای قرارداد بر اسـاس بنـد) 14( خواهد بود.
30( قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی فروشگاه های زنجیره ای

 بـا توجـه به اینکـه انعقـاد قراردادهای مقاطعـه کاران دارای شـخصیت حقوقی 
یـا حقیقـی با موضـوع فروش محصـوالت ارائه شـده از سـوی واگذارنـده کار با 
حفـظ حق مالکیـت و رعایت ضوابط مربوطه، با نشـان و تابلوی شـرکت تحت 
عنـوان »اعطـای امتیاز نمایندگـی )فرانچایز(« فی مابین شـرکت فروشـگاه های 
زنجیـره ای صـورت می گیرد، بـا امعان نظر به شـرح خدمات، نـوع، نحوه تأمین 
محل انجام کار از سـوی پیمانکار محاسـبه حق بیمه افراد شـاغل و صدور مفاصا 
حسـاب در قراردادهـای مذکـور تا  میـزان حق الزحمـه دریافتی، حسـب مورد 

طبـق بنـد هـای )14( و )15( خواهد بود.
31( قراردادهــای فــروش محصــوالت بــا نمایندگی هــای مجــاز فــروش و 

خدمــات پــس از فــروش 
بـا عنایـت بـه این کـه نمایندگی هـای مجاز فـروش و خدمـات پـس از فروش 
بـا  اخـذ مجـوز و انعقاد قـرارداد با موضوعـات فروش محصوالت ، نسـبت به 
انجـام فعالیـت بـا اسـتفاده از کارکنـان شـاغل در همـان کارگاه، اقدام بـه ارائه 
خدمـات فـروش و پـس از فـروش محصـوالت در دوره گارانتـی بـه نیابت از 
واگذارنـدگان کار مـی نماینـد و برابـر صورت حسـاب های ارسـالی حق الزحمـه 
دریافـت می کننـد، محاسـبه و مطالبـه حق بیمه کارکنان شـاغل در این گـروه از 
قراردادهـا تـا میـزان حق الزحمه دریافتی حسـب مـورد برابر بندهـای )14( و 

)15( می باشـد.  
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32( قراردادهـای نگهـداری کاال ، مرکبات و غات در انبارها و سـردخانه ها 
و سیلوهای مکانیزه  

بـا توجه بـه اینکـه در قراردادهـای منعقـده اجرایی بـا موضوع نگهـداری کاال، 
مرکبـات و غات در انبارها و سـردخانه ها و سـیلوهای مکانیـزه، ارائه خدمات 
در محـل ثابـت متعلـق به پیمانـکار و توسـط کارکنان شـاغل درهمـان کارگاه 
صـورت می گیرد، محاسـبه و مطالبـه حق  بیمه کارکنان شـاغل در ایـن گروه از 

قراردادهـا حسـب مـورد برابر بندهـای )14( و )15( می باشـد.  
33 ( قراردادهای ارائه خدمات اقامتی و پذیرایی توسط هتل ها 

نظـر بـه اینکـه قراردادهای ارائـه خدمات اقامتـی و پذیرایی توسـط هتل ها در 
محـل هتـل و با اسـتفاده از امکانات موجـود و کارکنان شـاغل صورت می گیرد 
لذا محاسـبه و مطالبه حق بیمه کارکنان شـاغل در قراردادهای یاد شـده حسب 

مـورد برابر بندهای )14( و )15( می باشـد.  
34( قراردادهای پورسانت فروش   

در قراردادهـای پورسـانت فـروش که اشـخاص حقوقـی یا حقیقی بـه نیابت از 
تولیدکننـدگان جنـس،کاال، مواد، ماشـین آالت و دسـتگاه ها نسـبت بـه فروش 
محصـوالت در محـل کارگاه ثابـت خـود اقـدام و حق الزحمـه متعلقـه را تحت 
عناویـن پورسـانت فـروش، تخفیـف فـروش، جایـزه جنسـی و یـا پروموشـن 
دریافـت می کننـد، حق بیمه کارکنـان شـاغل در اجـرای عملیات، حسـب مورد 

طبـق بندهـای )14( و )15( محاسـبه ومطالبـه می گـردد.
35( قراردادهــای مؤسســات فرهنگــی، انتشــارات و تبلیغــات در مجــات و 

ــای مجازی فضاه

چنانچه مؤسسـات فرهنگی دارای مجوز فعالیت معتبر و مرتبط باشـند و اقدام 
بـه انعقـاد قرارداد، با موضوع انتشـارات و تبلیغات درمجـات و فضای مجازی 
نماینـد و طبق گواهـی واگذارنده کار عملیـات موضوع پیمـان را در محل کارگاه 
ثابـت متعلـق به پیمانـکار و توسـط کارکنـان شـاغل درهمـان کارگاه صورت 
 گیـرد، محاسـبه و مطالبه حق بیمه کارکنان شـاغل در این گونـه قراردادها برابر 

بند )14( می باشـد. 
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بخش دوم( قراردادهای مصادیق ماده )41( قانون تأمین اجتماعی 
اجـرای مـواد )38( و )41( قانـون و مصوبـه 24        /1        /1370 شـورای عالی تأمیـن 
اجتماعـی موجـب حفـظ و صیانـت از حقـوق کارکنـان شـاغل در قراردادهای 
انگیـزه مقاطعـه کاران جهـت معرفی کارکنـان شـاغل  مقاطعـه کاری و تقویت 
بـه سـازمان، ارائـه صـورت مـزد و حقـوق بیمه شـدگان و بـرآورد تقریبـی از 
مبلـغ حق بیمـه کارکنـان شـاغل در اجـرای قـرارداد به عنـوان هزینه سـربار 
بـه قیمت تمـام شـده و مشـارکت غیرمسـتقیم واگذارنـدگان کار در پرداخت 
حق بیمه کارکنـان شـاغل در قراردادهـای مذکـور بـدون ایجـاد هرگونه چالش 
بـرای مقاطعـه کاران جهت کلیـه قراردادهـای مقاطعه کاری فاقد شـرایط اشـاره 
شـده در فصـل طرح هـای تملـک دارایی هـای سـرمایه ای )عمرانی(کـه تحت 
عنـوان قراردادهـای غیرعمرانـی شـناخته می شـوند، می باشـد در این بخش با 
تعییـن نسـبت مزد به کل کار انجـام یافته و اعمـال میزان حق بیمه مـاده )28( 
قانـون به نسـبت مـزد، حق بیمه کارکنـان شـاغل در قراردادهای مـورد اجرای 
مقاطعـه کاران تعیین گردیـده و تسـهیات مناسـبی را در تعییـن تکلیف میزان 

حق بیمـه متعلقه و صـدور مفاصاحسـاب آنـان فراهم آورده اسـت.
36 ( نحــوه احتســاب حق بیمــه کارکنــان شــاغل در قراردادهــای غیرعمرانی 

ــاور خدمات مش

قراردادهای خدمات مشـاور مهندسـان مشـاور در واحد اجرایی واقـع در حوزه 
دفتـر مرکـزی شـرکت، متمرکـز و پـس از مطالبـه و وصول حق بیمـه متعلقه، 
مفاصاحسـاب هـر قـرارداد بـه تفکیـک از همان شـعبه صـادر می گـردد نحوه 
اقـدام، در خصـوص قراردادهـای تیـپ مهندسـان مشـاور بـا لحـاظ موضـوع 

عملیـات قراردادهـا به شـرح ذیل می باشـد:
1     -36     - قراردادهـای بـا موضـوع » نقشـه رداری« 70 درصد ناخالـص کارکرد 
معـادل مکانیکـی تلقی و حق بیمه مربوطه به ماخذ 7 درصـد و30 درصد کارکرد 
دسـتمزدی محسـوب و حق بیمه متعلقه  به ماخـذ 15درصد محاسـبه می گردد. 
ضمنـاً چنانچه پیمانـکاران نیز مجری قرارداد با موضوع »نقشـه برداری« باشـند، 

مشـمول این بندخواهند بود. 
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2     -36     - قراردادهـای بـا موضـوع »خدمـات مشـاوره ژئوتکنیـک و مقاومـت 
مصالـح«،60 درصـد ناخالص کارکـرد معادل مکانیکی تلقـی و حق بیمه مربوطه 
به ماخذ 7 درصد و40 درصدکارکرد، دسـتمزدی محسـوب و حق بیمه متعلقه 

بـه ماخـذ 15درصد محاسـبه می گردد.
3     -36     - قراردادهـای بـا موضوع »طراحـی«،60 درصـد ناخالص کارکرد معادل 
مکانیکـی تلقـی و حق بیمـه مربوطـه به ماخـذ 7 درصـد و 40 درصـد کارکرد 
دسـتمزدی محسـوب و حق بیمه متعلقه به ماخذ 15 درصد محاسـبه می گردد.

4     -36     - قراردادهـای بـا موضوع »نظارت عالیـه و کارگاهی«20 درصد ناخالص 
کارکـرد معـادل مکانیکـی تلقـی و حق بیمـه مربوطه بـه ماخذ 7 درصـد و 80 
درصدکارکـرد دسـتمزدی محسـوب و  حق بیمـه به ماخذ 15درصد محاسـبه 

می گردد.
5     -36     - چنانچـه موضـوع عملیـات قـرارداد »ترکیبـی از مـوارد فـوق« بوده و 
ناخالـص کارکـرد هر موضوع به تفکیـک در متن اولیه قـرارداد و گواهی نهایی 
واگذارنـده کار درج شـده باشـد، حق بیمـه بـه تفکیک هـر موضوع برابـر موارد 
فـوق قابل محاسـبه خواهـد بود و در صـورت عدم تفکیک، حق بیمـه برابر بند 

)6        -36( محاسـبه می گردد.
6     -36     - درخصوص سایر قراردادهای تیپ مهندسان مشاور از جمله »خدمات 
مدیریـت طـرح، بهره بـرداری و نگهداری« محاسـبات حق بیمه نسـبت به کل 

ناخالـص کارکرد بـه ماخذ 15درصـد خواهد بود. 
37( نحـوه احتسـاب حق بیمـه کارکنـان شـاغل در قراردادهـای غیرعمرانـی 

پیمان کاران

1     -37     - برابر مصوبه 24        /1        /1370شـورای عالی تأمین  اجتماعی در قراردادهای 
غیـر عمرانـی اجرایـی در صورتی که تهیه و تأمین کلیه مصالـح به عهده و هزینه 
مقاطعـه کار باشـد حق بیمه کارکنـان شـاغل طبـق مـاده )2( مصوبـه مزبـور با 

اعمـال ماخـذ 7درصد نسـبت به کل ناخالص کارکرد محاسـبه خواهد شـد.
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نیـز  و  غیرمکانیکـی  خدماتـی  دسـتمزدی،  قراردادهـای  حق بیمـه   -     37-     2
قراردادهایی کـه تهیـه تمامـی مصالـح و یـا ماشـین آالت بـه عهـده و هزینـه 
واگذارنـده کار اسـت طبق ماده )1( مصوبه مذکور به ماخـذ 15 درصد ناخالص 

کارکـرد می باشـد.

