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 مدیان کل  مستقل ستادی / معاونین  محترم  

 مدیان کل تأمین اجتماعی استان 

 مدی ان ردمان تأمین اجتماعی استان  

 :مقدمه 

و در راستتای    های صادرهها و دستورالعملدرخصوص تنقیح بخشنامههای راهبردی و کالن سازمان  دراجرای سیاست 

هتا، لوتو و حت ف  سازی مقررات و جلتوییری از تعتدد بخشتنامه زدایی و شفاف   ابهام  رعایت اصل قانون مداری، وحدت رویه، 

کار،  های تکراری، مشابه و اطالع شرکای اجتماعی سازمان از حقوق و تکالیف مقرر که رضایتمندی وای ارنتدیان دستورالعمل 

وستیله  هتای مربوطته، بدین لعمل هتا و دستتورا چنین لتووم تممیتب بخشتنامه شدیان را به دنبال دارد، هم کارفرمایان و بیمه 

عالی  هتای شتورای نامته کاری موجتود بتا توجته بته قتوانین و مقتررات و تصتوی  هتای مقاطعته هتا و دستتورالعمل بخشنامه 

و جتتای وین  های هیتتات عمتتومی و تخصصتتی دیتتوان عتتدالت اداری متتورد بتتازن ری قتترار یرفتتته  اجتمتتاعی و دادنامتته تامین 

 یردد. موایر با این بخشنامه می  تبات و مکا  ها ایر دستور العمل و س 14/ 13الی    14های بخشنامه 

 اجرایی.فصل اول:  قوانین و مقررات  

 شدیان. فصل دوم: تشکیل پرونده و دریافت صورت مود و حقوق بیمه 

 .های عمرانی )تملک داریی های سرمایه ای دولت( کاری مشمول ضوابط طرح قراردادهای مقاطعه  سوم:   فصل 

 .کاری غیر عمرانی : قراردادهای مقاطعه فصل چهارم   

 ( قانون تامین اجتماعی. 38حساب ماده ) مفاصا   :فصل پنمم 

 اجتماعی. کاران و سازمان تامین کار، مقاطعه فصل ششم : تکالیف و تعهدات بر عهده وای ارندیان 

 : سایر موارد. هفتمفصل  

 

 

 
 ایبیمهونتاعمحوزه: 

 ین اجتماعی قانون تام (41)و   (38) موادمقررات اجرایی موضوع  ضوابط وموضوع:

 ( درآمد جدید 14های بخشنامه جایگزین مجموعه ) 
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 فصل اول : قوانین و مقررات  اجرایی

هتا، بیکتاری، از کتار افتتادیی، بازنشستت ی، متر  و...  اجتمتاعی از نرتر حتواد  و بیماری ین اهمیت برختورداری از تام 

شده که مطابق اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری استالمی ایتران، دولتت موبتف بته  است مسلم و پ یرفته موضوعی 

اجتمتاعی بتر استاا قتانون  تامین   استت و ستازمان فراهم کردن زمینه برخورداری از این حق برای یکایک افراد کشتور شده 

کارییری  ای افراد مشمول، حفظ و بته و اصالحات بعدی، رسالت مدیریت منابب و مصارف امور بیمه 1354مصوب تیرماه سال  

پیشتینه تتاریخی قتوانین مربتو  بته بیمته  و  منابب دراختیتار و ارایته ختدمات و ایفتای تعهتدات قتانونی را بتر عهتده دارد 

کاری و احقاق حقتوق و  ی ار به حمایت از نیروهای کار شاغل در قراردادهای مقاطعه ن ر ن رش خاص قانون اجتماعی بیا تامین 

هتای قتانونی از قاعتده فتوق  شدیان دارد و به شرح ذیل ضمن تاکید بتر انمتام حمایت یروه بیمه   تحت پوشش درآوردن این 

 .است پیروی نموده 
 

 قوانین و مقررات اجرایی -1
 

 

 ینقوان

اجتماعی مصوب تیرماه سال ( قانون تامین47( و )41(، )39(، )38(، )36(، )35(، )30(، )28(، )5(، )4(، )2مواد )-1

 ( قانون.38به ماده ) 1/2/1394و 26/2/1372های الحاقی مورخ و تبصره 1354

مملت   21/8/1352قانون بیمه اجباری کاریران ستاختمانی مصتوب ( 5( و تبصره دو ماده )1تبصره یک ماده )-2

 شورای ملی.

 ممل  شورای اسالمی.  26/6/1369و  6/5/1366بیکاری مصوب قوانین بیمه-3

 رام.مممب تشخیص مصلحت ن 29/8/1369( قانون کار مصوب 13ماده )-4

( قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندستی تولیتدی و صتنعتی و اجرایتی کشتور مصتوب 7بند )ب( ماده )-5

12/12/1375. 

 .12/12/1375صوب و صنعنی و اجرایی کشور مو مهندسی تولیدی استفاده از توان فنی (قانون حداکثر 7)ماده-6

مملت   20/11/1378اجتمتاعی مصتوب ( قتانون تامین5ره به الیحه قانونی اصالح متاده )قانون الحاق یک تبص-7

 شورای اسالمی.
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اجتماعی که برف مهلت مقرر نسبت به های مشمول قانون تامینقانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کاریاه-8 

 کنند و اصالحات بعدی. وطه اقدام نمیبیمه مربشدیان و حقارسال صورت مود و حقوق بیمه

و قتانون اصتالح قتانون  18/2/1379شتهری مصتوب اجتماعی رانندیان حمل و نقل بار و مسافر بین قانون بیمه-9

 ممل  شورای اسالمی.  6/5/1387اجتماعی رانندیان حمل ونقل بار و مسافر بین شهری مصوب بیمه

 ممل  شورای اسالمی.  27/11/1380( قانون تنریم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 77ماده ) -10

 مملت   7/5/1386مصتوب صتنعتی ی اری ( قانون رفتب برختی از موانتب تولیتد و سترمایه11بند )ج( ماده ) -11

 اسالمی.شورای 

 اسالمی. ممل  شورای 9/8/1386ای اجتماعی کاریران ساختمانی مصوب ه( قانون بیمه2ماده )-12

ها ( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن12( ماده )2تبصره ) -13

 ممل  شورای اسالمی. 1/5/1391در امر صادرات مصوب 

هتا در امتر ( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشتور و تقویتت آن14ماده ) -14

 ممل  شورای اسالمی.  1/5/1391صادرات مصوب 

 مملتت   1/2/1394پتت یر و ارتقتتای نرتتام متتالی کشتتور مصتتوب ( قتتانون رفتتب موانتتب تولیتتد رقابت40متتاده )-15

 شورای اسالمی.

   15/2/1398اده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب فقانون حداکثر است -16

 هاآیین نامه

 های بعدی. ها به سازمان و اصالحینامه طرز تنریم صورت مود و حقوق و مواقب ارسال آنآیین -17

 های عمرانی. بیمه کارکنان شاغل در طرحنامه نحوه تسلیم صورت مود، میوان و نحوه پرداخت حقنآیی -18

 وزیران.  هیات 18/3/1373اجتماعی مصوب ( قانون تامین38نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده )آیین -19

 بیکاری مصوب ممل  شورای اسالمی. های اجرایی قوانین بیمهنامهآیین -20

 بیمتته حتتواد  ناشتتی از کتتار اتبتتاع کشتتورهای ملحتتق شتتده بتته مقاولتته نامتته نامتته نتترخ و ماختت  حقآیین -21

  کار.المللیبینسازمان  19شماره 

 .18/2/1379آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی رانندیان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب -22

 وزیران. هیات21/10/1382های اجرایی حمایت از صادرکنندیان خدمات فنی و مهندسی مصوب نامهآیین-23

( قتانون اصتالح قتانون 95ها موضوع ماده )مدارک و ن هداری آنو اجرایی مربو  به نوع دفاتر، اسناد نامه آیین -24

 ممل  شورای اسالمی.  31/4/1394های مستقیم مصوب مالیات



 
 اجتماعیمین أت سازمان

 عامل ی مد 

 

 

 بسمه تعالی

 رافه اجتماعی  وزارت تعاون ،کار و

 

 
 12101/99/1000 شماره:

 20/12/1399 اتریخ:
  پيوست:

 

4 

 64501تلفن: 1457965595،کدپستی:359تهران:خیابان آزادی، پالک    62694637ش ش :

 

 «کارانطعهمقا  ایبیمهضوابط  تنقیح و تلخیص بخشنامه»

 
 مصوبات

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

 شورای عالی تامین اجتماعی. 06/06/1364مورخ  143مصوبه شماره -26

 هیات وزیران. 14/07/1364مصوبه مورخ -27

 شورای عالی تامین اجتماعی. 18/05/1366مورخ  4409مصوبه شماره -28

 شورای عالی تامین اجتماعی. 20/11/1369مورخ  238مصوبه شماره -29

 شورای عالی تامین اجتماعی .  24/01/1370مورخ  240مصوبه شماره -30

 شورای عالی تامین اجتماعی . 06/04/1377مورخ  288مصوبه شماره  -31

 شورای عالی تامین اجتماعی . 13/4/1377مورخ 9343/1000صوبه شماره م-32

 تامین اجتماعی. وشورای عالی رفاه  10/07/1384مورخ  12068/200مصوبه شماره -33

 شورای عالی تامین اجتماعی. 20/11/1386مورخ  357مصوبه شماره  5بند -34

 های تابعه.سازمان تامین اجتماعی و صندوقهیات امنای  20/10/1396مورخ  77مصوبه  4بند -35

 های تابعه.سازمان تامین اجتماعی و صندوقهیات امنای  19/10/1397مورخ  85مصوبه  11بند -36

 هیات وزیران. 17/07/1397مورخ  94141مصوبه شماره -37

 هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی.  22/07/1395 مورخ 1117جلسه شماره  8بند  -38

 هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی. 23/04/1397مورخ  1816جلسه شماره  1بند  -39

 دادنامه ها-2

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری. 25/05/1376مورخ   58دادنامه شماره -40

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری. 14/01/1384مورخ  9/84دادنامه شماره -41

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری. 12/09/1385مورخ   651دادنامه شماره -42

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری. 30/08/1390مورخ  369دادنامه شماره -43

 عمومی دیوان عدالت اداری. هیات 21/09/1390مورخ  400دادنامه شماره -44

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری. 6/11/1393مورخ 1815دادنامه شماره -45

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری. 13/11/1393مورخ  1847دادنامه شماره -46

 الت اداری.هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عد  9/10/1396مورخ  219دادنامه شماره -47
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 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری. 29/01/1397مورخ  111امه شماره دندا-48 

 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری. 31/02/1397مورخ  481دادنامه  شماره -49

 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری. 28/09/1397مورخ  10309دادنامه شماره -50

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری. 27/01/1398مورخ  86ادنامه شماره د-51

 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری. 29/02/1398مورخ  10051دادنامه شماره -52

 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری. 22/10/1398مورخ  10724شماره  دادنامه-53

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

اطعته بته در مواردی کته انمتام کتار بته طتور مق 03/04/1354اجتماعی مصوب ( قانون تامین38مطابق ماده )

کاران را متعهد نماینتد کته کارکنتان باشند مقاطعهشود، کارفرمایان مکلف میاشخاص حقیقی یا حقوقی وای ار می

( قانون 28بیمه را به ترتی  مقرر در ماده )کاران فرعی را نود سازمان بیمه نمایند و کل حقخود و کارکنان مقاطعه

باشند پرداخت پنج درصتد بهتای کتل کتار و آخترین رمایان مکلف میبپردازند و جهت تضمین انمام این تعهد،کارف

ل ا انمام تکتالیف و تعهتدات قتانونی سته  ؛کار را موکول به صدور مفاصاحساب از سوی سازمان نمایند قسط مقاطعه

د و متدارک کاران مستلوم ارائه یک نسخه از قرارداد منعقده یا اسناکار و مقاطعهجانبه بر عهده سازمان، وای ارندیان

وای اری عملیات مقاطعه از سوی هر یک از طرفین پیمان و تشکیل پرونده مطالباتی نود واحدهای اجرایی ستازمان 

 باشد. اجتماعی میتامین

بیمته مقترر و کاران موبف به ارایه صورت مود و حقوق کارکنان و پرداختت حقدر دوره اجرای قرارداد، مقاطعه

کاران فرعتی و ستایر تکتالیف مقترر طبتق ضتوابط و مقتررات قتانونی بتوده و با مقاطعتهارسال قراردادهای منعقده 

های ها و الحاقیهارسال متمم نسبت بهباشند ضمن انمام تکالیف تصریح شده در قانون کار نیو مکلف میوای ارندیان

 م اطالعتات مبنتای محاستبه صادره، اعالم اصالحات و توییرات قرارداد اقدام، و در خاتمه عملیتات پیمتان، بتا اعتال

های قطعتی تاییتد شتده بته ها و صورت وضتعیتحسابحق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد به همراه صورت

( 38بدیهی است مطابق قانون الحاق یتک تبصتره بته متاده) ؛اجتماعی، درخواست مفاصاحساب نمایند سازمان تامین

کار و آیین نامه اجرایی آن، در صورت عدم ارائته مفاصاحستاب مقاطعته 26/02/1372قانون تامین اجتماعی مصوب 

کار مکلف می باشند نستبت بته اعتالم اطالعتات برف یک سال از تاریخ فسخ، خاتمه یا تعلیق قرارداد، وای ارندیان

ام نمتوده و مبنای محاسبه و میوان پنج درصد کل کار و آخرین قسط ن هداری شده به واحد اجرایتی مربوطته اقتد 

کار و باشد با کنتترل و نرتارت بتر حستن انمتام تکتالیف و تعهتدات بتر عهتده وای ارنتدیانسازمان نیو موبف می
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کاران نسبت به مطالبه و وصول حق بیمه متعلقه و صدور مفاصاحساب اقدام نماید، ل ا با توجته بته اهمیتت مقاطعه 

 باشد:مطالباتی به شرح ذیل می موضوع، فرآیند تخصیص شماره کاریاهی و تشکیل پرونده

  کاری و تشکیل پرونده مطالباتی.دریافت قراردادهای مقاطعه - 

 احراز هویت کارفرما و بررسی اصالت قرارداد.  -

 تخصیص کد متمرکو پیمان.  -

  دریافت صورت مود و حقوق بیمه شدیان.  -

 تیو تشکیل پرونده مطالبا کاری( دریافت قرارداد مقاطعه3

باشند با توجه به ضرورت کنترل و نرارت اثربخش سازمان بر انمام تعهدات و تکالیف واحدهای اجرایی مکلف می

نامه طرز تنریم صورت متود و حقتوق ( آیین7کاران و در اجرای ماده )اجتماعی توسط مقاطعهمقرر در قانون تامین

شرح ذیل اقتدام  اجتماعی بهعالی تامینشورای 19/12/1354اجتماعی مصوب مورخ ( قانون تامین39موضوع ماده )

 نمایند: 

ها، اسناد و مدارک بایست نسبت به دریافت نسخه کامل قرارداد به همراه ضمایم، پیوستواحدهای اجرایی می  -1-3

 درضتمن ی باریت اری یردد(اقتدام نماینتد.مربوطه )اعم از اینکه قرارداد به صورت حضوری دریافت و یا غیر حضور

 باشد. قراردادهایی که به زبانی غیر از زبان فارسی تنریم یردیده، اخ  ترجمه رسمی اسناد قرارداد الوامی می

کار و در دوره اجترای عملیتات کار با ارائه یتواهی وای ارنتدهدر خصوص قراردادهای محرمانه چنانچه مقاطعه -2-3

درخواست تشکیل پرونده و ارسال صورت مود و حقوق کارکنتان شتاغل در اجترای عملیتات را ارائته نمایتد، پیمان 

است پ  از بررسی و احراز اصالت و محرمان ی قرارداد از طریق اداره حراست اداره کل استان، واحدهای اجرایی الزم

 نسبت به تخصیص کد کاریاهی اقدام نمایند.

کاری که اجرایی مکلف می باشند صرفا نسبت به تشکیل پرونده مطالباتی جهت قراردادهای مقاطعه واحدهای -3-3

 محل اجرای عملیات در حوزه عملکرد همان واحد واقب یردیده است اقدام نمایند. 

های خاص مندرج ی حالتچنانچه محل اجرای قرارداد خارج از حوزه عملکرد شعبه باشد به استثنا قراردادها - 4-3

بایست بته ، قرارداد میدر این بخشنامه و یا تمرکوهای صادره از سوی اداره کل وصول حق بیمه و ادارات کل استان

 کار اعالم یردد.شعبه محل اجرای پیمان ارسال و مرات  نیو به وای ارنده و مقاطعه
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که محل اجرای آن در حوزه عملکرد یک استان پراکنتده ردادهاییمموز تمرکو در یک شعبه، در ارتبا  با قرا -5-3 

باشد توسط اداره کل مربوطه و قراردادهایی که محل اجرای آن در محدوده عملکرد چند استان باشتد توستط اداره 

 یردد.بیمه صادر میکل وصول حق

یردند و متوارد ختاص رونده شده متمرکو میای که جهت قرارداد اصلی تشکیل پدر شعبه ،قراردادهای فرعی -6-3

این قاعتده  از بیمه یا ادارات کل استانمندرج در این بخشنامه و یا مموز خاص صادره از سوی اداره کل وصول حق

 باشند.کلی مستثنی می

 ( احراز هویت کارفرما و بررسی اصالت قرارداد4

، مدت و شرایط و تعهدات آنان جو ارکان اساسی کلیه قراردادها بوده مشخصات طرفین قرارداد، موضوع، مبلغ -1-4

و هر یک از ارکان قراردادها باید جامب و کامل باشد، ل ا الزم است واحتدهای اجرایتی از انطبتاق کامتل مشخصتات 

شتماره  کار شماره ثبت، شناسه ملی و دارنده حق امضای اشتخاص حقتوقی وم کور از قبیل نام وای ارنده و مقاطعه

کاران حقیقی، نشانی کامتل اقامت تاه و ای مقاطعهملی و کد اقتصادی اشخاص حقیقی، مشخصات کامل و شناسنامه

های تاسی  و توییترات اشتخاص حقتوقی شماره تلفن طرفین در قرارداد منعقده و مطابقت آن با اساسنامه و آیهی

 اطمینان حاصل نمایند. 

