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مقدمه :

دراجرای سیاستهای راهبردی و کالن سازمان درخصوص تنقیح بخشنامهها و دستورالعملهای صادره و درراستتای
رعایت اصل قانونمداری ،وحدت رویه ،ابهام زدایی و شفافسازی مقتررات و جوتوریری از تعتدد بخشتنامههتا ،لوتو و حت ف
دستورالعملهای تکراری ،مشابه و اطالع شرکای اجتماعی سازمان از حقوق و تکالیف مقترر کته رضتایتمندی کارفرمایتان و
بیمهشدران را به دنبال دارد ،همچنین لزوم تجمیع بخشنامههتا و دستتورالعملهتای مربوطته ،بتدینوستیوه بخشتنامههتا و
دستورالعملهای مقاطعهکاری موجود با توجته بته قتوانین و مقتررات و تصتوی نامتههتای شتورایعتالی تتامیناجتمتاعی و
دادنامههای هیات عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری مورد بازنگری قرار ررفتته و ستا از حت ف زوایتد جتایگزین کویته
بخشنامهها و دستورالعملهای صادره میرردد.
فصل اول :قوانین و مقررات اجرایی
فصل دوم :تشکیل سرونده مطالباتی قراردادهای مقاطعهکاری
فصل سوم :نحوه احتساب حقبیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعهکاری
فصل چهارم :وظایف وار ارندرانکار ،مقاطعه کاران و سازمان تامیناجتماعی
فصل سنجم :سیریری مطالبات سازمان در اجرای تبصره الحاقی به ماده ( )۳۸قانون تامین اجتماعی -مصوب 1۳72/02/26
فصل ششم :سایرموارد
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فصل اول  :قوانین ومقررات اجرایی
اهمیت برخورداری از تامیناجتماعی از نظر حوادث و بیماریها ،بیکاری ،از کتار افتتادری ،بازنشستتگی ،مترگ و ...موضتوعی
است مسوم و س یرفتهشده که مطابق اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،دولت موظف به فتراهمکتردن
زمینه برخورداری از این حق برای یکایک افراد کشورشده است و سازمان تامیناجتمتاعی بتر استاا قتانون مصتوب تیرمتاه
سال 1۳54و اصالحات بعدی ،رسالت مدیریت منابع و مصارف امور بیمهای افراد مشمول ،حفظ و بهکارریری منابع دراختیار
و ارایه خدمات و ایفای تعهدات قانونی را بر عهده دارد .سیشینه تاریخی قوانین مربوط به بیمه تامیناجتمتاعی بیتانگر نگتر
خاص قانونر اران به حمایت از نیروهای کار شاغل در قراردادهای مقاطعهکاری و احقتاق حقتوق و تحتتسوشت

درووردن

اینرونه بیمهشدران دارد و به شرح ذیل ضمن تاکید بر انجام حمایتهای قانونی از قاعده فوق سیروی نمودهاست.
 )1قوانین

 -1ماده ( )41( ، )۳9( ،)۳۸( ،)۳6( ،)۳5( ،)۳0( ،)2۸( ،)5( ،)4( ،)2و ()47قانون تامیناجتماعی مصتوب تیرمتاه
سال  1۳54و تبصرههای الحاقی مورخ  1۳72/2/26و 1۳94/2/1به ماده ( )۳۸قانون.
 -2تبصره یک ماده ( )1و تبصره دو ماده (  ) 5قانون بیمه اجباری کاررران ساختمانی مصوب 1۳52/۸/21مجوا
شورای موی .
 -۳قوانین بیمهبیکاری مصوب مورخ  1۳66/5/6و  1۳69/6/26مجوا شورای اسالمی.
 -4ماده ( )1۳قانون کار مصوب مورخ  1۳69/۸/29مجمع تشخیص مصوحت نظام.
 -5بند (ب) ماده ( )7قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صتنعتی و اجرایتی کشتور مصتوب
1۳75/12/12
 -6متاده ( )10قتان ون حتداکثر استتتفاده از تتوان فنتی و مهندستی تولیتتدی و صتنعتی و اجرایتی کشتور مصتتوب
1۳75/12/12
 -7قانون الحاق یک تبصره به الیحه قانونی اصالح ماده ( )5قتانون تتامیناجتمتاعی مصتوب متورخ 1۳7۸/11/20
مجوا شورای اسالمی.
 -۸قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارراههای مشمول قتانون تتامیناجتمتاعی کته ظترف مهوتت مقترر
نسبتبه ارسال صورت مزد و حقوق بیمهشدران و حقبیمه مربوطه اقدام نمیکنند و اصالحات بعدی.
 -9قانون بیمه اجتماعی رانندران حمل و نقل بار و مسافر بینشهری مصوب متورخ  1۳79/2/1۸و قتانون اصتالح
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قانون بیمهاجتماعی رانندران حمل ونقل بار و مسافر بین شهری مصوب  1۳۸7/5/6مجوا شورایاسالمی.
 -10ماده ( )77قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب مورخ  1۳۸0/11/27مجوا شورای اسالمی.
 -11بند (ج) ماده ( )11قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهر اری صنعتی مصوب متورخ  1۳۸6/5/7مجوتا
شورای اسالمی.
 -12ماده ( )2قانون بیمه های اجتماعی کاررران ساختمانی مصوب مورخ  1۳۸6/۸/9مجوا شورای اسالمی.
 -1۳تبصره ( )2ماده ( )12قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت ونها
در امر صادرات مصوب مورخ  1۳91/5/1مجوا شورای اسالمی.
 -14ماده ( )14قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشتور و تقویتت ونهتا در امتر
صادرات مصوب مورخ  1۳91/5/1مجوا شورای اسالمی.
 -15ماده ( )40قانون رفع موانع تولید رقابتس یر و ارتقای نظتام متالی کشتور مصتوب متورخ  1۳94/2/1مجوتا
شورای اسالمی
 -16ماده ( )10قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایتت از کتاالی ایرانتی مصتوب متورخ
1۳9۸/2/15
 -17ماده ( )11قانون حداکثر استقاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کتاالی ایرانتی مصتوب متورخ
1۳9۸/2/15
 )2آیین نامهها وسایر مستندات قانونی

 -1۸وییننامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال ونها به سازمان و اصالحیهای بعدی.
 -19وییننامه نحوه تسویم صورت مزد ،میزان و نحوه سرداخت حقبیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی.
 -20وییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره بته متاده ( )۳۸قتانون تتامیناجتمتاعی مصتوب متورخ 1۳7۳/۳/1۸
هیاتوزیران.
 -21وییننامههای اجرایی قوانین بیمهبیکاری مصوب مجوا شورای اسالمی.
 -22ویتتیننامتته نتترخ و ماخ ت حتتقبیمتته حتتوادث ناشتتی از کتتار اتبتتاع کشتتورهای موحتتق شتتده بتته مقاولتتهنامتته
شماره  19سازمانبینالموویکار.
 -2۳وییننامههای اجرایی حمایت از صادرکنندران خدمات فنی و مهندسی مصوب مورخ 1۳۸۸/12/9هیاتوزیران.
 -24وییننامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر ،اسناد و مدارک و نگهداری ونها موضوع ماده ( )95قانون اصتالح قتانون
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مالیاتهای مستقیم مصوب مورخ  1۳94/4/۳1مجوا شورایاسالمی.
 -25مصوبات شورایعالی تامیناجتماعی.
 -26دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
فصل دوم :تشکیل پرونده مطالباتی قراردادهای مقاطعهکاری
مطابق ماده ( )۳۸قانون تامیناجتماعی مصوب  1۳54/04/0۳در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه بته اشتخاص
حقیقی یا حقوقی وار ارمیشود،کارفرمایان مکوف میباشند مقاطعتهکتاران را متعهتد نماینتد کته کارکنتان ختود و
کارکنان مقاطعهکاران فرعی را نزد سازمان بیمه نمایند و کل حتقبیمته را بته ترتیت مقترر در متاده ( )2۸قتانون
بپردازند و جهت تضمین انجام این تعهد،کارفرمایان مکوف میباشد سرداخت سنج درصد بهای کل کار مقاطعتهکتار و
وخرین قسط مقاطعه کار را موکول به صدور مفاصاحساب از سوی سازمان نمایند ،ل ا انجام تکالیف و تعهدات قانونی
سه جانبه بر عهده سازمان ،وار ارندران کار و مقاطعه کاران مستوزم ارائه یک نسخه از قرارداد منعقتده یتا استناد و
مدارک وار اری عمویات مقاطعه از سوی هر یک از طرفین سیمان و تشکیل سرونده مطالباتی نزد واحد های اجرایتی
سازمان تامین اجتماعی می باشد.
در دوره اجرای قرارداد ،مقاطعهکاران موظف به ارائه صورت مزد و حقوق کارکنان و سرداخت حقبیمه مقرر و ارسال
قراردادهای منعقده با مقاطعهکاران فرعی و سایر تکالیف مقرر طبق ضوابط و مقررات قانونی بوده و وار ارندرانکتار
نیز مکوف می باشند ضمن انجام تکالیف تصریح شده در قانون نستبت بته ارستال متتممهتا و الحاقیتههتایصتادره،
صورتحسابها و صورتوضعیتهای تاییدشده و اعالم اصالحات و توییرات قرارداد ،اعالم اطالعات مبنای محاستبه
حقبیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد به سازمان تامیناجتماعی و درخواست مفاصاحساب در خاتمه عمویات یتا
قرارداد میباشند؛ بدیهی استت مطتابق قتانون الحتاق یتک تبصتره بته متاده( )۳۸قتانون تتامیناجتمتاعی مصتوب
 1۳72/02/26و وییننامه اجرایی ون ،در صورت عدم ارائه مفاصاحساب مقاطعهکار ظرف یتکستال از تتاری فست ،
خاتمه یا تعویق قرارداد ،وار ارندرانکار مکوف می باشند نسبت به اعالم اطالعات مبنایمحاسبه و میزان سنج درصد
کل کار و وخرین قسط نگهداری شده به واحد اجرایی مربوطه اقدام نموده و سازمان نیز موظف می باشد با کنترل و
نظارت بر حسن انجام تکالیف و تعهدات بر عهده وار ارندرانکار و مقاطعهکاران نسبت به مطالبه و وصول حق بیمه
متعوقه و صدور مفاصاحساب اقدام نماید ،ل ا با توجه به اهمیت موضوع ،فرویند تخصتیص کتد کاررتاهی و تشتکیل
سرونده مطالباتی به شرح ذیل می باشد:
 اقدامات مربوط به دریافت قراردادهای مقاطعه کاری4
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 احراز هویت کارفرما و بررسی اصالت قرارداد. تخصیص کد متمرکز سیمان. موارد انجام بازرسی تحقیقی الزامی و تشخیصی. دریافت صورت مزد و حقوق بیمهشدران. محاسبه جرایم متعوقه. اخ مبانی محاسباتی از وار ارندهکار. سطح بندی و حدود اختیارات ادارات کل استان جهت صدور مفاصاحساب. )3اقدامات مربوط به دریافت قراردادهای مقاطعهکاری

واحدهای اجرایی مکوف میباشند با توجه به ضرورت کنترل و نظارت اثربخ

سازمان بر انجتام تعهتدات و تکتالیف

مقرر در قانون تامیناجتماعی توسط مقاطعهکاران و در اجرای ماده ( )7وییننامه طرز تنظیم صورت متزد و حقتوق
موضوع ماده ( )۳9قانون تامیناجتماعی مصوب مورخ  1۳54/12/19شتورایعتالی تتامیناجتمتاعی بته شترح ذیتل
اقدامنمایند:
 -۳-1نسخه کامل قرارداد به همراه ضمایم ،سیوستها ،اسناد و مدارک مربوطه منضم به اصل رواهی وار ارنتدهکتار
مبنی بر تایید اصالت قرارداد منعقده و ثبت ون در دبیرخانه اقدام نمایند.ضمناً قراردادهایی که به زبانی غیر از زبتان
فارسی تنظیم رردیده است اخ ترجمه رسمی کویه اسناد قرارداد الزامی میباشد.همچنین جهتت تشتکیل سرونتده
بابت قرارداد محرمانه چنانچه اصالت اسناد توسط واحد اجرائی احراز نگردد شع متی تواننتد نظتر دفتتر حراستت
استان را اخ نمایند.
 -۳-2شع

مکوف می باشند صرفا نسبت به تشکیل سرونده مطالباتی جهت قراردادهتای مقاطعتهکتاری کته محتل

اجرای عمویات در حوزه عموکرد همان واحد واقع رردیده است اقدام نمایند.
 - ۳-۳چنانچه محل اجرای قرارداد خارج از حوزه عموکرد شعبه باشد به استثنا قراردادهای حالتهای خاص مندرج
در این بخشنامه و یا تمرکزهای صادره از سوی اداره کل وصول حق بیمه و ادارات کل استان  ،قرارداد میبایست به
شعبه محل اجرای سیمان ارسال و مرات نیز به وار ارنده و مقاطعهکار اعالم رردد.
 -۳-4مجوز تمرکز در یک شعبه ،در ارتباط بتا قراردادهتاییکته محتل اجترای ون در حتوزه عموکترد یتک استتان
سراکندهباشد توسط ادارهکل مربوطه و قراردادهایی که محل اجرای ون در محدوده عموکرد چند استان باشد توستط
ادارهکل وصول حقبیمه صادر میرردد.
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 -۳-5قراردادهای فرعی در شعبهای که جهت قرارداد اصوی تشکیل سرونده شده متمرکز میرردند.
 )4احراز هویت کارفرما و بررسی اصالت قراردادها

 -4-1به منظور احراز هویت در قراردادهایی که وار ارنتدران و یتا مقاطعتهکتاران بته عنتوان شترکت یتا موسسته
غیرتجاری در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیدهاند ،الزم است سا از مراجعه به سورتال ورهیهای
قانونی در درراه روزنامه رسمی جمهوری اسالمیایران و با درج نام یا شماره ثبت یا شناسه موی شرکت یتا موسسته
غیرتجاری ،مرات

بررسی و از نتیجه استعالم ،رزار

چاپ تهیه نموده و در صورت احراز هویت طرفین قترارداد در

سرونده مطالباتی ضبط و در موارد اثبات غیرواقعی و جعویبودن هویت هر یک از طرفین قرارداد ،مرات جهت انجام
سیریریهای قانونی برابر مقررات به ادارهکل استان اعالم و ارسالرردد.
 -4-2نظر به اینکه مشخصات طرفین قرارداد ،موضوع ،مبوغ ،مدت و شرایط و تعهتدات ونتان جتز ارکتان اساستی
کویهقراردادها بوده و هر یک از ارکان قراردادها باید جامع ،مانع و کامل باشد ،لت ا الزم استت واحتدهای اجرایتی از
انطباق کامل مشخصات م کور از قبیل نام وار ارنده و مقاطعتهکتار بتا ذکتر شتماره ثبتت ،شناسته موتی و دارنتده
حقا مضای اشخاص حقتوقی و شتماره موتی و کتد اقتصتادی اشتخاص حقیقتی ،مشخصتات کامتل و شناستنامهای
مقاطعهکاران حقیقی ،نشانی کامل اقامت راه و شماره توفن طرفین در قرارداد منعقده و مطابقت ون بتا اساستنامه و
ورهیهای تاسیا و توییرات اشخاص حقوقی اطمینان حاصل نمایند.
 -4-۳ودرا اشخاص حقوقی ،نشانی مندرج در ورهی روزنامه رسمی و وخرین توییرات شرکت بته عنتوان اقامتگتاه
قانونی می باشد.
-4-4نشان ی سیمانکار شخص حقیقی ،ودرا نامبرده که در متن قرارداد ذکتر شتده استت متی باشتد و چنانچته در
قراردادی نشانی شخص حقیقی قید نگردیده است  ،هنگام اخ قرارداد الزم است به صتورت مکتتوب ودرا دقیتق
مقاطعهکار را که به تائید وار ارنده کار رسیده است اخ نمایند.
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 )5تخصیص کد متمرکز پیمان

 -5-1برای هر مقاطعه کار حقیقی در شعبه محل استقرار اقامتگاه و برای مقاطعه کتاران حقتوقی در شتعبه محتل
استقرار دفتر مرکزی ،شماره کارراه اصوی اختصاص داده میشود و به هر یک از قراردادها نیز ردیف سیمان متصل به
کد اصوی دفتر مرکزی تخصیص یافته و بالفاصوه مرات امر به مقاطعهکار و وار ارنده اعالم میرردد.
 -5-2چنانچه دفتر مرکزی سیمانکار در محدوده سایر شع باشد امکان جستجوی کد کارراه و کد شعبه برای سایر
شع

فراهم می باشد ،ضمنا بعد از جستجوی کد کارراه از طریق رزینه سیمان ،امکان ثبت اطالعات قترارداد بترای

کاربر میسر می باشد .
 -5-۳در صورت عدم تخصیص کد کارراهی در محدوده سایر شع جهت دفتر مرکزی  ،واحد اجرایی محل اجترای
سیمان با شعبه ای که محدوده ودرا دفتر مرکزی است مکاتبه و درخواست بازرسی از ودرا دفتر مرکزی نموده و
سا از انجام بازرسی و تخصیص کدرارراهی  ،مرات را به شعبه درخواست کننده اعالم می نمایند .
 -5-4در صورتی که ودرا دفتر مرکزی مندرج در قرارداد با ودرا موجود در شعبه محل تشکیل دفتر مرکزی
مقاطعهکار موایرت داشته باشد  ،واحد اجرایی ضمن تخصیص ردیف سیمان و تشکیل سرونده جهت قرارداد  ،نسبت
به اعالم مرات

به انضمام ورهی توییرات ودرا به منظور انجام بازرسی و اصالح نشانی به شعبه محل دفتر مرکزی