توجـه: در اجـرای نظـر مـورخ 27   /06   /1399 فقهـای معظـم شـورای نگهبـان، 
درخصـوص کلیه قراردادهای دسـتمزدی، خدماتی غیرمکانیکـی، چنانچه کارفرما 
بـا ارائـه دالیل و مدارک و مسـتندات اثبات نماید که نسـبت مزد به کل کار کمتر 
از پنجاه و شـش درصدکل ناخالص کارکرد می باشـد، موضوع می بایسـت توسـط 

واحدهـای اجرایی بررسـی گردد.

3     -37     - حق بیمـه قراردادهایی  کـه در اجـرای آن هـا تهیه مصالـح مصرفی کا 
بـه عهده و هزینه پیمان کار باشـد و یا موضـوع قرارداد منحصـرا ارائه خدمات 
بـوده و یـا در اجرای کار نیازی به مصالح نباشـد و نـوع کار ایجاب نمایدکه کل 
کار به صـورت مکانیکـی انجـام پذیرد، طبق مـاده )2( مصوبه فوق بـه میزان 7 

درصد ناخالص کارکرد می باشـد.
4     -37     - طبـق تبصره ذیـل ماده )2( مصوبـه 24      /1      /1370شـورای عالی تأمین 
 اجتماعـی قیمـت تجهیزاتی که پیمـان کار از طریق گشـایش اعتبار اسـنادی از 

خـارج کشـور خریـداری می نماید مشـمول کسـر حق بیمه نمی باشـد. 

تبصـره 1: با توجه به شـرایط تحریمی کشـور چنانچـه تجهیـزات قراردادها بدون 
گشـایش اعتبـار اسـنادی از خارج کشـور خریـداری گـردد پیمـان کاران مکلف 
می باشـند جهـت احـراز خریـد تجهیـزات نسـبت بـه ارائـه مـدارک از جملـه: 
صورت حسـاب یـا سـیاهه تجـاری (Invoice Commercial)، اعامیـه تأمیـن ارز، 
پروانـه ارزیابـی )برگ سـبزگمرکی( یـا پروانه ارزیابـی الکترونیکی، گواهـی ورود 
کاال بـه منطقـه ویـژه اقتصادی یا مناطـق آزاد، که بـه تأیید واگذارنده کار رسـیده  
باشـد، بـه واحـد اجرایی مربوطه اقـدام نمایند، تمام یا قسـمتی از ایـن مدارک که 
بـه نـام پیمان کار یـا واگذارنـده کار باشـد می تواند جهـت احراز موضـوع کفایت 
الزم را داشـته باشـد. درضمن ماشـین آالت و تجهیزاتی که به صـورت عبور موقت 
بـه کشـور وارد و پـس از اتمـام کار از کشـور خـارج می شـود و هم چنیـن مصالح 

مصرفـی خارجـی مشـمول این بند نمی باشـد.
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تبصـره2: ارزش تجهیزاتـی کـه توسـط واگذارنـده کار تأمین و پیمانـکار منحصراً 
عملیـات اجرایـی را انجـام می دهـد و ارزش تجهیـزات در صـورت وضعیت هـا و 
کارکـرد پیمانـکار لحـاظ نگردیده، مشـمول کسـر حق بیمه بابـت قـرارداد مورد 

اجـرای پیمانکار نمی باشـد.

5     -37     - در مواردی کـه تهیـه قسـمتی از مصالـح به عهده و هزینـه پیمان کار و 
قسـمتی به عهده و هزینه واگذارنده کار باشـد، ارزش ریالی مصالح واگذار شـده 
بـه پیمـان کار بـه کل ناخالص کارکـرد افـزوده و حق بیمه متعلقه طبق مـاده )3(

مصوبـه یادشـده به ماخـذ 7 درصد محاسـبه می گردد، درضمن مفاصاحسـاب 
قـرارداد بـر مبنای کل کارکـرد پیمان کار صادر خواهد شـد.

6     -37     - قیمـت مصالـح انحصـاری و اختصاصـی درقراردادهـای آسانسـور و 
تأسیسـات، آهـن آالت در قراردادهـای سوله سـازی کـه تهیـه آن در اختیـار 
واگذارنـدگان کار اسـت، پارچـه در قراردادهـای دوخـت و دوز، آسـفالت در 
قراردادهـای جاده سـازی و آسـفالت کاری، موکـت و کف پـوش و کابینـت در 
قراردادهـای مربوطـه در صورتی کـه توسـط کارفرمـا تهیه و به صـورت رایگان 
بـه پیمـان کار تحویـل شـود به عنـوان مصالـح واگـذاری تلقی نشـده و قیمت 

آن هـا بـه کل کارکـرد اضافـه نمی گـردد.
 7     -37     - در مواردی کـه موضـوع قـرارداد منحصـرا ارائه خدمات بـوده و یا در 
اجـرای کار نیـازی به مصالح نباشـد و نـوع کار ایجاب نماید تمام یا بخشـی از 
کار بـا اسـتفاده از ماشـین آالت مکانیکی که تهیه آن به عهـده و هزینه پیمانکار 
می باشـد انجـام گیرد با اعام مراتب و ارسـال مـدارک از سـوی واگذارنده کار، 
وفـق مـاده )4( مصوبـه 24   /01   /1370 شـورای عالی تأمیـن اجتماعی حق بیمه 
کارکـرد بخـش مکانیکـی بـه ماخذ 7 درصـد و حق بیمـه کارکـرد بخش غیر 

مکانیکـی بـه ماخذ 15 درصد محاسـبه و مطالبـه می گردد.
8     -37     - قراردادهـای ارزی، در قراردادهایی کـه تمـام یـا قسـمتی از مبلغ اولیه 
یـا کارکـردآن به صورت ارزی می باشـد درصـورت اعام کارکـرد ارزی، مبلغ 
و تاریـخ پرداخـت صـورت وضعیت های موقت با ارسـال مسـتندات پرداخت 
و اظهـار میـزان صورت وضعیت آخر از سـوی واگذارنـده کار، واحدهای اجرایی 
مکلف می باشـند ضمن محاسـبه معادل ریالی کارکرد ارزی قرارداد بر اسـاس 
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نـرخ تسـعیر ارز در روز پرداخـت صـورت وضعیت های موقت و نـرخ برابری 
ارز در تاریخ محاسـبه سـازمان برای صورت وضعیت آخر، نسـبت به احتساب 
حق بیمـه کارکنـان شـاغل در اجـرای قـرارداد بر مبنـای ناخالـص کل کارکرد 

قطعی قـرارداد اقدام نمایند.

توجـه )1(    - در تمامی موارد نرخ تسـعیر ارز سـامانه نظام یکپارچـه معامات ارزی 
بانـک مرکـزی جمهوری اسـامی ایران ماک عمل می باشـد.

توجـه )2(    - در قراردادهایی کـه تهیه و تأمین تجهیزات بـه عهده و هزینه پیمانکار 
می باشـد، اعـام کارکـرد ارزی و ریالـی تجهیزات به تفکیک هـر صورت وضعیت 

از سـوی واگذارنده کار الزامی می باشـد. 

توجـه )3(    - درصـورت عدم همـکاری واگذارنده کار یـا مقاطعـه کار در ارائه مبلغ 
تفکیکـی صورت وضعیت هـا، تاریـخ پرداخـت صورت وضعیت هـای ماقبـل آخر و 
یـا مسـتندات پرداخـت، نـرخ تسـعیر ارز در تاریخ محاسـبه سـازمان ماک عمل 

خواهـد بود. 

توجـه )4(    - چنانچـه مانـده بدهی قراردادهای مذکـور در اجرای مـاده )50( قانون 
تأمیـن اجتماعـی یـا مـواد )3( و )4( آیین نامه اجرایـی قانون الحاق یـک تبصره به 
مـاده )38( قانـون تأمین اجتماعـی مصـوب 18    /03    /1373 وصول می گـردد، الزم 
اسـت معـادل ریالـی مانـده بدهی بخـش ارزی قـرارداد برمبنـای نرخ تسـعیر ارز 

تاریـخ وصـول، مبنای وصـول قرارگیرد.

     9-37     - بـا توجـه بـه اینکـه طبـق مصوبـه شـورای عالی تأمیـن اجتماعی کل 
ناخالص کارکـرد قبـل از هرگونـه کسـورات مشـمول مـاده )41( قانـون تأمین 
اجتماعی می باشـد، در صورتی که واگذارندگان کار مبالغـی ازکارکرد مقاطعه کار 
را تحـت عنـوان جرائـم از صـورت وضعیـت یـا صورت حسـاب قطعی کسـر 
نماینـد، واحدهـای اجرائی مکلف می باشـند حق بیمه را نسـبت به کل نا خالص 
کارکرد قبل از اعمال هرگونه کسـورات محاسـبه و پس از وصول، مفاصا حساب 

مربوطـه را بـه نسـبت کل ناخالص کارکرد صـادر نمایند.
10     -37     - بـا توجـه بـه ماهیـت مالیـات بـر ارزش افـزوده، در صـورت تأیید 
واگذارنـده گان کار مبالـغ پرداختی به مقاطعه کاران بابت مالیات مذکور، مسـتند 
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بـه صـورت وضعیـت قطعـی یـا صورت حسـاب مقاطعـه  کار مشـمول مـاده 
)41( قانـون تأمیـن  اجتماعـی نمی باشـد و جـزء ناخالص کارکـرد منـدرج در 

مفاصاحسـاب مـاده )38( قانـون محسـوب نمی گـردد. 

بخش سوم: حالت های خاص قراردادهای غیرعمرانی

در اجـرای قوانیـن، آیین نامه هـای اجرایـی و مصوبـات شـورای عالی تأمیـن 
اجتماعـی، هیـأت امنـای سـازمان تأمیـن  اجتماعـی وصندوق هـای تابعـه و 
هیأت مدیـره سـازمان، توافقـات صورت گرفتـه و لـزوم اسـتفاده از تجهیـزات 
مکانیکـی و ماشـین آالت در برخـی از قراردادهـا، حق بیمـه کارکنان شـاغل در 
چهارچـوب قوانیـن و مقـررات مربوطه به شـرح ذیل مورد محاسـبه و مطالبه 

قرارخواهدگرفـت:
- قراردادهای پیمان کاران و مهندسان مشاور بنیاد مسکن انقاب اسامی.

- قراردادهـای کلید دردسـت یا در پروژه های مخابراتی شـرکت های مخابرات 
و ارتباطات سیار.

- قراردادهای PC و EPC مورد اجرای پیمان کاران برخی شرکت های دولتی.
- قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز.

- قراردادهـای تنظیفـات سـاختمان های اداری، تجـاری، بیمارسـتان ها، مراکـز 
آموزشـی و ... و نگهـداری تأسیسـات و محوطـه آنها.

- قراردادهای حمل ونقل مواد نفتی.  
- قراردادهـای حمل ونقـل بـار و کاال بیـن شـهری و جابه جایـی مسـافر بیـن 

شـهری و درون شـهری.
- قراردادهای باطله برداری، استخراج و تحویل مواد معدنی.

- قراردادهای بازاریابی و جذب پیام های بازرگانی.
- قراردادهای حمل ونقل ریلی.