، نشانی مندرج در آیهی روزنامه رسمی و آخرین توییرات شرکت بته عنتوان اقامت تاه آدرا اشخاص حقوقی -2-4

 باشد.قانونی می

های تعاونی که در مممب به تصوی  رسیده است و در مرحلته ثبتت در روزنامته رستمی تبصره:توییر آدرا شرکت

 باشد تا ثبت در روزنامه رسمی رونوشت مصوبه مممب مالک خواهد بود.می

باشتد و چنانچته در نشانی پیمانکار شخص حقیقی، آدرا نامبرده که در متن قترارداد ذکتر شتده استت می -3-4

صتورت مکتتوب آدرا دقیتق قراردادی نشانی شخص حقیقی درج ن ردیده باشد، هن ام اخ  قرارداد الزم استت به

 .کار رسیده است اخ  نمایند کار را که به تائید وای ارندهمقاطعه

  ( تخصیص شماره  متمرکز پیمان 5

 شتود و بته کاران حقوقی در شعبه محل استقرار اقامت اه، شماره کاریاه اصلی اختصاص داده میبرای مقاطعه -1-5

کار و بته مقاطعتهتخصیص یافته و بالفاصله مراتت  امتر هر یک از قراردادها نیو ردیف پیمان متصل به شماره اصلی 

 یردد.اعالم می  ارندهوای
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کاریاه و کد شتعبه بترای  شمارهچنانچه دفتر مرکوی پیمانکار در محدوده سایر شع  باشد امکان جستموی  -2-5 

کاریاه از طریق یوینه پیمان، امکتان ثبتت اطالعتات  شمارهبعد از جستموی  ضمناسایر شع  فراهم یردیده است، 

 باشد .ر میقرارداد برای کاربر میس

واحتد اجرایتی محتل کاریاهی در محدوده سایر شع  جهت دفتتر مرکتوی،  شمارهدر صورت عدم تخصیص  -3-5

اجرای پیمان با شعبه ای که محدوده آدرا دفتر مرکوی است مکاتبه و درخواست بازرسی از آدرا دفتتر مرکتوی 

 نمایند .، مرات  را به شعبه درخواست کننده اعالم مینموده و پ  از انمام بازرسی و تخصیص کدیاریاهی

که آدرا دفتر مرکوی مندرج در قرارداد با آدرا موجود در شعبه محتل تشتکیل دفتتر مرکتوی در صورتی -4-5

به موایرت داشته باشد، واحد اجرایی ضمن تخصیص ردیف پیمان و تشکیل پرونده جهت قرارداد، نسبت  کارمقاطعه

اعالم مرات  به انضمام آیهی توییرات آدرا به منرور انمام بازرسی و اصالح نشانی به شتعبه محتل دفتتر مرکتوی 

 اقدام نمایند.

ثبتت  درضتمنباشتند کار در ردیتف پیمتان میواحدهای اجرایی مکلف به ثبت شماره کاریاهی وای ارندیان -5-5

که فاقتد شناسته  مان سرپرست برای تخصیص شماره کاریاهی به واحدهای تابعهشماره کاریاهی و شناسه ملی ساز

 الوامی است. ،باشند ملی مستقل می

 ییرنتد و صورت مشارکت )کنسرسیوم( عملیات اجرایی پیمان را به عهتده میکارانی که بهدر خصوص مقاطعه -6-5

نحوه تشکیل یردد ها به صورت مشترک ارایه و پرداخت میتهمچنین قراردادهای مشارکت مدنی که صورت وضعی

کارانی که بدون ثبت مشارکت در اداره ثبت شترکتها اقتدام بته (خواهد بود و در مورد مقاطعه5-1پرونده برابر بند )

ا تنرتیم و صورت ممتوها بهوضعیتو برابر مفاد قرارداد و تعهدات طرفین، صورت نمایند انعقاد قرارداد مشارکتی می

بر اساا صورت وضعیت کارکرد بته حستاب طترفین مشتارکت و کار به صورت تفکیک پرداختی از طرف وای ارنده

یردد، ردیف پیمان به هریک از اعضاء مشارکت به صورت مموا تخصیص و دریافت صورت متود و حقتوق و واریو می

  ه محل اجرای پیمان صورت خواهد یرفت.بیمه افراد شاغل در اجرای پیمان نیو به صورت تفکیک در شعبحق

 ( دریافت صورت مزد و حقوق بیمه شدگان6

بیمته کارکنتان شتاغل در طرز تنریم صورت مود و حقوق و مواقب ارستال آن، میتوان و نحتوه پرداختت حق -1-6

نامه »طرز تنریم صورت متود و اجتماعی برابر آیین( قانون تامین41( و )38کاری مشمول مواد )قراردادهای مقاطعه

 باشد.  ( قانون تامین اجتماعی« می39حقوق و مواقب ارسال آن ها به سازمان موضوع ماده )
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کاری از تاریخ شروع عملیات اجرایی پیمان دریافت صورت مود و حقوق کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه -2-6 

ذیل اجتماعی وتبصره ( قانون تامین39خاتمه قرارداد با رعایت مهلت مقرر در ماده ) تا تاریخ اتمام عملیات اجرایی و

 ( آیین نامه مربوطه الوامی است. 6ماده )

بتدیهی استت  و جلسه تحویل موقتت، تتاریخ خاتمته پیمتان بتودهدر قراردادهای اجرایی تاریخ تنریم صورت -3-6

تتاریخ تنرتیم  ،باشتد  کتار مکلتف بته رفتب نقتص یردیتدهیتل موقتت پیمانجلسته تحوچنانچه حس  مفاد صورت

 یردد.نقص تاریخ خاتمه پیمان تلقی میجلسه رفبصورت

کار پیش از امضای درمواردی که وای ارندیانیکن ل آن ناف  می یردد،قرارداد با امضاء و ابالغ  تعهدات طرفین -4-6

کار نستبت بته اعتالم تتاریخ شتروع واری یا ترک تشریفات مناقصه و یواهی وای ارندهقرارداد با ارسال مستندات بری

باشند تا تاریخ ارائه قترارداد کته عملیات موضوع قرارداد و اشتوال کارکنان اقدام نمایند، واحدهای اجرایی مکلف می

حقوق کارکنتان شتاغل در  صورت مود وو  حق بیمه ماه باشد، نسبت به دریافت  3نمی بایست مدت آن متماوز از 

برابر مقتررات اقتدام قبل از انعقاد و همچنین بعد از انعقاد قرارداد و ادامه دوره اجرای عملیات پیمان اجرای عملیات 

 نمایند.

ماه در بند فوق، حداکثر تا دو ماه دی تر نیتو بتا ارائته  3در صورت درخواست دریافت صورت مود و حقوق بیشتر از 

 باشد.  پ یر میدالیل مثبته با تائید مدیر کل استان امکاند و مدارک و نااس 

 

 ای دولت(های سرمایههای عمرانی )تملک داراییکاری مشمول ضوابط طرحفصل سوم: قراردادهای مقاطعه

اجتماعی و به منرور کنترل و نرارت بر حسن انمام تکالیف و تعهتدات ( قانون تامین41( و )38در اجرای مواد )

بیمته باشند نسبت بته تشتخیص و تعیتین حقکاران، واحدهای اجرایی موبف میکار و مقاطعهه وای ارندیانعهد بر

 کاری به شرح آتی اقدام نمایند.کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه

 ( تعریف قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی7

ید آیین نامه نحوه تسلیم صورت مود، میوان و نحوه پرداخت موضوع تای هیات وزیران 14/07/1364طبق مصوبه 

 ،اجتمتاعیعالی تامین( شتورای238و) (143، )(129و مصتوبات ) حق بیمه کارکنان شاغل در طترح هتای عمرانتی

یردند که توامان دارای ای دولت ( تلقی میهای سرمایههای عمرانی )تملک داراییقراردادهایی مشمول ضوابط طرح

 :  ذیل باشند دو شر
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براساا فهارا بهای پایه سازمان برنامه و بودجه و قراردادهای مهندسان مشاور طبق کاران الف( قراردادهای پیمان 

  .باشند  های عمرانی)تیپ سازمان برنامه و بودجه( م کور منعقد شدهضوابط طرح

ای دولت ) اعتبتارات عمرانتی هایِ سرمایهب( تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات طرح تملک دارایی

 .ای، استانی( تامین شده باشد ملی، منطقه

نامه نحوه تسلیم صورت مود، میوان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنتان شتاغل ( آیین20در اجرای ماده ) (:1توجه)

نستخه از قراردادهتای  باشند بالفاصله یکهای اجرایی مکلف می، دست اه8/12/1363در طرح های عمرانی مصوب 

هتای منعقده را منضم به موافقتنامه طرح با اعتالم انعقتاد قترارداد بتر مبنتای فهتارا بهتای پایته یتا ضتوابط طرح

 عمرانی)تیپ سازمان برنامه و بودجه( و شماره طرح و ردیف بودجه به شعبه مربوطه ارسال نمایند.

مود، میوان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنتان شتاغل در  نامه نحوه تسلیم صورت( آیین22مطابق ماده) (:2توجه)

، قراردادهایی که پیمانکار یا مشاور آن شرکت خارجی باشد، از شمول ضوابط 8/12/1363طرح های عمرانی مصوب 

 های عمرانی خارج و تابب مقررات عام سازمان خواهند بود. طرح

 (انواع قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی8

 کاران.قراردادهای پیمان -

 قراردادهای مهندسان مشاور. -

 

  ای( های سرمایهبیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی )طرح تملک داراییوه احتساب حق( نح9

( شتورای 143( و )129هیات وزیران موضوع تائید مصوبات ) 14/07/1364( قانون و مصوبه 38در اجرای ماده )

( قانون به نسبت 28ال میوان حق بیمه ماده )عالی تامین اجتماعی، با تعیین نسبت مود به کل کار انمام یافته و اعم

درصتد ناختالص کتل کتارکرد  6مود، حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی پیمانکاران مقطوعا به میتوان 

ها باشد که ذیحستابیدرصد ناخالص کل کارکرد می 6/6درصد بعنوان حق بیمه بیکاری، جمعاً به میوان  6/0بعالوه 

درصد نیو  5درصد بابت حق بیمه کارکنان کسر و معادل  6/1باشند از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل میمکلف 

بیمه و بیمه بیکاری سهم کارفرما از محل اعتبار طرح برداشت نموده و مبالغ م کور را ممموعتاً بته میتوان بابت حق

 درصد بالفاصله به حساب سازمان واریو نمایند.  6/6
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 (  ایهای سرمایهطرح تملک داراییبیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی مهندسان مشاور)( نحوه احتساب حق10

( شتورای 143( و )129د مصوبات )ییهیات وزیران موضوع تا 14/07/1364( قانون و مصوبه 38در اجرای ماده )

( قانون به نسبت 28ار انمام یافته و اعمال میوان حق بیمه ماده )عالی تامین اجتماعی با تعیین نسبت مود به کل ک

( 238( و )143(، )129مود، حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانتی مهندستین مشتاور طبتق مصتوبات ) 

عنوان درصتتد بتته 6/1درصتتد ناختتالص کتل کتتارکرد بعتتالوه  14عالی تتتامین اجتمتتاعی مقطوعتتا بته میتتوان شتورای

باشتند از هتر ها مکلتف میباشد که ذیحستابیدرصد ناخالص کل کارکرد می 6/15بیکاری، جمعا به میوان مهبیحق

بیمه و درصد نیو بابت حق 12درصد بابت حق بیمه کارکنان کسر و معادل  6/3حساب مهندا مشاور معادل  صورت

درصتد  6/15و مبتالغ مت کور را ممموعتا بته میتوان  بیمه بیکاری سهم کارفرما از محل اعتبار طرح برداشت نموده

 بالفاصله به حساب سازمان واریو نمایند.

ای مهندسان مشاور در شعبه مربو  به محل استتقرار دفتتر مرکتوی شترکت متمرکتو و قراردادهای مشاوره توجه:

 یردد.مفاصاحساب هر قرارداد نیو به تفکیک از همان شعبه صادر می

 )ایهای سرمایههای عمرانی )طرح تملک داراییات قراردادهای مشمول ضوابط طرح( سایر مقرر11

های مربو  بته ستازمان کاری طرحاجتماعی کلیه قراردادهای مقاطعهبه موج  مصوبات شورای عالی تامین -1-11

سازی اراضی دادهای تسطیح و آمادهرضوی در رابطه با طرح توسعه حریم، قرارصنایب دفاع، قراردادهای آستان قدا 

 باشتد، ها از محل فروش اراضی آماده به متقاضیان و اشخاص تامین یردیدهکه اعتبار آن وزارت مسکن و شهرسازی

اجتماعی با پیمانکتاران کته براستاا قراردادهای ساختمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تامین

نرر از محتل منعقد شده باشتد صترفهای عمرانی)تیپ سازمان برنامه و بودجه( ضوابط طرحفهرست بهای پایه و یا 

عالی ( شتورای238و ) (143و )( 129بیمته مشتمول مصتوبات شتماره )های م کور از نرر احتساب حقاعتبار طرح

 تامین اجتماعی خواهند بود.

باشتند همومتان بتا پرداختت هتر صتورت وضتعیت پیمانکتار یتا وای ارندیان طرح های عمرانی مکلف متی -2-11

صورتحساب مهندسان مشاور، حق بیمه سهم کارکنان شاغل در قرارداد را کسر و پ  از برداشت حتق بیمته ستهم 

 کارفرما از محل اعتبار طرح، مبالغ م کور را ممموعا و بالفاصله به حساب سازمان تامین اجتماعی واریو نمایند.

سازمان برنامه و بودجه از تاریخ ابالغ بخشتنامه  22/07/1394مورخ  174733/94طبق بخشنامه شماره  (:1توجه )

متی شتوند،  28/06/1364مورخ  1-6772-2800/54در طرح ها و پروژه هایی که مشمول بخشنامه شماره  ،م کور

ازیتک متاه از تائیتد صورتحستاب مهندستان مشتاور یتا صتورت وضتعیت  های اجرایی حداکثر پ چنانچه دست اه
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حستاب یتا پیمانکاران نسبت به پرداخت آن ها اقدام ننمایند، باید بالفاصله نسبت به واریو نمودن حق بیمته صورت 

لیل صورت وضعیت به حساب سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند؛ در غیراین صورت چنانچه مشاور یا پیمانکار به د

تاخیر دست اه اجرایی مشمول جریمه دیرکرد در پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنتان شتاغل شتود، دستت اه 

ود لتیکن آن بختش از اجرایی موبف به پرداخت اصل حق بیمه و جرایم حاصل از دیرکترد پرداختت آن خواهتد بت 

( قانون تامین اجتماعی به 43( و )42مواد )اقدامات مطالباتی شامل اعالم بدهی، رسیدیی به اعتراض پیمانکار وفق 

کار ( قانون تامین اجتماعی در این خصوص می بایست علیته وای ارنتده50اقدامات اجرایی ماده )طرفیت پیمانکار و 

 باشد.کاران منتفی میانمام پ یرد. براین اساا انمام عملیات اجرایی ماده اخیرال کر از مقاطعه

ن حداکثراستفاده از توان تولیدی و ختدماتی کشتور وحمایتت از کتاالی ایرانتی مصتوب ( قانو13: ماده )(2توجه )

( این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان 2دارد »کلیه دست اه های موضوع ماده )مقررمی 15/02/1398

مربو  به هر صورت وضعیت را برف باشند مکلفند مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مشاور و سازندیان می

مدت حداکثر دو ماه پ  از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند در غیر ایتن صتورت دستت اه مت کور عتالوه بتر 

 کند.«های مربو  به آن را نیو پرداخت میپرداخت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمه

کاران ممری که مقاطعهاجتماعی در صورتیعالی تامینشورای 18/5/1366مورخ  4409ره طبق مصوبه شما -3-11

کار فرعتی های عمرانی، بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد بته مقاطعتهقراردادهای مشمول طرح

کار اصلی تا تتاریخ درخواستت د شده مقاطعههای تاییبیمه کلیه صورت وضعیتکه حقوای ار نمایند، مشرو  بر این

کار فرعتی بیمه طبتق ضتری  بابتت قترارداد مقاطعتهکار فرعی پرداخت شده باشد، وصول حقمفاصاحساب مقاطعه

نسبت  ،لیست خارج دوره و جرائم :ها از قبیلباشند با وصول سایر بدهیهای اجرایی مکلف میباشد، واحد منتفی می

 کار اصلی اقدام نمایند.  های تاییدشده مقاطعهحداکثر تا مبلغ مندرج در صورت وضعیتبه  صدور مفاصاحساب 

اجتمتاعی، عالی تتامینشتورای 18/5/1366متورخ  4409با توجته بته اینکته در اجترای مصتوبه شتماره (: 1توجه)

به هن تام محاستبه و یتا  ؛یرددمی بیمه طبق ضری  صادرمفاصاحساب پیمانکاران فرعی بدون مطالبه و وصول حق

صدور مفاصاحساب قرارداد اصلی، کارکرد پیمانکاران فرعی قابل کسر از کتارکرد پیمانکتار اصتلی نبتوده و محاستبه 

  بایست برمبنای مبلغ ناخالص کل کارکرد انمام پ یرد.بیمه و یا صدور مفاصاحساب قرارداد اصلی میحق
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کاران را بیمه قراردادهای عمرانی مقاطعهحق باشند اسناد پرداختهای اجرایی موبف میدست اه حسابیذی -4-11 

کار، با قید مشخصات مهندسان مشاور، پیمان و نام شعبه واقب در محل استقرار دفتر مرکتوی و مشخصتات مقاطعته

خاص نستبت بته تشتکیل پرونتده قرارداد و نام شعبه واقب در محل اجرای عملیات یا شعبه ای که به موج  مموز 

حسابی تحویل و رسید ترین شعبه سازمان به محل استقرار ذیمطالباتی برای قرارداد منعقده اقدام نموده، به نودیک

شده برای سایر واحدها را با صدور اعالمیته بستتانکار، بیمه وصولباشند حقدریافت نمایند و شع  م کور مکلف می

 عبه مقصد ارسال نمایند.ساعت به ش  48حداکثر برف 

های شعبه منرور و به دلیل خاتمته عملیتات چنانچه مبالوی مربو  به سایر واحدها سهوا در حساب وصولی -5-11

بیالن مالی، امکان صدور اعالمیه بستانکار فراهم نباشد، شعبه مبدا می بایست سوابق و تاییدیه وصول مبتالغ اشتاره 

شتده،  بته شتعبه محتل اجترای پتروژه ارستال و حستاب های وصتولوارش موضوعی بر  پرداختشده را با اخ  ی

های کاریاه در سیستم مکانیوه را صفر و شعبه مقصد نیو پ  از اخ  تاییدیه، مبالغ وصتولی را بته حستاب پرداختی

 بستانکار منرور نماید. 