اقدام نمایند.
 -5-5در خصوص ثبت مشخصات سیمانکار فرعی در سیستم نامنویسی متمرکز می بایست از طریق فیود نوع سیمان،
سیمانکار فرعی را انتخاب و نسبت به ثبت مشخصات اقدام و سپا از طریق رزینه جستجو ،سیمتان اصتوی و ردیتف
تخصیصی ون را مشخص و با تایید کوید انتخاب به سیمان فرعی متصل نمایند.
 -5-6مجوز تشکیل سرونده قراردادهای دارای وار ارنده کار حقیقی کماکان با ستاد مرکتزی متی باشتد و اشتخاص
حقیقی و حقوقی مکوف هستند ماده  ۳۸قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی ذیل ون را رعایت نمایند.
 -5-7در خصوص مقاطعه کارانی که به صورت مشارکت (کنسرسیوم) عمویات اجرایی سیمان را به عهده می ریرند،
نحوه تشکیل سرونده برابر بند ( )5-1خواهد بود و در مورد مقاطعه کارانی کته بتدون ثبتت مشتارکت در اداره ثبتت
شرکتها اقدام بته انعقتاد قترارداد مشتارکتی متی نماینتد ،در صتورتی کته برابتر مفتاد قترارداد و تعهتدات طترفین،
صورتوضعیت ها به صورت مجزا تنظیم و سرداختی از طرف وار ارنده کار به صورت تفکیک بر اساا صورتوضعیت
کارکرد به حساب طرفین مشارکت واریز رردد ،ردیف سیمان به هریک از اعضاء مشارکت به صورت مجزا تخصیص و
دریافت صورت مزد و حقوق و حق بیمه افراد شاغل در اجرای سیمان نیز به صورت تفکیک در شتعبه محتل اجترای
سیمان صورت خواهد ررفت .
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 )6موارد انجام بازرسی تحقیقی الزامی و تشخیصی

 -6-1نظر به اینکه به دلیل ماهیت خاص کارراههای مقاطعه کاری و نوع عمویات مورد اجرا ،امکان انجتام بازرستی
کامل و همه جانبه میسر نمی باشد ،لیکن با توجه به ضرورت نظارت و کنترل موثر سازمان بر عموکرد مقاطعهکاران
و لزوم بهرهریری از تمام ظرفیتهای قانونی و اجرایی سازمان  ،شناسایی قراردادهای جعوی وکارراههتای غیرواقعی،
وار ارندرانکتار و مقاطعهکتاران مجعول و بیمهشدرتان غیرشاغل ،جهت جووریری از بروز تخوف امری بدیهیاست،
ل ا واحدهتای اجرایی مکوف میباشند برابر مقررات نسبت به بررسی موضوع اقدام نمایند.
 -6-2کارشناسان وصول حقبیمه و مسئول سرونتده هتای سیمانکتاری ،سرسرستتان مطالبتات و ریتیا امتور وصتول
حقبیمه واحدهای اجرایتی مکوتف متیباشتند حست

متورد ستا از بررستی دقیتق استناد و متدارک قراردادهتای

مقاطعهکاری ،مدارک هویتی طرفین سیمان و مدارک شناخت مقاطعهکار ،موضتوع عمویتات و شترایط مقترر جهتت
کارکنان شاغل از حیث مشخصات ،تعداد ،تخصص و ...نسبت بته احتراز اصتالت یتا واقعتی بتودن قترارداد و هویتت
وار ارنده و مقاطعهکار ،اثبات صحت نشانی اقامتراه قانونی ونان و کارراه محل اجرای قرارداد و نیز مقایسه تحویوی
کویت صورت مزد یا حقوق بیمهشدران از حیث تعداد ،مشخصات هویتی ،اشتتوال ،میتزان حقتوق و مزایتا و مبوتغ
حقبیمه ونان با مفاد و مبوغ اولیه قرارداد و میزان حقبیمه متعوقه ،قیاا سطوح توییترات بیمتهشتدران بتا حجتم
عمویات و میزان کارکرد ماهانه و ...اقدام نموده و در موارد ابهام یا تردید در هر یک از موارد م کور و یا سایر متوارد
مورد نظر مسئولین ذی ربط نسبت به صدور درخواست بررسی تحقیقی تشخیصی و احراز موایرت از طریق بازرستی
اقدام نمایند.
 -6-۳واحد وصول حقبیمه مکوف میباشد حس

مورد و با موحوظ داشتتن ماهیتت و مفتاد قترارداد ،دوره اجترای

عمویات و ...جهت انجام بررسی تحقیقی از محل اجرای عمویات و یا اقامتراه قانونی وار ارندهکار و یا سیمانکار و یا
دفاتر و مدارک ونتان نسبت به صدور درخواست اقدام نمایند و واحد بازرسی مکوف می باشد در اسرع وقت از کارراه
سیمانکاری و یا سایرکارراههای مورد درخواست بترابتر مقررات بررسی تحقیقی بته عمتل وورده و رتتزار

تنظتیم

شده را جهت بررسی و بتهرهبرداری بته واحد وصول حقبیمه ارسال نماید .بدیهیاست سیریری موارد عدم اشتوال،
ابهام یا تردید با تحصیل مدارک و یا دالیل مستند تا حصول نتیجه موجه قانونی الزامی بوده و در موارد احراز جعتل
و یا اثبات غیر واقعی بودن قراردادها و کارراههای مقاطعهکتاری و یتا وار ارنتدران ،مقاطعتهکتاران و بیمتهستردازان
غیر واقعی ،واحدهای اجرایی مکوف متیباشتند رتزار

امتر را جهتت طتی تشتریفات قتانونی بته ادارهکتل استتان

ارسالنمایند.
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 -6-4واحتد بازرسی مکوف میباشد سا از درخواست واحد وصول حق بیمه در موارد ذیل و در اسرع وقت نسبت به
انجام بررسی تحقیقی الزامی و بررسی تحقیقی تشخیصی از طریق بازرسی اقتدام نمتوده و رتزار

تنظتیم شتده را

جهت بهره برداری به واحد درخواست کننده ارسال نماید:
 -6-5در صورت عدم ساسخگویی وار ارندهکار به استعالم «احراز هویت و اصالت قرارداد» حداکثر ظرف یتک متاه از
تاری ابالغ نامه.
 -6-6در مواردی که کارفرما نسبت به تمدید مدت اجرا اقدام مینماید ،به ازای هر بار تمدید مدت قرارداد با اخت و
تکمیل اسنتاد و مدارک و بررسی عول و شترایط افتزای

متدت اجترای کتار کته در قراردادهتای منعقتده تصتریح

رردیدهاست.
 -6-7واحد اجرایی موظف میباشد رزار

اقدامات به عمل ومده را به صورت مستمر و ماهانه بته اداره کتل استتان

ارسال نماید و اداره کل استان مکوف میباشد ضمن سای  ،تحویل عموکرد و نظارت موثر بتر حستن انجتام امتور در
واحدهای اجرایی ،اطالعات واصوه را جمعبندی و نتایج ون را هر  6ماه یک بار (حداکثر لوایت دهتم دوره بعتد) بته
اداره کل وصول حقبیمه رزار

نماید.

 )7دریافت صورت مزد و حقوق بیمهشدگان

 -7-1طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال ون  ،میزان و نحتوه سرداختت حتقبیمته کارکنتان شتاغل در
قراردادهای مقاطعهکاری مشمول مواد ( )۳۸و ( )41قانون تامیناجتماعی برابر وییننامههتای مصتوب شتورایعتالی
تامیناجتماعی و هیاتامنای سازمان تامیناجتماعی و صندوقهای تابعه و اصالحات بعدی میباشد.
 -7-2اخ لیست کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعهکاری از تاری شروع عمویات اجرایی سیمان تا خاتمه سیمتان
زمان عمویات اجرایی با رعایت مهوت مقرر در ماده ( )۳9قانون تامیناجتماعی و ویین نامه مربوطه بالمانع است.
 -7-۳در قراردادهای اجرایی تاری تنظیم صورتجوسه تحویل موقت ،تاری خاتمه سیمان بوده بدیهی است چنانچه
حس مفاد صورتجوسه تحویل موقت سیمانکار مکوف به رفع نقص رردیدهباشد تاری تنظتیم صتورتجوسته رفتع
نقص تاری خاتمه سیمان توقی میرردد.
-7-4واحدهای اجرایی مکوف هستند از دریافت لیستهای که بی

از یک ماه تاخیر داشته و یا خارج از مهوت مقترر

در بند  7-2می باشد و همچنین صورت مزد و حقوق خارج از دوره عمویات اجرایی سیمان خودداری نمایند.
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 )8جرایم

در قراردادهای مقاطعه کاری احتساب جرایم تاخیر در ارسال لیست و سرداخت حقبیمه همانند سایر کارراهها ،برابر
قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان مصوب مورخ  1۳7۳/5/9و اصالحات بعدی ون خواهد بود.
 )9اخذ مبانی محاسباتی از واگذارندهکار

 -9-1شع مکوف می باشند  ۳ماه سا از تاری ِ ماه خاتمه قرارداد نسبت به استعالم اطالعات مبتانی محاستباتی از
وار ارندهکار و ابالغ ون اقدام و چنانچه وار ارنتدهکتار ظترف متدت سته متاه از تتاری دریافتت استتعالم ،از اعتالم
مبانیمحاسباتی خودداری نماید ،محاسبات حقبیمه با توجه به مفاد قرارداد ،نحوه تامین مصالح  ،تعهدات طرفین و
سایر محتویات سرونده ،با رعایت فصل سوم این بخشنامه صورت س یرد.
-9-2در صورتیکه رواهی وار ارندهکار با نوع ،موضوع ،تعهدات طرفین قرارداد  ،صورت وضعیت یتا صتورت حستاب
کارکرد و سایر محتویات سرونده موایرت داشته باشد  ،شع موظتف هستتند عوتت موتایرت را بتا اخت مستتندات
مربوطه اعم از ریز صورت وضعیت کارکرد  ،صورتجوسه تحویل موقت  ،الحاقیه ،متمم ،صورتجوسه فس یتا خاتمته
سیمان مجددا از وار ارندهکار استعالم و اخ نموده  ،سپا برابر مقررات اقدام نمایند.
 )10سطحبندی و حدود اختیارات ادارات کل استان جهت صدور مفاصاحساب

 -10-1واحدهای وصول حق بیمه سازمان قبل از محاسبه و اعالم بدهی با تکمیل اطالعات برابر بند ( )۸بته همتراه
سرینت ررد

حساب لیستهای ارسالی و سرداختهای مرتبط با ردیف سیمان و سروندههای سیمتانکتاران فرعتی را

بهانضمام فرم «خالصه قرارداد و شرح اقدامات» و در صورتی که در انجام عمویات سیمان از مقاطعتهکتاران فرعتی و
تجهیزات خریداری شده از خارج کشور استفاده نمتوده باشتند بتا تکمیتل فترم «اطالعتات سیمتانکتاران فرعتی» و
فرم«اطالعات اوراق رمرکی» را طبق شرایط مندرج در دستورالعمل سالیانه تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایتان را
جهت بررسی و اظهارنظر در ارتباط با ماخ احتساب حقبیمه طبق فرم مربوطه به ادارهکل وصول حقبیمه ارسال و
محاسبات حقبیمه وفق نظر ادارهکل م کور صورت س یرد.
 -10-2شع

موظف هستند با رعایت بند فوق نسبت به ثبت اطالعات محاسباتی در سیستم مکانیزه اقدام نماینتد،

ضمنا سیستم به رونهای طراحی شدهاست که سا از تعیتین ماخت کستر حتق بیمته توستط کارشناستان سیمتان،
سرسرست مطالبات و رییا امور وصول حقبیمه با تایید رییا شعبه انجام محاسبه امکانس یر باشد.
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فصل سوم :نحوه احتساب حقبیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعهکاری
در اجرای مواد ( )۳۸و ( )41قانون تامیناجتماعی و به منظور کنترل و نظارت بر حسن انجام تکالیف و تعهتدات بتر
عهده وار ارندرانکار و مقاطعهکاران ،واحدهای اجرایی موظف می باشند ضمن توجته بته اصتل حقتوقی «تابعیتت
قراردادها از قانون زمان انعقاد قرارداد» نستبت بته تشتخیص و تعیتین حتقبیمته کارکنتان شتاغل در قراردادهتای
مقاطعهکاری به شرح وتی اقدام نمایند.
 -بخ

اول :قراردادهای مقاطعهکاری مشمول ضوابط طرحهای عمرانی (تموک دارایی های سرمایهای دولت).

 -بخ

دوم :قراردادهای مقاطعهکاری غیر عمرانی .

 -بخ

سوم :سایرموارد مربوط به قراردادهای غیرعمرانی.

 -بخ

چهارم  :حاالت خاص قراردادهای غیرعمرانی که صدور مفاصا حساب ب اساا لیست وبازرسی است .

 -بخ

سنجم :سایر موارد مربوط به قراردادهای مقاطعهکاری غیر عمرانی .

 -بخ

ششم :موارد خاص ناظر بر کویه قراردادها اعم از طرحهای عمرانی و غیرعمرانی.

بخش اول :قراردادهای مقاطعهکاری مشمول ضوابط طرحهای عمرانی (تملک داراییهای سرمایهای دولت)

 )11تعریف قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی
طبق مصوبه مورخ  1۳64/07/14هیات محترم وزیران موضوع تایید ویین نامه نحوه تستویم صتورت متزد ،میتزان و
نحوه سرداخت حق بیمه کارکنان شتاغل در طترح هتای عمرانتی و مصتوبات ( )14۳( ، )129و( )2۳۸شتورایعتالی
تامیناجتماعی قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی (تموک داراییهای سرمایهای دولت ) توقی متیرردنتد
که توامان دارای دو شرط ذیل باشند:
الف) قراردادهای اجرایی سیمانکاران براساا فهارا بهای سایه ستازمان برنامته و بودجته و قراردادهتای مهندستان
مشاور طبق ضوابط تیپ سازمان م کور منعقد شده باشند.
ب) تمام یا قسمتی از بودجه عمویات از محل اعتبارات طرح تموک داراییهایِ سرمایهای دولت ( اعتبتارات عمرانتی
موی ،منطقهای ،استانی) تامین شده باشد.
تذکر :1در اجرای ماده ( )20ویین نامه ،دستگاههای اجرایی مکوف می باشند بالفاصتوه یتک نستخه از قراردادهتای
منعقده را منضم به موافقتنامه طرح با اعالم انعقاد قرارداد بر مبنای فهرست بهای سایه یا ضوابط تیپ سازمان برنامه
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و بودجه و شماره طرح و ردیف بودجه به شعبه مربوطه ارسال نمایند.
تذکر :2قراردادی که سیمانکار یا مشاور ون شرکت خارجی باشد ،قراردادهایی که فهرست بهای سایته مبنتای انعقتاد
قرارداد ،فاقد قیمت مصالح مصرفی باشد و یا اعتبار قرارداد از محل اعتبارات تموک دارایی هتای سترمایه ای تتامین
نگردیده باشد ،از شمول ضوابط طرحهای عمرانی خارج و تابع سایر مقررات سازمان خواهند بود.
 )12انواع قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

 قراردادهای مقاطعهکاری سیمانکاران اجرایی قراردادهای مقاطعهکاری مهندسان مشاور قراردادهای مقاطعهکاری عمرانی دارای مجوز خاص )13نحوه احتساب حقبیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی (طرح تملک داراییهای سرمایهای)

در اجرای ماده ( )۳۸قانون و مصوبه مورخ  1۳64/07/14هیتات محتترم وزیتران موضتوع تائیتد مصتوبات ( )129و
( )14۳شورای عالی تامین اجتماعی ،با تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و اعمال میزان حق بیمه ماده ()2۸
قانون به نسبت مزد ،حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی سیمانکاران بته میتزان  6درصتد ناختالص کتل
کارکرد بعالوه  0/6درصد بعنوان حق بیمه بیکاری ،جمعاً به میزان  6/6درصد ناخالص کتل کتارکرد متی باشتد کته
ذیحسابی ها مکوف می باشند از هر صورت وضعیت سیمانکار معادل  1/6درصتد بابتت حتق بیمته کارکنتان کستر و
معادل  5درصد نیز بابت حق بیمه و بیمه بیکاری سهم کارفرما از محل اعتبار طرح برداشت نموده و مبالغ م کور را
مجموعا به میزان  6/6درصد بالفاصوه به حساب سازمان واریز نمایند.
 )14نحوه احتساب حقبیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی مهندسان مشاور

در اجرای ماده ( )۳۸قانون و مصوبه مورخ  1۳64/07/14هیات محتترم وزیتران موضتوع تائیتد مصتوبات ( )129و
( )14۳شورای عالی تامین اجتماعی با تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و اعمال میزان حق بیمه متاده ()2۸
قانون به نسبت مزد ،حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهتای عمرانتی مهندستین مشتاور طبتق مصتوبات ( ،)129
( )14۳و( )2۳۸شورای عالی تامین اجتماعی به میزان  14درصد ناخالص کتل کتارکرد بعتالوه  1/6درصتد بعنتوان
حقبیمه بیکاری ،جمعاً به میزان  15/6درصد ناخالص کل کارکرد می باشد که ذیحسابی هتا مکوتف متی باشتند از
هرصورت حساب مهندا مشاور معادل  ۳/6درصد بابت حق بیمته کارکنتان کستر و معتادل  12درصتد نیتز بابتت
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حقبیمه و بیمه بیکاری سهم کارفرما از محل اعتبار طرح برداشت نموده و مبالغ م کور را مجموعا بته میتزان 15/6
درصد بالفاصوه به حساب سازمان واریز نمایند.
ت کر :قراردادهای مشاورهای مهندسان مشاور در شتعبه مربتوط بته محتل استتقرار دفتتر مرکتزی شترکت و ستایر
قراردادهای اجرایی در نزدیکترین شعبه به محل اجرای قرارداد متمرکز و مفاصاحساب هر قرارداد نیز به تفکیتک از
همان شعبه صادر میرردد.
 )15سایر موارد مربوط به قراردادهای مقاطعهکاری عمرانی (طرح تملک داراییهای سرمایهای(

 -15-1به موج

مصوبات شورای عالی تامیناجتماعی کویه قراردادهای مقاطعه کاری طرحهای مربوط به ستازمان

صنایع دفاع ،قراردادهای وستان قدارضوی در رابطه با طرح توسعه حریم ،قراردادهای تسطیح و ومادهسازی اراضی
وزارت مسکن و شهرسازی که اعتبار ونها از محل فرو