- قراردادهای اجاره فضا و ارائه خدمات تبلیغاتی. 
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- قراردادهای خدمات دریایی.
- قراردادهای خن کاری در بنادر. 
- قراردادهای اجرایی ژئوتکنیک. 

- قراردادهای بهره برداری از جایگاه های سوخت.
- قراردادهای خرید و فروش.

38( قراردادهــای پیمــان کاران و مهندســین مشــاور بنیــاد مســکن انقــاب 
سامی  ا

طبـق تبصره ذیل مـاده )6( مصوبه 24        /1        /1370 شـورای عالی تأمین  اجتماعی، 
حق بیمـه قراردادهـای منعقـده بنیاد مسـکن انقاب اسـامی با مقاطعـه کاران 
یـک درصدکمتـر از درصدهـای قیـد شـده در مواد یـک و دو مصوبـه مذکور 
تعیین شـده اسـت، لذا ماخذ احتسـاب حق بیمه قراردادهای مشـاوره ای فوق به 
میـزان 14 درصـد و حق بیمـه قراردادهای اجرایی به میزان 6 درصد می باشـد.

39( قراردادهای کلید دردسـت PC یا EPC در پروژه های مخابراتی شرکت های 
مخابرات و ارتباطات سیار 

برابرتفاهم نامـه شـماره 10472 /5020 مورخ 19    /2    /1388فی مابین سـازمان و 
شـرکت مخابرات و شـرکت ارتباطات سـیار نحوه محاسـبه حق بیمه کارکنان 
شـاغل در قراردادهـای مذکـور در صورتی کـه عملیات اجـرا و خدمات )حمل 
و نصـب( تـوام بـا خریـد تجهیـزات به صـورت یک جـا در قالب یک قـرارداد 
واحـد به عهـده پیمانکار باشـد و مبلغ تجهیـزات و مواد غیـر از مصالح مصرفی 
بـه تفکیـک از کارکـرد خدمات، اجـرا و قیمت مصالـح مصرفی در متـن اولیه 
قـرارداد درج گـردد در این صـورت معـادل هشـت درصـد از کارکـرد بخش 
تهیـه تجهیـزات )انحصـاری( بابت هزینه هـای جانبی خرید منظـور و حق بیمه 
متعلقـه وفـق مـاده اول مصوبـه مـورخ 24      /1      /1370 بـه ماخـذ 15 درصـد 
محاسـبه و مابقـی مبلغ تجهیزات از محاسـبات حق بیمه معـاف و در خصوص 
کارکـرد بخـش خدمات، اجرا و مواد مصرفی شـامل )قیر، سـیمان، آجر، ماسـه 
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و...( حسـب مـورد و برابـر ماده چهار مصوبـه مورخ 24      /1      /1370 شـورای عالی 
تأمیـن  اجتماعـی به شـرح ذیل می باشـد:

1-39          - در عملیات کابل کشـی ارتباطی فیبرنـوری و نصب و اجرای تجهیزات 
شـامل انـواع ترمینال هـا )ODC      -ICD( انواع فیـوز و ترمینال ها، انواع سـوییچ های 
مخابراتـی و دیتا )سـیار و ثابت(، انـواع راک )OCDF( و تجهیزات مربوطه، انواع 
تجهیـزات ACCESS، انـواع پسـت های بـرق، انـواع ترانـس و تابلـو بـرق، انواع 
باطـری، انـواع یکسـوکننده   UPS +  مولدهـای بـرق(، انـواع دیزل، انـواع خازن، 
انـواع M.D.F ،کولر اسـپلیت )24000 و 18000 دارای گارانتی(، انواع کانکس و 
انـواع کابـل نوری بـا لحاظ نحوه اجـرای موضوع عملیات و ماشـین آالت مورد 
نیـاز، نسـبت بـه 90 درصـد ناخالص کارکـرد پیمان کار بـه ماخـذ 7 درصد و 
نسـبت بـه 10 درصدکارکرد پیمـان کار حق بیمه به ماخذ 15 درصد محاسـبه 

و مطالبـه می گردد.
  2     -39     - در عملیـات اجرایـی شـامل کابل کشـی )هوایـی، خاکـی وکانالـی(، 
مفصل بندی،کابل برگـردان، انـواع لوله هـای P.V.C )خـم و گالوانیزه(، انواع سـاب 
داکـت، انواع کابـل مخابراتی )زمینـی، هوایی و انواع فیبر نوری، مهـاردار و کابل 
بـرق(، انـواع صنـدوق )ONU بـا کلیه متعلقـات و کافو با کلیه متعلقـات(، انواع 
تیـر فلزی، انواع ترمینال های مخابراتـی، انواع کنتاکتور )ماژول      - عدسـی(، انواع 
پسـت )10 الـی200 زوجـی(، انـواع مفصل )خاکـی، حرارتی، هوایـی و نوری( با 
توجـه به ماشـین آالت مـورد نیاز و مصالـح غیرانحصاری مصرفـی مورد تعهد 
پیمـان کار، کابـل برگردان، نصب پسـت، نصـب روکش، سـدبندی و حفاری با 
توجـه بـه ماشـین آالت مـورد نیـاز، حق بیمه نسـبت بـه 70 درصـد ناخالص 
کارکـرد پیمـان کار بـا اعمـال ماخـذ 7 درصـد و نسـبت بـه30 درصـد مابقی 

کارکـرد حق بیمـه بـه ماخـذ 15 درصد محاسـبه و مطالبـه می گردد.
CO      2-( 3     -39     - در عملیـات نگهـداری و نصب انواع لدر،کپسـول آتش نشـانی

 BTS انـواع دکل و آنتـن، انواع رادیو، نگهداری سـوییچ، شـبکه کابل هوایی ،)KG

تلفن هـای همگانی، نصب دکل، نگهداری مراکز مخابراتی، سیم کشـی، نوسـازی، 
نگهداری شـبکه کابل هوایی با لحاظ نوع کار و ماشـین آالت مورد نیاز، نسـبت 
بـه 50 درصـد ناخالـص کارکـرد پیمان کار بـه ماخذ 7 درصد و نسـبت به 50 
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درصـد مابقـی کارکرد به ماخـذ 15 درصد محاسـبه و مطالبه می گردد.

40 ( قراردادهــای PC و EPC مــورد اجــرای پیمــان کاران برخی شــرکت های 
دولتی

در قراردادهـای منعقـده بین شـرکت ملـی گاز ایـران در پروژه های گازرسـانی 
)قیمت مصالح اختصاصی و تجهیزات شـامل لوله و اتصاالت فوالدی و پلی اتیلن 
و شـیرآالت مخصوص گازرسـانی، مصالـح و مـواد عایق کاری، عکس بـرداری از 
جوش هـا و حفاظت کاتدیـک، نـوار زرد اخطـار، الکتـرود مخصـوص پروژه های 
گازرسانی، دستگاه ها و تجهیزات و متعلقات صنعتی ایستگاه های ورودی شهری 
و داخـل شـهری و قطعـات و تجهیـزات انشـعابات از قبیـل کنتـور و رگاتور(، 
قراردادهـای شـرکت توانیر و شـرکت های بـرق منطقـه ای در پروژه های انتقال 
نیـرو )برق رسـانی( و قراردادهـای شـرکت آب و فاضاب کشـور در پروژه های 
تصفیه خانـه و تلمبه خانـه، با مقاطعه کاران طـرف قـرارداد، واگذارنده کار موظف 
اسـت یـک قـرارداد واحـد با پیمـان کار منعقـد نمایـد، در صورتی کـه عملیات 
سـاخت یـا خرید تجهیـزات توام بـا اجرا و حمـل و نصب به صـورت کلید در 
دسـت )خریـدکاال، تجهیـزات و اجرا ( باشـد و چنانچـه در متن اولیه قـرارداد، 
مبلـغ قـرارداد، بـه تفکیک قیمت مصالـح اختصاصی، تجهیـزات، کارکـرد اجرا 
درج و در صـورت کارکردهـای موقت، قطعی و گواهی نهایـی واگذارنده کار نیز 
بـر همـان مبنـا و حداکثر تـا 25 درصـد افزایش و یـا کاهش نسـبت به مبلغ 
اولیـه منـدرج در قـرارداد درج گردیـده باشـد، مبلغ تجهیزات خریداری شـده 
توسـط پیمانـکار با ارائه اسـناد و مدارک مبیـن خرید تجهیـزات و به کارگیری 
آن در اجـرای پـروژه، از محاسـبه حق بیمـه معـاف و در خصوص کارکـرد 
بخـش خدمـات، اجرا و مـواد مصرفی با توجه بـه مصوبه مـورخ 24      /1      /1370 

شـورای عالی تأمیـن اجتماعـی به ترتیب زیـر اقـدام می گردد.
 ضمنـا در صورتی کـه قـرارداد حایـز شـرایط فوق نباشـد حق بیمه برابر سـایر 

مفاد این بخشـنامه محاسـبه و مطالبـه می گردد.
1     -40     - حق بیمـه کارکنـان شـاغل در اجـرای قراردادهـای گازرسـانی شـامل 
پروژه هـای خطـوط انتقال بین شـهری و کمربندی شـهرها، گازرسـانی شـهری، 
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گازرسـانی به روسـتاها و صنایع و شـرکت های صنعتی با اعمال ماخذ 7 درصد 
نسـبت بـه کل ناخالص کارکـرد اجـرا و خدمات محاسـبه می گردد.

2     -40     - حق بیمـه کارکنـان شـاغل در اجـرای قراردادهای نصب انشـعابات و 
علمـک معـادل 70 درصـد ناخالـص کارکـرد اجـرا و خدمـات بابـت کارکرد 
مکانیکـی و بـا مصالـح تلقـی و با اعمال ماخذ 7 درصد و نسـبت بـه 30 درصد 

باقی مانـده کارکـرد، حق بیمـه بـا اعمـال ماخـذ 15 درصد محاسـبه می گردد.
3     -40     - حق بیمـه کارکنان شـاغل در اجـرای قراردادهایـی که منحصرا نصب 
کنتـور و رگاتـور باشـد بـا اعمـال ماخـذ 15 درصد نسـبت بـه کل ناخالص 

کارکـرد اجـرا و نصب محاسـبه می گردد.
4     -40     - حق بیمـه کارکنـان شـاغل در اجـرای قراردادهای خطـوط انتقال نیرو 
معـادل 75 درصـد ناخالـص »کارکـرد اجـرا و خدمـات« بـه عنـوان کارکـرد 
مکانیکـی و بـا مصالـح محسـوب و بـا اعمـال ماخـذ 7 درصد و نسـبت به 25 
درصـد باقـی مانـده کارکـرد حق بیمـه با اعمـال ماخـذ 15 درصد محاسـبه و 

مطالبـه می گردد. 
5     -40     - حق بیمـه کارکنـان شـاغل در اجـرای قراردادهـای نصـب و راه اندازی 
پسـت های انتقـال نیرو معـادل 80 درصد از ناخالص »کارکـرد اجرا و خدمات« 
کارکـرد مکانیکـی و بـا مصالـح تلقـی و با اعمـال ماخـذ 7 درصد و نسـبت به 
20 درصـد باقـی مانـده کارکـرد حق بیمه  بـا اعمال ماخذ 15 درصد محاسـبه 

می گردد.
6     -40     - حق بیمـه کارکنـان شـاغل در اجـرای بخـش طراحـی و مهندسـی، 
نصـب و آمـوزش و آزمایـش و راه انـدازی تصفیه خانـه و تلمبه خانـه و نظارت 
بـر بهره بـرداری و... بـا اعمال ماخذ 15 درصد نسـبت بـه کل ناخالص کارکرد 

محاسـبه می گردد.