حق بیمه کارکنان  های »اموراقتصادی ودارایی« و »راه و شهرسازی«طبق توافقات به عمل آمده با وزارتخانه -6-11

عالی تامین اجتمتاعی بته منرتور دریافتت شورای 238و  143، 129شاغل در قراردادهای عمرانی موضوع مصوبات 

حساب به شترح بنتدهای آتتی بتا صورت مود و حقوق کارکنان، ارایه خدمات قانونی به بیمه شدیان و صدور مفاصا

ییرد و اداره کل امور مالی با همکاری ادارات کل ویت پرداخت نقدی از طریق ارائه اسنادخوانه اسالمی صورت میاول

باشتند نستبت بته صتدور اعالمیته بیمه و استان ذیربط طبق تفویض اختیارات صورت یرفته موبتف میوصول حق

  بستانکار معادل مبالغ مندرج در اسناد خوانه اسالمی اقدام نمایند.

متاده واحتده قتانون بودجته  5طبق بند )هت( تبصتره در خصوص قراردادهای عمرانی حائو شرایط محاسبه،  -7-11

ومصتوبات بعتدی  2/4/1395متورخ  38463( آیتین نامته اجرایتی شتماره 1کل کشتور و بنتد )ت( متاده ) 1395

هیات مدیره سازمان، استناد خوانته استالمی فاقتد  24/7/1395مورخ  1712جلسه شماره « 2وزیران و بند »هیات

درصتد ماهانته تتا سررستید استناد مت کور 2حفظ قدرت خرید، مشمول مطالبه جرائم پرداخت حق بیمه به میوان 

جلسته « 1هیتات وزیتران و بنتد » 17/7/1397مورخ  94141( مصوبه شماره 3« ماده )2خواهد بود برابر تبصره »

از مطالبته جترائم  «حفظ قدرت خرید »هیات مدیره سازمان، منحصرا اسناد دارای 23/4/1397مورخ  1816شماره 

 باشند. تاخیر پرداخت حق بیمه م کور معاف می
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  کاری غیرعمرانیفصل چهارم: قراردادهای مقاطعه

  

 ( قانون تامین اجتماعی47ماده )بخش اول: قراردادهای مصادیق 

عهتده  ه( قانون تتامین اجتمتاعی و بته منرتور نرتارت بتر حستن انمتام تکتالیف بت 47( و )38در اجرای مواد )

کارانی که نسبت به انمتام عملیتات موضتوع قترارداد در کار و بررسی و کنترل تعهدات بر عهده مقاطعهوای ارندیان

باشند با توجه بته ر همان کاریاه اقدام می نمایند، واحدهای اجرایی موبف میمحل کاریاه ثابت با کارکنان شاغل د

بیمته کارکنتان شتاغل در ( قتانون نستبت بته محاستبه و مطالبته حق47کار با اعمال ماده )ماهیت حقوقی مقاطعه

اب قترارداد را قراردادهای این بخش به شرح ذیل و برابر مقررات اقدام نموده و با احراز شترایط مربوطته، مفاصاحست 

 نمایند:  برف یک روز کاری صادر

   .های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابتکاری دارای کاریاهقراردادهای مقاطعه -

 قراردادهای فن آوری اطالعات و ارتباطات. -

 قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی. -

 قراردادهای دانش بنیان. -

 حمایتی خاص. قراردادهای پیمانکاران مشمول نرام -

 قراردادهای منعقده با دفاتر پیشخوان خدمات دولت. -

 قراردادهای مشاوره مدیریت. -

 اجتماعی.های رسمی سازمان تامینقراردادهای کاریواری -

 های بیمه.شرکت ها و کاریواریقراردادهای نمایندیی -

 های حمل ونقل هوایی، ریلی و زمینی.قراردادهای نمایندیی فروش بلیط شرکت -

 قراردادهای حسابرسی. -

 های تامین سرمایه.قراردادهای شرکت -

 بورا. های کاریواریقراردادهای شرکت -

 .قراردادهای هواپیمایی و بال ردی -

 ای.های زنمیرهقراردادهای اعطای امتیاز نمایندیی فروش اه -

 قراردادهای فروش محصوالت با نمایندیی مماز فروش و خدمات پ  از فروش. -

  هداری کاال، مرکبات و غالت در انبارها و سردخانه ها و سیلوهای مکانیوه.قراردادهای ن -
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 ها.قراردادهای ارائه خدمات اقامتی و پ یرایی توسط هتل -

 قراردادهای پورسانت فروش. -

 قراردادهای موسسات فرهن ی، انتشارات و تبلیوات در ممالت و فضاهای ممازی. -

 های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت  کاری دارای کارگاهقراردادهای مقاطعه( مقررات مرتبط با 12

 : 1/2/1394پ یر و ارتقای نرام مالی کشور مصوب مورخ ( قانون رفب موانب تولید رقابت40ماده )-1-12

وخدمات تولیدی یا فنتی مهندستی ثابتت های صنعتی هایی که دارای کاریاهبیمه در مورد پیمانمبنای مطالبه حق

شتود، بتر استاا فهرستت ارستالی و باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کاریاه انمتام میمی

باشند و سازمان تامین اجتماعی بایتد بیمه جهت قرارداد پیمان معاف میبازرسی کاریاه است و از اعمال ضری  حق

 ادهای پیمان را صادر کند.مفاصاحساب این یونه قرارد

هیات تخصصی کار، بیمه و 28/9/1398مورخ 10309و  29/2/1398مورخ  10051های شماره برابر دادنامه -2-12

ای کار کته منحصترا بته منرتور اجتراجتماعی دیوان عدالت اداری؛کاریاه ثابت کاریاهی است متعلق به پیمانتامین

عملیات موضوع پیمان تاسی  ن ردیده، دارای ماهیت دایمتی بتوده بته نحتوی کته در آن یتک فعالیتت اقتصتادی 

صورت مستمر با بهره ییری از نیروی انسانی و وسایل مادی برای ارایه ختدمات بته مراجعتان انمتام متی شتود و به

ی استت کته دارای ممتوز فعالیتت صتنعتی، کاریاه صنعتی، خدماتی، تولیدی ویا فنی ومهندسی ثابت ؛کاریاه ثتابت

خدماتی، تولیدی و یا فنی مهندسی از مراجب ذی صالح بوده و پیمانکار با استفاده از امکانات موجود و افراد شتاغل 

 کار اقدام می نماید.در همان کاریاه نسبت به اجرای عملیات موضوع قرارداد منعقده با وای ارندیان

قانون حداکثر استفاده از تتوان تولیتدی و ختدماتی کشتور و حمایتت از کتاالی ایرانتی مصتوب  (11ماده ) -3-12

هتای غیرعمرانتی )غیرتملتک دارایتی بیمه قراردادها و پیمان: سازمان تامین اجتماعی موبف است حق15/2/1398

های صنعتی، خدماتی، تولیتدی و یتا فنتی و اهکاران طراحی و ساخت دارای کاریکاران و یا پیمانای( پیمانسرمایه

کار و توسط کارکنان شاغل های ثابت پیمانمهندسی ثابت را که موضوع پیمان )با مصالح یا بدون مصالح( در کاریاه

شتده محاستبه و مود و حقوق ماهیانه کارکنتان یتا بازرستی انمامشود را بر مبنای صورت ها انمام میدر آن کاریاه

هتا عملیتات یونه قراردادها و پیمانه و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند. در مواردی که در اینوصول نمود

اندازی، آموزش، بندی )مونتاژ(، نص ، نرارت، بازرسی، آزمون و راهسازی، سرهماجرایی شامل ساخت توام با یکپارچه

همان کاریاه در کل طترح )پتروژه( کارفرمتا انمتام ن هداری و تعمیر و خدمات پ  از فروش توسط کارکنان شاغل 

بیمته بتر استاا روش شود، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد )پیمان( را صادر کند. محاسبه و مطالبه حق

 .ها ممنوع استیافته« در این قراردادها و پیمان»نسبت مود به کل کار انمام 
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های صدر این کاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمانو یا پیمانکاران که پیماندر صورتی -تبصره  

بیمه این بخش از پیمان و یا قترارداد مشتمول روش مت کور های غیرثابت استفاده کنند، منحصرا حقماده از کاریاه

  .به خواهد شد های قانونی مربوطه محاس مود و حقوق ماهیانه( عمل نشده و بر اساا روش )برمبنای صورت 

 های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت ( نحوه شناسایی کارگاه13

کارانی کته دارای کاریتاه صتنعتی، ختدماتی، بیمه قراردادهای مورد اجرای پیمانچ ون ی و نحوه شناسایی حق

رداد در کاریاه ثابت پیمانکار توستط تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت در ارتبا  با موضوع پیمان بوده و عملیات قرا

 باشد:کارکنان شاغل در همان کاریاه انمام می ییرد به شرح ذیل می

های تحتویلی چنین محلهایی که به منرور اجرای عملیات پیمان تاسی  و تمهیو شده باشند و همکاریاه  -1-13

منرور ساخت تمهیوات یا قطعات و... صترفا بترای دوره زمتانی کار به هایی که به پیمانکار و محلکارفرما به پیمان

یتردد، حکتم آوری و تعطیتل میصورت موقت ایماد و پ  از خاتمه قرارداد برچیده، جمباجرای موضوع عملیات به

 کاریاه ثابت را ندارند.

ز زمتان انعقتاد قترارداد دارای های صنعتی،خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت متی بایستت اکاریاه -2-13

 فعالیت مرتبط و منطبق با موضوع عملیات پیمان و پرونده کاریاهی فعال در واحد اجرایی سازمان باشند.

کار مکلف می باشند قراردادهای م کور را منضم به یواهی اجرای عملیتات موضتوع پیمتان در وای ارندیان -3-13

بالفاصله به واحد اجرایی سازمان که کاریاه در حوزه عمل آن واقب است ارسال نماینتد، محل کاریاه ثابت پیمانکار، 

بایست ضمن تخصیص کار متمرکو و واحد اجرایی میاین یونه قراردادها در محل شعبه مربو  به کاریاه ثابت پیمان

کاری ممتوا؛ کیل پرونده پیمانپیمان متصل به شماره کاریاهی ثابت برای هر یک از قراردادهای منعقده و تش ردیف

 ( قانون را صادر نمایند.  38مفاصاحساب موضوع ماده )

کتاران طراحتی و کاران و یتا پیمانای( پیمانهای غیرعمرانی )غیرتملک دارایی سرمایهدر قراردادها و پیمان-4-13

بت را که موضوع پیمان )با مصالح یا بدون های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثاساخت دارای کاریاه

شود چنانچه عملیات اجرایی ها انمام میکار و توسط کارکنان شاغل در آن کاریاههای ثابت پیمانمصالح( در کاریاه

انتدازی، آمتوزش، بندی )مونتتاژ(، نصت ، نرتارت، بازرستی، آزمتون و راهسازی، سرهمشامل ساخت توام با یکپارچه

میر و خدمات پ  از فروش توسط کارکنان شاغل همان کاریاه در کل طترح )پتروژه( کارفرمتا انمتام ن هداری و تع

که ( محاستبه خواهتد شتد. بتدیهی استت در صتورتی15( و )14شود، حق بیمه متعلقه حس  مورد برابر بندهای )

های غیرثابت پیش فت از کاریاههای کاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمانکاران و یا پیمانپیمان

شورای عالی  24/01/1370بیمه این بخش از پیمان و یا قرارداد حس  مورد وفق مصوبه استفاده کنند، منحصرا حق

 تامین اجتماعی محاسبه خواهد شد.
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 ( نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقوقی 14

انتد نموده قانونی خود را بر اساا ضوابط و مقررات قانونی تنرتیم که دفاتر و اسناددرمورد اشخاص حقوقی -1-14

بیمه کارکنان شاغل در قرارداد طبق لیست و بازرسی انمام شده از دفاتر قانونی وصول و مفاصاحساب حقبایست یم

 قراردادها بدون اعمال ضری  صادر یردد. 

ز دفاتر قتانونی ایتن قبیتل پیمانکتاران را در اولویتت قترار داده و باشند بازرسی امیواحدهای اجرایی مکلف -2-14

های تعیین شده امکان انمام بازرسی از دفاتر قتانونی پیمانکتار در متدت زمتان چنانچه با توجه به امکانات و اولویت

پیمانکتار  کتهمحدود وجود نداشته و پیمانکار نیو در اخ  مفاصاحساب تعمیل داشته باشد، در این حالت در صورتی

لیست کارکنان خود را ارسال و طبق محتویات پرونده مطالباتی فاقد بدهی قطعی باشد به منرور مستاعدت بیشتتر 

به شرح در زمینه صدور مفاصاحساب قرارداد پیش از انمام بازرسی از دفاتر قانونی، با اخ  تعهد نامه در دوره قرارداد 

ویا صاحبان امضاء مماز رسیده و ممهور به مهر شترکت باشتد صتدور  پیوست این بخشنامه که به امضاء مدیر عامل

 بود. مفاصاحساب قرارداد بالمانب خواهد 

که پیمانکاران موضوع بند فوق طبق پرونده مطالبتاتی کاریتاهی و دفتتر مرکتوی، دارای بتدهی در مواردی -3-14

ه باشند، چنانچه نسبت به پرداختت بتدهی قطعتی در دوره صورت یکما نداشترا بهقطعی بوده و توانایی پرداخت آن

اجرای قرارداد اقدام نموده و مانده بدهی را تقسیط نماید با تکمیل فترم تعهدنامته پیوستت ایتن بخشتنامه، صتدور 

  باشد. مفاصاحساب این ونه قراردادها بدون اعمال ضری  بالمانب می

بیمته کارکنتان ، حقدفاتر قانونی بوده و یا از ارائه دفاتر قانونی ختودداری نمایتد پیمانکار فاقد  کهدرمواردی -4-14

قانون محاسبه و در صورت ارائه صورت مود و حقتوق کارکنتان شتاغل در اجترای  (41)شاغل در قرارداد، برابر ماده 

بایست کار، میوی وای ارندهعملیات از سوی پیمانکار در شماره کاریاهی و معرفی افراد شاغل در اجرای قرارداد از س 

پ  از کسر حق بیمه مستند به صورت مود و حقوق ارسالی کارکنان م کور در دوره اجرای قرارداد، مانده بتدهی از 

 پیمانکار مطالبه و وصول یردد. 
 