اراضی وماده به متقاضیان و اشخاص تامین رردیده باشتد،

قراردادهای ساختمانی منعقده فیمابین وزارت دفاع و سشتیبانی نیروهتای مستوح و ستازمان تتامیناجتمتاعی کته
براساا فهرست بهای سایه و ضوابط تیپ سازمان برنامه و بودجه منعقد شده باشد صرفنظتر از محتل اعتبتار طترح
های م کور از نظر احتساب حقبیمه مشمول مصوبات شماره ( )129و ( )14۳و ( )2۳۸شورایعالی تامین اجتماعی
خواهند بود.
-15-2وار ارندران طرح های عمرانی مکوف میباشند از هر صتورت وضتعیت سیمانکتار و صورتحستاب مهندستین
مشاور حق بیمه سهم کارکنان شاغل در قرارداد را کسر و سا برداشت حق بیمه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح ،
مبالغ م کور را مجموعا و بالفاصوه به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمایند.
 -15-۳طبق مصوبه شماره  4409مورخ  1۳66/5/1۸شورایعالی تامیناجتماعی در صورتیکه مقاطعهکاران مجری
قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی ،بخشی از اجرای عمویات موضوع سیمان را طبق قرارداد به مقاطعهکتار فرعتی
وار ار نمایند ،مشروط بر اینکه حقبیمه کویه صورت وضعیتهای مقاطعهکار اصوی تا تاری درخواست مفاصاحساب
مقاطعهکار فرعی سرداخت شده باشد وصول حقبیمه بابت قرارداد مقاطعهکار فرعی منتفی بوده و صدور مفاصاحساب
بدون محاسبه حقبیمه بالمانع است ،ضمنا با توجه به عدم مطالبه حقبیمه بابت کارکرد مقاطعهکار فرعی ،محاسبه
حقبیمه مقاطعهکار اصوی براساا کل ناخالص کارکرد صورت خواهد ررفت.
 -15-4در قراردادهای عمرانی چنانچه حقبیمته متعوقته وفتق صتورت وضتعیتهتای سیمتانکتار اصتوی و توستط
ذیحسابیها به حساب سازمان واریز رردد اخ لیست کارکنان سیمانکار اصوی و کارکنتان سیمتانکتاران فرعتی در
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مهوت مقرر بدون سرداخت حقبیمه مستتند بته صتورت متزد یتا حقتوق ،وفتق متاده ( )۳9قتانون تتامیناجتمتاعی
بالمانعاست.
 -15-5طبق بخشنامههای سازمان برنامه و بودجه ،قراردادهای مقاطعهکتاری ستاختمانی منعقتده بتر استاا رو
مترمربع زیر بنا و سرجمع که تمام یا قسمتی از اعتبارات ون از محل ردیفهای طرح تموک داراییهتای سترمایهای
دولت (عمرانی) تامین شده باشند بر اساا فهرست بهای سایته ستازمان برنامته و بودجته توقتی و از نظتر احتستاب
حقبیمه مشمول مصوبات شماره ( )129و ( )14۳و ( )2۳۸شورایعالی سازمان خواهد بود.
 -15-6ذیحسابی دستگاههای اجرایی موظف می باشند چکهای مربوطه به حق بیمه مکسوره از صورت وضتعیت
یا صورتحساب قراردادهای عمرانی مقاطعه کاران خود را با قید مشخصات قرارداد و مقاطعته کتار بته نزدیتکتترین
شعبه سازمان به محل استقرار ذیحسابی تحویل و رسید دریافت نمایند.
 -15-7در صورتیکه در ر شته در شع سازمان سهواً برای مبالغ م کور سرونده تشکیل و وصولی مربوط به ستایر
واحدها در حساب وصولیهای شعبه منظور و به دلیل خاتمه عمویات بیالن متالی امکتان صتدور اعالمیته بستتانکار
فراهم نباشد ،الزم است شعبه مبدا تایید وصول مبالغ اشاره شده با اخ رزار

موضوعی بترگ سرداختهتای وصتول

شده کویه سوابق و سرونده متشکوه به شعبه محل اجرای سروژه ارسال و حستاب سرداختتیهتای کاررتاه در سیستتم
مکانیزه شعبه مبدا صفر رردد و شعبه مقصد نیز سا از اخ تائیدیه ،مبالغ وصولی را بته حستاب بستتانکار منظتور
نموده بدیهی است در این رونه موارد نیاز به صدور اعالمیه بستانکار نخواهد بود.
 -15-۸امور مالی شع موظف میباشند برگ سرداخت موضوع بند (یک) را سا از کنترل اصل اعالمیه بستتانکار از
ردیف منوی عمویات باجه دریافت ،تایید و عمویات مالی مورد نیاز را انجام دهد.
 -15-9طبق توافقات به عمل ومده با وزارتین «اموراقتصادی ودارایتی» و «راه و شهرستازی» حتق بیمته کارکنتان
شاغل در قراردادهای عمرانی موضوع مصوبات 129و14۳و 2۳۸شورایعالی تامین اجتماعی به منظور دریافت لیستت
کارکنان  ،ارایه خدمات قانونی به بیمه شدران و صدور مفاصا حساب به شرح بندهای وتی با اولویت سرداخت نقتدی
از طریق ارائه اسنادخزانه اسالمی صورت می ریرد و اداره کل امور مالی با همکاری ادارات کل وصول حتق بیمته و
استان ذیربط طبق تفویض اختیارات صورت ررفته موظف می باشند نسبت به صدور اعالمیه بستانکار معادل مبتالغ
مندرج در اسناد خزانه اسالمی اقدام نمایند.
 -15-10در خصوص قراردادهای عمرانی حائز شرایط محاسبه ،طبق بند (هت) تبصره  5ماده واحتده قتانون بودجته
 1۳95کل کشور و بنتد (ت) متاده ( )1ویتین نامته اجرایتی شتماره  ۳۸46۳متورخ  1۳95/4/2و مصتوبات بعتدی
هیاتوزیران و بند ( )2جوسه شماره  1712مورخ  1۳95/7/24هیات مدیره سازمان ،با توجه به فاقد حفتظ قتدرت
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خرید بودن اسناد م کور مشمول مطالبه جرائم سرداخت حق بیمه به میزان  2درصد ماهانه تا سررسید اسناد خزانه
اسالمی خواهد بود و برابر تبصره ( )2ماده ( ) ۳مصوبه شماره  94141مورخ  1۳97/7/17هیتاتوزیتران و بنتد ()1
جوسه شماره  1616مورخ  1۳97/4/2۳هیات مدیره ،اسناد دارای حفتظ قتدرت خریتد منحصترا از مطالبته جترایم
تاخیرسرداخت حقبیمه م کور معافمیباشند.
بخش دوم :قراردادهای مقاطعهکاری غیرعمرانی

اجرای مواد ( )۳۸و ( )41قانون و مصوبه مورخ  1۳70/1/24شورایعالی تامیناجتماعی موج حفظ و صیانت
از حقوق کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه کاری و تقویت انگیزه مقاطعهکاران جهت معرفی کارکنان شاغل بته
سازمان ،ارایه صورت مزد و حقوق بیمهشدران و بروورد تقریبی از مبوغ حقبیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد به
عنوان هزینه سربار به قیمت تمام شده و مشارکت غیرمستقیم وار ارندرانکار در سرداخت حقبیمه کارکنان شتاغل
در قراردادهای م کور بدون ایجاد هر رونه چال
شرایط اشاره شده در بخ

برای مقاطعهکاران جهت کویته قراردادهتای مقاطعتهکتاری فاقتد

طرحهای تموک دارایی سرمایهای (عمرانی) کته تحتت عنتوان قراردادهتای غیرعمرانتی

شناخته میشوند می باشد ،در این بخ

نیز با تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و اعمال میتزان حتق بیمته

ماده ( )2۸قانون به نسبت مزد ،حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مورد اجرای سیمانکاران تعیتین رردیتده و
تسهیالت مناسبی را در تعیین تکویف سیمتانکتاران ،میتزان حتقبیمته متعوقته و صتدور مفاصاحستاب سیمانکتاران
فراهمووردهاست.
 )16نحوه احتساب حقبیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیر عمرانی مشاورهای

قراردادهای مشاوره ای مهندسین مشاور در شتعبه مربتوط بته دفتتر مرکتزی شترکت و ستایر قراردادهتای اجرایتی
مهندسین فوق در نزدیکترین شعبه به محل اجرا متمرکز و مفاصاحساب هر قرارداد نیز به تفکیک از همتان شتعبه
صادر می رردد و نحوه اقدام در خصوص قراردادهای تیپ مهندسان مشاور بتا لحتاظ موضتوع عمویتات قراردادهتای
مورداجرا به شرح ذیل میباشد:
 -16-1قراردادهای با موضوع «نقشهبرداری»  70درصد ناخالص کارکرد معادل مکانیکی توقی و حقبیمه مربوطه به
ماخ  7درصد و ۳0درصد کارکرد دستمزدی محسوب و حقبیمه متعوقه به ماخ 15درصد محاسبه میرردد
 -16-2قراردادهای با موضوع «خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصتالح»  60درصتد ناختالص کتارکرد معتادل
مکانیکی توقی و حقبیمه مربوطه به ماخ  7درصد و 40درصد کارکرد دستمزدی محسوب و حقبیمته متعوقته بته
ماخ 15درصد محاسبه میرردد.
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 -16-۳قراردادهای با موضوع «طراحی»  60درصد ناخالص کارکرد معادل مکانیکی توقتی و حتقبیمته مربوطته بته
ماخ  7درصد و  40درصد کارکرد دستمزدی محسوب و حقبیمه متعوقه به ماخ  15درصد محاسبه میرردد.
 -16-4قراردادهای با موضوع «نظارت عالیه و کارراهی» 20درصد ناخالص کارکرد معادل مکانیکی توقی و حقبیمه
مربوطه به ماخ  7درصد و  ۸0درصد کارکرد دستمزدی محسوب و حق بیمه به ماخ 15درصد محاسبه میرردد.
 -16-5چنانچه موضوع عمویات قرارداد «ترکیبی از موارد فوق» بوده و ناخالص کتارکرد هتر موضتوع بته تفکیتک
در متن اولیه قرارداد و رواهی نهایی وار ارندهکار درج شده باشد ،حقبیمه به تفکیک هر موضتوع برابتر متواردفتوق
قابل محاسبه خواهد بود و در صورت عدم تفکیک  ،حقبیمه برابر بند ( )14-6محاسبه میرردد.
 -16-6درخصوص سایر قراردادهای تیپ مهندسان مشتاورهای از جموته «ختدمات متدیریت طترح ،بهترهبترداری و
نگهداری» محاسبات حقبیمه نسبت به کل ناخالص کارکرد به ماخ 15درصد خواهد بود.
 )17نحوه احتساب حقبیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیرعمرانی اجرایی

 -17-1برابر مصوبه مورخ 1۳70/1/24شورایعالی تامیناجتماعی در قراردادهای غیر عمرانی اجرایی در صورتیکته
تهیه وتامین کویه مصالح به عهده و هزینه مقاطعهکار باشد حقبیمه کارکنان شاغل مقطوعا با اعمال ماخ 7درصتد
نسبت به کل ناخالص کارکرد محاسبه خواهد شد.
 -17-2حقبیمه قراردادهای دستمزدی ،خدماتی غیرمکانیکی و نیز قراردادهایی که تهیه تمامی مصالح و یا ماشین-
والت به عهده وار ارندهکار است طبق ماده یک مصوبه م کور به ماخ  15درصد ناخالص کارکرد میباشد.
 -17-۳حقبیمه قراردادهایی که در اجرای ون ها تهیه مصالح مصرفی کال به عهده و هزینته سیمتانکتار باشتد و یتا
موضوع قرارداد منحصرا ارایه خدمات بوده و یا در اجرای کار نیازی به مصالح نباشد و نوع کار ایجاب نماید کته کتل
کار به صورت مکانیکی انجام س یرد طبق ماده دو مصوبه فوق به میزان  7درصد ناخالص کارکرد میباشد.
 -17-4طبق تبصره ذیل ماده دو مصوبه متورخ 1۳70/1/24شتورایعتالی تتامیناجتمتاعی قیمتت تجهیزاتتی کته
سیمانکار از طریق رشای

اعتبار اسنادی از خارج کشور خریداری مینماید مشمول کستر حتقبیمته نمتیباشتد و

سیمانکاران مکوف میباشند جهت احراز خرید تجهیزات نسبت به ارایه مدارک از جموه  :فاکتور یتا ستیاهه تجتاری
( ،)Commercial Invoiceاعالمیه تامین ارز ،سروانه ارزیابی (برگ سبز رمرکی) یا سروانه ارزیابی الکترونیکی ،رواهی
ورود کاال به منطقه ویژه اقتصادی یا مناطق وزاد ،که به تایید وار ارندهکار رسیده باشتد ،بته شتعبه مربوطته اقتدام
نماید ،تمام یا قسمتی از این مدارک که به نام سیمانکار یا وار ارندهکار باشد میتواند جهت احتراز موضتوع کفایتت
الزم را داشته باشد .ضمنا ماشینوالت و تجهیزاتی که به صورت عبور موقت بته کشتور وارد و ستا از اتمتام کتار از
کشور خارج میشود و همچنین مصالح مصرفی خارجی مشمول این بند نمیباشد.
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 -17-5در مواردی که تهیه قسمتی از مصالح به عهده و هزینه سیمانکار و قسمتی به عهده و هزینه وار ارنتدهکتار
باشد ،ارز

ریالی مصالح وار ار شده به سیمانکار به کل ناخالص کارکرد افزوده میشود و ستپا حتقبیمته طبتق

ماده سه مصوبه یادشده به ماخ  7درصد محاسبه میرردد  ،ضمنا مفاصاحستاب قترارداد بتر مبنتای کتل کتارکرد
سیمانکار صادر خواهد شد.
تذکر :1چنانچه وار ارندهکار از اعالم ارز

ریالی مصالح وار ارشده خودداری نماید طبق ماده سه مصوبه فوقال کر

حقبیمه قرارداد به ماخ  15درصد ناخالص کارکرد سیمانکار محاسبه و وصول خواهد شد.
 -17-6در مواردیکه موضوع قرارداد منحصرا ارایه خدمات بوده و یا در اجرای کار نیازی به مصالح نباشد و نوع کار
ایجاب نماید بخشی از کار با استفاده از ماشین والت مکانیکی متعوق به سیمتان کتار برعهتده و هزینته سیمتانکتار و
قسمتی به صورت غیرمکانیکی انجام ریرد در این حالت طبق ماده چهتار مصتوبه متورخ 1۳70/1/24حتقبیمته بته
نسبت کارکرد مکانیکی به ماخ  7درصد و نسبت به کارکرد غیرمکانیکی به ماخ  15درصد محاسبه میرردد.
 -17-7چنانچه ماشینوالت مکانیکی توسط وار ارندهکار تهیه و بدون دریافت کرایه در اختیار سیمانکار قرار ریترد
در این حالت با توجه به دستمزدی بودن کار حقبیمه کال به ماخ  15درصد محاسبه خواهد شد.
 -17-۸در قراردادهایی که تمام یا قسمتی از کارکرد به صورت ارزی سرداخت میرردد حقبیمه بخ

ارزی کارکرد

سیمانکار طبق نرخ تسعیر ارز مندرج در قرارداد مبنای محاسبه خواهد بود  .بدیهی است درصورت عدم ستی بینتی
نرخ تسعیر ارز در قرارداد و عدم امکان اعالم معادل ریالی ون توسط وار ارنده کار  ،میانگین نرخ ارز بتا لحتاظ دوره
اجرای قرارداد می بایست از سایت بانک مرکزی جمهوریاسالمی ایران اخ و مبنای محاسبه حقبیمه قرار ریترد و
در زمان صدور رواهی موضوع ماده ( )۳۸قانون تامیناجتماعی ،عین مبالغ ارزی در متن مفاصاحساب درج رردد.
 -17-9قیمت مصالح انحصاری و اختصاصی درقراردادهای وسانسور و تاسیسات ،وهنوالت در قراردادهای سولهسازی
که تهیه ون در اختیار وار ارندرانکار است ،سارچه در قراردادهای دوخت و دوز ،وسفالت در قراردادهای جادهستازی
و وسفالتکاری ،موکت و کفسو

و کابینت در قراردادهای مربوطه در صورتی که توسط کارفرما تهیه و بته صتورت

رایگان به سیمانکار تحویل شود به عنوان مصالح وار اری توقی نشده و قیمت ونها به کل کارکرد اضافه نمیرردد.
بخش سوم :سایر موارد مربوط به قراردادهای غیرعمرانی

در اجراتی قوانین ،مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی ،هیات امنای سازمان تامیناجتماعی وصتندوق هتای تابعته،
هیاتمدیره سازمان ،توافقات صورت ررفته و لزوم استفاده از ماشینوالت و تجهیزات مکانیکی در برخی از قراردادها،
حتتقبیمتته کارکنتتان شتتاغل در چهتتارچوب قتتوانین و مقتتررات مربوطتته بتته شتترح ذیتتل متتورد محاستتبه و مطالبتته
قرارخواهدررفت:
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 قراردادهای بنیاد مسکن انقالباسالمی. قراردادهای کوید دردست  PCیا  EPCدر سروژه های مخابراتی شرکتهای مخابرات و ارتباطات سیار قراردادهای  PC, EPCبرخی شرکتهای دولتی. قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز. قراردادهای تنظیفات ساختمانهای اداری ،تجاری ،بیمارستانها ،مراکز وموزشی ونگهداری تاسیسات و محوطه ون قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی. قراردادهای حمل و نقل بار و مسافر. قراردادهای باطوه برداری ،استخراج و تحویل مواد معدنی. قراردادهای بازاریابی و ج ب سیامهای بازررانی. قراردادهای حمل و نقل ریوی. قراردادهای فضای تبویواتی. قراردادهای خدمات دریایی قراردادهای خن کاری در بنادر. قراردادهای اجرایی ژئوتکنیک سیمانکاران )18قراردادهای بنیاد مسکن انقالب اسالمی

طبق تبصره ذیل ماده ش

مصوبه مورخ  1۳70/1/24شورایعالی تامیناجتمتاعی حتقبیمته قراردادهتای منعقتده

مقاطعه کاران با بنیاد مسکن انقالباسالمی یک درصد کمتر از درصدهای قید شده در مواد یک و دو مصوبه م کور
تعیین شده است  ،ل ا ماخ احتساب حقبیمه قراردادهای مشاورهای فوق مقطوعاً به میزان  14درصتد و حتقبیمته
قراردادهای اجرایی مقطوعاً به میزان  6درصد میباشد.
 )19قراردادهای کلید دردست  PCیا  EPCدر پروژه های مخابراتی شرکتهای مخابرات و ارتباطات سیار