اینکـه نحـوه احتسـاب حق بیمـه قراردادهـای PC و EPC در  توجـه؛ بـا عنایـت به 
دسـت بررسـی می باشـد لذا تا حصول نتیجه نهایی مفـاد بندهای فـوق الزم االجرا 

می باشـد.
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41( قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز
درمواردی کـه در قراردادهـای خدمـات شـهری )تنظیفات، جمـع آوری و حمل 
پسـماند( و نگهداری فضای سـبز، تأمین ماشـین آالت و ابزار مکانیکی به عهده 
و هزینـه پیمانکار باشـد، حق بیمه کارکنان شـاغل در اجرای قـرارداد حداکثر تا  
میـزان70 درصـد مبلـغ ناخالص کارکرد بـا اعمال ماخذ 7 درصد و نسـبت به 

30 درصـد مانـده کارکـرد با اعمال ماخـذ 15درصد محاسـبه می گردد. 

42( قراردادهــای تنظیفــات ســاختمان های اداری، تجــاری، بیمارســتان ها، 
مراکــز آموزشــی و ... نگهــداری تأسیســات و محوطــه آنهــا

در قراردادهـای تنظیفـات سـاختمان های اداری، تجـاری، بیمارسـتان ها، مراکز 
آموزشـی و ... نگهداری تأسیسـات و محوطه آنها، با توجه به این که قسـمتی از 
مبالـغ پرداختـی به پیمان کاران بابـت تأمین ابزار و ماشـین آالت برای نظافت و 
رفـت و روب و نگهداری تأسیسـات می باشـد در صورت احـراز مراتب ، معادل 
25 درصـد ناخالـص کارکـرد مکانیکی محسـوب و حق بیمه با اعمـال ماخذ 7 
درصـد و 75 درصـد مانـده کارکـرد، دسـتمزدی منظور و حق بیمـه مربوطه با 

اعمـال ماخـذ 15 درصد محاسـبه می گردد. 
43( قراردادهای حمل ونقل مواد نفتی 

1     -43     - با توجه به بند چهار مصوبه هفتاد و هفتمین جلسه 20      /10      /1396هیأت 
امنـای تأمیـن اجتماعـی و صندوق های تابعـه، حق بیمه قراردادهـای حمل ونقل 
مـواد نفتی کـه موضـوع قـرارداد به صـورت کامـل توسـط رانندگانـی صورت 
می گیـرد کـه حق بیمـه خـود را طبـق قانـون بیمه هـای اجتماعـی راننـدگان 
حمل ونقـل بـار و مسـافر مصـوب 18         /2         /1379 رأسـا پرداخـت می نمایند، به 
میـزان 4 درصـد ناخالص کارکـرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقـه )معادل هفت 

سـی و ششـم حق بیمه( می باشـد.

تبصــره: در قراردادهــای منعقــده فی مابیــن شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای 
نفتــی بــا راننــدگان خــود مالــک کــه صرفــاً شــخص راننــده بــه تنهایــی و بــدون 
ــوده، و مــورد تأییــد کارفرمــا  اســتفاده از بیمه شــده، مجــری عملیــات پیمــان ب
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ــی  ــای اجتماع ــون بیمه ه ــده، رأســا براســاس قان ــع و رانن و احــراز ســازمان واق
راننــدگان حمل ونقــل بــار و مســافر مصوبــه 18 /2 /1379 نســبت بــه پرداخــت 
حق بیمــه خــود اقــدام نمــوده باشــد قــرارداد مزبــور از شــمول مــاده )38( قانــون 
تأمیــن اجتماعــی خــارج و از اعمــال مــاده )41( قانــون تأمیــن اجتماعــی )ضریب( 

معــاف خواهــد بــود.
شـایان ذکر اسـت قراردادهای منعقده با اشـخاص حقوقی مشـمول تبصره فوق 

نمی باشد.
2-43          - پرداخـت حق بیمـه توسـط راننـدگان خـود مالـک بـه منزله ارسـال 
لیسـت بوده و می بایسـت از مطالبه جریمه عدم ارسـال لیسـت از مقاطعه کار 

خودداری گـردد.   
3     -43     - رانندگانی کـه درکارگاه ها و مؤسسـات مشـمول قانـون تأمین  اجتماعی 
اشـتغال داشـته و از کارفرمـا مزد یا حقـوق دریافت می نمایند خارج از شـمول 
قانـون بیمه های اجتماعـی راننـدگان بـوده و کارفرمایان آنان مکلف می باشـند 
طبـق مـواد )28( و )36( و بـا رعایـت مـاده )39( قانـون تأمیـن  اجتماعـی و 
آیین نامه اجرایـی مربوطـه، صـورت مـزد و حقـوق و حق بیمـه آنـان را همانند 

سـایرکارکنان خود، به سـازمان ارسـال و پرداخـت نمایند.
4     -43     - حق بیمـه آن بخـش از کارکـرد مقاطعـه کاران حمل ونقـل مـواد نفتی 
کـه توسـط راننـدگان در اسـتخدام انجـام می گیـرد، برابـر مـاده )2( مصوبـه 
24         /1         /1370 شـورای عالی تأمیـن  اجتماعـی بـا اعمال ماخذ 7درصد محاسـبه 

می گـردد.  
ــی  ــهری  و جابه جای ــن ش ــار و کاالی بی ــل  ب ــای حمل ونق 44(  قرارداده

مســافر بیــن شــهری و درون شــهری

ــأت  ــه شــماره 219 مــورخ 09     /10     /1396 هی ــه دادنام ــا توجــه ب 1     -44     - ب
تخصصــی بیمــه، کار و تأمیــن اجتماعــی 

دیوان عدالت اداری و طبق بند )11( مـصوبــه شماره 85 مورخ 19          /10          /1397 
هیـأت امنـای سـازمان تأمیـن  اجتماعـی و صندوق هـای تابعـه، آن بخـش از 
کارکـرد پیمـان کاران قراردادهـای حمل ونقـل بـار و مسـافرکه درآن رانندگان 
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خـود مالـک بخشـی از عملیات موضـوع قـرارداد را انجـام و حق بیمه خـود را 
رأسـا بـر اسـاس قانـون بیمه های اجتماعـی حمل ونقـل بـار و مسـافر پرداخت 
می نماینـد و موضـوع قـرارداد منحصـرا حمل ونقـل بـار وکاالی بین شـهری 
بـدون لحـاظ کارکرد بارگیـری          - انبـارداری          - جابه جایـی و سـایر اموری که در 
حمل ونقـل مدخلیـت نـدارد بـه ماخـذ 4 درصـد ناخالـص کارکرد بـه اضافه 
بیمه بیـکاری متعلقـه )معـادل هفـت سـی و ششـم حق بیمـه( و حق بیمه کلیـه 
قراردادهـای جابه جایـی مسـافر درون شـهری و بین شـهری به ماخـذ 5 درصد 
ناخالـص کارکـرد به عـاوه حق بیمه بیمه بیـکاری متعلقه )معـادل هفت چهل 

و پنجـم حق بیمـه( می باشـد.
2     -44     - حق بیمـه آن بخش ازکارکرد مربوط به بارگیری، انبارداری، جابه جایی 
و سـایر امـوری کـه در حمل ونقل بـار و کاالی بین شـهری موضوعیـت ندارد 

وفـق مصوبه 24          /1          /1370 شـورای عالی تأمین  اجتماعی محاسـبه می گردد.
3     -44     - پرداخـت حق بیمـه توسـط رانندگان مذکور طبق بنـد 1      -44 به منزله 
ارسـال لیسـت می باشـد و می بایسـت از مطالبه جریمه عدم ارسـال لیسـت از 

مقاطعـه کار خودداری گردد.   
4     -44     - رانندگانی که درکارگاه ها و مؤسسـات مشـمول قانـون تأمین  اجتماعی 
اشـتغال داشـته و ازکارفرما مزد و یـا حقوق دریافت می نمایند از شـمول قانون 
بیمه هـای اجتماعـی رانندگان خـارج بـوده و کارفرمایان آنان مکلف می باشـند 
طبـق مـواد )28( و )36( و بـا رعایـت مـاده )39( قانـون تأمیـن  اجتماعـی و 
آیین نامـه اجرایـی مربوطـه، لیسـت و حق بیمه آنـان را همانند سـایر کارکنان 

خـود کماکان به سـازمان ارسـال و پرداخـت نمایند.

45( قراردادهای باطله برداری، استخراج و تحویل مواد معدنی

طبــق بنــد )5( مصوبــه شــماره 357 مــورخ 20     /11     /1386شــورای   عالی تأمین 
ــی در  ــرداری، اســتخراج و تولیــد موادمعدن اجتماعــی در قراردادهــای باطله ب
معــادن ســنگ آهــِن )چــادر ملــو، چغــارت، مرکــزی، گل گهــر(، مــِس )اهــر، 
ــیمین(،  ــاد، کالس ــدی آب ــوران، مه ــرب و روی )انگ ــدوک، سرچشــمه( س می
چنانچــه تأمیــن و نگهــداری ماشــین آ الت و تجهیــزات ســنگین مــورد نیــاز از 
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قبیــل شــاول، دامپتراکــت، دســتگاه های حفــاری و هم چنین مصالــح اختصاصی 
ماننــد دینامیــت و آنفــو به  عهــده و هزینــه پیمــان کار باشــد، بــا اعمــال میزان 
حق بیمــه مقــرر در مــاده )28( قانــون بــه نســبت مــزد از کل کارانجــام یافتــه، 
حق بیمــه کارکنــان شــاغل در قراردادهــای مذکــور بــه ماخــذ 5        /4 درصــد 

ناخالــص کارکــرد محاســبه می گــردد.

46( قراردادهای بازاریابی و جذب پیام های بازرگانی
در قراردادهـای بازاریابـی و جـذب پیام هـای بازرگانی کـه از صـدا و سـیمای 
جمهـوری اسـامی ایران پخـش می گـردد و قسـمتی از دریافتی پیمانـکار بابت 
امتیـاز پخـش بـه صـدا وسـیما می باشـد بـا توجه بـه اینکـه کلیـه هزینه های 
مربـوط بـه تهیـه تیـزر به  عهـده مقاطعـه کار اسـت ، حداقـل سـهم پیمانـکار 
6        /13درصـد ناخالـص کارکـرد تعییـن و حق بیمـه نسـبت به سـهم مذکور با 
اعمال ماخذ 7 درصد محاسـبه می گردد. بدیهی اسـت صدور مفاصاحسـاب به 

میـزان ناخالـص کل کارکردخواهـد بود.
47( قراردادهای حمل ونقل ریلی

در قراردادهـای حمل ونقـل ریلـی کـه مقاطعه کاران بـا واگذارنـدگان کار منعقد 
می نماینـد بـا توجه بـه اینکه 60 الـی80 درصـد از دریافتی  توسـط مقاطعه کار 
بابت اسـتفاده از امکانات ریلی و نیروی کششـی به شـرکت راه آهن جمهوری 
اسـامی ایـران پرداخـت می گردد با تأیید راه آهن و پس ازکسـر سـهم مذکور، 
حق بیمـه کارکنان شـاغل در قرارداد نسـبت به مانده سـهم پیمـان کار با اعمال 
ماخذ 7 درصد محاسـبه می گردد، بدیهی اسـت صدور مفاصاحسـاب به میزان 

ناخالص کل کارکـرد خواهد بود. 
الزم بـه ذکر اسـت در قراردادهای منعقـده فی مابین شـرکت راه آهن به عنوان 
واگذارنده کار با سـایر پیمان کاران محاسـبه حق بیمه می بایسـت نسـبت به کل 

ناخالـص کارکرد با رعایت سـایر مفاد این بخشـنامه صـورت پذیرد. 