 (نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقیقی 15 

دارای پرونده کاریاهی نود سازمان بتوده و بتا یتواهی  در مورد قراردادهای مورد اجرای اشخاص حقیقی که -1-15

کار و با توجه به برفیت کاریاه ازقبیل تعداد نیروی انسانی، فضای کاریاه و... احراز یردد موضوع عملیتات وای ارنده

یمه بانمام پ یرفته است و پیمانکاران نیو نسبت به ارسال صورت مود و حقوق و پرداخت حق ثابتپیمان در کاریاه 

نیو فاقد هریونه بدهی باشد، صدور مفاصاحساب  کاریاهیمقررات اقدام نموده و طبق پرونده مطالباتی کارکنان وفق 

 قرارداد آنها بالمانب خواهد بود. 
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که پیمانکار حقیقی طبق پرونده مطالباتی کاریاهی دارای بدهی قطعی بوده و تمکن پرداخت آنرا در مواردی  -2-15 

رت یکما نداشته باشد، چنانچه نسبت به پرداخت بدهی کاریاه در دوره قرارداد اقدام نموده و مانده بدهی قطعی بصو

 باشد. را تقسیط نماید، صدور مفاصا حساب قرارداد بالمانب می

نتین پیمانکاران حقیقی بابت کارکنان ختود نستبت بته ارستال صتورت متود و حقتوق و همچ کهدرمواردی -3-15

بیمه مربوطه اقدام ننموده و یا از محل کاریاه بازرسی کاریاهی صورت ن رفته باشد، حق بیمه کارکنان شاغل در حق

 قانون محاسبه و مطالبه می یردد.  (41قرارداد طبق ماده )

 آوری اطالعات و ارتباطاتفن ( قراردادهای16

؛ باشتند  متیدارای مموز فعالیت معتبر و مرتبط  وکی اشخاص حقوقی که برابر اساسنامه دارای فعالیت انفورماتی

یتواهی طبتق باشتد و موضوع قرارداد آنان منطبتق بتا یکتی از متوارد منتدرج در پیوستت ایتن بخشتنامه  چنانچه

یونته قراردادهتا در ، ایتن یترددکار انمتام کار عملیات موضوع پیمان توسط کارکنان دفتر مرکوی مقاطعهوای ارنده

محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای عملیات طبتق  رار دفتر مرکوی شرکت متمرکو و نحوهشعبه محل استق

 خواهد بود. ( 14بند)

  ( قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی17

( قانون حتداکثر استتفاده از تتوان تولیتدی و 12قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی که طبق بند )الف( ماده ) -1-17

ها یا مراکو علمی کار و دانش اهمابین وای ارندیانفی 15/02/1398ر و حمایت از کاالی ایرانی مصوب خدماتی کشو

های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پوشتکی و یتا و پژوهشی دارای مموز قطعی از وزارتخانه

 ابط این بخش خواهد بود.های علمیه، منعقد یردیده اند تابب ضوشورای عالی حوزه

تواننتد های اجرایی درخصوص قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی ابهام داشته باشتند، میدر مواردی که واحد  -2-17

های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پوشتکی و یتا شتورای حس  مورد مرات  را از وزارتخانه

 عالم نمایند.  های علمیه استعالی حوزه

 ( نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی 18 

ها یتا مراکتو علمتی و پژوهشتی اعتم از دولتتی و دانش اهکه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با در مواردی -1-18

درمتان و آمتوزش پوشتکی و یتا های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت دولتی دارای مموز قطعی از وزارتخانهغیر

( 14یتردد صتدور مفاصاحستاب بتر استاا بنتد )منعقد به عنوان ممری یا پیمانکار  شورای عالی حوزه های علمیه

 بالمانب است.
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عنوان صورت دسته جمعی )اشخاص حقیقی( بهدر قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی که با یک یا چند نفر به -2-18 

یردد و اسامی افراد م کور در متن قرارداد به عنوان پیمانکار درج شده باشد و عملیتات پیمتان بتا ممری منعقد می

یتواهی عتدم بایست کار منحصراً توسط شخص یا اشخاص فوق انمام ییرد، واحد اجرایی مربوطه میتأیید وای ارنده

 ( قانون تامین اجتماعی را صادرنماید.38شمول به ماده )

یا از ارائه دفاتر و استناد متالی مربوطه نباشند تحقیقاتی و پژوهشی که اشخاص فوق دارای مموز در مواردی -3-18

شتتورای عتتالی  24/01/1370متتاده دوم مصتوبه ، حتق بیمتته کارکنتان شتتاغل در قتترارداد طبتق ختودداری نماینتتد 

 محاسبه ومطالبه خواهد شد. درصد  7اجتماعی به ماخ  تامین

بایستت از طریتق پای تاه رستمی واحدهای اجرایتی جهتت بررستی و احتراز اصتالت مموزهتای صتادره می -4-18

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پوشکی اقدام و یا اصتل ممتوز بتا تصتویر ارائته وزارتخانه

 نی یردد.شده، توسط ریی  امور وصول حق بیمه شع  تطبیق و در پرونده بای ا

  ( قراردادهای دانش بنیان19 

ها و مؤسسات دانش بنیان که از حمایت ها و تسهیالت قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیتان شرکت

باشتند و در اجترای قتانون یتاد شتده بتا انعقتاد قراردادهتای پیمانکتاری در و تماری سازی اختراعات برخوردار می

م فعالیت نموده و موضوع قراردادهای منعقتده شترکتها و مؤسستات موبتور متورد تأییتد های دانش بنیان انمازمینه

بیمه وری ریاست جمهوری قرار یرفته باشد با معرفی و تأیید موضوع توسط معاونت یادشده، حقامعاونت علمی و فن

بایست ای اجرایی میقراردادهای منعقده این ونه شرکت ها و مؤسسات براساا لیست و بازرسی خواهد بود و واحده

( قانون تامین اجتمتاعی و 38در صورت نداشتن بدهی قطعی، ضمن صدور مفاصا حساب قرارداد منعقده وفق ماده )

( قانون تامین اجتماعی و انمام بازرسی طبق 39های ارسالی طبق ماده )های ذیل آن نسبت به بررسی لیستتبصره

  اقدام نمایند.( قانون )اعم از کاریاهی و دفاتر(47ماده )

قراردادهای معرفی شده منحصراً در خصوص موضوعات دانش بنیان مورد تایید و با معرفی معاونت علمی و  تبصره:

شرکتها و مؤسسات موبور طبق مقررات جاری سازمان و با  ورداجرایفناوری رئی  جمهور بوده و سایر قراردادهای م

 ه و مطالبه خواهد شد.( قانون تامین اجتماعی محاسب41رعایت ماده )
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 ( مقاطعه کاران مشمول نظام حمایتی خاص 20

کاری بتر عهتده یرفتته و صورت مقاطعهکه وزارتخانه ها و موسسات دولتی با انعقاد قرارداد، عملیاتی را بهدرمواردی

مین اجتماعی اجرا نمایند چنانچه کل عملیات پیمان منحصراً  توسط کارکنان مشمول نرام حمایتی خاص غیر از تا

نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در این ونته کار، و احراز موضوع، انمام یرفته باشد در صورت تائید وای ارنده

کاران موبور در اجرای عملیات پیمتان از چنانچه مقاطعه .( خواهدبود14)طبق بند صدور مفاصاحساب قراردادهای و 

استفاده نمایند می بایست صورت متود و حقتوق و حتق بیمته کارکنتان  کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی نیو

وفتق مربوطته بدیهی است احتساب حق بیمه  ؛مشمول قانون تامین اجتماعی را به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند 

 باشد.های پرداختی بالمانب میبیمه(قانون تامین اجتماعی با لحاظ صورت مود و حقوق و حق41مفاد ماده )

 

 ( قراردادهای منعقده با دفاتر پیشخوان خدمات دولت 21 

قانون اساسی 138وزیران عضو کاریروه اصل  18/3/1389مورخ  61116/42401با عنایت به تصمیم نامه شماره 

م توسعه اقتصادی، ( قانون برنامه شش67( برنامه پنمم و بند )پ( ماده )46جمهوری اسالمی ایران و بند )ج( ماده )

اجتماعی و فرهن ی جمهوری اسالمی ایران، دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیتر دولتتی بته منرتور 

کاهش تصدی های دولت و سهولت دسترسی و ارتقای سطح کیفیت ارایه خدمات به شهروندان و کاهش مراجعتات 

باشتند نحتوه های اجرایی به مردم متیه خدمات دست اهمردم به دست اههای اجرایی ایماد و ممری قراردادهای ارای

( و 14)محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در این ونه قراردادهای دفاتر پیشخوان دولت حس  متورد طبتق بنتدهای 

 .( خواهد بود15)

 ( قراردادهای مشاوره مدیریت 22

یریت به ثبت رسیده و برابتر یتواهی هایی که برابر اساسنامه در اداره ثبت شرکتها جهت انمام خدمات مد شرکت

یونه قراردادها در کار موضوع عملیات پیمان توسط کارکنان در محل دفتر مرکوی شرکت انمام ییرد، این وای ارنده

صورت جدایانه صادر و نحوه محاسبه به واحد اجرایی محل استقرار دفتر مرکوی متمرکو و مفاصاحساب هر پیمان به

 ود.( خواهد ب14شرح بند)
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  اجتماعیهای رسمی سازمان تامین( قراردادهای کارگزاری23

شتورایعالی رفتاه و تتامین اجتمتاعی موضتوع مصتوبات 10/7/1384مورخ  12068/200در اجرای مصوبه شماره 

ت سیصدوسی ودومین وسیصدوسی وششمین جلسات شورای عالی تامین اجتماعی در خصوص وای اری ارائه خدما

بیمه ای به کاریواریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی، با توجه به موضوع ونحوه ارائه خدمات بیمته ای، وبتایف و 

شترح بنتد چ ون ی اجرای قراردادهای م کور، محاسبه ومطالبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای م کور بته 

   .( خواهد بود14)

 های بیمه ری شرکتها و کارگزا( قراردادهای نمایندگی24 

هیات تخصصی بیمه، کار و تتامین اجتمتاعی دیتوان عتدالت  31/2/1397مورخ 481با عنایت به دادنامه شماره 

(قانون تامین اجتماعی در مورد قراردادهای نماینتدیی شترکتهای بیمته بتا 38اداری در خصوص لووم رعایت ماده )

بیمه یری به اشخاص حقتوقی و حقیقتی، حتق بیمته کارکنتان شتاغل در  موضوع وای اری ارائه خدمات و عملیات

( 14ر کاریاه ثابت، حس  متورد بتر استاا بنتدهای)د آنقراردادهای فوق ال کر با توجه به موضوع، نحوه و اجرای 

 ( محاسبه و نسبت به صدور مفاصا حساب اقدام خواهد شد.15و)

 حمل ونقل هوایی، ریلی و  زمینی  ( قراردادهای نمایندگی فروش بلیط شرکت های25

که موضوع فعالیت آنها وفق اساسنامه وآیهی روزنامه رسمی »ارائه خدمات فروش بلیط و .... « باشد  هاییشرکت

نحوه مطالبه و محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل، در »قراردادهای فروش بلیط« با توجه به نحوه اشتتوال کارکنتان، 

  .( خواهد بود14)بند رداد ، بر اساا محل و چ ون ی اجرای قرا

 ( قراردادهای حسابرسی 26

کار بتا موضتوع حسابرستی مابین شرکتها ویا موسسات مالی و حسابرسی با وای ارندیاندر قراردادهای منعقده فی

هتای متالی، اصتالح حستاب و مالی، حسابرسی داخلی و عملیاتی، بازرسی از دفاتر قانونی، ختدمات تنرتیم صتورت

 هتا و تعهتد هتای متالی اعتم از دستتی یتا مکتانیوه، تعیتین ارزش ستهام شترکتابداری، طرح و اجرای سیستمحس

که انمام کار منحصراً با استفاده از کارکنان شرکتها ویا موسسات متالی و حسابرستی پ یره نویسی اوراق مشارکت،  

  .( خواهد بود14)بر اساا بند  بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای م کورحق انمام  می ییرد محاسبه



 
 اجتماعیمین أت سازمان

 عامل ی مد 

 

 

 بسمه تعالی

 رافه اجتماعی  وزارت تعاون ،کار و

 

 
 12101/99/1000 شماره:

 20/12/1399 اتریخ:
  پيوست:

 

22 

 64501تلفن: 1457965595،کدپستی:359تهران:خیابان آزادی، پالک    62694637ش ش :

 

 «کارانطعهمقا  ایبیمهضوابط  تنقیح و تلخیص بخشنامه»

 
 های تامین سرمایه ( قراردادهای شرکت27

های تامین سرمایه به ثبت رسیده که دارای مموز فعالیت معتبر از سازمان بورا و اوراق بهادار می باشند و شرکت

یردانی ه نویسی و بتازاربرابر اساسنامه نسبت به انعقاد قراردادهایی با موضوع عملیات تامین سرمایه شامل تعهد پ یر

های ی اری و اداره صتندوقهای سترمایهها، ارائه خدمات مرتبط با صندوقاوراق بهادار، ارائه خدمات مدیریت دارایی

ی اری، مشتاوره عرضته، ها، سبدیردانی، ارائه خدمات مشاوره پ یرش، مشاوره سترمایهی اری در آنموبور و سرمایه

مالی، طراحی شیوه تتامین متالی از طریتق انتشتار اوراق بهتادار و فتروش محصتوالت  پشتیبانی و پردازش اطالعات

بتا استتفاده از کارکنتان  امنحصترنماینتد و موضتوع عملیتات پیمتان را شده در بورا کاالی ایرانی اقتدام میعرضه

 بود.خواهد ( 14)بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای م کور طبق بند دهند محاسبه حقخود انمام میمتخصص 

 

 های کارگزاری بورس ( قراردادهای شرکت28

( قتانون بتازار اوراق بهتادار کته 1متاده ) 21های کاریواری موضوع مصادیق نهادهای مالی م کور در بند شرکت

با  باشند و برابر اساسنامه نسبت به انعقاد قراردادهایی دارای مموز فعالیت معتبر از سازمان بورا و اوراق بهادار می

موضوع، خدمات کاریواری، معامله یری و بازاریردانی شامل معامله اوراق بهادار، معتامالت کاالهتای پ یرفتته شتده 

ها ، بازارسازی و بازاریردانی اوراق بهادار و کاالهتای پ یرفتته شتده و ختدمات متالی و برای دی ران و به حساب آن

نمایندیی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مموز عرضته، ی اری، های سرمایهای شامل مدیریت صندوقمشاوره

بازاریابی برای فروش اوراق بهادار، سبد یردانی اوراق بهادار، مشاوره و انمام کلیه امور اجرایتی بترای پت یرش اوراق 

کاالها، مشاوره در  ها و بازارهای خارج از بورا به نمایندیی از ناشر یا عرضه کنندهبهادار یا کاال در هر یک از بورا 

های قیمت ی اری و روش فروش و عرضته اوراق بهتادار، طراحتی اوراق، خریتد و فتروش یتا ن هتداری اوراق، زمینه

ها، طراحتی و تشتکیل ی اری، مدیریت ریسک، ادغام، تملک، توییر و تمدید ساختار سازمانی و مالی شرکتسرمایه

ت پیمان را منحصرا بتا استتفاده از کارکنتان متخصتص ختود انمتام نهادهای مالی اقدام می نمایند و موضوع عملیا

 بود.خواهد ( 14)بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای م کور طبق بند دهند، محاسبه حقمی
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 ( قراردادهای هواپیمایی و بالگردی29

وازهتای هتوایی هایی که موضوع فعالیت آنها وفق اساسنامه وآیهی مندرج در روزنامته رستمی »انمتام پرشرکت

هوایی و ......« داخلی و یا خارجی اجاره هواپیما و بال رد، حمل بار و یا جابمایی مسافر، برقراری خطو  حمل ونقتل

حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای صرفاً حمل بار و یتا مستافر توستط هواپیمتا و  و مطالبه باشد نحوه محاسبه

دلی در هر پرواز، اجاره هواپیما و بال رد ، با توجه به نحوه اشتتوال کارکنتان ، برداری از تعدادی صنبال رد، حق بهره

  .خواهد بود (14بند) محل و چ ون ی اجرای قرارداد بر اساا 

 های زنجیره ای ( قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی فروشگاه30

یا حقیقی با موضوع فتروش محصتوالت  کاران دارای شخصیت حقوقیبا توجه به اینکه انعقاد قراردادهای مقاطعه

ا حفظ حق مالکیت و رعایت ضوابط مربوطه، با نشان و تابلوی شرکت تحت عنتوان ب کارارایه شده از سوی وای ارنده

ییرد، با امعان نرر به شرح ای صورت میهای زنمیرهمابین شرکت فروش اه»اعطای امتیاز نمایندیی )فرانچایو( « فی

در  حستاب و صدور مفاصتابیمه افراد شاغل تامین محل انمام کار از سوی پیمانکار محاسبه حق خدمات، نوع، نحوه

 ( خواهد بود.15( و )14الوحمه دریافتی، حس  مورد طبق بند های )میوان حققراردادهای م کور تا 

 های مجاز فروش و خدمات پس از فروش ( قراردادهای فروش محصوالت با نمایندگی31

بتا  اخت  ممتوز و انعقتاد  نمایندیی های مماز فروش و خدمات پ  از فتروش های که نمایندییبه این با عنایت

، نسبت به انمام فعالیت با استفاده از کارکنان شاغل در همان کاریاه، اقدام به فروش محصوالت  قرارداد با موضوعات 

کار متی نماینتد و برابتر ت از وای ارنتدیانارائه خدمات فروش و پ  از فروش محصوالت در دوره یتارانتی بته نیابت 

 ه ازیترو بیمه کارکنان شاغل در ایتنالوحمه دریافت می کنند، محاسبه و مطالبه حقهای ارسالی حقحسابصورت

 ( می باشد.  15( و )14قراردادها تا میوان حق الوحمه دریافتی حس  مورد برابر بندهای )

 ها و سیلوهای مکانیزه  و غالت در انبارها و سردخانه ( قراردادهای نگهداری کاال ، مرکبات32

ها ن هداری کاال، مرکبات و غالت در انبارها و سردخانهبا توجه به اینکه در قراردادهای منعقده اجرایی با موضوع 

ت ارایه خدمات در محل ثابت متعلق به پیمانکار و توسط کارکنان شاغل درهمان کاریتاه صتورو سیلوهای مکانیوه، 

 ( 15( و )14قراردادها حس  مورد برابر بندهای ) روه ازی یمه کارکنان شاغل در اینبییرد، محاسبه و مطالبه حقمی

 می باشد.  
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 ( قراردادهای ارائه خدمات اقامتی و پذیرایی توسط هتل ها  33

بتا استتفاده از امکانتات  در محل هتتل و اقامتی و پ یرایی توسط هتل هانرر به اینکه قراردادهای ارایه خدمات 

بیمه کارکنتان شتاغل در قراردادهتای یتاد شتده ییرد ل ا محاسبه و مطالبه حقموجود و کارکنان شاغل صورت می

 ( می باشد.  15( و )14حس  مورد برابر بندهای )

  ( قراردادهای پورسانت فروش  34

از تولیتد کننتدیان جن ،کتاال، متواد، که اشخاص حقوقی یا حقیقی بته نیابتت  پورسانت فروش در قراردادهای 

ها نسبت به فروش محصوالت در محل کاریاه ثابت خود اقدام و حق الوحمه متعلقته را تحتت آالت و دست اهماشین

در  کنند، حق بیمه کارکنان شتاغلعناوین پورسانت فروش، تخفیف فروش، جایوه جنسی و یا پروموشن دریافت می

 ( محاسبه ومطالبه می یردد.15( و )14بندهای )، حس  مورد طبق اجرای عملیات

 ( قراردادهای موسسات فرهنگی ، انتشارات و تبلیغات در مجالت و فضاهای مجازی35

چنانچه موسسات فرهن ی دارای مموز فعالیت معتبر و مرتبط باشند و اقدام به انعقاد قرارداد، با موضوع انتشارات  

ند و طبق یواهی وای ارنده کار عملیات موضوع پیمان را در محل کاریتاه و تبلیوات درممالت و فضای ممازی نمای

ییرد،  محاسبه و مطالبه حق بیمه کارکنتان ثابت متعلق به پیمانکار و توسط کارکنان شاغل درهمان کاریاه صورت 

 ( می باشد. 14شاغل در این ونه قراردادها برابر بند )

 انون تامین اجتماعی ( ق41بخش دوم( قراردادهای مصادیق ماده )