برابرتفاهم نامه شماره  5020/10472مورخ 1۳۸۸/2/19فیمابین سازمان و شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات سیار
نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای م کور در صورتی که عمویات اجرا وخدمات (حمتل ونصت )
توام با خرید تجهیزات به صورت یکجا در قال یک قرارداد واحد به عهده سیمانکار باشد و مبوتغ تجهیتزات و متواد
غیر از مصالح مصرفی به تفکیک از کارکرد خدمات ،اجرا و قیمت مصالح مصرفی در متن اولیته قترارداد درج رتردد
دراین صورت معادل هشت درصد از کارکرد بخ

تهیه تجهیزات( انحصاری) بابت هزینههای جانبی خرید منظتور و
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حقبیمه متعوقه وفق ماده اول مصوبه مورخ  1۳70/1/24به ماخ  15درصد محاستبه و متابقی مبوتغ تجهیتزات از
محاسبات حقبیمه معاف و در خصوص کارکرد بخ

خدمات ،اجرا و مواد مصرفی شامل (قیر ،سیمان ،وجتر ،ماسته

و )...حس مورد و برابر ماده چهار مصوبه مورخ  1۳70/1/24شورایعالی تامیناجتماعی به شرح ذیل میباشد:
 -19-1در عمویات کابلکشی ارتباطی فیبرنوری و نص

و اجرای تجهیزات شامل انواع ترمینالهتا ()ICD-ODC

انواع فیوز و ترمینالها  ،انواع سویچهای مخابراتی و دیتا (سیار و ثابت) ،انواع راک ( )OCDFو تجهیتزات مربوطته،
انواع تجهیزات  ،ACCESSانواع سستهای برق ،انواع ترانا و تابوو برق ،انواع باطری ،انواع یک سو کننده (+UPS
مولدهای برق) ،انواع دیزل ،انواع خازن ،انتواع  ، M.D.Fکتولر استپویت ( 24000و  1۸000دارای رتارانتی) ،انتواع
کانکا و انواع کابل نوری با لحاظ نحوه اجرای موضوع عمویات و ماشینوالت مورد نیاز ،نسبت به  90درصد ناخالص
کارکرد سیمانکار به ماخ  7درصد و نسبت به  10درصد کارکرد سیمانکار حقبیمه به ماخ  15درصد محاستبه و
مطالبه میرردد.
 -19-2در عمویات اجرایی شامل کابلکشی (هوایی ،خاکی و کانالی) مفصلبندی ،کابتلبررتردان ،انتواع لولتههتای
( P.V.Cخم و رالوانیزه) ،انواع ساب داکت ،انواع کابل مخابراتی (زمینی ،هوایی و انواع فیبر نوری ،مهاردار و کابتل
برق) ،انواع صندوق ( ONUبا کویه متعوقات و کافو با کویه متعوقات) ،انواع تیر فوزی ،انواع ترمینالهای مختابراتی،
انواع کنتاکتور (ماژول -عدسی) ،انواع سست ( 10الی 200زوجی) ،انواع مفصل (خاکی ،حرارتی ،هتوایی و نتوری) بتا
توجه به ماشینوالت مورد نیاز و مصالح غیرانحصاری مصرفی مورد تعهد سیمانکار ،کابل بررردان ،نص سست ،نص
روک  ،سدبندی و حفاری با توجه به ماشینوالت مورد نیاز ،حقبیمه نسبت به  70درصد ناخالص کارکرد سیمانکار
با اعمال ماخ  7درصد و نسبت به ۳0درصد مابقی کارکرد حقبیمه به ماخ  15درصد محاسبه و مطالبه می رردد.
 -19-۳در عمویات نگهداری و نص انواع لدر ،کپسول وت نشانی ( ،)KG-CO2انواع دکتل و ونتتن ،انتواع رادیتو،
نگهداری سویچ ،شبکه کابل هوایی  BTSتوفن های همگانی ،نص

دکل ،نگهتداری مراکتز مختابراتی ،ستیمکشتی،

نوسازی ،نگهداری شبکه کابل هوایی با لحاظ نوع کار و ماشینوالت مورد نیاز ،نسبت به  50درصد ناخالص کتارکرد
سیمانکار به ماخ  7درصد و نسبت به  50درصد مابقی کارکرد به ماخ  15درصد محاسبه و مطالبه میرردد.
 )20قراردادهای EPCو  PCبرخی شرکتهای دولتی

در قراردادهای منعقده بین شرکت موی راز ایران در سروژههای رازرسانی ،قیمت مصالح اختصاصی و تجهیزات شامل
لوله و اتصاالت فوالدی و سویاتیون و شیروالت مخصوص رازرستانی ،مصتالح و متواد عتایقکتاری ،عکتابترداری از
جو ها و حفاظت کاتدیک ،نوار زرد اخطار ،الکتترود مخصتوص ستروژههتای رازرستانی ،دستتگاههتا و تجهیتزات و
متعوقات صنعتی ایستگاههای ورودی شهری داخل شهری و قطعات و تجهیزات انشعابات از قبیل کنتور و رروالتور و
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در قراردادهای شرکت توانیر و شرکتهای برق منطقهای در سروژههای انتقال نیرو (برقرسانی) و قراردادهای شرکت
وب و فاضالب کشور در سروژههای تصفیهخانه و تومبهخانه با مقاطعهکاران طرف قرارداد چنانچه عمویات ستاخت یتا
خرید تجهیزات توام با اجرا و حمل و نص به صورت کوید در دست و خرید کاال اختصاصی ،تجهیزات و اجترا باشتد
وار ارندهکار موظف است یک قرارداد واحد با سیمانکار منعقد و در متن اولیه قرارداد مبوغ قرارداد به تفکیک قیمت
مصالح اختصاصی ،تجهیزات ،کارکرد اجرا درج و در صورت کارکردهای موقت ،قطعی و رواهی نهایی وار ارنتدهکتار
نیز بر همان مبنا و حداکثر تا  25درصد افزای

و یا کاه

نسبت به مبوغ اولیه مندرج در قرارداد سرداخت رردد با

ارایه فهرست مبوغ مصالح اختصاصی و تجهیزات حداکثر تا درصد م کور از محاسبه حقبیمه معاف و حقبیمه سایر
اقالم قرارداد با توجه به مصوبه مورخ  1۳70/1/24شتورایعتالی تتامیناجتمتاعی بته ترتیت زیتر متیباشتد ضتمنا
درصورتیکه قرارداد حایز شرایط فوق نباشد حقبیمه برابر سایر مفاد این بخشنامه محاسبه و مطالبه میرردد.
 -20-1حقبیمه قراردادهای رازرسانی شامل سروژههای خطوط انتقال بینشهری و کمربنتدی شتهرها ،رتازرستانی
شهری ،رازرسانی به روستاها و صنایع و شرکتهای صنعتی با اعمال ماخ  7درصد نسبت به کل ناختالص کتارکرد
اجرا و خدمات محاسبه میرردد.
 -20-2حقبیمه قراردادهای نص انشعابات و عومک معادل  70درصد ناخالص کارکرد اجرا و خدمات بابت کتارکرد
مکانیکی و با مصالح توقی و با اعمال ماخ  7درصد و نسبت به  ۳0درصد باقی مانده کارکرد ،حتقبیمته بتا اعمتال
ماخ  15درصد محاسبه میرردد.
 -20-۳حقبیمه قراردادهایی که منحصرا نص کنتور و ررالتور باشد بتا اعمتال ماخت  15درصتد نستبت بته کتل
ناخالص کارکرد اجرا و نص محاسبه میرردد.
 -20-4حقبیمه قراردادهای خطوط انتقال نیرو معادل  75درصتد ناختالص «کتارکرد اجترا و ختدمات» بته عنتوان
کارکرد مکانیکی و با مصالح محسوب و با اعمال ماخ  7درصد و نسبت به  25درصد باقی مانده کارکرد حقبیمه با
اعمال ماخ  15درصد محاسبه و مطالبه میرردد.
 -20-5حقبیمه قراردادهای نص

و راهاندازی سستهای انتقال نیرو معادل  ۸0درصد از ناختالص «کتارکرد اجترا و

خدمات» کارکرد مکانیکی و با مصالح توقی و با اعمال ماخ  7درصد و نستبت بته  20درصتد بتاقی مانتده کتارکرد
حقبیمه با اعمال ماخ  15درصد محاسبه میرردد.
 -20-6حقبیمه بخ

و وزمای

طراحی و مهندسی ،نص و وموز

و راهاندازی تصفیهخانه و تومبهخانه و نظتارت

بتتر بهتترهبتترداری و ...بتتا اعمتتال ماختت  15درصتتد نستتبت بتته کتتل ناختتالص کتتارکرد محاستتبه متتیرتتردد.

20

سازمان تأمیناجتماعی
مدریاعال

بسمه تعالی

شماره:

وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی

اترخی:
ويپست:

«بخشنامه تنقیح و تلخیص مقاطعه کاران»

 )21قراردادهای خدمات شهری (نظافتی ،جمع آوری و حمل پسماند) و نگهداری فضای سبز

برابر بررسیهای به عملومده و لزوم استفاده از بعضتی وستایل نقویته و ابتزاروالت مکتانیکی و تهیته ون توستط
سیمانکار در این رونه قراردادها  ،حداکثر تا  70درصد مبوغ ناخالص کارکرد مکانیکی محسوب و حقبیمه با اعمال
ماخ  7درصدو نسبت به  ۳0درصد مانده کارکرد حق بیمه با اعمال ماخ 15درصد محاسبه و مطالبه می رردد.
 )22قراردادهای تنظیفات ساختمانهای اداری ،تجاری ،بیمارستانها ،مراکز آموزشیی و  ...نگهیداری تاسیسیات و
محوطه آنها

در قراردادهای م کور با توجه به اینکه قسمتی از مبالغ سرداختی به سیمانکاران بابتت تتامین ابتزار و ماشتینوالت
جهت نظافت و رفت و روب و نگهداری تاسیسات میباشد درصورت احراز مرات  ،معادل  25درصد ناخالص کارکرد
مکانیکی محسوب و حقبیمه با اعمال ماخ  7درصد و  75درصد مانتده کتارکرد ،دستتمزدی منظتور و حتقبیمته
مربوطه با اعمال ماخ  15درصد محاسبه و مطالبه میرردد.
 )23قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی

 -2۳-1با توجه به بند چهار مصوبه هفتاد و هفتمین جوسه متورخ 1۳96/10/20هیتات امنتای تتامین اجتمتاعی و
صندوق های تابعه  ،حقبیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد به صورت کامل توسط رانندرانی
صورت میریرد که حقبیمه خود را طبق قانون بیمههای اجتماعی رانندران حمل و نقل بار و مسافر مصوب متورخ
 1۳79/2/1۸راساً سرداخت مینمایند ،به میزان  4درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمهبیکاری متعوقه (معادل هفتت
سی و ششم حقبیمه) میباشد.
 -2۳-2سرداخت حقبیمه توسط رانندران خود مالک به منزله ارسال لیست بتوده و متیبایستت از مطالبته جریمته
تاخیر تادیه یا عدم ارسال لیست از مقاطعهکار خودداری رردد.
 -2۳-۳رانندرانی که در کارراهها و موسسات مشمول قانون تامیناجتماعی اشتوال داشتته و از کارفرمتا متزد و یتا
حقوق دریافت مینمایند خارج از شمول قانون بیمههایاجتماعی رانندران بوده و کارفرمایان ونان مکوف متیباشتند
طبق مواد ( )2۸و ( )۳6و با رعایت ماده ( )۳9قانون تامیناجتماعی و وییننامهاجرایی مربوطته ،لیستت و حتقبیمته
ونان را همانند سایر کارکنان خود کماکان به سازمان ارسال و سرداخت نمایند.
 -2۳-4حقبیمه ون بخ

از کارکرد مقاطعته کتاران حمتل و نقتل متواد نفتتی کته توستط راننتدران در استتخدام

انجاممیریرد ،برابر ماده دو مصوبه مورخ  1۳70/1/24شورایعالی تامیناجتماعی با اعمال ماخ 7درصد محاستبه و
مطالبه میرردد.
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 )24قراردادهای حمل و نقل بار و کاال بین شهری  --جابجایی مسافر بین شهری و درون شهری

 -24-1با توجه به دادنامه شماره  219مورخ  1۳96/10/09هیات تخصصتی بیمته ،کتار و تتامین اجتمتاعی دیتوان
عدالتاداری و طبق بند ( )11متصوبته شتماره  ۸5متورخ  1۳97/10/19هیتات امنتای ستازمان تتامیناجتمتاعی و
صندوق هایی تابعه ،ون بخ

از کارکرد سیمانکتاران قراردادهتای حمتل و نقتل بتار و مستافر کته درون راننتدران

خودمالک بخشی از عمویات موضوع قرارداد را انجام و حقبیمه خود را راساً بر اساا قانون بیمتهاجتمتاعی حمتل و
نقل بار و مسافر سرداخت مینمایند و موضوع قرارداد منحصراً حمل و نقل بار و کاال بینشهری بدونلحتاظ کتارکرد
بارریری -انبارداری -جابهجایی و سایر اموری که در حمل و نقل مدخویت ندارد ،به ماخ  4درصد ناخالص کتارکرد
به اضافه بیمهبیکاری متعوقه (معادل هفت سی و ششم حقبیمه) و حق بیمه کویه قراردادهتای جابتهجتایی مستافر
درونشهری و بینشهری به ماخ  5درصد ناخالص کارکرد به عالوه حقبیمه بیکاری متعوقه (معادل هفتت چهتل و
سنجم حقبیمه) می باشد.
 -24-2حق بیمه ون بخ

از کارکرد مربوط به بارریری ،انبارداری ،جابهجایی و سایر امتوری کته در حمتل و نقتل

دخالت ندارند وفق مصوبه مورخ  1۳70/1/24شورایعالی تامیناجتماعی محاسبه و مطالبه میرردد.
 )24-۳سرداخت حقبیمه توسط رانندران م کور طبق بند  22-1به منزله ارسال لیست متیباشتد و متیبایستت از
مطالبه جریمه تاخیر تادیه یا عدم ارسال لیست از مقاطعهکار خودداری رردد.
 )24-4رانندرانی که در کارراهها و موسسات مشمول قانون تامیناجتماعی اشتتوال داشتته و از کارفرمتا متزد و یتا
حقوق دریافت مینمایند از شمول قانون بیمههای اجتماعی رانندران خارج بوده و کارفرمایان ونان مکوف میباشتند
طبق مواد ( )2۸و ( )۳6و با رعایت ماده ( )۳9قانون تامیناجتماعی و وییننامه اجرایی مربوطه ،لیستت و حتقبیمته
ونان را همانند سایر کارکنان خود کماکان به سازمان ارسال و سرداخت نمایند.
 )25قراردادهای باطله برداری ،استخراج و تحویل مواد معدنی

ورایعالی تتامین اجتمتاعی در قراردادهتای باطوتهبترداری،
طبق بند ( )5مصوبه شماره  ۳57مورخ 1۳۸6/11/20ش 
استخراج و تحویل موادمعدنی در معادن سنگ وهنِ (چادر موو ،چوارت ،مرکتزی ،رتلرهتر) ،متاِ (اهتر ،میتدوک،
سرچشمه) سرب و رویِ (انگوران ،مهدی وباد ،کالسیمین) چنانچه تامین و نگهداری ماشینوالت و تجهیزات سنگین
مورد نیاز از قبیل شاول ،دامپتراکت ،دستگاههای حفاری و همچنین مصالح اختصاصی مانند دینامیت و ونفو ب هعهده
و هزینه سیمانکار باشد ،با اعمال میزان حق بیمه مقرر در ماده ( )2۸قانون به نسبت مزد از کل کارانجام یافته ،حق
بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای م کور به ماخ  4/5درصد ناخالص کارکرد محاسبه و مطالبه میرردد.
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 )26قراردادهای بازاریابی و جذب پیامهای بازرگانی

در قراردادهای بازاریابی و ج ب سیامهای بازررانی که از صدا و سیمای جمهوری اسالمیایتران سخت
قسمتی از دریافتی سیمانکار بابت امتیاز سخ

متیرتردد و

به صدا وسیما می باشد ل ا با توجه به اینکه کویه هزینههای مربوط به

تهیه تیزر به عهده مقاطعهکار است  ،حداقل سهم سیمانکار 1۳/6درصد ناخالص کارکرد تعیین و حقبیمه نسبت بته
سهم م کور با اعمال ماخ  7درصد محاسبه و مطالبه میرردد .بدیهی است صدور مفاصاحساب به میتزان ناختالص
کل کارکرد خواهد بود.
 )27قراردادهای حمل و نقل ریلی

در قراردادهای حمل و نقل ریوی که مقاطعه کاران با وار ارندران کار منعقد می نمایند با توجه به اینکه  60الی۸0
درصد از دریافتی  ،توسط مقاطعه کار بابت استفاده از امکانات ریوی و نیروی کششی به شرکت راه وهتن جمهتوری
اسالمی ایران سرداخت می رردد با تایید راهوهن سا از کسر ستهم مت کور حتقبیمته کارکنتان شتاغل در قترارداد
نسبتبه مانده سهم سیمانکار با اعمال ماخ  7درصد محاسبه و مطالبه می رردد ،بدیهی است صدور مفاصاحستاب
به میزان ناخالص کل کارکرد خواهد بود.
الزم به ذکر است در قراردادهای منعقده فیمابین شرکت راهوهن بهعنوان وار ارندهکار با سایر سیمانکاران محاسبه
حقبیمه میبایست نسبت به کل ناخالص کارکرد با رعایت سایر مفاد این بخشنامه صورت س یرد.
 )28قراردادهای مقاطعهکاری فضای تبلیغاتی