 48( قراردادهای  اجاره فضا و ارائه خدمات تبلیغاتی
در قراردادهـای منعقده با موضوع »اجاره، چـاپ، طراحی، نصب، اجرا، نگهداری 
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و تأمیـن روشـنایی بیلبوردهای تبلیغاتـی« با توجه به اینکه پیمـان کاران مذکور 
تـا 80 درصـد از مبلـغ دریافتـی را بابت اجـاره بیلبوردهای تبلیغاتی درسـطح 
شـهر و یـا جاده هـای بین شـهری بـه شـهرداری ها یا سـازمان های زیباسـازی 
شـهر و همچنیـن وزارت مسـکن و شهرسـازی پرداخـت مـی نماینـد، حداکثر 
تـا هشـتاد درصـد از ناخالص کارکـرد مقاطعـه کار از مطالبه حق بیمـه معاف و 
حق بیمه کارکنان شـاغل در قرارداد نسـبت به بیسـت درصد از مانده ناخالص 
کارکـرد بـا اعمـال ماخـذ 15درصـد محاسـبه می گـردد. بدیهی اسـت صدور 

مفاصاحسـاب بـه میزان ناخالـص کل کارکـرد خواهد بود.
49( قراردادهای خدمات دریایی

1        -49       - در قراردادهـای خدمـات دریایـی که کشـتی متعلق بـه واگذارنده کار 
اسـت و موضـوع عملیات آن هـا راهبری به همراه نگهداری و تعمیرات کشـتی 
بـوده و تهیـه تجهیـزات، مصالح مصرفی، سـوخت، روغن و ... به عهـده و هزینه 
پیمان کار باشـد معادل70درصد ناخالص کارکرد مکانیکی محسـوب و حق بیمه 
بـا اعمـال ماخـذ 7 درصـد و30 درصـد باقی مانده کارکـرد به عنـوان کارکرد 
دسـتمزدی تلقـی و حق بیمه آن بـا اعمال ماخـذ 15درصد محاسـبه می گردد.

2        -49       - قراردادهایی کـه موضـوع آن صرفـاً  تأمیـن نیـروی انسـانی باشـد 
حق بیمه کارکنـان شـاغل  بـا اعمـال ماخـذ 15درصد نسـبت بـه کل ناخالص 

کارکـرد محاسـبه خواهد شـد.
50( قراردادهای خن کاری در بنادر

بـا توجه به نحـوه اجرای عملیات تخلیـه و بارگیری محموالت از خن کشـتی ها 
در بنادرکشـور و اسـتفاده از تجهیـزات و ماشـین آالت مکانیکـی در عملیـات 
مذکـور، حق بیمه کارکنان شـاغل در این گونـه قراردادها طبق مـاده )4( مصوبه 
24      /1      /1370 شـورای عالی تأمیـن اجتماعـی نسـبت بـه کارکـرد غیرمکانیکی 
طبـق مـاده )1( مصوبـه مذکـور بـه ماخـذ 15درصـد و نسـبت بـه کارکـرد 
مکانیکـی طبق ماده )2(مصوبه یاد شـده بـه ماخذ 7 درصـد و در صورت عدم 
اعـام درصـد مکانیکی توسـط واگذارنـده کار، الزم اسـت 20درصـد ناخالص 
کارکـرد عملیـات خن کاری با اعمال ماخـذ 15درصد و80درصـد کارکرد فوق 
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با اعمـال ماخـذ 7درصد محاسـبه گردد.
51( قراردادهای اجرایی ژئو تکنیک

حق بیمـه کارکنـان شـاغل در قراردادهایـی کـه با موضـوع »عملیـات اجرایی 
ژئوتکنیـک« منعقـد می گـردد ، بـا توجـه بـه لـزوم اسـتفاده از تجهیـزات و 
ماشـین آالت مکانیکی در این گونه قراردادها و اسـتقرار کارکنان درمحل اجرای 
پیمـان ، طبق مـاده دوم مصوبه 24      /1      /1370 با اعمال ماخذ 7درصد محاسـبه و 

مطالبـه و پرونـده امر در شـعبه محـل اجـرای پیمان تشـکیل می گردد.
52( قراردادهای بهره برداری از جایگاه های سوخت

بـا توجـه بـه جلسـات کارشناسـی فی مابیـن سـازمان و شـرکت ملـی پخش 
فـراورده هـای نفتـی ایران و شـرکت بهینه سـازی مصرف سـوخت و بررسـی 
به عمـل آمـده از نمونـه قراردادهـای بهره بـرداری از جایگاه هـای سـوخت، 
حق بیمه کارکنـان شـاغل در قراردادهای مذکور باتوجه به نـوع، موضوع و نحوه 
اجـرای عملیات آنها نسـبت به کل کارکرد انجام شـده ، طبق مـاده )2( مصوبه 
24      /1      /1370 شـورای  عالی تأمین اجتماعی با اعمال ماخذ 7 درصد محاسـبه و 
پس از وصول، مفاصاحسـاب مقاطعه کاران نسـبت به مجمـوع کارمزد ناخالص 

و حـق تبخیـر دریافتی صـادر می گردد.
53( قراردادهای خرید و یا فروش

عالی  مـاده 9 الحاقی به تصویب نامه 24    /1    /1370 شـورای  به تبصره یک  بـا توجه 
تأمیـن اجتماعـی و دادنامـه شـماره 1847 مـورخ 13    /11    /1393 هیأت عمومی 
دیـوان عدالـت اداری ، قراردادهـای خریـد و فـروش اجناس، مـواد، تجهیزات 
و اقـام مصرفی کـه موضـوع قـرارداد مهیـا ، حاضـر و آمـاده بـوده و تعهدات 
موضـوع قـرارداد منحصـرا خریـد یا فـروش باشـد و نیـازی به تهیه یـا انجام 
کار اضافـی نباشـد بـه دلیل فقد نیروی انسـانی مشـمول کسـر حق بیمـه قرار 
نگرفتـه و صـدور مفاصاحسـاب بـدون وصـول حق بیمـه بامانـع خواهـد بود. 
الزم بـه ذکر اسـت چنانچـه موضوع قـرارداد تهیه، تأمیـن و تحویل تجهیزات 
بدون کار اضافی باشـد معادل هشـت درصد ازکارکـرد بابت عملیات بازرگانی 
شـامل؛ بازاریابی، برگزاری مناقصه، آموزش، خدمات پـس از فروش و... منظور 
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و حق بیمـه متعلقـه وفـق مـاده )1(مصوبـه مـورخ 24      /1      /1370 بـه ماخذ 15 
درصد محاسـبه و مابقی مبلغ تجهیزات از محاسـبات حق بیمه معاف می باشـد.

بخش چهارم: محاسبه حق بیمه و الزامات آن 
انجـام کنتـرل و نظـارت بر حسـن انجـام تکالیف و تعهـدات طرفیـن پیمان و 
صیانـت از حقـوق اجتماعی کارکنان شـاغل منوط به دریافـت اطاعات مبنای 
محاسـبه از واگذارنـدگان کار و تعییـن میـزان  حق بیمـه متعلقه به شـرح مقرر 
در فصـل سـوم و بخـش هـای اول، دوم و سـوم این فصل خواهد بـود، اقدامات 

سـازمان در ایـن خصـوص به شـرح ذیل می باشـد. 
- اطاعـات مبانـی محاسـباتی حق بیمـه قـرارداد در اجـرای قانـون الحاق یک 

تبصـره بـه مـاده )38( قانون .  
- مبنای مطالبه حق بیمه. 

- مقاطعه کاران فرعی.
- نحـوه احتسـاب حق بیمـه کارکنـان خارجـی شـاغل در قراردادهـای داخـل 

کشور.
- کارکنان دفتر مرکزی . 

- اشتغال پیمانکار حقیقی در اجرای قرارداد مقاطعه کاری.
- مقاطعه کاران دارای قرارداد پورسانتاژ واگذاری.

- نحوه اقدام در خصوص کاربرگ شماره )3( بازرسی از دفاتر قانونی . 
54( اطاعـات مبانی محاسـباتی حق بیمـه قـرارداد در اجرای قانـون الحاق 

یـک تبصره بـه مـاده )38( قانون  
     1-54     - قانـون الحـاق یک تبصره به ماده )38( قانـون تأمین اجتماعی مصوب 

26     /02     /1372 مقررمی دارد:
»کلیه کارفرمایـان موضـوع این ماده و ماده )29( قانون بیمه های اجتماعی سـابق 
مکلف می باشـند مطالبات سـازمان تأمین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین 
مشـاوری که حداقـل یـک سـال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسـخ قـرارداد آنان 

54



گذشـته و در ایـن فاصلـه جهـت پرداخت حق بیمـه کارکنان شـاغل در اجرای 
قـرارداد و ارائه مفاصاحسـاب به سـازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننمـوده اند را 
ضمن اعام فهرسـت مشـخصات مقاطعه کاران و مهندسـین مشـاور از محل 5 
درصـدکل کار و آخرین قسـط نگهداری شـده بـه این سـازمان پرداخت نمایند. 
میـزان حق بیمـه پـس از قطعـی شـدن طبـق قانـون و بـر اسـاس آراء هیأت 
تجدیـد نظـر موضـوع مـاده )44( قانـون تأمیـن اجتماعـی و ابـاغ مجـدد به 
پیمانـکار جهـت پرداخـت بدهـی ظـرف مـدت 20 روز از تاریخ اباغ توسـط 

سـازمان تأمیـن اجتماعی اعام خواهد شـد. 
نحـوه اجـرای تبصـره بـه موجـب آیین نامـه ای خواهد بودکه توسـط سـازمان 

تأمیـن اجتماعـی تهیـه و به تصویـب هیـأت وزیران می رسـد.«
2     -54     - طبـق مـواد )2( و )5( آیین نامـه اجرایـی قانـون الحـاق یـک تبصـره 
بـه مـاده )38( قانون تأمین اجتماعـی مصـوب 18     /03     /1373 کلیه کارفرمایان 
مشـمول این آیین نامه مکلف می باشـند درمـورد قراردادهایی که خاتمه، تعلیق 
یا فسـخ می گردند در صورت عدم ارائه مفاصاحسـاب از سـوی پیمانکار ظرف 
یـک سـال از تاریـخ خاتمه، تعلیق یا فسـخ قـرارداد، در طی یک ماه نسـبت به 
اعـام اطاعات مبنای محاسـبه شـامل مبلـغ کل کارکرد پیمان اعـم از ارزی و 
ریالـی، تاریـخ شـروع و خاتمه یا فسـخ یـا تعلیق پیمـان، نحوه تهیـه مصالح)به 
عهده کارفرمـا، پیمانکار یـا هر دو(، محل اجرای کار، شـرح مختصری از موضوع 
پیمـان، آخریـن اقامتـگاه قانونـی پیمانکار و مهندس مشـاور و میـزان 5 درصد 
و آخریـن قسـط موضوع مـاده )38( قانـون تأمین اجتماعی نگهداری شـده نزد 
کارفرمـا و نیـز ارائه مدارک و مسـتندات مورد نیاز سـازمان همـکاری نمایند.