اجتمتاعی موجت  حفتظ و صتیانت از عتالی تتامینشورای 24/1/1370( قانون و مصوبه 41( و )38اجرای مواد )

کاران جهت معرفتی کارکنتان شتاغل بته کاری و تقویت ان یوه مقاطعهحقوق کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه

بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد به شدیان و برآورد تقریبی از مبلغ حقبیمهسازمان، ارائه صورت مود و حقوق 

بیمه کارکنان شتاغل کار در پرداخت حقعنوان هوینه سربار به قیمت تمام شده و مشارکت غیرمستقیم وای ارندیان

کاری فاقتد ای مقاطعتهکاران جهتت کلیته قراردادهت در قراردادهای م کور بدون ایماد هر یونه چالش برای مقاطعه

ای )عمرانی( که تحت عنوان قراردادهای غیرعمرانتی های سرمایههای تملک داراییشرایط اشاره شده در فصل طرح

شوند، می باشد در این بخش با تعیین نسبت مود به کل کار انمام یافته و اعمال میوان حق بیمته متاده شناخته می

رکنان شاغل در قراردادهای مورد اجترای مقاطعته کتاران تعیتین یردیتده و ( قانون به نسبت مود، حق بیمه کا28)

 است. بیمه متعلقه و صدور مفاصاحساب آنان فراهم آوردهتسهیالت مناسبی را در تعیین تکلیف میوان حق
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 بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیر عمرانی خدمات مشاور ( نحوه احتساب حق 36 

دسان مشاور در واحد اجرایی واقب در حوزه دفتر مرکوی شرکت، متمرکو و پ  از نور مهقراردادهای خدمات مشا

یردد نحتوه اقتدام، در مطالبه و وصول حق بیمه متعلقه، مفاصاحساب هر قرارداد به تفکیک از همان شعبه صادر می

 باشد:خصوص قراردادهای تیپ مهندسان مشاور با لحاظ موضوع عملیات قراردادها به شرح ذیل می

بیمه مربوطه به درصد ناخالص کارکرد معادل مکانیکی تلقی و حق 70برداری« نقشهقراردادهای با موضوع » -1-36

ضمناً یردد.درصد محاسبه می15بیمه متعلقه به ماخ  درصد کارکرد دستمودی محسوب و حق 30درصد و 7ماخ  

  ع »نقشه برداری «باشند، مشمول این بند خواهند بود.چنانچه پیمانکاران نیو ممری قرارداد با موضو

درصتد ناختالص کتارکرد معتادل  60قراردادهای با موضوع »خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح«،  -2-36

بیمه متعلقته بته درصد کارکرد، دستمودی محسوب و حق 40درصد و 7بیمه مربوطه به ماخ  مکانیکی تلقی و حق

 یردد.درصد محاسبه می15ماخ  

بیمته مربوطته بته درصد ناخالص کارکرد معادل مکانیکی تلقی و حتق 60قراردادهای با موضوع »طراحی«،  -3-36

 یردد.درصد محاسبه می 15بیمه متعلقه به ماخ  درصد کارکرد دستمودی محسوب و حق 40درصد و  7ماخ  

بیمه درصد ناخالص کارکرد معادل مکانیکی تلقی و حق 20»نرارت عالیه و کاریاهی«قراردادهای با موضوع  -4-36

 یردد.درصد محاسبه می15درصد کارکرد دستمودی محسوب و حق بیمه به ماخ   80درصد و  7مربوطه به ماخ  

ر موضتوع بته تفکیتک در چنانچه موضوع عملیات قرارداد »ترکیبی از موارد فوق« بوده و ناخالص کارکرد ه -5-36

بیمه به تفکیک هر موضوع برابر موارد فوق قابتل کار درج شده باشد، حقمتن اولیه قرارداد و یواهی نهایی وای ارنده

 یردد.( محاسبه می36-6بیمه برابر بند )محاسبه خواهد بود و در صورت عدم تفکیک، حق

برداری و ن هداری« مهندسان مشاور از جمله »خدمات مدیریت طرح، بهره درخصوص سایر قراردادهای تیپ -6-36

 درصد خواهد بود. 15بیمه نسبت به کل ناخالص کارکرد به ماخ  محاسبات حق

 کارانبیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیرعمرانی پیماننحوه احتساب حق (37 

تهیته  کهعمرانی اجرایتی در صتورتیاجتماعی در قراردادهای غیر عالی تامینشورای24/1/1370برابر مصوبه -1-37

(مصوبه موبور با اعمتال 2بیمه کارکنان شاغل طبق ماده )کار باشد حقوتامین کلیه مصالح به عهده و هوینه مقاطعه

 درصد نسبت به کل ناخالص کارکرد محاسبه خواهد شد.7ماخ  
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مکتانیکی و نیتو قراردادهتایی کته تهیته تمتامی مصتالح و یتا قراردادهای دستمودی، خدماتی غیتر بیمهحق-2-37 

درصتد ناختالص کتارکرد  15( مصوبه م کور به ماخ  1کار است طبق ماده )آالت به عهده و هوینه وای ارندهماشین

 باشد.می

، درخصوص کلیته قراردادهتای دستتمودی، فقهای معرم شورای ن هبان 27/06/1399: در اجرای نرر مورخ توجه

مکانیکی، چنانچه کارفرما با ارائه دالیل و مدارک و مستندات اثبات نماید که نسبت متود بته کتل کتار خدماتی غیر

 باشد، موضوع می بایست توسط واحدهای اجرایی بررسی یردد.میکمتر از پنماه و شش درصد کل ناخالص کارکرد 

باشد و یا موضوع کار ها تهیه مصالح مصرفی کال به عهده و هوینه پیمانه در اجرای آنکقراردادهاییبیمه  حق-3-37

به مصالح نباشد و نوع کتار ایمتاب نمایتد کته کتل کتار  قرارداد منحصرا ارائه خدمات بوده و یا در اجرای کار نیازی

 باشد.درصد ناخالص کارکرد می 7ان ( مصوبه فوق به میو2صورت مکانیکی انمام پ یرد، طبق ماده )به

کتار از اجتماعی قیمت تمهیواتی که پیمانعالی تامینشورای24/1/1370( مصوبه 2طبق تبصره ذیل ماده ) -4-37

 باشد. بیمه نمینماید مشمول کسر حقطریق یشایش اعتبار اسنادی از خارج کشور خریداری می

ه شرایط تحریمی کشور چنانچه تمهیوات قراردادها بدون یشایش اعتبار اسنادی از خارج کشور با توجه ب :1تبصره 

 صورتحساب :مدارک از جمله جهت احراز خرید تمهیوات نسبت به ارایهباشند کاران مکلف میخریداری یردد پیمان

ر  سبو یمرکی( یتا پروانته ارزیتابی ، اعالمیه تامین ارز، پروانه ارزیابی )ب(Invoice Commercial)یا سیاهه تماری 

باشد، به واحد  کار رسیدهکه به تایید وای ارندهالکترونیکی، یواهی ورود کاال به منطقه ویژه اقتصادی یا مناطق آزاد، 

تواند جهتت کار باشد میکار یا وای ارندهاجرایی مربوطه اقدام نمایند، تمام یا قسمتی از این مدارک که به نام پیمان

صورت عبور موقت به کشتور وارد و آالت و تمهیواتی که بهماشین درضمنراز موضوع کفایت الزم را داشته باشد. اح

 باشد.چنین مصالح مصرفی خارجی مشمول این بند نمیشود و همپ  از اتمام کار از کشور خارج می

عملیتات اجرایتی را انمتام متی دهتد و  کار تامین و پیمانکار منحصراًارزش تمهیواتی که توسط وای ارنده :2تبصره 

ها و کارکرد پیمانکار لحاظ ن ردیده، مشمول کسر حق بیمه بابتت قترارداد متورد ارزش تمهیوات در صورت وضعیت

 اجرای پیمانکار نمی باشد.

کتار ی ارنتدهکار و قسمتی به عهده و هوینته وادر مواردی که تهیه قسمتی از مصالح به عهده و هوینه پیمان-5-37

بیمته متعلقته طبتق متاده کار به کل ناخالص کتارکرد افتووده و حقباشد، ارزش ریالی مصالح وای ار شده به پیمان

کار مفاصاحساب قرارداد بر مبنای کل کارکرد پیمان درضمنیردد، درصد محاسبه می 7(مصوبه یادشده به ماخ  3)

 صادر خواهد شد.
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سازی آالت در قراردادهای سولهحصاری و اختصاصی درقراردادهای آسانسور و تاسیسات، آهنقیمت مصالح ان  -6-37 

ستازی کار است، پارچه در قراردادهای دوخت و دوز، آسفالت در قراردادهای جادهکه تهیه آن در اختیار وای ارندیان

صتورت توسط کارفرمتا تهیته و به کهپوش و کابینت در قراردادهای مربوطه در صورتیکاری، موکت و کفو آسفالت

 یردد.ها به کل کارکرد اضافه نمیکار تحویل شود به عنوان مصالح وای اری تلقی نشده و قیمت آنرای ان به پیمان

که موضوع قرارداد منحصرا ارائه خدمات بوده و یا در اجرای کار نیازی به مصالح نباشد و نوع کار در مواردی-7-37 

باشد آالت مکانیکی که تهیه آن به عهده و هوینه پیمانکار مینماید تمام یا بخشی از کار با استفاده از ماشینایماب 

عالی شتورای 24/01/1370( مصتوبه 4کار، وفق متاده )انمام ییرد با اعالم مرات  و ارسال مدارک از سوی وای ارنده

بیمه کارکرد بخش غیر مکانیکی بته ماخت  درصد و حق 7ماخ  بیمه کارکرد بخش مکانیکی به تامین اجتماعی حق

 یردد.درصد محاسبه و مطالبه می 15

باشتد صتورت ارزی میدر قراردادهایی که تمام یا قسمتی از مبلغ اولیته یتا کتارکرد آن بهقراردادهای ارزی، -8-37

ای موقت با ارسال مستندات پرداخت و ابهتار درصورت اعالم کارکرد ارزی، مبلغ و تاریخ پرداخت صورت وضعیت ه

کار، واحدهای اجرایی مکلف می باشند ضتمن محاستبه معتادل ریتالی میوان صورت وضعیت آخر از سوی وای ارنده

 های موقتت و نترخ برابتری ارز کارکرد ارزی قترارداد بتر استاا نترخ تستعیر ارز در روز پرداختت صتورت وضتعیت

وضعیت آخر، نسبت به احتساب حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد بر صورت در تاریخ محاسبه سازمان برای

 نمایند.مبنای ناخالص کل کارکرد قطعی قرارداد اقدام

در تمامی موارد نرخ تسعیر ارز سامانه نرام یکپارچه معامالت ارزی بانک مرکوی جمهوری اسالمی ایران  -(1) وجهت

 مالک عمل می باشد.

باشد، اعالم کارکرد ارزی و ریالی در قراردادهایی که تهیه و تامین تمهیوات به عهده و هوینه پیمانکار می -(2)وجهت

 کار الوامی می باشد. تمهیوات به تفکیک هر صورت وضعیت از سوی وای ارنده

ها، تاریخ پرداخت وضعیتتکار در ارائه مبلغ تفکیکی صورکار یا مقاطعهدرصورت عدم همکاری وای ارنده -(3)وجهت

 های ماقبل آخر و یا مستندات پرداختت، نترخ تستعیر ارز در تتاریخ محاستبه ستازمان متالک عمتلوضعیتصورت

 خواهد بود.  

( 4( و )3( قانون تتامین اجتمتاعی یتا متواد )50چنانچه مانده بدهی قراردادهای م کور در اجرای ماده ) -(4)وجهت

یتردد، وصول می 18/03/1373اجتماعی مصوب ( قانون تامین38ن الحاق یک تبصره به ماده )نامه اجرایی قانوآیین

الزم است معادل ریالی مانده بدهی بخش ارزی قرارداد برمبنای نرخ تسعیر ارز تتاریخ وصتول، مبنتای وصتول قترار 

 ییرد.
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اعی کل ناختالص کتارکرد  قبتل از هریونته کستورات عالی تامین اجتمبا توجه به اینکه طبق مصوبه شورای-9-37 

کار را کار مبتالوی از کتارکرد مقاطعتهکه وای ارندیان( قانون تامین اجتماعی می باشد، در صورتی41مشمول ماده )

بیمه تحت عنوان جرائم از صورت وضعیت یا صورتحساب قطعی کسر نمایند، واحدهای اجرائی مکلف می باشند حق

حساب مربوطه را بته خالص کارکرد قبل از اعمال هریونه کسورات محاسبه و پ  از وصول، مفاصانا را نسبت به کل

 نسبت کل ناخالص کارکرد صادر نمایند .

یان کتار مبتالغ پرداختتی بته با توجه بته ماهیتت مالیتات بتر ارزش افتووده، در صتورت تاییتد وای ارنتده-10-37

( 41مشتمول متاده )کار کور، مستند به صورت وضعیت قطعی یا صورتحستاب مقاطعتهکاران بابت مالیات م  مقاطعه

 یردد. محسوب نمی( قانون 38جوء ناخالص کارکرد مندرج در مفاصاحساب ماده )باشد و اجتماعی نمیقانون تامین

  بخش سوم: حالت های خاص قراردادهای غیرعمرانی   

عالی تتتامین اجتمتتاعی، هیتتات امنتتای ستتازمان ی و مصتتوبات شتتورایهای اجرایتت نامتتهدر اجتترای قتتوانین، آیین

مدیره سازمان، توافقات صورت یرفته و لووم استفاده از تمهیوات مکانیکی های تابعه و هیاتاجتماعی وصندوقتامین

ذیتل  بیمه کارکنان شاغل در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه به شترحآالت در برخی از قراردادها، حقو ماشین

 مورد محاسبه و مطالبه قرارخواهدیرفت:

 .اسالمیبنیاد مسکن انقالب مشاور انکاران و مهندس پیمان قراردادهای -

 .های مخابرات و ارتباطات سیارهای مخابراتی شرکتدر پروژه EPCیا  PCقراردادهای کلید دردست  -

 .یکاران برخی شرکت های دولتمورد اجرای پیمان EPCو  PCقراردادهای  -

 .قراردادهای خدمات شهری و ن هداری فضای سبو -

ن هتداری تاسیستات و و هتا، مراکتو آموزشتی و ... های اداری، تماری، بیمارستتانقراردادهای تنریفات ساختمان -

 .آنها محوطه

  قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی.  -

 .درون شهری بین شهری و قراردادهای حمل و نقل بار و کاال بین شهری و جابمایی مسافر -

 قراردادهای باطله برداری، استخراج و تحویل مواد معدنی. -

 .های بازریانیقراردادهای بازاریابی و ج ب پیام -

 قراردادهای حمل و نقل ریلی. -

 تبلیواتی.  ارایه خدماتقراردادهای اجاره فضا و  -
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 قراردادهای خدمات دریایی. -

 کاری در بنادر. قراردادهای خن -

 ژئوتکنیک.  قراردادهای اجرایی -

 قراردادهای بهره برداری از جای اه های سوخت. -

 قراردادهای خرید و فروش. -

  کاران و مهندسین مشاور بنیاد مسکن انقالب اسالمی ( قراردادهای پیمان38

 بیمته قراردادهتای منعقتدهحق اجتمتاعی،عالی تامینشتورای 24/1/1370( مصتوبه 6طبق تبصره ذیتل متاده )

کاران یک درصد کمتر از درصدهای قید شده در مواد یک و دو مصوبه م کور بنیاد مسکن انقالب اسالمی با مقاطعه 

قراردادهای بیمه و حقدرصد  14ای فوق به میوان بیمه قراردادهای مشاورهتعیین شده است، ل ا ماخ  احتساب حق

 . باشد میدرصد  6اجرایی به میوان 

 های مخابرات و ارتباطات سیار های مخابراتی شرکتدر پروژه EPCیا  PCد دردست قراردادهای کلی( 39

فیمابین سازمان و شرکت مخابرات و شترکت ارتباطتات 19/2/1388مورخ  10472/5020برابرتفاهم نامه شماره 

 ختدمات )حمتل و ا وسیار نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای م کور در صورتی که عملیات اجر

و مبلغ تمهیتوات و  باشد جا در قال  یک قرارداد واحد به عهده پیمانکار به صورت یکنص ( توام با خرید تمهیوات 

مواد غیر از مصالح مصرفی به تفکیک از کارکرد خدمات، اجرا و قیمت مصالح مصترفی در متتن اولیته قترارداد درج 

های جتانبی خریتد رکرد بخش تهیه تمهیوات) انحصاری( بابت هوینتهصورت معادل هشت درصد از کایردد در این

درصتد محاستبه و متابقی مبلتغ  15بته ماخت   24/1/1370بیمه متعلقه وفق ماده اول مصتوبه متورخ منرور و حق

ن، بیمه معاف و در خصوص کارکرد بخش خدمات، اجرا و مواد مصرفی شامل )قیر، ستیماتمهیوات از محاسبات حق

اجتماعی بته شترح ذیتل عالی تامینشورای 24/1/1370آجر، ماسه و...( حس  مورد و برابر ماده چهار مصوبه مورخ 

 باشد:می

( ODC-ICDهتا )کشی ارتباطی فیبرنوری و نص  و اجرای تمهیوات شامل انتواع ترمینتالدر عملیات کابل -1-39

( و تمهیتوات مربوطته، OCDFهای مخابراتی و دیتا )سیار و ثابت(، انتواع راک )چیها، انواع سویانواع فیوز و ترمینال

+ UPSهای برق، انواع تران  و تابلو برق، انواع باطری، انواع یک ستو کننتده )، انواع پستACCESSانواع تمهیوات 
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دارای یتارانتی(، انتواع  18000و  24000، کتولر استپلیت ) M.D.Fمولدهای برق(، انواع دیول، انواع ختازن، انتواع  

درصد ناخالص  90آالت مورد نیاز، نسبت به  کانک  و انواع کابل نوری با لحاظ نحوه اجرای موضوع عملیات و ماشین