برابر بررسیهای بهعمل ومده از قراردادهای منعقده با موضوع « اجاره ،چاپ ،طراحی ،نص  ،اجرا ،نگهداری و تامین
روشنایی بیوبوردهای تبویواتی» و با توجه به اینکه سیمانکاران م کور تا هشتاد درصد از مبوغ دریافتی را بابت اجاره
بیوبوردهای تبویواتی درسطح شهر و یا جادههای بینشهری به شهرداریها یا سازمانهای زیباسازی شهر و همچنین
وزارت مسکن و شهرسازی سرداخت می نمایند ،حداکثر تا هشتاد درصد از کارکرد مقاطه کار از مطالبته حتق بیمته
معاف و حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد نسبت به بیست درصد از مانده ناخالص کارکرد با اعمال ماخ 15درصد
محاسبه و مطالبه می رردد .بدیهیاست صدور مفاصاحساب به میزان ناخالص کل کارکرد خواهد بود.
 )29قراردادهای خدمات دریایی
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 -29-1در قراردادهای وار اری کشتی به همراه خدمه مورد نیاز ،معادل ۸0درصد کارکرد به عنوان اجاره از شتمول
کسر حقبیمه معاف و حق بیمه کارکنان شاغل نسبت به 20درصد ناخالص کارکرد به عنوان هزینه اجرا محستوب و
با اعمال ماخ 15درصد محاسبه ومطالبه میرردد .
 -29-2در قراردادهایی که کشتی متعوق به وار ارندهکار است و موضوع عمویات ونها راهبری به همراه نگهداری و
تعمیرات کشتی بوده و تهیه تجهیزات ،مصتالح مصترفی ،ستوخت ،روغتن و  ...بتهعهتده و هزینته سیمتانکتار باشتد
معادل70درصد ناخالص کارکرد مکانیکی محسوب و حقبیمه با اعمال ماخ  7درصد و ۳0درصد باقی مانده کارکرد
به عنوان کارکرد دستمزدی توقی و حقبیمه ون با اعمال ماخ 15درصد محاسبه و مطالبه میرردد.
 -29-۳حقبیمه قراردادهایی که موضوع ون صرفاً تامین نیروی انسانی باشد حقبیمه کارکنان شاغل با اعمال ماخ
15درصد محاسبه و مطالبه خواهدشد.
 )30قراردادهای عملیات خنکاری در بنادر

با توجه به نحوه عمویات تخویه و بارریری محموالت از ختن کشتتی هتا در بنتادر کشتور و بررستی ،بازدیتد و
رزار های کارشناسی به عمل ومده و لزوم بازنگری بهدلیل استفاده از تجهیزات مکانیکی و ماشینوالت در عمویات
م کور ،حقبیمه کارکنان شاغل در اینرونه قراردادها طبق بند  4مصتوبه 1۳70/1/24شتورایعالی تتامیناجتمتاعی
نسبت به کارکرد غیرمکانیکی طبق ماده یک مصوبه م کور و نسبت به کارکرد مکانیکی طبق متاده دو مصتوبه یتاد
شده و درصورت عدم اعالم درصد مکانیکی توسط وار ارنده کار20 ،درصد ناخالص کارکرد عمویتات ختم کتاری بتا
اعمال ماخ 15درصد و۸0درصد باقی مانده کارکرد فوق با اعمال ماخ 7درصد محاسبه و مطالبه می رردد.
 )31نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای اجرایی ژِئو تکنیک پیمانکاران

حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهایی که با موضوع «عمویات اجرایی ژئوتکنیک» منعقد میرردد ،بتا توجته بته
لزوم استفاده از ماشینوالت در این رونه قراردادها و استقرار کارکنان درمحل اجرای سیمان ،طبق متاده دوم مصتوبه
مورخ  1۳70/1/24با اعمال ماخ  7درصد محاسبه و مطالبه و سرونده امر در نزدیکتترین شتعبه بته محتل اجترای
سیمان تشکیل میرردد.
 )32نحوه احتساب  3درصد بیمه بیکاری کارکنان شاغل در قراردادهای غیر عمرانی

در کویه حاالت قراردادهای غیرعمرانی با توجه به ماخ حق بیمه موضوع ماده  2۸قانون تامیناجتماعی و نرخ بیمه
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بیکاری مندرج در قانون بیمه بیکاری مصوب مورخ  69/6/26مجوا شورای استالمی معتادل یتک نهتم حتقبیمته
محاسبهشده میباشد.
بخش چهارم :حاالت خاص قراردادهای غیرعمرانی که صدور مفاصاحساب بر اساس لیست و بازرسی میباشد

با توجه به مصوبه مورخ  1۳7۳/9/7شورایعالی تامین اجتماعی و قوانین مصوب مجوا شورای اسالمی و ماده ()40
قانون رفع موانع تولید رقابتس یر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب مورخ  »1۳94/2/1و « ماده ( )11قانون حداکثر
استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی» مصوب  1۳9۸/2/15مجوتا شتورای استالمی،
ضمن یاد ووری اصل «تبعیت قراردادها از قوانین زمان انعقاد قرارداد» حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای ذیتل
که عمویات اجرایی ون در کارراه ثابت متعوق به سیمانکار و توسط کارکنان شاغل در همان کارراه انجتام متیریترد
براساا لیست و بازرسی محاسبه و چنانچه مقاطعه کار طبق محتویات سرونتده مطالبتاتی کاررتاهی و دفترمرکتزی
فاقد هررونه بدهی باشد مفاصاحساب مربوطه ظرف یک روز کاری با درج این موضوع که صادر میرردد.
 قراردادهای مقاطعهکاری دارای کارراه ثابت صنعتی ،خدمات تولیدی ،خدماتی ،تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت. قراردادهای فنووری اطالعات و ارتباطات. قراردادهای مشاوره مدیریت -قراردادهای شرکتهای دان

بنیان.

 قراردادهای منعقده با دفاتر سیشخوان خدمات دولت. قراردادهای کاررزاریهای رسمی سازمان تامیناجتماعی. قراردادهای برونسپاری خدمات نوین مراقبتهای اولیه(سایگاه سالمت) قراردادهای نمایندری شرکتهای بیمه -قراردادهای نمایندری فرو

بویط شرکتهای حمل ونقل هوایی ،ریوی و زمینی

 قراردادهای حسابرسی قراردادهای شرکتهای تامین سرمایه قراردادهای هواسیمایی و بالگردی. قراردادهای اعطای امتیاز نمایندری فروشگاههای زنجیره ای -قراردادهای فرو

محصوالت با نمایندری مجاز فرو

و خدمات سا از فرو

 قراردادهای نگهداری کاال ،مرکبات و غالت در انبارها و سردخانه ها و سیووهای مکانیزه قراردادهای ارائه خدمات اقامتی و س یرایی توسط هتل ها25
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 قراردادهای تحقیقاتی و سژوهشی. )33قراردادهای مقاطعهکاری دارای کارگاه صنعتی ،خدماتی ،تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت

 -1-۳۳طبق مصوبه مورخ  1۳7۳/9/7شورایعالی تامیناجتماعی در خصوص سیمانکارانی که دارای کارراه صتنعتی،
فنی و تولیدی در ارتباط با موضوع عمویات قراردادهای منعقتده باشتند و امتور اجرایتی سیمتانهتا در کاررتاه ونهتا
انجامریرد ،صدور مفاصاحساب قرارداد های منعقده لوایت تاری  1۳94/01/۳1اشخاص حقوقی با وصول حتقبیمته
طبق رزار

بازرسی از دفاترقانونی و در مورد اشخاص حقیقی با وصول هر رونه بدهی طبق سرونده های مطالبتاتی

بالمانع خواهدبود.
 -2-۳۳برابر «ماده ( )40قانون رفع موانع تولید رقابتس یر و ارتقای نظام مالی کشتور مصتوب متورخ »1۳94/2/1
مبنای مطالبه حقبیمه در مورد سیمانهایی که دارای کارراههای صنعتی وخدمات تولیدی یا فنتی مهندستی ثابتت
میباشند و موضوع اجرای سیمان توسط افراد شاغل در همان کارراه انجام متیشتود ،بتر استاا فهرستت ارستالی و
بازرسی کارراه است و از اعمال ضری حقبیمه جهت قرارداد سیمان معاف میباشند و سازمان تامین اجتماعی بایتد
مفاصاحساب این رونه قراردادهای سیمان را صادر کند.
 -۳۳-۳بر اساا «ماده ( )11قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشتور و حمایتت از کتاالی ایرانتی»
مصوب  ،1۳9۸/2/15حقبیمه قراردادها و سیمانهای غیرعمرانی (غیرتموک دارایتی سترمایهای) سیمتانکتاران و یتا
سیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارراههای صنعتی ،خدماتی ،تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را کته موضتوع
سیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارراههای ثابت سیمانکار و توسط کارکنان شاغل در ون کارراهها انجاممیشود
را بر مبنای صورتمزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجامشده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد
یا سیمان را صادر کند .در مواردی که در اینرونه قراردادهتا و سیمتانهتا عمویتات اجرایتی شتامل ستاخت تتوام بتا
یکپارچهسازی ،سرهمبندی (مونتاژ) ،نص  ،نظارت ،بازرسی ،وزمون و راهاندازی ،وموز  ،نگهداری و تعمیر و خدمات
سا از فرو

توسط کارکنان شاغل همان کارراه در کل طرح (سروژه)کارفرما انجام شتود ،بته طریتق فتوق اقتدام و

مفاصاحساب قرارداد (سیمان) را صادر کند .محاسبه و مطالبه حتقبیمته بتر استاا رو

نستبت متزد بته کتلکتار

انجامیافته در این قراردادها و سیمانها ممنوع است.
تبصره -در صورتی که سیمانکاران و یا سیمانکاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا سیمانهای صدر این
ماده از کارراههای غیرثابت استفاده کنند ،منحصرا حقبیمه این بخ

از سیمان و یا قترارداد مشتمول رو

(برمبنای صورتمزد یا حقوق ماهیانه) عمل نشده و بر اساا رو های قانونی مربوطه محاسبه خواهد شد.
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 )34نحوه شناسایی کارگاههای صنعتی ،خدماتی  ،تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت

چگونگی و نحوه شناسایی حقبیمه قراردادهای مورد اجرای سیمانکارانی که دارای کارراه صنعتی ،خدماتی ،تولیدی
و یا فنی و مهندسی ثابت در ارتباط با موضوع سیمان بوده و عمویات قرارداد در کارراه ثابت سیمانکار توسط کارکنان
شاغل در همان کارراه انجام میریرد به شرح ذیل میباشد:
 -۳4-1با توجه به دادنامه شماره  10051مورخ 1۳9۸/2/29هیات تخصصتی کتار ،بیمته و تتامیناجتمتاعی دیتوان
عدالت اداری کارراه ثابت کارراهی است متعوق به سیمانکار که منحصرا به منظور اجترای عمویتات موضتوع سیمتان
تاسیا نگردیده ،دارای ماهیت دایمی بوده به نحوی که در ون یک فعالیت اقتصادی بصورت مستمر با بهرهریری از
نیرویانسانی و وسایل مادی برای ارایه خدمات به مراجعان انجام میشود .
 -۳4-2طبق دادنامه شماره 10۳09مورخ 1۳9۸/9/2۸هیات تخصصی کار ،بیمه و تامیناجتماعی دیوان عدالتاداری
کارراه صنعتی ،خدماتی ،تولیدی ویا فنی ومهندسی ثابت؛کارراه ثتابتی استت کته دارای مجتوز فعالیتت صتنعتی ،
خدماتی ،تولیدی و یا فنی مهندسی از مراجع ذی صالح بوده و سیمانکار با استفاده از امکانات موجود و افراد شتاغل
در همان کارراه نسبت به اجرای عمویات موضوع قرارداد منعقده با وار ارندران کار اقدام می نماید.
 -۳4-۳کارراههایی که به منظور اجرای عمویات سیمان تاسیا و تجهیز شده باشند و همچنین محلهتای تحتویوی
کارفرما به سیمانکار و محلهای متعوق به سیمانکار که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعتات و ...صترفا بترای دوره
زمانی اجرای موضوع عمویات به صورت موقت ایجاد و سا از خاتمه قرارداد برچیده ،جمعووری و تعطیل میرتردد،
حکم کارراه ثابت را ندارند.
 -۳4-4کارراههای صنعتی ،خدماتی  ،تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت می بایست از زمتان انعقتاد قترارداد دارای
فعالیت مرتبط و منطبق با موضوع عمویات سیمان و سرونده کارراهی فعال در واحد اجرایی سازمان باشند.
 -۳4-5وار ارندران کار مکوف میباشند قراردادهای م کور را منضم به رواهی اجرای عمویتات موضتوع سیمتان در
محل کارراه ثابت سیمانکار ،بالفاصوه به واحد اجرایی سازمان که کارراه در حوزه عمل ون واقع است ارسال نماینتد،
این رونه قراردادها در محل شعبه مربوط به کارراه ثابت سیمانکار متمرکز و واحد اجرایی میبایست ضمن تخصیص
ردیف سیمان متصل به شماره کارراهی ثابت از بابت هر یک از قراردادهای منعقتده و تشتکیل سرونتده سیمتانکتاری
مجزا؛ مفاصاحساب موضوع ماده  ۳۸قانون را صادر نمایند.
 -۳4-6واحدهای اجرایی مکوف میباشند در طول دوره اجرای قرارداد با در نظر ررفتن فعالیت عمده و عموی کارراه
،جهت احراز امکان (ظرفیت کارراه ،امکانات موجود ،کارکنان شاغل و )...و نیتز انجتام عمویتات موضتوع قترارداد در
کارراه ثابت ،نسبت به انجام بازرسی تحقیقی اقدام نمتوده و در صتورت عتدم احتراز ،مراتت را در استرع وقتت بته
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سیمانکار ابالغ نمایند.
 -۳4-7چنانچه با توجه به موضوع و نحوه اجرای قرارداد ،بخشی از عمویات موضوع سیمان توسط سیمانکار در خارج
از کارراه ثابت انجام ریرد ،الزماست سا از تفکیک مبوغ کارکرد داخل و خارج از کارراه ثابت توسط وار ارندهکتار،
حقبیمه کارکنان شاغل عمویات اجرایی بخ

خارج از کارراه برابر ماده ( )41قانون محاسبه و مطالبه رردد.

)35نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقوقی (حالتهای خاص بر مبنای لیست و بازرسی)

 -۳5-1درمورد اشخاص حقوقی که دفاتر و اسناد قانونی خود را بر اساا وئین نامه اجرایتی شتماره2۳0761متورخ
 94 /12/4موضوع ماده  95قانون اصالح قانون مالیاتهتای مستتقیم مصتوب  1۳94/4/۳1مجوتا شتورای استالمی
تنظیم نموده و مرات مورد تایید سازمان باشد ،میبایست حقبیمه کارکنان شاغل در قرارداد سیمانکار طبق لیست و
بازرسی انجام شده از دفاتر قانونی وصول و مفاصاحساب قراردادها بدون اعمال ضری صادر رردد.
 -۳5-2واحدهای اجرایی مکوف میباشند بازرسی از دفاتر قتانونی ایتن قبیتل سیمانکتاران را در اولویتت قترارداده و
چنانچه با توجه به امکانات و اولویتهای تعیین شده امکان انجام بازرسی از دفاتر قتانونی سیمانکتار در متدت زمتان
محدود وجود نداشته و سیمانکار نیز در اخ مفاصاحساب تعجیل داشته باشد ،در این حالت در صورتیکته سیمانکتار
لیست کارکنان خود را بصورت مرت ارسال و طبق محتویات سرونده مطالباتی فاقد بدهی قطعتی باشتد بته منظتور
مساعدت بیشتر در زمینه صدور مفاصاحساب قترارداد ستی

از انجتام بازرستی از دفتاتر قتانونی بتا اخت تعهدنامته

تکمیلشده سیوست این بخشنامه که به امضاء مدیر عامل رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد صتدور مفاصاحستاب
قرارداد بالمانع خواهد بود.
 -۳5-۳در مواردیکه سیمانکاران موضوع بند فوق طبق سرونده مطالبتاتی کاررتاهی و دفتتر مرکتزی  ،دارای بتدهی
قطعی بوده و توانایی سرداخت ونرا بهصورت یکجا نداشته باشند ،چنانچه نسبت به سرداختت بتدهی قطعتی در دوره
اجرای قرارداد اقدام نموده و مانده بدهی را تقسیط نماید با تکمیل فترم تعهدنامته سیوستت ایتن بخشتنامه ،صتدور
مفاصاحساب قرارداد بالمانع میباشد.
 -۳5-4درمواردیکه عویرغم صدور مفاصا حساب  ،شرکت یا مؤسسه کتمان اطالعات و حقایق نموده و یا سیمانکتار
فاقد دفاتر قانونی بوده و یا دفاتر قتانونی ارائته شتده متورد تائیتد ستازمان قترار نگیترد و یتا از ارائته دفتاتر قتانونی
خوددارینماید ،حقبیمه کارکنان شاغل در قرارداد ،برابر ماده  41قانون محاسبه و در این حالت چنانچه بتا معرفتی
افراد شاغل توسط وار ارندهکار و احراز مرات توسط سازمان ،سیمانکتار لیستت وحتق بیمته کارکنتان مت کور را در
کارراه خود سرداخت نموده باشد ،سا از کسر حق بیمه سرداختی فوق در دوره اجرای قرارداد  ،مانده بدهی مطالبه و
وصول میرردد.
28

سازمان تأمیناجتماعی
مدریاعال

بسمه تعالی

شماره:

وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی

اترخی:
ويپست:

«بخشنامه تنقیح و تلخیص مقاطعه کاران»

)36نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقیقی (حالتهای خاص بر مبنای لیست و بازرسی)

 -۳6-1درمورد اشخاص حقیقی چنانچه اینقبیل سیمانکاران نسبت به ارسال لیست و سرداخت حق بیمته کارکنتان
خود وفق مقررات اقدامنموده و از محل کارراه بازرسی بعملومده و طبق سرونده مطالباتی ،کارراه فاقد هررونه بدهی
باشد ،صدور مفاصاحساب قرارداد ونها بالمانع خواهد بود.
 -۳6-2در مواردیکه سیمانکار حقیقی طبق سرونده مطالباتی کارراهی دارای بدهی قطعی بوده و تمکن سرداخت ونرا
بصورت یکجا نداشته باشد ،چنانچه نسبت به سرداخت بدهی کارراه در دوره قترارداد اقتدام نمتوده و مانتده بتدهی
قطعی را تقسیط نماید ،صدور مفاصا حساب قرارداد بالمانع میباشد.
 -۳6-۳درمواردیکه سیمانکاران حقیقی نسبت به سرداخت حق بیمه کارکنان خود اقتدام و از محتل کاررتاه نیتز در
دوره اجرای قرارداد بازرسی کارراهی صورت ررفته باشد  ،صدور مفاصا حساب با رعایت موارد یاد شتده بتال متانع و
درغیر این صورت حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد طبق ماده  41قانون محاسبه و مطالبه می رردد.
 )37قراردادهای فنآوری اطالعات و ارتباطات

شرکتهایی که برابر اساسنامه دارای فعالیت انفورماتیکی میباشند و عضو سازمان نظام صنفی رایانتهای بتوده یتا
دارای مجوز فعالیت معتبر و مرتبط با فعالیت انفورماتیکی از مراجع ذی صالح باشند و موضوع قرارداد ونان منطبتق
با یکی از موارد مندرج در سیوست این بخشنامه باشد و برابر رواهی وار ارندهکتار عمویتات اجرایتی موضتوع سیمتان
توسط کارکنان دفتر مرکزی مقاطعهکار انجام ریرد ،این رونه قراردادها در شعبه محل استقرار دفتر مرکزی شرکت
متمرکز و مفاصاحساب هر سیمان بصورت جدارانه صادر و نحوه محاسبه به شرح بند ( )۳6خواهد بود.
 )38قراردادهای مشاوره مدیریت

شرکتهایی که برابر اساسنامه در اداره ثبت شرکتها جهت انجام خدمات مدیریت به ثبت رسیده و عضو انجمتن
مدیریتایران بوده و قرارداد ونها نیز در ارتباط با موضوعات سیوست این بخشنامه باشد و برابر رواهی وار ارنتدهکتار
موضوع عمویات سیمان توسط کارکنان دفتر مرکزی شرکت انجام ریرد ،این رونه قراردادها در شعبه محتل استتقرار
دفتر مرکزی متمرکز و مفاصاحساب هر سیمان بصورت جدارانه صادر و نحوه محاسبه به شرح بند ( )۳6خواهد بود.
 )39قراردادهای شرکتهای دانش بنیان

 -۳9-1طبق قانون «حمایت از شرکتها و موسسات دان بنیان و تجاریسازی نوووریهتا و اختراعتات» شترکتها و
موسسات خصوصی یا تعاونی که به منظور همافزایی عوم وثروت ،توسعه اقتصاد دان
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اقتصادی که در زمینه «رستر

وکاربرد اختراع و نوووری» و« تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی و
افتزوده بتاال» فعالیتت متینماینتد ،شترکت یتا موسسته

تولید کاال و خدمات در حوزه فناوریهای برتتر و بتا ارز
دان بنیان نامیده میشوند.