3        -54     - در اجـرای مـاده )5( آیین نامـه مذکـور و در خصـوص قراردادهایـی 
کـه مفـاد قرارداد یا مسـتندات پرونـده مطالباتـی مبین آن اسـت که عملیات 
موضـوع پیمـان بـه اتمـام رسـیده لیکـن اطاعـات مبنای محاسـبه از سـوی 
واگذارنـدگان کار ارسـال نگردیـده، واحدهـای اجرایی مکلـف می باشـند پس از 
سـه مـاه ازتاریـخ خاتمه قـرارداد ضمن صـدور و درخواسـت اطاعـات مبانی 
محاسـباتی نسـبت به اباغ آن به واگذارنده کار و اعام آن به مقاطعه کار برابر 

نمایند.  اقـدام  مقررات 
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4        -54       - در صورتی کـه گواهـی واگذارنـده کار با نوع، موضـوع، تعهدات طرفین 
قـرارداد، صـورت وضعیت یا صورت حسـاب کارکرد و سـایر محتویات پرونده 
مغایـرت داشـته باشـد، واحدهـای اجرایی موظف هسـتند علت مغایـرت را با 
اخـذ مسـتندات مربوطـه مجـددا از واگذارنده کار اسـتعام، و پـس از دریافت 

اطاعـات برابر مقررات اقـدام نمایند.   
5        -54      - در صورت فسخ و یا اتمام عملیات پیمان و عدم همکاری واگذارنده کار 
در ارائـه مـدارک یـا اطاعات مبانی محاسـباتی ظرف مهلت مقـرر، واحد های 
اجرایـی مکلـف می باشـند بـا توجه به نـوع، موضـوع، محل اجـرای قـرارداد، 
تعهـدات طرفیـن پیمـان در تأمین مصالح مصرفـی و ماشـین آالت مکانیکی با 
ملحوظ داشـتن کاربرگ های شـماره )3( واصله، اطاعات و مسـتندات ارسـالی 
از سـوی پیمانـکار و یـا سـایر اطاعات و اسـناد مضبـوط در پرونـده مطالباتی 
حق بیمه کارکنـان شـاغل در اجرای عملیات را برابر مقررات محاسـبه و مطالبه 
نمـوده و پـس از وصـول حق بیمه متعلقه نسـبت به صدور مفاصاحسـاب اقدام 
نماینـد. بدیهی اسـت برابـر بند )5( آیین نامـه اجرایی قانون الحـاق یک تبصره 
بـه مـاده )38( قانـون تأمین اجتماعی مصـوب 18     /03     /1373بازرسـی از دفاتر 

قانونـی واگذارنـدگان کار موصوف می بایسـت با اولویـت انجام گیرد.
6     -54      - مطابق ماده)3(آیین نامه مذکورواحدهای اجرایی در مورد قراردادهایی که 
حق بیمـه آنهـا طبق قانـون و براسـاس آرای هیـأت تجدید نظر موضـوع ماده 
)44( قانـون تأمیـن اجتماعی قطعی شـده اسـت مکلـف می باشـند حق بیمه را 
مجـدداً بـه پیمانکار یا مهندسـین مشـاور اباغ و چنانچه حداکثـر ظرف مدت 
20 روز از تاریـخ ابـاغ مجدد، مقاطعه کار مورد مطالبه را پرداخت نکند، بدهی 
را جهـت واریـز از محـل 5 درصـد و آخرین قسـط موضـوع مـاده )38( قانون 

تأمیـن اجتماعی به واگذارنـده کار اباغ نمایند. 
        7-54      - برابـر مـاده )4( آیین نامـه اجرایی کارفرمایـان مکلف می باشـند بدهی 
قطعی شـده موضـوع مـاده )3( آیین نامه را که توسـط سـازمان اعام می شـود 
حداکثر ظرف مهلت 25 روز از تاریخ اباغ، تأمین و به حسـاب سـازمان واریز 
نماینـد؛ چنانچـه واگذارنـده کار حداکثر ظرف مهلـت 25 روز از تاریـخ اباغ از 
محـل 5 درصـد و آخریـن قسـط موضـوع مـاده )38( قانون تأمیـن اجتماعی 
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بدهـی مربوطـه را پرداخـت نکنـد واحدهـای اجرایـی مکلف می باشـند طبق 
مـاده )50( قانـون تأمیـن اجتماعـی اقدامات قانونـی جهت وصـول مطالبات را 

نمایند. معمول 
55( مبنای مطالبه حق بیمه

بـا توجـه بـه دادنامه هـای شـماره 9 /84مـورخ 14      /1      /1384 و 10724 مورخ 
22     /10     /1398 هیـأت عمومـی دیـوان عدالـت اداری در مواردی کـه حق بیمـه 
مسـتند به صورت مزد و حقوق ارسـالی از سـوی مقاطعه کاران در قراردادهای 
منعقـده بیشـتر از حق بیمه طبـق مأخذ موضـوع مصوبات شـورای عالی تأمین 
اجتماعـی، هیـأت مدیـره سـازمان و سـایر مفـاد ایـن بخشـنامه باشـد، مبنای 
احتسـاب حق بیمـه صـورت مـزد و حقـوق اظهـار شـده از سـوی پیمانـکار 

خواهدبود. 
56( مقاطعه کاران فرعی 

در مواردی کـه پیمانـکار اصلی بخشـی از عملیات پـروژه را با انعقاد قـرارداد به 
پیمانـکاران فرعـی واگـذار نمایـد، واحد هـای اجرایی مکلف می باشـند حق بیمه 
کارکنـان شـاغل در قراردادهـای فرعی را بـا توجه به نوع، موضـوع عملیات و 
تعهدات طرفین محاسـبه و پس از وصول، مفاصاحسـاب صـادر نمایند؛ بدیهی 
اسـت بـه هنـگام احتسـاب حق بیمـه پیمانـکار اصلی، بـا تأییـد واگذارنـده کار، 
چنانچـه حق بیمه قـرارداد فرعی وفق ماده )41( قانون تأمین اجتماعی محاسـبه 
شـده باشـد معادل حق بیمـه پرداختی از حق بیمـه پیمان اصلی کسـر می گردد 
و در صورتی کـه مفاصاحسـاب پیمانـکار فرعـی وفـق مـاده )47( قانـون تأمین 
اجتماعی صادر شـده باشـد معادل کارکـرد پیمانکار فرعـی از کارکرد پیمانکار 

اصلی قابل کسـر می باشـد.
ــان خارجــی شــاغل در قراردادهــای  57( نحــوه احتســاب حق بیمه کارکن

داخــل کشــور  

        1-57       - بـا توجـه به بنـد الف مـاده )5( الیحه قانونـی اصاح مـاده )5( قانون 
تأمیـن اجتماعـی مصـوب 27      /6      /1358 در خصوص بیمه اتبـاع بیگانه که طبق 
قوانیـن ومقـررات مربـوط در ایران به کار اشـتغال دارنـد، درصورتی که بین دول 
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متبـوع آنـان و دولـت جمهـوری اسـامی ایـران موافقت نامه هـای دوجانبه یا 
چنـد جانبـه تأمین اجتماعی منعقد شـده باشـد، طبـق مفـاد موافقت نامه عمل 

خواهدشد.
2      -57      - در خصـوص قراردادهایـی کـه محـل اجـرای آن داخل کشـور بوده و 
در بخشـی از عملیات پیمان اتباع خارجی مشـغول به کار باشـند، در صورتی که 
کشـور متبوع، عضو مقاوله نامه شـماره 19 سـازمان بین المللی کار )ILO( باشـد 
و طبق گواهـی مقامـات صالحه دولت فـوق از مزایای مندرج در مـاده )3( قانون 
تأمیـن  اجتماعی بهره مند باشـند الزم اسـت اسـامی افراد شـاغل در قـرارداد و 
مـدارک بیمه گـری مربوطـه از مقاطعه کار اخذگـردد، ضمنـاً مقاطعه کار مکلف 
اسـت صـورت مزد و حقـوق ماهانه افراد مذکـور را به صـورت جداگانه تنظیم 
و صرفـاً معـادل 3 درصـد حقـوق و مزایا، با رعایت حداکثر دسـتمزد مشـمول 
کسـر حق بیمـه سـال مربوطـه به  عنـوان حق بیمـه خاص مربـوط به حـوادث 

ناشـی ازکار ارسـال و پرداخت نماید. 
3      -57      - حق بیمـه متعلـق بـه مجمـوع حقـوق دریافتـی افـراد فـوق الذکـر با 
رعایت حداکثر دسـتمزد مشـمول کسـر حق بیمه سـال مربوطه می بایسـت از 
حق بیمـه محاسبه شـده بر اسـاس کارکـرد مقاطعه کار به شـرح سـایر مفاد این 

بخشنامه کسـر و مانـده حق بیمـه برابر مقـررات مطالبـه  گردد. 
4        -57       - درخصـوص اتبـاع کشـورهایی که عضـو مقاوله نامـه مذکـور نباشـند 
و بیـن دول متبـوع آنـان و دولـت جمهـوری اسـامی ایـران موافقت  نامه های 
دوجانبـه یـا چند جانبه تأمین  اجتماعی منعقد نشـده باشـد، پرداخـت 3درصد 
حق بیمـه حـوادث ناشـی از کار موضوعیت نداشـته و واگذارنـدگان کار مکلف 
می باشـند نسـبت بـه ارسـال صورت مـزد و حقـوق و پرداخـت حق بیمه مقرر 

در مـاده )28( قانـون برابرمقررات اقـدام نمایند.
58( کارکنان دفتر مرکزی 

طبق مصوبات شـورای عالی تأمین اجتماعی پیمانکاران مکلف هسـتند صورت 
تنظیم و به انضمام حق بیمه  مزدکارکنـان دفترمرکزی خودرا به صـورت جداگانه 
مربوطـه وفق مقررات جاری سـازمان به شـعبه تأمین اجتماعـی حوزه عملکرد 
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دفتر مرکزی تسـلیم و پرداخت نمایند . طبق مصوبه شـماره 9343         /100مورخ 
13         /4         /1377 دویسـت وهشتاد وهشتمین جلسه مورخ 6         /4         /1377 شورای عالی 
تأمیـن اجتماعـی و مقررات جـاری سـازمان در مواردی که یک نفـر از مدیران، 
شـرکا یا اعضـای هیأت مدیره به عنوان مسـئول یا سرپرسـت پـروژه در پیمان 
اشـتغال به کار داشـته و مزد دریافت کند با تأیید موضوع توسـط واگذارنده کار، 