درصد محاستبه و  15بیمه به ماخ  کار حقدرصد کارکرد پیمان 10درصد و نسبت به  7کار به ماخ  کارکرد پیمان

 یردد.مطالبه می

هتای بریتردان، انتواع لولتهبندی، کابتلمفصل ،کشی )هوایی، خاکی و کانالی(در عملیات اجرایی شامل کابل-2-39

P.V.C  خم و یالوانیوه(، انواع ساب داکت، انواع کابل مخابراتی )زمینی، هوایی و انواع فیبر نوری، مهاردار و کابتل(

های مختابراتی، و کافو با کلیه متعلقات(، انواع تیر فلوی، انواع ترمینال با کلیه متعلقات ONUبرق(، انواع صندوق )

زوجی(، انواع مفصل )خاکی، حرارتی، هتوایی و نتوری( بتا  200الی 10عدسی(، انواع پست ) -انواع کنتاکتور )ماژول

بریردان، نص  پست، نص   کار، کابلآالت مورد نیاز و مصالح غیرانحصاری مصرفی مورد تعهد پیمانتوجه به ماشین

کار درصد ناخالص کارکرد پیمان 70بیمه نسبت به آالت مورد نیاز، حقروکش، سدبندی و حفاری با توجه به ماشین

 درصد محاسبه و مطالبه می یردد. 15بیمه به ماخ  درصد مابقی کارکرد حق  30درصد و نسبت به  7با اعمال ماخ  

(، انواع دکتل و آنتتن، انتواع رادیتو، 2CO-KGنشانی )ی و نص  انواع لدر، کپسول آتشدر عملیات ن هدار-3-39

کشتی، های هم انی، نص  دکل، ن هتداری مراکتو مختابراتی، سیمتلفن BTSچ، شبکه کابل هوایی ین هداری سوی

درصد ناخالص کتارکرد  50آالت مورد نیاز، نسبت به نوسازی، ن هداری شبکه کابل هوایی با لحاظ نوع کار و ماشین

 یردد.درصد محاسبه و مطالبه می 15درصد مابقی کارکرد به ماخ   50درصد و نسبت به  7کار به ماخ  پیمان

 های دولتیکاران برخی شرکتمورد اجرای پیمان EPCو  PCقراردادهای (  40 

یمت مصالح اختصاصتی و تمهیتوات های یازرسانی )قدر قراردادهای منعقده بین شرکت ملی یاز ایران در پروژه

بترداری از کاری، عک اتیلن و شیرآالت مخصوص یازرسانی، مصالح و مواد عایقشامل لوله و اتصاالت فوالدی و پلی

ها و تمهیتوات و دستت اه هتای یازرستانی،ها و حفابت کاتدیک، نتوار زرد اخطتار، الکتترود مخصتوص پروژهجوش 

ی شتهری و داختل شتهری و قطعتات و تمهیتوات انشتعابات از قبیتل کنتتور و های ورودمتعلقات صنعتی ایست اه

رسانی( و قراردادهتای های انتقال نیرو )برقای در پروژههای برق منطقهریالتور(، قراردادهای شرکت توانیر و شرکت

کار ، وای ارنتدهکاران طترف قتراردادخانته، بتا مقاطعتهخانه و تلمبههای تصفیهشرکت آب و فاضالب کشور در پروژه

کار منعقد نماید، در صورتی که عملیات ساخت یا خرید تمهیوات توام با اجرا موبف است یک قرارداد واحد با پیمان

و حمل و نص  به صورت کلید در دست)خریدکاال، تمهیوات و اجرا ( باشد و چنانچه در متن اولیته قترارداد، مبلتغ 
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، تمهیوات، کارکرد اجرا درج و در صورت کارکردهتای موقتت، قطعتی و قرارداد، به تفکیک قیمت مصالح اختصاصی 

درصد افوایش و یا کاهش نسبت به مبلغ اولیه منتدرج  25کار نیو بر همان مبنا و حداکثر تا یواهی نهایی وای ارنده

بتین خریتد با ارایته استناد و متدارک م مبلغ تمهیوات خریداری شده توسط پیمانکاردر قرارداد درج یردیده باشد، 

و در خصوص کارکرد بختش ختدمات، اجترا و  بیمه معافحق هاز محاسبییری آن در اجرای پروژه، تمهیوات و بکار

 یردد.میاقدام اجتماعی به ترتی  زیر عالی تامینشورای 24/1/1370با توجه به مصوبه مورخ مواد مصرفی 

بیمه برابر سایر مفاد ایتن بخشتنامه محاستبه و مطالبته باشد حقکه قرارداد حایو شرایط فوق نضمنا در صورتی 

 یردد.می

شتهری و هتای خطتو  انتقتال بینرستانی شتامل پتروژهبیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهای یتازحق-1-40

درصتد  7ماخت  های صنعتی بتا اعمتال رسانی به روستاها و صنایب و شرکترسانی شهری، یازکمربندی شهرها، یاز

 یردد.نسبت به کل ناخالص کارکرد اجرا و خدمات محاسبه می

درصتد ناختالص کتارکرد  70بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهای نص  انشعابات و علمک معادل حق -2-40

درصتد بتاقی مانتده  30درصد و نسبت به  7اجرا و خدمات بابت کارکرد مکانیکی و با مصالح تلقی و با اعمال ماخ  

 یردد.درصد محاسبه می 15بیمه با اعمال ماخ  کارکرد، حق

 15بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهایی که منحصرا نص  کنتور و ریالتور باشد با اعمتال ماخت  حق -3-40

 یردد.درصد نسبت به کل ناخالص کارکرد اجرا و نص  محاسبه می

درصد ناخالص »کارکرد اجرا و  75بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهای خطو  انتقال نیرو معادل حق -4-40

درصد باقی مانده  25درصد و نسبت به  7خدمات« به عنوان کارکرد مکانیکی و با مصالح محسوب و با اعمال ماخ  

 یردد. درصد محاسبه و مطالبه می 15بیمه با اعمال ماخ  کارکرد حق

درصتد از  80های انتقال نیرو معتادل اندازی پستبیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهای نص  و راهحق -5-40

درصد  20درصد و نسبت به  7ناخالص »کارکرد اجرا و خدمات« کارکرد مکانیکی و با مصالح تلقی و با اعمال ماخ  

 یردد.صد محاسبه میدر 15بیمه  با اعمال ماخ  باقی مانده کارکرد حق

انتدازی بیمه کارکنان شتاغل در اجترای بختش طراحتی و مهندستی، نصت  و آمتوزش و آزمتایش و راهحق -6-40

درصد نسبت به کل ناخالص کارکرد محاسبه  15برداری و... با اعمال ماخ  خانه و نرارت بر بهرهخانه و تلمبهتصفیه

 یردد.می
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قرارداد مماز  هیدرصد مبلغ اول 25 وانیکار، حداکثر تا م  ریکاهش مقاد ای  شیافوا  قیمبلغ قرارداد از طر  رییتو؛  توجه 

علت کته بته یم کور منو  به انعقاد قرارداد مموا خواهد بود؛ لت ا در متوارد وانیاز م شیب ریادباشد و انمام مق یم

 لیقترارداد مشتمول تعتد  هیت آالت، مبلغ اول نیو ماش  واتیمصالح، تمه ،یانسان یروین یها نهیکاهش هو ای شیافوا

 کیتفکو اجرا به واتیتمه ،یختصاصیردد و کارکرد مصالح ا یدولت ییمصوب سازمان برنامه و بودجه و دست اه اجرا

ا یو  شیافوا جوء لیوای ارنده کار اعالم یردد، مبلغ تعد  یکارکرد و یواه یهاموارد م کور در صورت لیاز مبلغ تعد 

مصتالح  وات،یت تمه لیبتر مبلتغ تعتد  متهیعتدم شتمول حتق ب ایاست شمول  یهیدرصد نخواهد بود. بد  25کاهش 

)اصتالحی متورخ باشتد. یم کور مت  یکارکرد بخش ها یبرا شدهنییبق ضوابط تعآن مطا وانیو اجرا و م یاختصاص

82/9/1400) 
 

 ( قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز  41

بو، درمواردی که در قراردادهای خدمات شهری)تنریفات، جمب آوری و حمتل پستماند( و ن هتداری فضتای ست 

بیمته کارکنتان شتاغل در اجترای قترارداد تامین ماشین آالت و ابوار مکانیکی به عهده و هوینه پیمانکار باشتد، حق

درصتد مانتده کتارکرد بتا  30درصد و نسبت بته  7درصد مبلغ ناخالص کارکرد با اعمال ماخ   70حداکثر تا  میوان

 یردد.  درصد محاسبه می15اعمال ماخ  

ها، مراکز آموزشی و ... نگهدداری تاسیسدات و های اداری، تجاری، بیمارستانتنظیفات ساختمان( قراردادهای 42 

 آنها محوطه

ها، مراکو آموزشتی و ... ن هتداری تاسیستات و های اداری، تماری، بیمارستانتنریفات ساختماندر قراردادهای 

آالت برای نرافتت کاران بابت تامین ابوار و ماشینکه قسمتی از مبالغ پرداختی به پیمانبا توجه به این آنها، محوطه

درصتد ناختالص کتارکرد مکتانیکی  25باشد در صورت احراز مرات  ، معادل و رفت و روب و ن هداری تاسیسات می

بیمته مربوطته بتا درصد مانده کارکرد، دستمودی منرتور و حتق 75درصد و  7بیمه با اعمال ماخ  محسوب و حق

 یردد. د محاسبه میدرص 15اعمال ماخ  

 قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی  (43

هیتات امنتای تتامین اجتمتاعی و 20/10/1396با توجه بته بنتد چهتار مصتوبه هفتتاد و هفتمتین جلسته  -1-43

راننتدیانی  صورت کامل توستط بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد بههای تابعه، حقصندوق

های اجتمتاعی راننتدیان حمتل و نقتل بتار و مستافر مصتوب بیمه خود را طبق قانون بیمهییرد که حقصورت می

بیکاری متعلقه )معادل هفتت درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه 4نمایند، به میوان راسا پرداخت می 18/2/1379

 باشد.بیمه( میسی و ششم حق
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های نفتی با رانندیان خود مالک که صرفاً شخص مابین شرکت ملی پخش فرآوردهه: در قراردادهای منعقده فیتبصر 

ید کارفرما و احراز سازمان واقب یراننده به تنهایی و بدون استفاده از بیمه شده، ممری عملیات پیمان بوده، و مورد تا

نستبت بته  18/2/1379دیان حمل و نقل بار و مستافر مصتوبه های اجتماعی راننبراساا قانون بیمه او راننده، راس 

( قانون تامین اجتماعی خارج و از اعمتال 38پرداخت حق بیمه خود اقدام نموده باشد قرارداد موبور از شمول ماده )

 ( قانون تامین اجتماعی )ضری ( معاف خواهد بود.41ماده )

  باشد.ی مشمول تبصره فوق نمیشایان ذکر است قراردادهای منعقده با اشخاص حقوق 

بایست از مطالبه جریمه عدم بیمه توسط رانندیان خود مالک به منوله ارسال لیست بوده و میپرداخت حق -2-43

 کار خودداری یردد.   ارسال لیست از مقاطعه

ی اشتوال داشته و از کارفرما مود یا حقوق اجتماعها و موسسات مشمول قانون تامینرانندیانی که در کاریاه -3-43

باشتند طبتق اجتماعی رانندیان بوده و کارفرمایان آنان مکلتف میهاینمایند خارج از شمول قانون بیمهدریافت می

اجرایی مربوطته، صتورت متود و حقتوق و نامهاجتماعی و آیین( قانون تامین39( و با رعایت ماده )36( و )28مواد )

 ان را همانند سایر کارکنان خود، به سازمان ارسال و پرداخت نمایند.بیمه آنحق

کاران حمل و نقل مواد نفتی که توستط راننتدیان در استتخدام انمتام بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعهحق -4-43

 یردد. درصد محاسبه می7ا اعمال ماخ  اجتماعی بعالی تامینشورای 24/1/1370( مصوبه 2ییرد، برابر ماده )می

 

   درون شهری  بین شهری و   و  جابجایی مسافر      (  قراردادهای حمل و نقل  بار و کاالی بین شهری  44

 هیتتات تخصصتتی بیمتته، کتتار و تتتامین اجتمتتاعی  09/10/1396متتورخ  219بتتا توجتته بتته دادنامتته شتتماره  -1-44

اجتماعی و هیات امنای سازمان تامین 19/10/1397مورخ  85( متصوبته شماره 11طبق بند ) اداری ودیوان عدالت

 کتتاران قراردادهتتای حمتتل و نقتتل بتتار و مستتافر کتته درآن صتتندوق هتتای تابعتته، آن بختتش از کتتارکرد پیمان

 بتتر استتاا ا ود را راستت بیمتته ختت راننتتدیان ختتود مالتتک بخشتتی از عملیتتات موضتتوع قتترارداد را انمتتام و حق

حمتل و نقتل بتار و ا نمایند و موضوع قرارداد منحصتراجتماعی حمل و نقل بار و مسافر پرداخت میهایقانون بیمه

جایی و سایر اموری کته در حمتل و نقتل متدخلیت جابه -انبارداری -شهری بدون لحاظ کارکرد بارییریکاالی بین

بیمته( و حتق بیکاری متعلقه )معادل هفت ستی و ششتم حقرصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمهد 4ندارد به ماخ  

درصتد ناختالص کتارکرد بته عتالوه  5شتهری بته ماخت  شهری و بینجایی مسافر درونبیمه کلیه قراردادهای جابه

 بیمه( می باشد.بیمه بیمه بیکاری متعلقه )معادل هفت چهل و پنمم حقحق
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جایی و سایر اموری که در حمل و نقل بار و بیمه آن بخش از کارکرد مربو  به بارییری، انبارداری، جابهحق  -2-44 

 یردد.اجتماعی محاسبه میعالی تامینشورای 24/1/1370کاالی بین شهری موضوعیت ندارد وفق مصوبه 

بایستت از باشتد و میبه منوله ارستال لیستت می 44-1م کور طبق بند  بیمه توسط رانندیانپرداخت حق -3-44

 کار خودداری یردد.   مطالبه جریمه عدم ارسال لیست از مقاطعه

اجتماعی اشتوال داشتته و از کارفرمتا متود و یتا ها و موسسات مشمول قانون تامینرانندیانی که در کاریاه -4-44

باشتند های اجتماعی رانندیان خارج بوده و کارفرمایان آنان مکلف میایند از شمول قانون بیمهنمحقوق دریافت می

بیمته نامه اجرایی مربوطته، لیستت و حقاجتماعی و آیین( قانون تامین39( و با رعایت ماده )36( و )28طبق مواد )

 مایند.آنان را همانند سایر کارکنان خود کماکان به سازمان ارسال و پرداخت ن

 قراردادهای باطله برداری، استخراج و تحویل مواد معدنی(45 

برداری، عالی تامین اجتماعی در قراردادهتای باطلتهشورای20/11/1386مورخ  357( مصوبه شماره 5طبق بند )

، میتدوک، یهر(، مت ِ )اهتراستخراج و تولید موادمعدنی در معادن سنگ آهنِ )چتادر ملتو، چوتارت، مرکتوی، یتل

آالت و تمهیوات سن ین سرچشمه( سرب و رویِ )ان وران، مهدی آباد، کالسیمین(، چنانچه تامین و ن هداری ماشین

عهده چنین مصالح اختصاصی مانند دینامیت و آنفو بههای حفاری و هممورد نیاز از قبیل شاول، دامپتراکت، دست اه

( قانون به نستبت متود از کتل کارانمتام یافتته، 28ق بیمه مقرر در ماده )کار باشد، با اعمال میوان حو هوینه پیمان

 یردد.درصد ناخالص کارکرد محاسبه می 5/4بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای م کور به ماخ  حق

  های بازرگانی( قراردادهای بازاریابی و جذب پیام46

ایران پخش می یردد و اسالمی نی که از صدا و سیمای جمهوریهای بازریاقراردادهای بازاریابی و ج ب پیام در

های مربتو  بته قسمتی از دریافتی پیمانکار بابت امتیاز پخش به صدا وسیما می باشد با توجه به اینکه کلیه هوینته

بیمه نستبت بته درصد ناخالص کارکرد تعیین و حق6/13، حداقل سهم پیمانکار کار استعهده مقاطعه تهیه تیور به

یردد. بدیهی است صدور مفاصاحساب به میوان ناخالص کل کارکرد درصد محاسبه می  7سهم م کور با اعمال ماخ  

 خواهد بود. 

  ( قراردادهای حمل و نقل ریلی47 

 60کار منعقد متی نماینتد بتا توجته بته اینکته کاران با وای ارندیاندر قراردادهای حمل و نقل ریلی که مقاطعه

کار بابت استفاده از امکانتات ریلتی و نیتروی کششتی بته شترکت راه آهتن توسط مقاطعه درصد از دریافتی 80الی

بیمته کارکنتان شتاغل در آهن و پ  از کسر سهم م کور، حقجمهوری اسالمی ایران پرداخت می یردد با تایید راه
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سبه می یردد، بدیهی است صدور مفاصاحساب به درصد محا 7کار با اعمال ماخ  قرارداد نسبت به مانده سهم پیمان 

 میوان ناخالص کل کارکرد خواهد بود. 

کتاران کتار بتا ستایر پیمانعنوان وای ارنتدهآهن بتهمابین شرکت راهالزم به ذکر است در قراردادهای منعقده فی

 ه صورت پ یرد. بایست نسبت به کل ناخالص کارکرد با رعایت سایر مفاد این بخشنامبیمه میمحاسبه حق

  ( قراردادهای  اجاره فضا و ارایه خدمات تبلیغاتی 48

قراردادهای منعقده با موضوع » اجاره، چاپ، طراحی، نص ، اجرا، ن هتداری و تتامین روشتنایی بیلبوردهتای در 

هتای تبلیوتاتی درصد از مبلغ دریتافتی را بابتت اجتاره بیلبورد 80کاران م کور تا تبلیواتی« با توجه به اینکه پیمان

ها یتا ستازمانهای زیباستازی شتهر و همچنتین وزارت مستکن و شهری به شهرداریهای بیندرسطح شهر و یا جاده

کار از مطالبه حتق بیمته معتاف و شهرسازی پرداخت می نمایند، حداکثر تا هشتاد درصد از ناخالص کارکرد مقاطعه

درصتد 15د از مانتده ناختالص کتارکرد بتا اعمتال ماخت  حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد نسبت به بیست درصت 

 محاسبه می یردد. بدیهی است صدور مفاصاحساب به میوان ناخالص کل کارکرد خواهد بود. 