 -۳9-2در خصوص شرکتها و موسسات دان بنیان که از حمایتها و تسهیالت قانون م کور برخوردار میباشند و
در اجرای قانون یاد شده با انعقاد قراردادهای مقاطعهکاری در زمینههای دان

بنیان فوق فعالیت نمتوده و موضتوع

قراردادهای منعقده مورد رواهی و تایید معاونت عومی و فناوری ریاست جمهوری قرار ررفته باشد؛ با معرفی و تایید
موضوع توسط معاونت یادشده ،منحصرا ً محاسبه حقبیمه کارکنان شاغل در قراردادهتای مشتمول تبصتره الحتاقی
مصوب 1۳94/02/01ماده ( )۳۸قانون تامین اجتماعی و بندهای ( )۳7و ( )52حالت های خاص این بخشنامه طبق
بند ( )۳6و بر مبنای لیست و بازرسی خواهد بود و حقبیمه کارکنان شاغل در ستایر قراردادهتای متورداجرای ایتن
شرکتها و موسسات ،طبق مقررات جاری سازمان و با رعایت ماده ( )41قانون تتامیناجتمتاعی محاستبه و مطالبته
خواهد شد.
 -۳9-۳شرکتها و موسسات دان بنیان که از حمایتها و تسهیالت قانون م کور برخوردار میباشتند و در اجترای
قانون یاد شده با انعقاد قراردادهای مقاطعهکاری در زمینههای دان

بنیان فوق فعالیت نموده و موضوع قراردادهای

منعقده مورد رواهی و تایید معاونت عومی و فناوری ریاست جمهوری قرار ررفته باشد ،بتا معرفتی و تاییتد موضتوع
قرارداد توسط معاونت یادشده ،قراردادهای منعقده با موضوع تبصره الحاقی مصتوب  1۳94/02/02متاده  ۳۸قتانون
تامین اجتماعی و قراردادهای منعقده با موضوع بندهای( )۳7و ( )52حالت های خاص قراردادهای غیرعمرانی دارای
ویژریهای حالتهای خاص باشد  ،منحصرا محاسبه حقبیمه کارکنان شاغل در این رونه قراردادها برابر بنتد ()۳6
براساا لیست و بازرسی خواهد بود و حقبیمته کارکنتان شتاغل در ستایر قراردادهتای منعقتده ایتن شترکتهتا و
موسسات طبق مقررات جاری سازمان و با رعایت ماده ( )41قانون تامیناجتماعی محاسبه و مطالبه خواهد شد.
 )40قراردادهای منعقده با دفاتر پیشخوان خدمات دولت

با عنایتت بته تصتمیم نامته شتماره  42401/61116متورخ  1۳۸9/۳/1۸وزیتران عضتو کتاررروه اصتل ()1۳۸
قانوناساسی جمهوری اسالمیایران و بند (ج) ماده ( )46برنامه ستنجم و بنتد (پ) متاده ( )67قتانون برنامته ششتم
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایتران ،دفتاتر سیشتخوان ختدمات دولتت و بخت
غیردولتی به منظور کاه

عمتومی

تصدی های دولت و سهولت دسترسی و ارتقای سطح کیفیت ارایه خدمات به شهروندان
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مراجعات مردم به دستگاههای اجرایی ایجاد و مجری قراردادهای ارایه خدمات دستگاههای اجرایی به مردم

میباشند .نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در اینرونه قراردادهای دفاتر سیشخوان دولت حس

متورد طبتق

بند های ()۳5و ( )۳6خواهد بود.
 ) 41قراردادهای کارگزاریهای رسمی سازمان تامیناجتماعی

در اجرای مصوبه شماره  200/1206۸مورخ 1۳۸4 /7/10شورایعالی رفاه و تامین اجتمتاعی موضتوع مصتوبات
سیصدوسی ودومین وسیصدوسی وششمین جوسات شورایعالی تامین اجتماعی در خصوص وار اری ارائه ختدمات
بیمه ای به کاررزاریهای رسمی سازمان تامیناجتماعی ،با توجه به موضوع و نحوه ارائه خدمات بیمته ای ،وظتایف و
چگونگی اجرای قراردادهای م کور ،محاسبه ومطالبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای م کور بته شترح بنتد
( )۳6خواهد بود.
 )42قرار دادهای برونسپاری خدمات نوین مرافبت های اولیه (پایگاه سالمت)

نظر به اینکه در اجرای بند (ث) ماده ( )74قانون برنامه سنجساله ششم توسعه اقتصادی  ،اجتمتاعی و فرهنگتی
جمهوری اسالمیایران ،ارایه خدمات مراقبتهای اولیه سالمت بر اساا بسته خدمتی کته توستط وزارت بهداشتت و
درمان ووموز

سزشکی ،دانشگاههای عووم سزشکی و واحدهای تابعه به اشخاص حقوقی و حقیقی وار ار شده است،

حقبیمه کارکنان شاغل در قراردادهای م کور با توجه به موضوع ،نحوه و محل اجترای قترارداد حست متورد برابتر
بندهای ( )۳5و ( )۳6خواهد بود.
 ) 43قراردادهای نمایندگی شرکتهای بیمه

با عنایت به دادنامه شماره  4۸1مورخ  1۳97/2/۳1هیات تخصصی بیمه ،کار وتامین اجتماعی دیتوان عتدالت
اداری در خصوص لزوم رعایت ماده ( )۳۸قانون تامیناجتماعی در مورد قراردادهای نماینتدری شترکتهای بیمته بتا
موضوع وار اری ارائه خدمات و عمویات بیمهرری بته اشتخاص حقتوقی و حقیقتی ،حتقبیمته کارکنتان شتاغل در
قراردادهای فوق ال کر با توجه به موضوع ،نحوه و محل اجرای قرارداد ،حس

مورد بر اساا بنتدهای ( )۳5و ()۳6

محاسبه و نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام خواهدشد.
 ) 44قراردادهای نمایندگی فروش بلیط شرکت های حمل ونقل هوایی ،ریلی و زمینی
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شرکتهایی که موضوع فعالیت ونها وفق اساسنامه و ورهی روزنامه رسمی «ارائه خدمات فرو
مطالبه و محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در«قراردادهای فرو

بوتیط و  » ....باشتد،

بویط» با توجه به نحوه اشتوال کارکنان ،محتل و

چگونگی اجرای قرارداد بر اساا بند(  )۳6خواهد بود.
 )45قراردادهای حسابرسی

قراردادهای منعقده فیمابین شرکتها ویا موسسات مالی و حسابرسی با وار ارندرانکتار بتا موضتوع حسابرستی
مالی ،حسابرسی داخوی و عمویاتی ،بازرسی از دفاتر قانونی ،ختدمات تنظتیم صتورتهتای متالی ،اصتالح حستاب و
حسابداری ،طرح و اجرای سیستم هتای متالی اعتم از دستتی یتا مکتانیزه ،تعیتین ارز

ستهام شترکتهتا و تعهتد

س یرهنویسی اوراق مشارکت ،که انجام کار منحصراً با استفاده از کارکنان شرکتها ویتا موسستات متالی و حسابرستی
انجام می ریرد ،حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای م کور بر اساا بند ( )۳6خواهد بود.
 ) 46قراردادهای شرکتهای تامین سرمایه

شرکتهای تامین سرمایه به ثبترسیده که دارای مجوز فعالیت معتبر از سازمان بورا واوراق بهادار میباشند و
برابر اساسنامه نسبت به انعقاد قراردادهایی با موضوع عمویات تامین سرمایه شامل تعهد س یرهنویسی و بازاررردانی
اوراق بهادار ،ارائه خدمات مدیریت داراییها ،ارائه خدمات مرتبط با صندوقهای سرمایهر اری و اداره صندوقهای
مزبور و سرمایهر اری در ونها ،سبد رردانی ،ارائه خدمات مشاوره س یر  ،مشاوره سرمایهر اری ،مشاوره عرضه،
سشتیبانی و سرداز

اطالعات مالی ،طراحی شیوه تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار و فرو

محصوالت

عرضهشده در بورا کاالی ایرانی اقدام مینمایند و موضوع عمویات سیمان را منحصراً با استفاده از کارکنان
متخصص خود انجاممیدهند ،محاسبه حقبیمه کارکنان شاغل در قراردادهای م کور طبق بند ( )۳6خواهد بود.
 ) 47قراردادهای هواپیمایی و بالگردی

شرکتهایی که موضوع فعالیت ونها وفق اساسنامه و ورهی روزنامه رسمی «انجام سروازهای هتوایی داخوتی و یتا
خارجی ،اجاره هواسیما و بالگرد ،حمل بار و یا جابجایی مسافر ،برقراری خطوط حمل ونقل هوایی و  »......باشد ،صرفا
نحوه مطالبه و محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای حمتل بتار و یتا مستافر توستط هواسیمتا و بتالگرد،
حقبهرهبرداری از تعدادی صندلی در هر سرواز ،اجاره هواسیما و بالگرد ،با توجه به نحتوه اشتتوال کارکنتان ،محتل و
چگونگی اجرای قرارداد بر اساا بند(  )۳6خواهدبود.
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 ) 48قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی فروشگاههای زنجیره ای

با توجه به اینکه انعقاد قراردادهای مقاطعهکاران دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی با موضوع فرو

محصتوالت

ارایه شده از سوی وار ارندهکار با حفظ حق مالکیت و رعایت ضوابط مربوطه ،با نشان و تابووی شرکت تحت عنتوان
«اعطای امتیاز نمایندری (فرانچایز) » فیمابین شرکت فروشگاههای زنجیرهای صورت میریرد  ،بتا امعتان نظتر بته
شرحخدمات ،نوع ،نحوه و محل انجامکار ،محاسبه حق بیمه و صدور مفاصاحساب افراد شاغل در قراردادهای م کور
تا میزان حقالزحمه دریافتی ،حس مورد طبق بند های ( )۳5و ( )۳6این بخشنامه خواهد بود.
 ) 49قراردادهای فروش محصوالت با نمایندگی های مجاز فروش و خدمات پس از فروش

با عنایت به اینکه نمایندریهای م کور با اخ مجوز و انعقاد قرارداد با موضوعات فوق ،نسبت به انجام فعالیت با
استفاده از کارکنان شاغل در همان کارراه ،اقدام به ارائه خدماتفرو

و سا از فرو

محصوالت در دوره رارانتی

به نیابت از وار ارندرانکار مینمایند و برابر صورتحسابهای ارسالی حقالزحمه دریافت میکنند ،ل ا محاسبه و
مطالبه حقبیمه کارکنان شاغل در اینرونه قراردادها تا میزان حقالزحمه دریافتی حس

مورد برابر بندهای ()۳5

و ( )۳6می باشد.
 ) 50قراردادهای نگهداری کاال  ،مرکبات و غالت در انبارها و سردخانهها و سیلوهای مکانیزه

با توجه به اینکه طبق قراردادهای منعقده با وار ارندرانکار ،ارائه خدمات م کور در محل ثابت متعوق به سیمانکار
و توسط کارکنان شاغل درهمان کارراه صورت میریرد ،ل ا محاسبه و مطالبه حقبیمه کارکنان شاغل در اینرونه
قراردادها حس مورد برابر بندهای ( )۳5و ( )۳6می باشد.
 ) 51قراردادهای ارائه خدمات اقامتی و پذیرایی توسط هتل ها

نظر به اینکه قراردادهای ارائه خدمات م کور در محل هتل و با استفاده از امکانات موجود و کارکنان شاغل صتورت
میریرد ،ل ا محاسبه و مطالبه حقبیمه کارکنان شاغل در قراردادهای یاد شده حس متورد برابتر بنتدهای ( )۳5و
( )۳6می باشد.
 - )52قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

 )52-1قراردادهای تحقیقاتی و سژوهشی که طبق بند (الف) ماده ( )12قانون حتداکثر استتفاده از تتوان تولیتدی و
خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب  1۳9۸/02/15فیمابین وار ارندران کار و دانشگاهها یا مراکز عومی
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و سژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های عووم ،تحقیقات و فناوری یا بهداشت ،درمان و وموز
شورای عالی حوزه های عومیه ،منعقد می رردد ،تابع ضوابط این بخ

سزشکی و یتا

میباشد.

 )52-2در مواردی که واحدهای اجرایی درخصوص قراردادهای تحقیقاتی و سژوهشی ابهام داشته باشند ،می تواننتد
مرات

را از وزارتخانههای عووم،تحقیقات و فناوری یا بهداشت ،درمان و وموز

سزشکی و یا شورای عالی حوزه های

عومیه استعالم نمایند.
 )53نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

 - 5۳-1در مواردیکه قراردادهای تحقیقاتی و سژوهشی با دانشگاهها یا مراکز عومی و سژوهشی دارای مجوز قطعی از
وزارتخانههای عووم ،تحقیقات و فناوری یا بهداشت درمان و وموز

سزشکی و یا شورای عالی حوزههتای عومیته بته

عنوان مجری یا سیمانکار منعقد رردد صدور مفاصاحساب بر اساا بند ( )۳6بالمانع است.
 - 5۳-2در قراردادهای تحقیقاتی و سژوهشی که با یک یا چند نفتر بته صتورت دستته جمعتی (اشتخاص حقیقتی)
بهعنوان مجری منعقد میرردد و اسامی افراد م کور در متن قرارداد به عنوان سیمانکار درج شتده باشتد و عمویتات
سیمان با تأیید وار ارندهکار منحصراً توسط شخص یا اشخاص فوق انجام ریرد ،واحتد اجرایتی مربوطته متیبایستت
رواهی عدم شمول به ماده ( )۳۸قانون تامین اجتماعی را صادر نماید.
 - 5۳-۳در مواردیکه اشخاص فوق دارای مجوز تحقیقاتی و سژوهشی مربوطه نباشند یا از ارائه دفاتر و اسناد متالی
ختتوددارینماینتتد ،حتتقبیمتته کارکنتتان شتتاغل در قتترارداد طبتتق متتاده دوم مصتتوبه  1۳70/01/24شتتورای عتتالی
تامیناجتماعی به ماخ  7درصد محاسبه ومطالبه خواهد شد.
 - 4-5۳واحدهای اجرایی جهت بررسی و احراز اصالت مجوزهای صادره میبایست از طریق ستایتهتای وزارتتین
عووم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و وموز

سزشکی اقدام و یا اصل مجتوز بتا تصتویر ارائته شتده ،توستط

رییاامور وصول حقبیمه شع تطبیق و در سرونده بایگانی رردد.
بخش پنجم) سایر موارد مربوط به قراردادهای مقاطعهکاری غیر عمرانی

قراردادهای مقاطعهکاری مشمول ماده ۳۸قانون تامیناجتماعی و از اصول مندرج در ستایر قتوانین و مقتررات رایتج
کشور به شرح ذیل تبعیت مینماید:
 سیمانکاران مشمول نظام حمایتی خاصنحوه احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج ازکشورنحوه احتساب حق بیمه کارکنان خارجی شاغل در قراردادهای داخل34
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قراردادهای احداث مسکن مهرقراردادهای مقاطعه کاری منعقده با اشخاص حقیقی که خود سیمانکار نیز در اجرای قرارداد شاغل می باشد. مقاطعه کاران دارای قرارداد سورسانتاژ وار اری. قراردادهای سورسانت خرید و فرو قراردادهای خرید و فرو قراردادهای انفرادیقراردادهای بهره برداری از جایگاه های سوختمقاطعه کاران فرعی )54پیمانکاران مشمول نظام حمایتی خاص

درمواردیکه وزارتخانه ها و موسسات وابسته به وزارتخانه ها با انعقاد قرارداد ،عمویاتی را بهصتورت مقاطعتهکتاری
برعهده ررفته و اجرا نمایند مکوف میباشند صورت مزد و حقوق و حقبیمه کارکنان مشمول قانون تامیناجتمتاعی
را به سازمان تسویم و سرداخت نمایند .مبنای مطالبه حقبیمه و صدور مفاصاحساب براساا صتورت متزد و حقتوق
ارسالی و بازرسی دفاتر و اسناد مالی با رعایت بند ( )۳6-۳میباشد.
 )55نحوه احتساب حقبیمه کارکنان شاغل در قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور

 -55-1طبق بند (ب) ماده ( )7قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صتنعتی و اجرایتی کشتور
مصوب  1۳75/12/12مقرر رردیده کارکنان شاغل در قراردادهای صدور خدمات فنی به ختارج از کشتور از مزایتای
قانون تامین اجتماعی بهرهمند رردند ،در این راستا واحدهای اجرایی مکوف میباشند با تخصتیص ردیتف سیمتان و
تشکیل سرونده بابت قرارداد در شعبه محل استقرار دفترمرکزی مقاطعهکار با اخ مدارک و مستندات مربوطه اعم از
رواهینامه شووی ،احکام ماموریت ،رواهیهای خروج از کشور نسبت به دریافت لیست حقوق و دستمزد و حقبیمته
کارکنان اعزامی اقدام نموده و برابر تبصره دو ماده ( )12قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تتأمین
نیازهای کشور و تقویت ونها در امر صادرات و اصالح ماده ( )104قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  1۳91/05/01و
قانون تأمین اجتماعی مصوب  1۳54/04/0۳و اصالحیههای بعدی ون ،برابر مقررات مفاصاحساب متورد درخواستت
وار ارندرانکار را صادر نمایند.
 -55-2از تاری  1۳9۸/2/15در خصوص ارائه خدمات قانونی به بیمه شدران مزبور و صدور مفاصاحستاب مربوطته
طبق تبصره ذیل ماده ( )10قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب
مجوا شورای اسالمی اقدام خواهد رردید.
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 )56نحوه احتساب حقبیمه کارکنان خارجی شاغل در قراردادهای داخل

 -56-1در خصوص قراردادهایی که محل اجرای ون داخل کشور بوده و در بخشی از عمویات سیمان اتبتاع مشتوول
بهکار باشند ،در صورتیکه کشور متبوع ،عضو مقاوله نامه شماره  19سازمان بتینالمووتی کتار ( )ILOباشتد و طبتق
رواهی مقامات صالحه دولت فوق ،از مزایای مندرج در ماده ( )۳قانون تامیناجتمتاعی بهترهمنتد باشتند الزم استت
اسامی افراد شاغل در قرارداد و مدارک بیمهرری مربوطه از مقاطعه کار اخ رردد ،ضمناً مقاطعه کتار مکوتف استت
صورت مزد و حقوق ماهانه افراد م کور را بهصورت جدارانه تنظیم و صرفاً معادل  ۳درصد حقوق و مزایای دریافتی
ایشان را بهعنوان حقبیمه خاص مربوط به حوادث ناشی از کار ارسال و سرداخت نماید.
 -56-2حق بیمه متعوق به مجموع حقوق دریافتی افراد فوق ال کر با رعایت حداکثر دستمزد مشمول کسر حقبیمه
سال مربوطه ،می بایست از حق بیمه محاسبه شده بر اساا کارکرد مقاطعه کار به شرح سایر مفتاد ایتن بخشتنامه
کسر و مانده حق بیمه برابر مقررات مطالبه رردد.
 -56-۳در خصوص اتباع کشورهایی که عضو مقاولته مت کور نباشتند و بتین دول متبتوع ونتان و دولتت جمهتوری
اسالمیایران موافقتنامه های دوجانبه یا چند جانبه تامیناجتماعی منعقد نشده باشد ،سرداخت ۳درصتد حتقبیمته
حوادث ناشی از کار موضوعیت نداشته و وار ارندرانکار مکوف می باشند نسبت به ارسال صورت متزد یتا حقتوق و
سرداخت حقبیمه مقرر در ماده ( )2۸قانون برابرمقررات اقدام نمایند.
 -56-4با توجه به بند الف متاده ( )5الیحته قتانونی اصتالح متاده  5قتانون تتامین اجتمتاعی مصتوب 1۳5۸/6/27
درخصوص بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین ومقررات مربوط در ایران به کار اشتوال دارند ،درصورتیکته بتین دول
متبوع ونان و دولت جمهوری اسالمیایران موافقتنامههای دوجانبه یا چند جانبه تامیناجتماعی منعقتد شتدهباشتد،
طبق موافقتنامه عمل خواهد شد.
 )57قراردادهای احداث مسکن مهر

بتا توجتته بتته دادنامتته شتتماره  ۸6هیتتات عمتتومی دیتوان عتتدالتاداری قراردادهتتای مستتکنمهتتر منعقتتده از تتتاری
1۳9۸/1/27مشمول ماده ( )۳۸قانون تامیناجتماعی بوده وحقبیمه کارکنان شاغل در سروژههای م کور طبق متاده
( )41قانون تامیناجتماعی با تعیین نسبت مزد به کل کار انجامیافته محاسبه ومطالبه خواهدشد.
 )58قراردادهای مقاطعهکاری منعقده با اشخاص حقیقی که خود پیمانکار نیز در اجرای قرارداد شاغل می باشد

در قراردادهای سیمانکاری منعقده با اشخاص حقیقی که شخص سیمانکار طبق رواهی وار ارندهکار به همتراه ستایر
سرسنل در اجرای عمویات قرارداد عمال اشتوال بهکار داشتهباشد ،در این حالت سا از محاسبه حقبیمه سیمان طبق
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ماده ( )41قانون میبایست معادل حق بیمه دستمزد مشمول کسر حقبیمه شخص سیمانکار در دوره اجرای قرارداد
از میزان حق بیمه سیمان محاسبه شده کسر و مابقی مطالبه ،وصول و سپا مفاصاحساب صادررردد.
 )59مقاطعهکاران دارای قرارداد پورسانتاژ واگذاری

در مواردیکه با توافق سازمان بخشی از حقبیمه بعنوان سورسانتاژ به شرکتهای مورد توافق وار ار میرتردد الزم
است معادل سورسانتاژ مربوطه طبق لیستهای ارسالی را وصولشده توقی و مبالغ مربوط به لیستهای هرسیمتان را
با ماخ کامل ( )%27به حساب بستانکار قرارداد منظور نمایند.
 )60قراردادهای پورسانت فروش

در قراردادهای م کور که اشخاص حقیقی یا حقوقی به نیابت از تولیدکنندران جنا ،کاال ،مواد ،ماشتین االت و
دستگاهها نسبت به فرو

محصوالت در محل کارراه ثابتت ختود اقتدام و حتقالزحمته متعوقته را تحتت عنتاوین

سورسانت فرو  ،تخفیف فرو  ،جایزه جنسی و یا سروموشن دریافت میکنند ،حق بیمته نستبت بته حتق الزحمته
دریافتی حس مورد طبق بندهای ( )۳6و ( )۳5محاسبه ومطالبه میرردد.
)61قراردادهای خرید و فروش

با توجه به تبصره یک ماده ( )9الحاقی به تصوی نامه مورخ  1۳70/1/24شورایعالی تتامین اجتمتاعی ودادنامته
شماره  1۸47مورخ  1۳9۳/11/1۳هیات عمومی دیوان عدالتاداری ،قراردادهتای خریتد و فترو

اجنتاا ،متواد ،

تجهیزات و اقالم مصرفی که موضوع قرارداد مهیا ،حاضر و وماده بوده و تعهدات موضوع قترارداد منحصترا خریتد یتا
فرو

بدون ایجاد ارز افزوده باشد و نیازی به تهیه یا انجام کاراضافی نباشد ،به دلیل فقدان نیرویانسانی مشمول

کسر حق بیمه قرار نگرفته و صدور مفاصاحساب بدون وصول حق بیمه بالمانع خواهد بود.
الزم به ذکر است صرف درج عنوان خرید و فرو

در قرارداد ،جهت استتفاده از ایتن بنتد کفایتت الزم را نداشتته و

واحدهای اجرایی مکوف میباشند متن قرارداد و تعهدات طرفین و شرایط الزم را برای احراز موضوع خرید و فترو
دقیقا مورد بررسی قراردهند.
)62قراردادهای انفرادی

 - 62-1طبق ماده ( ) 2ویین نامته طترز تنظتیم صتورت متزد و حقتوق و مواقتع ارستال ونهتا بته ستازمان مصتوب
 1۳54/12/19شورای عالی تامیناجتماعی موضوع ماده ( )۳9قانون مقررنموده است «کویه کارفرمایان که کاررر یتا
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کارمند مشمول قانون تامیناجتماعی در استخدام یا اختیار دارند ،صرف نظر از نوع قرارداد کار و ترتی استتخدام و
نحوه سرداخت مزد یا حقوق موظف میباشند صورت مزد و حقوق و  .....کارکنان را در موعد مقرر به واحدهای مربوط
سازمان ارسال نمایند» ل ا قراردادهایی که موضوع عمویات ون توسط افراد به تنهایی انجام س یرفته و شخص مجری
حس دستور کارفرما به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار یا بته حستاب او اشتتوال بکتار داشتته باشتد
از مصادیق قراردادهای مقاطعهکاری موضوع ماده ( )۳۸قانون تامین اجتماعی محسوب نگردیتده و قترارداد مت کور،
قرارداد کار توقی شده و وجوه سرداختی به اشخاص م کور برابر بند  5ماده ( )2این قانون با رعایت ستقف دستتمزد،
مشمول کسر حقبیمه مقرر در ماده ( )2۸قانون میباشد .لیکن درصورت ارائه مستندات سرداخت حقبیمه تا ستقف
حداکثر دستمزد در سایر کارراههای مشمول قانون تامیناجتماعی ،از سرداخت حقبیمه معاف خواهندبود.
 -62-2قراردادهای مقاطعه کاری تکنفره که منحصراً توسط شخص سیمانکار اجرا می شود به موج دادنامه شماره
 5۸مورخ  76/5/25هیات عمومی دیوان عدالتاداری از دامنه شتمول و مصتادیق متاده  ۳۸قتانون تتامیناجتمتاعی
خارجمیباشند .با توجه به دادنامه شماره 111مورخ  97/1/29هیات تخصصی بیمه ،کتار و تتامین اجتمتاعی دیتوان
عتتدالت اداری و دادنامتتههتتای شتتماره  ۳69متتورخ 1۳90/۸/۳0و 400متتورخ  1۳90/9/21هیتتات عمتتومی دیتتوان
عدالتاداری ،خروج این دسته از قراردادها از شمول ماده ( )۳۸قانون تامین اجتماعی به معنای ختروج موضتوعی از
ماده ( )۳9و بند  1ماده ( )2۸قانون تامین اجتماعی مبنی بر الزام کارفرما به سرداخت حق بیمه کارکنان نمتیباشتد
ل ا الزم است وار ارندرانکار اینرونه قراردادها را به محض انعقاد جهت بررسی بند فوق و احراز انطباق با هریک از
موارد یاد شده به شعبه محل اجرا ارائه نماید.
 )63قراردادهای بهرهبرداری از جایگاههای سوخت

با توجه به جوسات کارشناسی فیمابین سازمان و شرکت موی سخ

فراورده های نفتی ایران و شرکت بهینه ستازی

مصرف سوخت و بررسی به عملومده از نمونه قراردادهای بهره برداری از جایگاههای ستوخت ،حتقبیمته کارکنتان
شاغل در قراردادهای م کور با توجه به نوع ،موضوع و نحوه اجرای عمویات ونها نسبت به کل کتارکرد انجتام شتده،
طبق ماده دوم مصوبه مورخ  1۳70/1/24شورایعالی تامیناجتماعی با اعمال ماخ هفت درصتد محاستبه و ستا از
وصول ،مفاصاحساب مقاطعهکاران نسبت به مجموع کارمزد ناخالص وحق تبخیر دریافتی صادر میرردد .
)64مقاطعهکاران فرعی

 -64-1در مواردیکه سیمانکار اصوی بخشی از عمویات سروژه را با انعقاد قرارداد به سیمانکاران فرعتی وارت ار نمایتد،
حقبیمه کارکنان شاغل در قراردادهای فرعی با توجه به نوع ،موضوع عمویات و تعهدات طرفین محاستبه و ستا از
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وصول ،مفاصاحساب مربوطه صادر میرردد .بدیهیاست در هنگام احتساب حقبیمه سیمانکار اصوی ،معادل کتارکرد
سیمانکار فرعی با تایید وار ارنده کار از کارکرد سیمانکار اصوی کسر میرردد .ضمناً کویه قراردادهای فرعتی اجرایتی
منعقده در شعبه مربوط به قرارداد اصوی به استثناء موارد خاص مندرج در سایر مفاد این بخشنامه و یا مجوز خاص
صادره از سوی اداره کل وصول حقبیمه یا ادارات کل استان متمرکز میرردد.
 -64-2برابر ماده ( )۸مصوبه 1۳70/1/24شتورایعالی تتامیناجتمتاعی در متوارد ابهتام و ستی بینتینشتده نظریته
کارشناسی اداره کل وصول حقبیمه مالک عمل خواهد بود.
بخش ششم :موارد خاص ناظر بر کلیه قراردادها اعم از طرحهای عمرانی و غیر عمرانی

 -65-1طبق مصوبات شورایعالی تامیناجتماعی سیمانکاران مکوف هستند صورت مزد کارکنان دفتر مرکزی خود را
بهصورت جدارانه تنظیم و بهانضمام حقبیمه مربوطه وفق مقررات جاری سازمان به شتعبه تتامیناجتمتاعی حتوزه
عموکرد دفتر مرکزی تسویم و سرداخت نمایند.
-65-2طبتتق مصتتوبه شتتماره 1000/9۳4۳متتورخ  77/4/1۳دویستتت وهشتتتاد وهشتتتمین جوستته متتورخ 77/4/6
شورایعالی تامیناجتماعی و مقررات جاری سازمان در مواردیکه یک نفر از مدیران ،شرکا یا اعضتای هیتأتمتدیره
بعنوان مسئول یا سرسرست سروژه در سیمتان اشتتوال بکتار داشتته و متزد دریافتت کنتد بتا تأییتد موضتوع توستط
وار ارندهکار ،دریافت صورت مزد و حقوق نامبرده در قرارداد بالمانع خواهد بود.
 -65-۳با توجه به اینکه طبق مصوبه شورایعالی تامیناجتماعی کتل ناختالص کتارکرد قبتل از هررونته کستورات
مشمول ماده ( )41قانون تامیناجتماعی میباشد ،درصورتیکه وار ارندران کتار مبتالوی از کتارکرد مقاطعتهکتار را
تحت عنوان جرائم از صورتوضعیت یا صورتحساب قطعی کسر نمایند ،واحدهای اجرائی مکوف میباشند حقبیمته
را نسبت کل نا خالص کارکرد قبل از اعمال هررونه کسورات محاسبه و سا از وصتول مفاصاحستاب مربوطته را بته
همان میزان صادر نمایند .
 -65-4با توجه به ماهیت مالیات بر ارز

افزوده و مالحظه رترد

سرداختت ون ،در صتورت تاییتد وار ارنتدهکتار

مبالغسرداختی به مقاطعهکاران بابت مالیات م کور مستند به صورت وضعیت قطعی یتا صتورتحستاب مقاطعتهکتار
مشمول ماده ( )41قانون تامیناجتماعی نمی باشد و جزء ناخالص کارکرد مندرج در مفاصاحساب ماده ( )۳۸قتانون
محسوب نمی رردد.
 -65-5بتتا توجتته بتته دادنامتته شتتماره  9متتورخ  1۳۸4/1/14هیتتات عمتتومی دیتتوان عتتدالتاداری دادنامتته شتتماره
10724مورخ 1۳9۸/10/22هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در کویه مواردیکه حتقبیمته
قراردادها اعم از عمرانی و غیر عمرانی مستند به لیستهای ارسالی سیمانکار بیشتر از حقبیمته طبتق مذخت موضتوع
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مصوبات شورایعالی تامیناجتماعی ،هیات محترم مدیره و سایر مفاد این بخشنامه باشد ،مبنای احتستاب حتقبیمته
درمورد قراردادهای غیرعمرانی لیستهای ارسالی سیمانکار خواهدبود.
 )66نحوه اقدام در خصوص کاربرگ شماره  3بازرسی از دفاتر قانونی

با توجه بخشنامه تنقیح وتوخیص بازرسی از دفاترقانونی درخصوص هزینههای مندرج در کاربرگ شماره  ۳واحدهای
اجرایی مکوف میباشند سا از دریافت کاربرگ م کور از شعبه مبدا ،حق بیمه را بر مبنای کارکرد استخراج شده از
دفاتر وار ارنده کار برابر سایر مفاد این بخشنامه محاسبه و بدواً از مقاطعه کار مطالبه نماینتد ،بتدیهیاستت صتدور
مفاصاحساب موکول به ارایه اطالعات کارکرد نهایی و سرداخت کامل حقبیمه متعوقه خواهد بود.
فصل چهارم  :وظایف واگذارندگانکار،مقاطعهکاران و سازمان تامیناجتماعی
برابر مواد ()۳۸( ،)2۸و ( )۳9قانون تامیناجتماعی ،تبصره های مربوطه ،وییننامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و
مواقع ارسال ونها به سازمان و وییننامه نحوه تسویم صورت مزد ،میزان و نحوه سرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در
طرحهای عمرانی مصوب شورایعالی تامیناجتماعی وظایف کارفرمایان (وار ارنده کار) ،مقاطعتهکتاران و ستازمان در
راستای اجرای مرات م کور به شرح زیر میباشد:
 )67وظایف و تکالیف کارفرمایان (واگذارندگانکار)

 -67-1در قراردادهای منعقده مقاطعهکاران را متعهد نمایند که کارکنان شاغل در اجرای سیمانها را نتزد ستازمان
تتامین اجتمتتاعی بیمته نماینتتد و لیستت حقتتوق ،دستتمزد و حتتق بیمته مقتترر را برابتر متتواد ( )2۸و ( )۳9قتتانون
تامیناجتماعی در مهوت قانونی به سازمان ارسال و سرداختکنند.
 -67-2همزمان با ابالغ قرارداد به مقاطعهکار یک نسخه از قراردادهای منعقتده بته همتراه ضتمائم و سیوستتهتای
مربوطه و اصل رواهی تایید اصالت قرارداد را به شع ذیربط سازمان تامیناجتماعی ارسال نمایند.
 -67-۳سنج درصد هر صورتوضعیت یا صورتحساب سرداختی به سیمانکاران و مهندسین مشاور را کسر و نگهداری
نموده و سرداخت مبالغ مکسوره و وخرین قسط مقاطعهکاران را موکول به ارائه مفاصاحساب سازمان تامیناجتمتاعی
نمایند.
 -67-4در خاتمه عمویات سیمان با اعالم موضوع قرارداد ،مبوغ ناخالص کتل کتارکرد ،تتاری شتروع و خاتمته کتار،
چگونگی تهیه و تامین مصالح مصرفی ،صورت ریز کسورات حقبیمه و حس مورد سایر مبانی محاستباتی از جموته
ارز