دریافـت صـورت مزد و حقـوق نامبرده در قـرارداد بامانع خواهد بود.
59( اشتغال پیمانکار حقیقی در اجرای قرارداد مقاطعه کاری

در قراردادهـای پیمانکاری منعقده با اشـخاص حقیقی که شـخص پیمانکار طبق 
گواهـی واگذارنـده کار به همراه سـایرکارکنان در اجرای عملیات قـرارداد عمًا 
اشـتغال بـه کار داشـته باشـد، در ایـن حالـت پس از محاسـبه حق بیمـه پیمان 
طبـق مـاده )41( قانـون و بـا رعایـت تبصـره )5( الحاقـی بـه مـاده )4( قانون 
تأمیـن اجتماعی موضوع مـاده )3( قانون اصاح قانـون تأمین اجتماعی و برخی 
قوانیـن مربوطـه مصـوب 8   /7   /1387 مجلس شـورای اسـامی و تصویب  نامه 
شـماره 216449   /ت41297ک مـورخ 4   /11   /1388 هیـأت وزیـران  معـادل 
حق بیمـه پرداختـی شـخص پیمانـکار در اجـرای قانـون اخیرالذکـر و در دوره 
اجـرای قـرارداد از میزان حق بیمه مطالبه شـده کسـر و مابقی مطالبـه، وصول و 

سپس مفاصاحسـاب صادرگردد.
60( مقاطعه کاران دارای قرارداد پورسانتاژ  واگذاری تعهدات

در مواردی کـه بـا توافق سـازمان بخشـی از  تعهـدات موضوع مـاده )3( قانون 
تأمیـن اجتماعـی واگذار و به تبـع آن میزان حق بیمه مقرر در مـاده )28( قانون 
تقلیـل یابد، الزم اسـت به هنگام محاسـبه حق بیمـه کارکنان شـاغل در اجرای 
قـرارداد، معادل پورسـانتاژ متعلقه مسـتند به صـورت مزد و حقوق ارسـالی از 
سـوی مقاطعه کاران )اعم از پیمانکاران و مهندسـان مشـاور( وصول شـده تلقی 
و مبالـغ مربـوط بـه لیسـت های هر پیمان بـا ماخذ کامـل )27%( در محاسـبه 

منظورگردد.
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61( نحوه اقدام در خصوص کاربرگ شماره )3( بازرسی از دفاترقانونی 

در اجـرای مـاده )5( آیین نامه اجرایی تبصـره الحاقی مـورخ 27     /02     /1372 به 
ماده )38( قانون و با توجه به بخشـنامه تنقیح و تلخیص بازرسـی از دفاترقانونی 
درخصـوص هزینه هـای منـدرج درکاربـرگ شـماره )3(، واحدهـای اجرایـی 
مکلـف می باشـندکاربرگ مذکـور را به عنـوان بخشـی از مـدارک و اطاعات 
مبنـای محاسـبه در پرونده مطالباتی ردیف پیمـان مربوطه ثبت و ضبط نمایند 
تـا به هنـگام انجام محاسـبات دوره ای یا نهایی، مـورد بهره برداری واقع شـود. 
چنانچـه به موجـب عـدم همـکاری واگذارنـده کار در اعـام اطاعـات مبانـی 
محاسـباتی، حق بیمه کارکنان شـاغل صرفا بر مبنای کارکرد اسـتخراج شـده از 
دفاتـر واگذارنده کار و سـایر اسـناد و مـدارک موجود در پرونده مورد محاسـبه 
و مطالبـه قرارگیـرد، صـدور مفاصاحسـاب به نسـبت کارکرد مبنای محاسـبه 

بامانع می باشـد.
62( قراردادهای انفرادی 

1     -62     - قراردادهایی که موضوع عملیات آن توسـط شـخص مجری به تنهایی 
انجام پذیرفته و دارای تبعیت دسـتوری و اقتصادی و انجام شـخصی کار باشـد 
و مشـمول قوانیـن اسـتخدامی از جمله قانون کار بـوده، قرارداد کار محسـوب و 
کارفرمـا مکلـف می باشـد نسـبت بـه ارائه صـورت مـزد و حقـوق و پرداخت 

حق بیمـه وفـق مـاده )39( قانون اقـدام نماید.
شـماره  و  مـورخ 25     /05     /1376  شـماره 58  دادنامه هـای  مطابـق   -     62-     2
1815 مـورخ 06     /11     /1393 هیـأت عمومی دیوان عدالـت اداری قراردادهای 
مقاطعه کاری تک نفره که فاقد مشـخصات بنـد )1     -62( بوده و موضوع عملیات 
منحصرا توسـط شـخص مقاطعه کار به تنهایی انجام شـده باشـد، از شمول ماده 

)38( قانـون تأمیـن اجتماعی خارج می باشـند.  
63( نحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای صدور خدمات 

فنی به  خارج از کشور
طبق بند )ب( ماده )7( قانون حداکثر اسـتفاده از توان فنی و مهندسـی، تولیدی 
و صنعتی و اجرایی کشـور مصوب 12     /12     /1375، مقررگردیده کارکنان شـاغل 
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در قراردادهـای صـدور خدمات فنی به خارج ازکشـور از مزایـای قانون تأمین 
اجتماعـی بهره مندگردنـد و برابـر مـاده )10( قانـون حداکثـر اسـتفاده از توان 
تولیـدی و خدماتـی کشـور و حمایـت از کاالی ایرانی مصـوب 15     /02     /1398، 
قانـون حداکثـر  و )2( مـاده )12(  تبصـره هـای )1(  تبصـره زیرجایگزیـن 
اسـتفاده از توان تولیـدی وخدماتـی در تأمیـن نیازهای کشـور و تقویـت آن هـا 
در امـر صـادرات و اصـاح مـاده )104( قانـون مالیات هـای مسـتقیم مصوب 

01     /05     /1391گردیده اسـت:
»سـازمان تأمیـن اجتماعـی مکلف اسـت به منظـور بیمه کارکنان ایرانـی دارای 
گواهینامـه شـغلی که در ارتبـاط با اجـرای قراردادهـای صدور خدمـات فنی و 
مهندسـی به خـارج ازکشـور اعـزام می شـوند، حق بیمـه قراردادهـا )پیمان ها( 
را به صـورت ریالـی صرفـا بر اسـاس صـورت مزد و حقـوق ماهیانـه کارکنان 

محاسـبه و وصول کنـد و مفاصاحسـاب قـرارداد یـا پیمـان را صادرکند« 
از تاریـخ 15   /2   /1398 در خصـوص ارائـه خدمـات قانونـی بـه بیمه شـدگان 
مزبـور وفـق تبصـره ذیل مـاده )10( قانـون حداکثر اسـتفاده از تـوان تولیدی و 
خدماتی کشـور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب 15   /2   /1398 مجلس شـورای 

اقدام خواهدگردید. اسـامی 

 فصل پنجم: مفاصاحساب ماده )38( قانون تأمین اجتامعی 

64   - اهمیت مفاصاحساب ماده )38( قانون تأمین اجتماعی
مفاصاحسـاب موضوع ماده )38( قانون سـندی اسـت رسـمی مبنی برکنترل و 
نظـارت سـازمان برتکالیف و تعهدات بر عهده واگذارنـدگان کار و مقاطعه کاران 
در پرداخـت حق بیمه کارکنان شـاغل در اجرای عملیات موضـوع قراردادکه به 
دو صـورت دوره ای یـا نهایـی به صـورت الکترونیک صادر می شـود و به موجب 
آن واگذارنـده کار مجـاز خواهـد بـود نسـبت به پرداخـت 5 درصـد کل کار و 
آخریـن قسـط مقاطعـه کار تا میـزان کارکـرد منـدرج در مفاصاحسـاب اقدام 

نماید. 
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1    -64    - درراسـتای ارتقـای خدمـات بیمـه ای و الزامـات دولـت الکترونیـک 
ابـاغ مفاصاحسـاب مـاده )38( قانون از طریق سـامانه خدمـات الکترونیک و 
 https://Eservices.tamin.irغیرحضوری سـازمان تأمین اجتماعـی بـه نشـانی
انجـام می پذیـرد، لـذا ضـرورت دارد واگذارنـدگان کار و مقاطعـه کاران بـا اخذ 
شـماره کارگاهی نـزد واحدهای اجرایی سـازمان، با تکمیل درخواسـت اسـتفاده 
از خدمـات الکترونیـک سـازمان تأمیـن اجتماعـی و ایجاد حسـاب کاربری در 

سـامانه مذکور نسـبت بـه دریافت مفاصاحسـاب صـادره اقـدام نمایند.
2    -64    - بـا توجـه به اینکـه مطابق مـاده )38( قانون تأمیـن اجتماعی پرداخت 
پنـج درصد بهـای کل کار و آخرین قسـط مقاطعـه کار از طـرف کارفرما منوط 
به ارائه مفاصاحسـاب از سـوی سـازمان می باشـد، لذا چنانچه واگذارندگان کار 
بـا اعـام اطاعـات مبنـای محاسـبه دوره ای از قـرارداد، درخواسـت صـدور 
مفاصاحسـاب نماینـد، واحدهـای اجرایـی مکلـف می باشـند، پـس از مطالبه و 
وصـول حق بیمـه کارکنـان شـاغل در دوره مبنای محاسـبه نسـبت بـه صدور 

مفاصاحسـاب دوره ای برابـر مقررات اقـدام نمایند. 
3     -64      - واحـد وصـول حق بیمـه شـعب مکلـف می باشـند با حصـول اطمینان 
از ماخـذ احتسـاب حق بیمـه و صحـت محاسـبات انجام شـده و وصـول کامل 
مطالبـات مربوطـه خاصـه ای از اطاعـات مبنای محاسـبه حق بیمـه از قبیل 
ماخذکسـر حق بیمـه، دوره اجـرای قـرارداد، تعهـدات طرفین پیمـان در تأمین 

مصالـح و ماشـین آالت مکانیکـی و.... را در ذیـل مفاصاحسـاب درج نمایند.