 

 ( قراردادهای خدمات دریایی49

ا راهبتری بته هت کار است و موضوع عملیات آنکه کشتی متعلق به وای ارنده مات دریاییی خد در قراردادها -1-49

عهتده و هوینته همراه ن هداری و تعمیرات کشتی بوده و تهیه تمهیتوات، مصتالح مصترفی، ستوخت، روغتن و ... به

درصتد  30درصتد و 7بیمه با اعمال ماخت  درصد ناخالص کارکرد مکانیکی محسوب و حق70باشد معادلکار پیمان

 یردد.درصد محاسبه می15بیمه آن با اعمال ماخ  باقی مانده کارکرد به عنوان کارکرد دستمودی تلقی و حق

بیمته کارکنتان شتاغل  بتا اعمتال ماخت  قراردادهایی که موضوع آن صرفاً  تامین نیروی انستانی باشتد حق -2-49

 درصد نسبت به کل ناخالص کارکرد محاسبه خواهد شد.15

و  تیکشت در قراردادهای خدمات دریایی با موضوع وای اری کشتی به همراه خدمه، با مالحره هوینه تامین  -3-49

( قتتانون 3توال اتبتتاع بی انتته در اجتترای عملیتتات و برختتورداری آنتتان از تعهتتدات پتتیش بینتتی شتتده در متتاده )اشتت 

درصد ناخالص کل کارکرد قطعی از   80اجتماعی در کشور خود یا کشورهای دی ر در مدت اشتوال در قرارداد،  تامین

درصد مانده کارکرد وفتق متاده اول  20هنسبت ب بیمه کارکنان شاغل دراجرای قراردادشمول حق بیمه معاف و حق

بیکاری بیمه درصد به انضمام حق 15ماخ  شورای عالی تامین اجتماعی به  24/01/1370مورخ  240مصوبه شماره 
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کتل کتارکرد قطعتی قتانون بته میتوان ناخالص (38از وصول مطالبات، مفاصاحستاب موضتوع متاده )محاسبه و پ  

 20/12/1399بیمه مورد مطالبه آنان از تتاریخ نسبت به قراردادهایی که حق این بند اعمال ت دیهی اس ب یردد.صادر

 (28/9/1400الحاقی مورخ )به مرحله قطعیت نرسیده است، بالمانب می باشد. بخشنامهتا صدور این 

 

 ( قراردادهای خن کاری در بنادر 50

ها در بنادر کشور و استفاده از تمهیوات کشتیبارییری محموالت از خن اجرای عملیات تخلیه وبا توجه به نحوه 

( مصتوبه 4و ماشین آالت مکانیکی در عملیات م کور، حق بیمه کارکنان شاغل در این ونه قراردادهتا طبتق متاده )

( مصتوبه مت کور بته ماخت  1ی طبتق متاده )عالی تامین اجتماعی نسبت به کارکرد غیرمکانیکشورای 24/1/1370

درصد و در صورت عدم اعالم درصتد 7(مصوبه یاد شده به ماخ  2درصد و نسبت به کارکرد مکانیکی طبق ماده )15

درصتد 15کتاری بتا اعمتال ماخت  درصد ناخالص کتارکرد عملیتات خن20کار، الزم است مکانیکی توسط وای ارنده

 درصد محاسبه یردد. 7اخ  درصد  کارکرد فوق با اعمال م80و

 

 ( قراردادهای اجرایی ژئو تکنیک 51

، با توجه به حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهایی که با موضوع »عملیات اجرایی ژئوتکنیک« منعقد می یردد

، یمتانلووم استفاده از تمهیوات و ماشین آالت مکانیکی در این یونه قراردادها و استقرار کارکنان درمحل اجترای پ

درصد محاسبه و مطالبه و پرونده امتر در شتعبه محتل اجترای 7با اعمال ماخ   24/1/1370طبق ماده دوم مصوبه 

 یردد.پیمان تشکیل می

 های سوخت ( قراردادهای بهره برداری از جایگاه52

ایتران و شترکت بهینته  مابین سازمان و شرکت ملی پخش فراورده های نفتتیبا توجه به جلسات کارشناسی فی

سازی مصرف سوخت و بررسی به عمل آمده از نمونه قراردادهای بهره برداری از جای اه هتای ستوخت، حتق بیمته 

کارکنان شاغل در قراردادهای م کور باتوجه به نوع ، موضوع و نحوه اجرای عملیات آنها نسبت به کل کارکرد انمام 

درصتد محاستبه و پت  از  7عالی تامین اجتماعی با اعمال ماخت  شورای 24/1/1370( مصوبه 2شده ، طبق ماده )

 یردد.کاران نسبت به ممموع کارمود ناخالص و حق تبخیر دریافتی صادر میوصول، مفاصاحساب مقاطعه

 (قراردادهای خرید و یا فروش 53
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دادنامته شتماره  عالی تامین اجتماعی وشورای 24/1/1370نامه الحاقی به تصوی  9با توجه به تبصره یک ماده  

هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، قراردادهای خرید و فروش اجناا، مواد ، تمهیتوات  13/11/1393مورخ  1847

و تعهدات موضوع قرارداد منحصرا خرید یا فروش باشد  و اقالم مصرفی که موضوع قرارداد مهیا ، حاضر و آماده بوده

بیمته قترار ن رفتته و صتدور زی به تهیه یا انمام کار اضافی نباشد به دلیل فقد نیروی انسانی مشمول کسر حقو نیا

مفاصاحساب بدون وصول حق بیمه بالمانب خواهد بود. الزم به ذکر است چنانچته موضتوع قترارداد تهیته، تتامین و 

ابتت عملیتات بازریتانی شتامل؛ بازاریتابی، تحویل تمهیوات بدون کار اضافی باشد معادل هشت درصتد از کتارکرد ب

(مصتوبه متورخ 1بیمته متعلقته وفتق متاده )بریواری مناقصه، آموزش، ختدمات پت  از فتروش و... منرتور و حتق

 بیمه معاف می باشد.درصد محاسبه و مابقی مبلغ تمهیوات از محاسبات حق 15به ماخ   24/1/1370

 لزامات آن  بخش چهارم: محاسبه حق بیمه و ا

انمام کنترل و نرارت بر حسن انمام تکالیف و تعهدات طرفین پیمان و صیانت از حقوق اجتماعی کارکنان شتاغل 

کار و تعیین میوان حق بیمه متعلقه به شرح مقرر در فصل منو  به دریافت اطالعات مبنای محاسبه از وای ارندیان

 بود، اقدامات سازمان در این خصوص به شرح ذیل می باشد.  سوم و بخش های اول، دوم و سوم این فصل خواهد 

   . ( قانون38اطالعات مبانی محاسباتی حق بیمه قرارداد در اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده ) -

 مبنای مطالبه حق بیمه.  -

 کاران فرعی.مقاطعه -

 بیمه کارکنان خارجی شاغل در قراردادهای داخل کشور.نحوه احتساب حق -

 نان دفتر مرکوی . کارک -

 کاری.اشتوال پیمانکار حقیقی در اجرای قرارداد مقاطعه -

 کاران دارای قرارداد پورسانتاژ وای اری.مقاطعه -

 (بازرسی از دفاتر قانونی . 3نحوه اقدام در خصوص کاربر  شماره) -

 ( قانون   38) در اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده اطالعات مبانی محاسباتی حق بیمه قرارداد( 54

 مقرر می دارد: 26/02/1372( قانون تامین اجتماعی مصوب 38قانون الحاق یک تبصره به ماده ) -1-54

( قانون بیمه های اجتماعی سابق مکلف می باشند مطالبات ستازمان 29»کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده )

و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فستخ قترارداد کاران تامین اجتماعی از مقاطعه

آنان ی شته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنتان شتاغل در اجترای قترارداد و ارائته مفاصاحستاب بته 

مشتاور از کاران و مهندستین سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعالم فهرست مشخصتات مقاطعته
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درصد کل کار و آخرین قسط ن هداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میوان حق بیمه پ  از قطعتی  5محل  

( قتانون تتامین اجتمتاعی و ابتالغ ممتدد بته 44شدن طبق قانون و بر اساا آراء هیات تمدید نرر موضوع متاده )

 توسط سازمان تامین اجتماعی اعالم خواهد شد. روز از تاریخ ابالغ  20پیمانکار جهت پرداخت بدهی برف مدت 

نحوه اجرای تبصره به موج  آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه و بته تصتوی  هیتات 

 رسد.«وزیران می

جتماعی مصتوب ( قانون تامین ا38( آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده )5( و )2طبق مواد ) -2-54

باشند درمورد قراردادهایی که خاتمه، تعلیق یا فسخ کلیه کارفرمایان مشمول این آیین نامه مکلف می  18/03/1373

مفاصاحساب از سوی پیمانکار برف یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قترارداد،  ئهیردند در صورت عدم ارامی

العات مبنای محاسبه شامل مبلغ کل کارکرد پیمان اعم از ارزی و ریتالی، تتاریخ در طی یک ماه نسبت به اعالم اط

شروع و خاتمه یا فسخ یا تعلیق پیمان، نحوه تهیه مصالح)به عهده کارفرما، پیمانکار یا هر دو(،محل اجرای کار، شرح 

درصتد و آخترین قستط  5مختصری از موضوع پیمان، آخرین اقامت اه قانونی پیمانکار و مهنتدا مشتاور و میتوان 

( قانون تامین اجتماعی ن هداری شده نود کارفرما و نیو ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز سازمان 38موضوع ماده )

 همکاری نمایند.

( آیین نامه م کور و در خصتوص قراردادهتایی کته مفتاد قترارداد یتا مستتندات پرونتده 5در اجرای ماده ) -3-54

مبین آن است که عملیات موضتوع پیمتان بته اتمتام رستیده لتیکن اطالعتات مبنتای محاستبه از ستوی مطالباتی 

 ضمن صدورقرارداد  مکلف می باشند پ  از سه ماه ازتاریخ خاتمهکار ارسال ن ردیده، واحدهای اجراییوای ارندیان

کار برابتر مقتررات عالم آن بته مقاطعتهاکار و به وای ارنده نسبت به ابالغ آنمبانی محاسباتی درخواست اطالعات و 

 نمایند. اقدام 

حستاب کار با نوع، موضوع، تعهدات طرفین قرارداد، صورت وضعیت یتا صورتوای ارنده که یواهیدر صورتی -4-54

اخت  کارکرد و سایر محتویات پرونده موایرت داشته باشد، واحتدهای اجرایتی موبتف هستتند علتت موتایرت را بتا 

 کار استعالم، و پ  از دریافت اطالعات برابر مقررات اقدام نمایند.   مستندات مربوطه ممددا از وای ارنده

کار در ارائه متدارک یتا اطالعتات مبتانی در صورت فسخ و یا اتمام عملیات پیمان و عدم همکاری وای ارنده -5-54

قترارداد، ، موضتوع، محتل اجترای با توجه به نتوع ایی مکلف می باشند های اجرواحد محاسباتی برف مهلت مقرر،  

( 3هتای شتماره)تعهدات طرفین پیمان در تامین مصالح مصرفی و ماشین آالت مکانیکی با ملحوظ داشتتن کاربر 

اطالعتات و استناد مضتبو  در پرونتده مطالبتاتی واصله، اطالعات و مستندات ارسالی از سوی پیمانکتار و یتا ستایر 

برابر مقررات محاسبه و مطالبه نموده و پ  از وصول حق بیمه متعلقه  کارکنان شاغل در اجرای عملیات را بیمهحق
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( آیین نامه اجرایی قانون الحاق یتک تبصتره بته 5)نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام نمایند. بدیهی است برابر بند  

کار موصوف می بایست با بازرسی از دفاتر قانونی وای ارندیان18/03/1373( قانون تامین اجتماعی مصوب 38ماده )

 اولویت انمام ییرد.

طبتق قتانون و      بیمته آنهتا کته حققراردادهایی( آیین نامه م کور واحدهای اجرایی در مورد 3مطابق ماده ) -6-54

 مکلتف متی باشتند  شتده استت قطعتی عی( قانون تتامین اجتمتا44براساا آرای هیات تمدید نرر موضوع ماده )

،      ممددروز از تاریخ ابالغ  20برف مدت  حداکثرممدداً به پیمانکار یا مهندسین مشاور ابالغ و چنانچه حق بیمه را  

( 38درصد و آخرین قسط موضتوع متاده ) 5کار مورد مطالبه را پرداخت نکند، بدهی را جهت واریو از محل مقاطعه

 کار ابالغ نمایند. اعی به وای ارندهقانون تامین اجتم

( آیین نامه را 3( آیین نامه اجرایی کارفرمایان مکلف می باشند بدهی قطعی شده موضوع ماده )4برابر ماده )  -7-54

د؛ روز از تاریخ ابالغ، تامین و به حساب سازمان واریو نماین 25که توسط سازمان اعالم می شود حداکثر برف مهلت 

 (38)درصد و آخرین قسط موضوع متاده  5روز از تاریخ ابالغ از محل  25حداکثر برف مهلت کار چنانچه وای ارنده

( قتانون 50طبتق متاده ) متی باشتند اجرایی مکلف  هایقانون تامین اجتماعی بدهی مربوطه را پرداخت نکند واحد 

 مایند. تامین اجتماعی اقدامات قانونی جهت وصول مطالبات را معمول ن

 ( مبنای مطالبه حق بیمه 55

هیتات عمتومی دیتوان  22/10/1398متورخ  10724 و 14/1/1384متورخ 9/84های شتماره با توجه به دادنامته

کاران در قراردادهتای صورت مود و حقوق ارستالی از ستوی مقاطعته مستند بهکه حق بیمه اداری در مواردیعدالت

عالی تامین اجتماعی، هیات مدیره سازمان و سایر مفاد بیمه طبق مآخ  موضوع مصوبات شورایر از حقبیشتمنعقده  

 پیمانکار خواهد بود.  صورت مود و حقوق ابهار شده از سویاین بخشنامه باشد، مبنای احتساب حق بیمه 

 کاران فرعی (مقاطعه56

بتا انعقتاد قترارداد بته پیمانکتاران فرعتی وایت ار نمایتد،  که پیمانکار اصلی بخشی از عملیات پروژه رادر مواردی

بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای فرعی را با توجه به نوع، موضوع عملیات و قهای اجرایی مکلف می باشند حواحد 

بیمته تعهدات طرفین محاسبه و پ  از وصول، مفاصاحساب صادر نماینتد؛ بتدیهی استت بته هن تام احتستاب حق

( قانون تامین اجتماعی محاسبه 41کار ، چنانچه حق بیمه قرارداد فرعی وفق ماده )اصلی، با تایید وای ارندهپیمانکار 

که مفاصاحساب پیمانکتار شده باشد معادل حق بیمه پرداختی از حق بیمه پیمان اصلی کسر می یردد و در صورتی
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کارکرد پیمانکار فرعی از کارکرد پیمانکار اصلی  ( قانون تامین اجتماعی صادر شده باشد معادل47فرعی وفق ماده ) 

 قابل کسر می باشد. 

   بیمه کارکنان خارجی شاغل در قراردادهای داخل کشور( نحوه احتساب حق57

در  27/6/1358( قانون تتامین اجتمتاعی مصتوب 5( الیحه قانونی اصالح ماده )5با توجه به بند الف ماده ) -1-57

که بتین دول خصوص بیمه اتباع بی انه که طبق قوانین ومقررات مربو  در ایران به کتار اشتتوال دارنتد، درصتورتی

اجتماعی منعقد شده باشتد، های دوجانبه یا چند جانبه تامینمتبوع آنان و دولت جمهوری اسالمی ایران موافقتنامه

 طبق مفاد موافقتنامه عمل خواهد شد.

در خصوص قراردادهایی که محل اجرای آن داخل کشور بوده و در بخشی از عملیات پیمتان اتبتاع ختارجی -2-57

باشتد و  (ILOالمللی کار )سازمان بین 19که کشور متبوع، عضو مقاوله نامه شماره مشوول به کار باشند، در صورتی

باشند الزم است مند اجتماعی بهره( قانون تامین3طبق یواهی مقامات صالحه دولت فوق از موایای مندرج در ماده )

کار مکلتف استت کار اخ  یردد، ضتمناً مقاطعتهیری مربوطه از مقاطعهاسامی افراد شاغل در قرارداد و مدارک بیمه

درصد حقوق و موایا، با رعایتت  3صورت جدایانه تنریم و صرفاً معادل صورت مود و حقوق ماهانه افراد م کور را به

بیمه خاص مربو  به حواد  ناشی از کار ارسال و عنوان حقبیمه سال مربوطه بهکثر دستمود مشمول کسر حقحدا

 پرداخت نماید. 