ریالی مصالح وار اری ،نحوه تامین ماشینوالت ،درصد کار انجتام یافتته بصتورت مکتانیکی و دستتی ،ارستال
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صورتوضعیت قطعی و فهرست سیمانکاران فرعی به شعبه ذیربط ،مقاطعهکار را جهت اخ مفاصاحستاب بته شتعبه
مربوطه معرفی نماید.
 -67-5در اجرای تبصره الحتاقی متورخ 1۳72/2/26بته متاده ( )۳۸قتانون تتامیناجتمتاعی ،مطالبتات ستازمان از
سیمانکاران و مهندسین مشاور ،که حداقل یکسال از تاری خاتمه ،تعویق و یا فست قترارداد ونتان ر شتته استت و
دراین فاصوه جهت سرداخت حقبیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تتامیناجتمتاعی
مراجعه ننمودهاند را ضمن اعالم مشخصات مقاطعهکاران از محل  5درصد کل کار و وخرین قسط نگهداریشتده بته
سازمان سرداخت نمایند.
ناجتمتاعی
 -67-6در صورت عدم رعایت مرات قانونی اشاره شده در بندهای فوق برابر ذیل ماده ( )۳۸قانون تتامی 
مسئولیت سرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه بعهده کارفرمایان (وار ارندرانکار) خواهتد بتود و حتقدارنتد
وجوهی که از این بابت به سازمان سرداخته اند از مقاطعهکار مطالبه و وصول نمایند.
 )68وظایف مقاطعهکاران

 -6۸-1ارائه یک نسخه از قرارداد منعقده با کارفرمایان منضتم بته اصتل رتواهی وار ارنتدهکتار مبنتی بتر معرفتی
مقاطعهکار و تایید اصالت قرارداد همراه با مدارک هویتی به شعبه تامین اجتماعی ذیربط.
 -6۸-2ارسال جدارانه صورت مزد ،حقوق کارکنان شاغل در قراردادهای منعقده و کارکنان دفتر مرکزی تا وخترین
روز ماه بعد به شع ذیربط در مهوت مقرر قانونی وفق ماده ( )۳9قانون تامیناجتماعی .
 -6۸-۳سرداخت مانده حق بیمه طبق صورتحساب بدهی ابالغ شده از سوی سازمان و اخ مفاصاحساب ماده ()۳۸
قانون تتامیناجتمتاعی جهتت هتر یتک از قراردادهتای اجترا شتده برابتر دادنامته شتماره  651متورخ 1۳۸5/9/12
هیاتعمومی دیوان عدالتاداری .
 -6۸-4در صورتیکه مقاطعهکار به بدهی اعالمشده برابر مواد ( )42و ( )4۳قتانون تتامیناجتمتاعی معتتر باشتد
میتواند ظرف مهوت مقرر اعترا

خود را کتبا به سازمان تسویم نموده و چنانچته درخواستت صتدور مفاصاحستاب

داشتهباشد میتواند مبوغ بدهی طبق اعالمیه را به حساب سپرده سازمان واریز و مفاصاحساب دریافتنماید.
 -6۸-5رعایت ماده  ۳۸قانون تامین اجتماعی بعنوان وار ارندهکار در مورد مقاطعهکاران فرعی.
 -67-6و با توجه به الزام سیمانکار به سرداخت حقبیمه طبق ماده ( )۳۸قانون تامیناجتماعی ،توافق یا انعقاد قرارداد
با اشخاص حقیقی یا حقوقی درخصوص چگونگی سرداخت حقبیمه کاررران شاغل در قراردادهای مقاطعهکاری نافی
وظایف و مسئولیتهای سیمانکار در سرداخت حقبیمه و سال
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نمی باشد.
 -6۸-7صورت مزد کارکنان دفتر مرکزی خود را وفق ماده ( )۳9قتانون تتامین اجتمتاعی را طبتق مقتررات قتانون
تامیناجتماعی تهیه و بته انضتمام حتقبیمته مربوطته تتا وخترین روز متاه بعتد تهیته و بطتور جدارانته بته شتعبه
تامیناجتماعی حوزه عموکرد دفتر مرکزی تسویم و سرداخت نمایند.
 -6۸-۸سرداخت هزینههای مربوط به اجرای ماده ( )66قانون تتامیناجتمتاعی در خصتوص کارکنتان حادثتهدیتده،
 4درصد حق بیمه مشاغل سخت وزیتان وور ،سرداختت دیتون ناشتی عتدم ارستال لیستت توستط مقاطعتهکتاران،
مابهالتفاوت مازاد لیست و ضری

و دیون ناشی از اجرای سایر موارد مصرح درقانون تامیناجتماعی از قبیل جریمته

عدم ارسال لیست ،بدهی مربوط به اجرای وراء مراجع قضایی و دادنامههای هیاتهای تشخیص و حلاختالف وزارت
تعاون،کار و رفاه اجتماعی و کمیتههای بررسی ادعای اشتوال بیمه شدران طبق وراء هیاتعمومی و هیاتتخصصتی
دیوان عدالت اداری.
 -6۸-9اجرای تکالیف مقرر طبق تبصتره الحتاقی متورخ 1۳72/2/26مجوتا شتورای استالمی بته متاده ۳۸قتانون
تامیناجتماعی
 )69وظایف سازمان

 - 69-1اطالع رسانی بههنگام قوانین ،مقررات و مصوبات مرتبط با مواد ()۳۸و ( )41قانون تامیناجتماعی .
 - 69-2شفافسازی ضوابط اجرایی مربوطه در راستای ایفتای حقتوق شترکایاجتمتاعی و در دستترا قتراردادن
بخشنامهها و دستورالعملهای صادره
 - 69-۳تشکیل سرونده جهت هریک از قراردادهای مقاطعه کاری منعقده و دریافت صورت متزد و و ارایته ختدمات
قانونی به بیمهشدران.
 -69-4احتساب حقبیمه کارکنان شاغل در قرارداد و ابالغ مرات به مقاطعهکتاران بتا حصتول اطمینتان از ماخت
مبنای احتساب حقبیمه و صحت محاسبات انجام شده.
 -69-5رسیدری به اعتراضات به عمل ومده برابر مواد ( )42و ( )4۳قانون تامیناجتماعی.
 -69-6اجرای تکالیف مقرر در تبصره الحاقی مورخ  1۳72/2/26به ماده ()۳۸قانون تامیناجتماعی.
 -69-7تطبیق رواهیهای واصوه از وار ارندهکار با مفاد قترارداد و ستوابق موجتود و در صتورت مشتاهده موتایرت،
بررسی موضوع و استعالم از وار ارندهکار با اخ مدارک و مستندات مربوطه جهت مشخص نمودن عوت موایرت.
 -69-۸انتقال وجه واریزی از حساب سپرده به حساب قطعی سازمان بالفاصوه سا از قطعیت بدهی و استرداد مازاد
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ون به حساب مقاطعهکار.
 -69-9صدور مفاصاحساب موضوع ماده ( )۳۸قانون تامین اجتماعی ظرف یکروزکاری سا از سرداخت بدهی توسط
مقاطعهکار یا وار ارنده.
 -69-10استرداد مازاد سرداختی سا از صدور مفاصاحساب موضتوع متاده ( )۳۸قتانون تتامیناجتمتاعی بتا رعایتت
مقررات مربوطه.
 )70صدور مفاصاحساب و ساماندهی پروندههای مقاطعهکاری

 -70-1مفاصاحساب سندی است رسمی مبنی بر تصفیه حساب بدهی که فرم ون از اوراق بهادار دولتی محستوب و
هولوررام مربوطه بصورت خاص ،متحدالشکل و با شماره سریال واحد در ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی تهیه،
چاپ و جهت استفاده واحدهای ذیربط در اختیار ادارات کل استان قرار می ریرد.
 -70-2ادارات کل استان موظف هستند درخواست فرم مفاصاحساب مصرفی یکساله شع ذیربط خود را با معرفتی
نماینده به اداره کل خدمات عمومی و رفاه اعالم نمایند.
 -70-۳نگهداری فرمهای مفاصاحساب و هولوررام مربوطه در استتان بعهتده معاونتت سشتتیبانی اداره کتل بتوده و
موظف است طبق درخواست واحدها و حس نیتاز ستا از تائیتد رئتیا اداره  /ریتیا و کارشتناا ارشتد وصتول
حقبیمه استان ،فرمهای م کور را به واحد درخواستکننده ارسال و تحویل نماید.
 -70-4در شع فرم مفاصاحساب م کور در راوصندوق رییا امور مالی شعبه نگهداری و حس نیاز و درخواستت
رییا امور وصول حق بیمه در قبال اخ رسید به ایشان تحویل میرردد.
 -70-5مسئولیت نگهداری هولوررام موضوع مفاصا حساب ماده  ۳۸قانون به عهده رئیا  /معاون شعبه می باشد و
موظف است در وخرین مرحوه قبل از صدور مفاصاحساب نسبت به الصاق هولوررام سریالدار که سریال ون منطبتق
با سریال برره مفاصاحساب باشد در محل مربوطه اقدام نماید.
 -70-6واحدهای اجرایی مکوف هستند سا از مصرف  90درصد از فرم مفاصاحساب و هولوررام تحویوی ،درخواست
مفاصاحساب و هولوررام مورد نیاز خود را با معرفی نماینده به اداره کل استان مربوطه اعالم نمایند.
-70-7مسئولیت چاپ و تهیه فرم مفاصاحساب و هولوررام مربوطه بعهده اداره کتل سشتتیبانی و رفتاه متیباشتد و
الزماست مرات

با هماهنگی اداره کل وصول حقبیمه به ترتیبی برنامهریزی و عمل شود کته واحتدهای اجرائتی بتا

کمبود فرم مفاصاحساب مواجه نگردند.
 -70-۸واحد وصول حق بیمه شع مکوف می باشند بتا حصتول اطمینتان از ماخت احتستاب حتقبیمته و صتحت
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محاسبات انجام شده و وصول کامل مطالبات مربوطه و ضبط ریز کویه سرداختتیهتا در سرونتده امتر و استکن ون در
سرونده الکترونیک ،نسبت به صدور مفاصاحساب با سرفراژ مبوغ ناخالص کتارکرد و درج مهتر برجستته واحتد وصتول
حقبیمه ذیربط اقدامنمایند.
 -70-9کارشناا وصول حقبیمه مسئول سرونده سیمانکاری مکوف است خالصهای از اقدامات مطالباتی انجام شتده
اعم از ماخ احتساب حق بیمه ،میزان مطالبات وصول شده ،دوره اجرای قرارداد ،تعهتدات طترفین و  .....را در ذیتل
کویه نس مفاصاحساب درج نماید.
 -70-10مسئولیت نگهداری مفاصا حساب و تقسیم وظایف به شرح فوق بوده و در هر حالت کویه شع میبایستت
از تحویل فرم خام مفاصاحساب قبل از صدور به افراد غیر مسئول اکیدا خودداری نماید.
 -70-11واحدهای اجرایی مکوفمی باشند یک نسخه از رونوشت کویه مفاصاحسابهای صادره را به ترتی شماره
سریال در کالسور مخصوص ضبط و نزد رییا امور وصول حق بیمه شعبه نگهداری و ستا از تاییتد رئتیا اداره /
رییا و کارشناا ارشد وصول حق بیمه استان منضم به سربرگ رسیدهای مربوطه و سروندههای مطالباتی ذیتربط،
با تنظیم فرم شماره  9ساماندهی و ثبت ون در سیستم مکانیزه جهت نگهداری به بایگانی راکد استان ارسال نمایند.
 -70-12واحدهای اجرایی موظف می باشند اصل مفاصاحساب صادره را همزمان با صتدور ون بته وار ارنتدهکتار و
نسخه دوم ون را به مقاطعهکار ابالغ و در نس بعدی رسید اخ نمایند تحویل نسخه اصتوی بته مقاطعته کتار دارای
شخصیت حقیقی و در مورد مقاطعهکاران دارای شخصیت حقوقی به مدیرعامل شرکت و یا نماینده وی که بهصورت
کتبی از سوی مدیرعامل و صرفا جهت این امر معرفی میرردد با اخ رواهی دریافتت اصتل مفاصاحستاب بتر روی
نسخه دوم که در سرونده ضبط میرردد و امضا ون توسط شخص دریافت کننده بالمانع می باشد.
-70-1۳با عنایت به اهمیت ویژه فرمهای مفاصاحساب و هولتوررامهتای مربوطته ،ادارات کتل استتان و واحتدهای
اجرائی بایستی با دقت در حفظ و نگهداری از فرمها و هولوررامهای م کور مراقبت و از ابطال یا مفقتود شتدن ونهتا
جووریری نمایند.
-70-14در صورتیکه واحدهای اجرایی به هر دلیوتی مجبتور بته ابطتال مفاصاحستاب و هولتوررام مربوطته شتوند
میبایست کویه نس باطوه و هولوررام مربوطه را با تنظیم صورتجوسه و ذکر عوت ابطال به اداره کل استان مربوطته
تسویم و ادارات کل م کور هر ش

کبار کویه مستندات فوق را به اداره کل وصول حقبیمه ارسال نمایند.
ماه ی 

 -70-15در صورت مفقود شدن و یا سرقت فرم مفاصاحساب و یا هولوررام مربوطه ضمن درج موضتوع در روزنامته
محوی و کثیراالنتشار و اعالم به واحدهای حراست و حقوقی استان جهتت سیگیتری و اقتدام الزم ،اداره کتل استتان
موظف است سا از احراز موضوع فرد یا افراد خاطی را به تخوفتات اداری معرفتی و مراتت را بته اداره کتل وصتول
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حقبیمه ارسال نمایند ضمنا روسای شع  ،معاونین ،رییا امور وصول حق بیمته و امتور اداری و متالی شتع نیتز
مسئولیت مستقیم داشته و مطابق مقررات با ونها رفتار خواهدشد.
فصل پنجم :اجرای تبصره الحاقی مورخ  1372/2/26به ماده ( )38قانون تامیناجتماعی
برابر مواد ( )۳و ( )5وئیننامه اجرایی شماره  /4۸00ت114هت مورخ  1۳7۳/4/7هیاتوزیران ،سازمان مکوتف استت
درمورد قراردادهای کویه اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول مواد ( )۳۸قانون تامین اجتماعی و( )29قانون بیمههتای
اجتماعی ستابق کته حتق بیمته ونهتا طبتق قتانون و براستاا ورای هیتات تجدیتدنظر موضتوع متاده ( )44قتانون
تامیناجتماعی قطعی شده است ،بدهی حقبیمه را مجددا به سیمانکار یا مهندسین مشاور ابتالغ و چنانچته حتداکثر
ظرف  20روز از تاری ابالغ مجدد ،ون را به سازمان سرداخت نکند ،سازمان بدهی را کتبتاً بته کارفرمتا اعتالمنمایتد.
ضمناً سازمان مجازاستت جهتت اخت اطالعتات مربتوط بته قراردادهتا ،بته استناد ومتدارک در اختیتار کارفرمایتان
مراجعهنماید و کارفرمایان در خصوص ارائه مدراک و اسناد مورد نیاز سازمان همکاری نمایند.
 )71تکالیف واحدهای اجرایی

 -71-1کویه واحدهای اجرایی مکوف میباشند قراردادهایی که طبق محتویات سرونده مدت اجرای ونها خاتمه یافته،
لیکن اطالعات مبانی محاسباتی توسط وار ارنده کار ارائه نگردیده ،بالفاصوه حس مورد نسبت به صتدور و ثبتت و
ابالغ فرم استعالم مبانی محاسباتی به وار ارنده کار و ضبط نسخه ابالغ شده در سروندههای مطالباتی اقدام نمایند.
 -71-2در صورت عدم همکاری وار ارندهکار در ارائه مدارک یا اطالعات مبانی محاسباتی ظرف مهوت مقرر قانونی،
میبایست حق بیمه سیمان با توجه به نوع قرارداد و طبق اطالعتات و استناد مضتبوط در سرونتده و لحتاظ تعهتدات
طرفین درخصوص تهیه وتامین مصالح مصرفی ،تجهیزات و ماشین االت برابر مقررات نسبت بته محاستبه و مطالبته
قرارداد اقدام نمایند.
 -71-۳واحدهای اجرایی موظف می باشند قراردادهاییکه حق بیمه ونها قطعی و یکسال از تاری خاتمته عمویتات
ر شته و حقبیمه مربوطه واریز نشده باشد را مجدداً به وخرین نشانی سیمانکار یا مهندسین مشاور ابتالغ و چنانچته
ظرف مدت ( )20روز از تاری ابالغ ،مقاطعهکار مورد مطالبه را سرداخت نکند ،مرات امر را جهتت واریتز از محتل 5
درصد و وخرین قسط موضوع ماده  ۳۸قانون تامیناجتماعی به وار ارندهکار ابالغ نمایند.
 -71-4چنانچه وار ارندهکار حداکثر ظرف مهوت ( )25روز از تاری ابالغ از محل  5درصد و وخرین قستط موضتوع
ماده ( )۳۸قانون تامین اجتماعی بدهی مربوطه را سرداخت نکند واحد اجرایی مکوتف استت اقتدامات قتانونی جهتت
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وصول مطالبات را معمول نماید.
 -71-5بدیهی است صدور مفاصاحساب قراردادهایی که حق بیمه ونها در اجرای تبصره م کور محاستبه ،مطالبته و
وصول می رردد موکول به ارائه اطالعات نهایی کارکرد توسط وار ارندران کار می باشد.
فصل ششم  :سایرموارد
 -72درموارد ابهام دراجرای این بخشنامه ،نظر کارشناسی اداره کل وصول حق بیمه مالک عمل خواهد بود.
 -7۳شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین موظف است دراسرع وقت با همکاری اداره کل وصول حقبیمه
و مدیریت فناوری و تحول دیجیتال نسبت به تهیه نرم افزار مربوطه اقدام نماید.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل ،معاونین بیمهای و رییا اداره امتور وصتول حتقبیمته و ریتیا و
کارشناسان ارشد وصول حقبیمه  ،امور اداری ،اجرائیات و فرابتری دادههتای ادارات کتل استتانها و روستا ،معتاونین
بیمهای ،رییا و کارشناسان امور وصول حق بیمه ،اموراداری ،اجرائیات و فرابری دادههای شع و حقوقی استانها و
شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین میباشند.

م صطفی ساالری
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