 فصل ششم: تکالیف وتعهدات برعهده  واگذارندگان کار، 
مقاطعه کاران و سازمان  تأمین  اجتامعی

مطابـق مـواد )28(، )38(،)39( قانـون تأمین اجتماعـی و تبصره هـای مربوطـه، 
آیین نامـه طـرز تنظیم صـورت مزد و حقوق و مواقع ارسـال آنها به سـازمان و 
آیین نامـه نحوه تسـلیم صورت مـزد، میزان و نحوه پرداخـت حق بیمه کارکنان 
شـاغل در طرح هـای عمرانـی مصوب شـورای عالی تأمیـن  اجتماعـی، وظایف 
کارفرمایـان )واگذارنـده کار(، مقاطعه کاران و سـازمان در راسـتای اجرای مراتب 
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مذکـور به شـرح زیر می باشـد:
65( وظایف و تکالیف کارفرمایان )واگذارندگان کار(

1        -65      - واگذرانـدگان کار مکلف هسـتند درقراردادهای منعقـده، مقاطعه کاران 
را متعهـد نمایندکـه کارکنان شـاغل در اجـرای پیمان ها را نزد سـازمان تأمین 
اجتماعـی بیمـه نمـوده و صـورت مزد و حقـوق و حق بیمـه مقـرر را برابر مواد 
)28( و )39( قانـون تأمیـن اجتماعـی در مهلـت قانونـی بـه سـازمان ارسـال و 

پرداخت کنند.
2        -65      - یـک نسـخه از قـرارداد منعقده را هم زمـان با اباغ قـرارداد به همراه 
ضمائم و پیوسـت های مربوطـه و اصل گواهی تأیید اصالت قرارداد را به شـعب 

ذی ربط سـازمان تأمین اجتماعی ارسـال نمایند.
3        -65      - پنـج درصـد هـر صـورت وضعیـت یـا صورت حسـاب پرداختـی به 
پیمـان کاران و مهندسـان مشـاور را کسـر و نگهـداری نمـوده و پرداخت مبالغ 
مکسـوره و آخرین قسـط مقاطعه کاران را موکول به ارائه مفاصاحسـاب سازمان 

تأمین اجتماعـی نمایند.
4        -65      - در خاتمـه عملیـات پیمـان بـا اعام موضوع قـرارداد، مبلـغ ناخالص 
کل کارکـرد، تاریـخ شـروع و خاتمـه کار، نحـوه تهیـه و تأمین مصالـح مصرفی، 
صورت ریزکسـورات حق بیمه  و حسـب مورد سـایر مبانی محاسـباتی از جمله 
ارزش ریالـی مصالـح واگـذاری، نحـوه تأمیـن ماشـین آالت و درصـدکار انجام 
یافتـه به صـورت مکانیکـی و غیر مکانیکـی، ارسـال صورت وضعیـت قطعی و 
فهرسـت پیمانـکاران فرعی به واحـد اجرایی ذی ربط، مقاطعـه کار را جهت اخذ 

مفاصـا حسـاب به شـعبه مربوطه معرفـی نماید. 
5        -65      - در اجـرای تبصـره الحاقـی مـورخ 26      /2      /1372بـه مـاده )38( قانون 
تأمین اجتماعی، مطالبات سـازمان از پیمان کاران و مهندسـان مشاور،که حداقل 
یـک سـال از تاریـخ خاتمـه، تعلیق و یا فسـخ قرارداد آنان گذشـته اسـت و در 
ایـن فاصلـه جهـت پرداخـت حق بیمـه کارکنان شـاغل در اجـرای قـرارداد و 
ارائه مفاصاحسـاب سـازمان تأمیـن اجتماعی مراجعه ننموده انـد را ضمن اعام 
مشـخصات مقاطعه کاران، از محل 5% کل کار و آخرین قسـط نگهداری شده به 

سـازمان پرداخت نمایند.
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6        -65      - در صـورت عـدم رعایـت مراتب قانونی اشـاره شـده در بندهای فوق 
برابـر مـاده )38( قانـون تأمین   اجتماعـی و تبصره ذیل آن مسـئولیت پرداخت 
حق بیمـه مقـرر و خسـارات مربوطـه به عهـده کارفرمایـان )واگذارنـدگان کار( 
خواهـد بـود و حق دارنـد وجوهی که از این بابت به سـازمان پرداختـه نموده اند 

را از مقاطعـه کار مطالبـه و وصول نمایند. 
66( تکالیف و تعهدات بر عهده مقاطعه کاران

1        -66      - ارسـال یـک نسـخه از قـرارداد منعقده بـا کارفرمایان منضـم به اصل 
گواهـی واگذارنده کار مبنی بـر معرفی مقاطعه کار و تأیید اصالت قـرارداد همراه 

با مـدارک هویتی به شـعبه تأمین اجتماعـی ذی ربط.
2        -66      - ارسـال تفکیـک صورت مـزد و حقوق کارکنـان شـاغل در قراردادهای 
منعقـده وکارکنـان دفتـر مرکـزی تـا آخریـن روز مـاه بعد بـه واحـد اجرایی 

ذی ربـط در مهلـت مقـرر وفـق مـاده )39( قانـون تأمیـن اجتماعی.
3        -66      - پرداخـت مانـده حق بیمـه طبـق صورت حسـاب بدهی اباغ شـده از 
سـوی سـازمان و اخذ مفاصاحسـاب ماده )38( قانون تأمین اجتماعی جهت هر 
یـک از قراردادهـای اجرا شـده بنابر دادنامه شـماره 651 مـورخ 12        /9        /1385 

هیـأت عمومی دیوان عدالـت اداری.
 4        -66      - درصورتی که مقاطعه کار به بدهی اعام شـده بنابر مـواد )42( و )43( 
قانـون تأمیـن اجتماعـی معترض باشـد می تواند ظـرف مهلت مقـرر اعتراض 
خـود را به سـازمان تسـلیم نمـوده و چنانچه درخواسـت صدور مفاصا حسـاب 
داشـته باشـد می توانـد مبلغ بدهی طبـق اعامیه را به حسـاب سـپرده موقت 

کارفرمایـان نـزد سـازمان واریز و مفاصا حسـاب دریافت نماید.
5        -66      - رعایـت ماده )38( قانـون تأمین اجتماعی و تبصره الحاقی آن به عنوان 

واگذارنده کار در مورد مقاطعه کاران فرعی.
6        -66      - بـا توجـه بـه الـزام پیمانـکار بـه پرداخـت حق بیمـه طبق مـاده )38( 
قانـون تأمیـن اجتماعـی، توافق یا انعقـاد قرارداد با اشـخاص حقیقـی یا حقوقی 
در خصـوص چگونگـی پرداخـت حق بیمه کارگـران شـاغل در قراردادهـای 
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مقاطعـه کاری نافـی وظایف و مسـئولیت های پیمانـکار در پرداخـت حق بیمه و 
سـالب اجـازه قانونـی سـازمان در مطالبـه حق بیمـه از پیمانکار نمی باشـد. 

7        -66      - اجـرای تکالیـف مقرر طبق تبصره الحاقی مـورخ 26      /2      /1372مجلس 
شـورای اسـامی به ماده )38( قانـون تأمین اجتماعی.

67( تکالیف و وظایف سازمان
1        -67      - اطاع رسـانی به هنـگام قوانیـن، مقـررات و مصوبـات مرتبـط با مواد 

)38( و )41(  قانـون تأمیـن اجتماعی.
2        -67      - شفاف سـازی ضوابط اجرایی مربوطه در راسـتای ایفای حقوق شـرکای 

اجتماعی و در دسـترس قراردادن بخشـنامه ها و دستورالعمل های صادره. 
  3        -67      - تشـکیل پرونـده و تخصیص ردیف پیمان برای هریـک از قراردادهای 
مقاطعـه کاری و دریافـت صـورت مـزد و حقـوق و ارائـه خدمـات قانونـی بـه 

بیمه شدگان.
4        -67      - احتسـاب حق بیمـه کارکنـان شـاغل در قـرارداد و ابـاغ مراتـب به 
مقاطعـه کاران بـا حصـول اطمینان از ماخـذ مبنای احتسـاب حق بیمه و صحت 

انجام شده.  محاسـبات 
5        -67      - ارائـه ریزمحاسـبات حق بیمه کارکنـان شـاغل در قـرارداد، حسـب 

درخواسـت مقاطعه کاران.
6        -67      - رسـیدگی بـه اعتراضـات به عمل آمده برابـر مـواد )42( و )43( قانون 

اجتماعی. تأمین 
7        -67      - اجـرای تکالیف مقررطبق تبصـره الحاقی مـورخ 26      /2      /1372مجلس 

شـورای اسـامی ماده )38(  قانـون تأمین  اجتماعی. 
  8        -67      - تطبیق گواهی هـای واصلـه از واگذارنـده کار بـا مفـاد قرارداد و سـوابق 
از  اسـتعام  و  موضـوع  بررسـی  مغایـرت،  مشـاهده  و درصـورت  موجـود 
واگذارنـده کار بـا اخـذ مـدارک و مسـتندات مربوطـه بـرای مشـخص نمودن 

مغایرت. علـت 
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9        -67      - انتقـال وجـه واریزی از حسـاب سـپرده موقت کارفرمایان به حسـاب 
قطعی سـازمان پس از قطعیت بدهی و استرداد مازاد آن به حساب مقاطعه کار. 
10        -67      - صـدور مفاصاحسـاب موضـوع مـاده )38( قانـون تأمیـن اجتماعـی 

ظـرف یـک روزکاری پـس از پرداخـت بدهـی.
11        -67      - عـدم صـدور درخواسـت بازرسـی از دفاتر قانونی مقاطعـه کاران، در 
مـورد قراردادهایـی کـه حق بیمـه آن هـا مطابـق مـاده )41( قانـون دریافت و 

مفاصاحسـاب صـادر می گردد.

 فصل هفتم: سایرموارد

     68- درمـوارد ابهـام دراجـرای این بخشـنامه، نظرکارشناسـی اداره کل وصول 
حق بیمـه ماک عمـل خواهـد بود.

69     - در مواردی کـه درخصـوص اجـرای ایـن بخشـنامه ابهاماتـی از سـوی 
واحدهـای اجرایـی، تخصصـی و یا تشـکل های ذی ربط مطرح گـردد مراتب در 
کمیتـه وحـدت رویه متشـکل از نمایندگان معاونـت بیمـه ای، اداره کل وصول 
حق بیمـه، اداره کل حقوقـی و قوانین و نماینده تشـکل بخـش خصوصی )اتاق ها 
و کانـون عالی کارفرمایـان( مربوطه مورد بررسـی واقـع و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می گـردد.  
70   - اداره کل وصـول حق بیمـه حداکثـر ظـرف سـه مـاه از تاریخ صـدور این 
بخشـنامه نسـبت به بررسـی و تدوین فرایندهای مربوط به نحوه تعیین ماخذ 

حق بیمـه قبل از انعقـاد پیمان اقـدام نماید.
71   - در اجـرای طـرح تحـول دیجیتـال و بهبـود فرایندهای خدمـات بیمه ای 
و در راسـتای بهره گیـری از خدمـات الکترونیکـی در تسـهیل فضـای کسـب 
وکار، افزایـش رضایت منـدی ذی نفعـان، کاهـش مراجعـات و حـذف کاغذ در 
مـراودات  اداری، شـرکت مشـاور مدیریـت و خدمات ماشـینی تأمین موظف 
اسـت حداکثـر ظـرف یک مـاه از تاریخ صدور ا ین بخشـنامه با همـکاری اداره 
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کل وصـول حق بیمـه و مدیریـت فنـاوری و تحـول دیجیتـال نسـبت بـه تهیه 
نرم افـزار مربوطـه اقـدام نماید.

   مسـئول حسـن اجرای این بخشـنامه مدیران کل، معاونین، رؤسا و کارشناسان 
ادارات کل اسـتان، شـرکت مشـاور مدیریت و خدمات ماشـینی تأمین، رؤسـا، 

معاونین، مسـئولین واحدها و کارشناسـان شـعب می باشند. 
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پیوستها
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