بیمه حق بیمه متعلق به ممموع حقوق دریافتی افراد فوق ال کر با رعایت حداکثر دستمود مشمول کسر حق  -3-57

کار به شرح سایر مفاد این بخشنامه کسر اسبه شده بر اساا کارکرد مقاطعهسال مربوطه می بایست از حق بیمه مح

 یردد. و مانده حق بیمه برابر مقررات مطالبه 

و بین دول متبتوع آنتان و دولتت جمهتوری در خصوص اتباع کشورهایی که عضو مقاوله نامه م کور نباشند -4-57

درصد حق بیمته 3پرداخت  اجتماعی منعقد نشده باشد،نبه یا چند جانبه تامیننامه های دوجااسالمی ایران موافقت

کار مکلف می باشند نسبت به ارسال صتورت متود و حقتوق و و وای ارندیانحواد  ناشی از کار موضوعیت نداشته 

 ( قانون برابرمقررات اقدام نمایند.28پرداخت حق بیمه مقرر در ماده )

 ( کارکنان دفتر مرکزی  58

طبق مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی پیمانکاران مکلف هستند صورت متود کارکنتان دفتتر مرکتوی ختودرا 

بصورت جدایانه تنریم و به انضمام حق بیمه مربوطه وفق مقررات جاری سازمان به شعبه تتامین اجتمتاعی حتوزه 
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دویست وهشتتاد  13/4/1377مورخ 9343/100عملکرد دفتر مرکوی تسلیم و پرداخت نمایند . طبق مصوبه شماره  

کته یتک نفتر از عالی تامین اجتماعی و مقررات جاری سازمان در مواردیشورای 6/4/1377وهشتمین جلسه مورخ 

شته و مود دریافتت مدیران، شرکا یا اعضای هیأت مدیره بعنوان مسئول یا سرپرست پروژه در پیمان اشتوال بکار دا

 کار، دریافت صورت مود و حقوق نامبرده در قرارداد بالمانب خواهد بود.کند با تأیید موضوع توسط وای ارنده

 

 کاری( اشتغال پیمانکار حقیقی در اجرای قرارداد مقاطعه59

ار به همراه سایر کدر قراردادهای پیمانکاری منعقده با اشخاص حقیقی که شخص پیمانکار طبق یواهی وای ارنده

کارکنان در اجرای عملیات قرارداد عمالً اشتوال به کار داشته باشد، در این حالت پ  از محاسبه حق بیمته پیمتان 

( قتانون 3( قتانون تتامین اجتمتاعی موضتوع متاده )4( الحاقی به ماده )5( قانون و با رعایت تبصره )41طبق ماده )

ممل  شورای اسالمی و تصوی  نامه شماره   8/7/1387انین مربوطه مصوب  اصالح قانون تامین اجتماعی و برخی قو

هیات وزیران  معادل حق بیمه پرداختی شخص پیمانکار در اجرای قانون  4/11/1388ک مورخ 41297ت/216449

ل و ستپ  اخیرال کر و در دوره اجرای قترارداد از میتوان حتق بیمته مطالبته شتده کستر و متابقی مطالبته، وصتو

 مفاصاحساب صادر یردد. 

 

 تعهدات واگذاری  کاران دارای قرارداد پورسانتاژ( مقاطعه60

( قانون تامین اجتمتاعی وایت ار و بته تبتب آن 3که با توافق سازمان بخشی از  تعهدات موضوع ماده )در مواردی

محاستبه حتق بیمته کارکنتان شتاغل در ( قانون تقلیل یابد، الزم است به هن ام 28میوان حق بیمه مقرر در ماده )

کاران )اعتم از اجرای قرارداد، معادل پورسانتاژ متعلقه مستند بته صتورت متود و حقتوق ارستالی از ستوی مقاطعته

( در %27های هر پیمان بتا ماخت  کامتل )پیمانکاران و مهندسان مشاور( وصول شده تلقی و مبالغ مربو  به لیست

 محاسبه منرور یردد.

 ( بازرسی از دفاتر قانونی  3اقدام در خصوص کاربرگ شماره )( نحوه 61

( قتانون و بتا توجته بته 38بته متاده ) 27/02/1372( آیین نامه اجرایی تبصره الحاقی متورخ 5در اجرای ماده )

 (، 3بخشتتنامه تنقتتیح و تلختتیص بازرستتی از دفاترقتتانونی درخصتتوص هوینتته هتتای منتتدرج در کتتاربر  شتتماره)

ی اجرایی مکلف می باشند کاربر  م کور را به عنوان بخشی از مدارک و اطالعات مبنای محاسبه در پرونده واحدها
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مطالباتی ردیف پیمان مربوطه ثبت و ضبط نمایند تا به هن ام انمام محاسبات دوره ای یا نهایی، مورد بهره برداری  

م اطالعات مبتانی محاستباتی، حتق بیمته کارکنتان کار در اعالواقب شود. چنانچه به موج  عدم همکاری وای ارنده

کار و سایر اسناد و متدارک موجتود در پرونتده متورد شاغل صرفا بر مبنای کارکرد استخراج شده از دفاتر وای ارنده

 محاسبه و مطالبه قرار ییرد، صدور مفاصاحساب به نسبت کارکرد مبنای محاسبه بالمانب می باشد.

 

  انفرادی (قراردادهای 62

قراردادهایی که موضوع عملیات آن توسط شخص ممری به تنهایی انمام پ یرفته و دارای تبعیت دستوری و   -1-62

اقتصادی و انمام شخصی کار باشد و مشمول قوانین استخدامی از جمله قانون کتار بتوده، قترارداد کتار محستوب و 

 ( قانون اقدام نماید.39وق و پرداخت حق بیمه وفق ماده )کارفرما مکلف می باشد نسبت به ارائه صورت مود و حق

هیات عمومی دیوان  06/11/1393مورخ  1815و شماره  25/05/1376مورخ  58های شماره مطابق دادنامه -2-62

و موضتوع عملیتات منحصترا  ( بتوده62-1کاری تک نفره که فاقد مشخصات بند )عدالت اداری قراردادهای مقاطعه

 باشند.  ( قانون تامین اجتماعی خارج می38کار به تنهایی انمام شده باشد، از شمول ماده )توسط شخص مقاطعه

 

 بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای صدور خدمات فنی به  خارج از کشور ( نحوه احتساب حق63

تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب  ،ان فنی و مهندسی( قانون حداکثر استفاده از تو7بند )ب( ماده )طبق 

، مقرر یردیده کارکنان شاغل در قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشتور از موایتای قتانون 12/12/1375

و حمایتت ( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور 10مند یردند و برابر ماده )تامین اجتماعی بهره

( قانون حداکثر استتفاده 12( ماده )2( و )1، تبصره زیر جای وین تبصره های )15/02/1398از کاالی ایرانی مصوب 

( قتانون 104هتا در امتر صتادرات و اصتالح متاده )از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویتت آن

 یردیده است: 01/05/1391های مستقیم مصوب مالیات

»سازمان تامین اجتماعی مکلف است به منرور بیمه کارکنان ایرانی دارای یواهینامه شولی که در ارتبا  با اجترای 

قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور اعوام می شوند، حتق بیمته قراردادهتا )پیمتان هتا( را 
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و حقوق ماهیانه کارکنان محاسبه و وصول کند و مفاصاحساب قرارداد یتا صورت ریالی صرفا بر اساا صورت مود به 

 پیمان را صادر کند« 

(قتانون 10در خصوص ارائه خدمات قانونی به بیمه شدیان موبور وفق تبصتره ذیتل متاده) 15/2/1398از تاریخ 

مملت  شتورای  15/2/1398 حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کتاالی ایرانتی مصتوب

 اسالمی اقدام خواهد یردید.

 

 ( قانون تامین اجتماعی 38فصل پنجم: مفاصاحساب ماده )

 

 ( قانون تامین اجتماعی 38اهمیت مفاصاحساب ماده ) -64

( قانون سندی است رسمی مبنی بر کنترل و نرارت سازمان بر تکالیف و تعهدات 38مفاصاحساب موضوع ماده )

کاران در پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای عملیات موضوع قرارداد کته کار و مقاطعهر عهده وای ارندیانب

کار ممتاز خواهتد بتود صورت الکترونیک صادر می شود و به موجت  آن وای ارنتدهای یا نهایی بهبه دو صورت دوره

 میوان کارکرد مندرج در مفاصاحساب اقدام نماید.   کار تادرصد کل کار و آخرین قسط مقاطعه 5نسبت به پرداخت 

( قتانون از طریتق 38درراستای ارتقای خدمات بیمه ای و الوامات دولت الکترونیک ابالغ مفاصاحساب ماده )-1-64

م انمتا https://Eservices.tamin.irسامانه خدمات الکترونیک و غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی به نشتانی

کاران با اخ  شماره کاریاهی نود واحد های اجرایی سازمان، با کار و مقاطعهمی پ یرد، ل ا ضرورت دارد وای ارندیان

تکمیل درخواست استفاده از خدمات الکترونیک سازمان تامین اجتماعی و ایماد حساب کاربری در ستامانه مت کور 

 نسبت به دریافت مفاصاحساب صادره اقدام نمایند.

( قانون تامین اجتماعی پرداخت پنج درصد بهای کل کار و آخترین قستط 38با توجه به اینکه مطابق ماده ) -2-64

کار بتا کار از طرف کارفرما منو  به ارائه مفاصاحساب از سوی سازمان می باشتد، لت ا چنانچته وای ارنتدیانمقاطعه

خواست صدور مفاصاحساب نمایند، واحد هتای اجرایتی مکلتف ای از قرارداد، دراعالم اطالعات مبنای محاسبه دوره

باشند، پ  از مطالبه و وصول حق بیمه کارکنان شاغل در دوره مبنای محاسبه نسبت بته صتدور مفاصاحستاب می

 دوره ای برابر مقررات اقدام نمایند. 
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بیمته و صتحت   احتستاب حتقواحد وصول حق بیمه شع  مکلف می باشند بتا حصتول اطمینتان از ماخت  -3-64 

ای از اطالعات مبنای محاسبه حق بیمه از قبیل ماخت  محاسبات انمام شده و وصول کامل مطالبات مربوطه خالصه

کسر حق بیمه، دوره اجرای قرارداد، تعهدات طرفین پیمان در تامین مصالح و ماشین آالت مکانیکی و.... را در ذیتل 

 مفاصاحساب درج نمایند.

 

 اجتماعیکاران و سازمان تامینکار، مقاطعه: تکالیف و تعهدات بر عهده واگذارندگان فصل ششم 

اجتماعی و تبصره های مربوطه، آئین نامه طرز تنریم صتورت متود و ( قانون تامین39(،)38(، )28مواد ) مطابق

ه پرداخت حق بیمه کارکنان حقوق و مواقب ارسال آنها به سازمان و آئین نامه نحوه تسلیم صورت مود، میوان و نحو

کاران و مقاطعتهکار(، )وای ارنتده کارفرمایتاناجتماعی، وبتایف شاغل در طرح های عمرانی مصوب شورایعالی تامین

 :باشد م کور به شرح زیر میدر راستای اجرای مرات   سازمان

 کار( ( وظایف و تکالیف کارفرمایان )واگذارندگان65

کاران را متعهد نمایند کته کارکنتان شتاغل در کار مکلف هستند درقراردادهای منعقده، مقاطعهراندیانوای   -1-65

( 28ها را نود سازمان تامین اجتماعی بیمه نموده و صورت مود و حقوق و حق بیمه مقرر را برابر مواد )اجرای پیمان

 .و پرداخت کنند ( قانون تامین اجتماعی در مهلت قانونی به سازمان ارسال 39و )

یک نسخه از قرارداد منعقده را هم زمان با ابالغ قرارداد به همراه ضتمائم و پیوستت هتای مربوطته و اصتل  -2-65

 .یواهی تایید اصالت قرارداد را به شع  ذیربط سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند 

ن مشاور را کسر و ن هداری اکاران و مهندس حساب پرداختی به پیمانپنج درصد هر صورت وضعیت یا صورت -3-65

اجتمتاعی کاران را موکول به ارائه مفاصاحساب سازمان تامیننموده و پرداخت مبالغ مکسوره و آخرین قسط مقاطعه

 .نمایند 

کرد، تاریخ شروع و خاتمه کار، نحتوه در خاتمه عملیات پیمان با اعالم موضوع قرارداد، مبلغ ناخالص کل کار -4-65

تهیه و تامین مصالح مصرفی، صورت ریو کسورات حق بیمه  و حس  مورد سایر مبتانی محاستباتی از جملته ارزش 

صورت مکانیکی و غیر مکتانیکی، ارستال ریالی مصالح وای اری، نحوه تامین ماشین آالت و درصد کار انمام یافته به

کار را جهت اخ  مفاصا حساب بته پیمانکاران فرعی به واحد اجرایی ذیربط، مقاطعهصورت وضعیت قطعی و فهرست 
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 شعبه مربوطه معرفی نماید.  

 ( قتانون تتامین اجتمتاعی، مطالبتات ستازمان از 38بته متاده )26/2/1372در اجرای تبصره الحتاقی متورخ  -5-65

اقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان ی شته است و در ن مشاور، که حد اکاران و مهندس پیمان

این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب ستازمان تتامین اجتمتاعی 

شتده بته  کل کتار و آخترین قستط ن هتداری %5کاران، از محل اند را ضمن اعالم مشخصات مقاطعهمراجعه ننموده

 سازمان پرداخت نمایند.

اجتمتاعی و (قتانون تتامین38در صورت عدم رعایت مرات  قانونی اشاره شده در بندهای فتوق برابتر متاده ) -6-65

کار( خواهد بود مربوطه بعهده کارفرمایان )وای ارندیان خساراتتبصره ذیل آن مسئولیت پرداخت حق بیمه مقرر و 

  .کار مطالبه و وصول نمایند از مقاطعه نموده اند راوجوهی که از این بابت به سازمان پرداخته دارند و حق

 کاران( تکالیف و تعهدات بر عهده مقاطعه66

کتار مبنتی بتر معرفتی     ارسال یک نسخه از قرارداد منعقده با کارفرمایان منضم بته اصتل یتواهی وای ارنتده -1-66

 .و تایید اصالت قرارداد همراه با مدارک هویتی به شعبه تامین اجتماعی ذی ربط  کارمقاطعه

ارسال تفکیک صورت مود و حقوق کارکنان شاغل در قراردادهای منعقده و کارکنان دفتر مرکوی تا آخترین  -2-66

 مین اجتماعی .( قانون تا39ربط در مهلت مقرر وفق ماده )روز ماه بعد به واحد اجرایی ذی

( 38پرداخت مانده حق بیمه طبق صورتحساب بدهی ابالغ شده از سوی سازمان و اخ  مفاصاحساب متاده ) -3-66

هیتات  12/9/1385متورخ  651بنتابر دادنامته شتماره قانون تامین اجتماعی جهت هر یک از قراردادهای اجرا شده 

 اداری .عمومی دیوان عدالت 

( قانون تامین اجتماعی معتترض باشتد        43( و )42کار به بدهی اعالم شده بنابر مواد )که مقاطعهدر صورتی -4-66 

 حستاب می تواند برف مهلت مقرر اعتراض خود را بته ستازمان تستلیم نمتوده و چنانچته درخواستت صتدور مفاصا

ق اعالمیته را  بته حستاب ستپرده موقتت کارفرمایتان نتود ستازمان واریتو و تواند مبلتغ بتدهی طبت داشته باشد می

 حساب دریافت نماید.مفاصا

کاران کار در متورد مقاطعتهعنوان وای ارنتده( قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی آن بته38رعایت ماده ) -5-66

 فرعی .

( قانون تامین اجتماعی، توافق یا انعقاد قرارداد 38ار به پرداخت حق بیمه طبق ماده )با توجه به الوام پیمانک -6-66
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کاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی در خصوص چ ون ی پرداخت حق بیمه کاریران شتاغل در قراردادهتای مقاطعته 

بیمته از البته حقبیمته و ستال  اجتازه قتانونی ستازمان در مطنافی وبایف و مسئولیتهای پیمانکار در پرداخت حق

 باشد.  پیمانکار نمی

 (38مملتت  شتتورای استتالمی بتته متتاده )26/2/1372اجتترای تکتتالیف مقتترر طبتتق تبصتتره الحتتاقی متتورخ  -7-66

 قانون تامین اجتماعی . 

 سازمان  تکالیف و وظایف (67

 (  قانون تامین اجتماعی .41( و )38و مصوبات مرتبط با مواد )هن ام قوانین، مقررات اطالع رسانی به - 1-67

شفاف سازی ضوابط اجرایی مربوطه در راستای ایفتای حقتوق شترکای اجتمتاعی و در دستترا قتراردادن  -2-67

 بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره. 

کاری و دریافتت صتورت متود و ی هریک از قراردادهای مقاطعتهتشکیل پرونده و تخصیص ردیف پیمان برا -3-67

 حقوق و ارائه خدمات قانونی به بیمه شدیان.

بتا حصتول اطمینتان از ماخت  کاران بیمه کارکنان شاغل در قرارداد و ابالغ مرات  بته مقاطعتهاحتساب حق -4-67

 . بیمه و صحت محاسبات انمام شدهمبنای احتساب حق

 ارائه ریو محاسبات حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد، حس  درخواست مقاطعه کاران .-5-67

 ( قانون تامین اجتماعی.43( و )42عمل آمده برابر مواد )رسیدیی به اعتراضات به -6-67

(  قتانون 38مملت  شتورای استالمی متاده )26/2/1372اجرای تکالیف مقررطبتق تبصتره الحتاقی متورخ  -7-67

 اجتماعی. تامین

کار با مفاد قرارداد و ستوابق موجتود و در صتورت مشتاهده موتایرت ، های واصله از وای ارندهتطبیق یواهی -8-67

 مشخص نمودن علت موایرت.کار با اخ  مدارک و مستندات مربوطه برای بررسی موضوع و استعالم از وای ارنده

و به حساب قطعتی ستازمان پت  از قطعیتت بتدهی انتقال وجه واریوی از حساب سپرده موقت کارفرمایان  -9-67

 کار. مقاطعهاسترداد مازاد آن به حساب 

 پ  از پرداخت بدهی .( قانون تامین اجتماعی برف یک روز کاری 38صدور مفاصاحساب موضوع ماده ) -10-67

ها مطابق کاران، در مورد قراردادهایی که حق بیمه آنعدم صدور درخواست بازرسی از دفاتر قانونی مقاطعه-11-67
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 یردد.(قانون دریافت و مفاصاحساب صادر می41ماده) 

 

 فصل هفتم : سایرموارد

 رشناسی اداره کل وصول حق بیمه مالک عمل خواهد بود.درموارد ابهام دراجرای این بخشنامه، نرر کا -68

هتای  تخصصی و یا تشتکل در خصوص اجرای این بخشنامه ابهاماتی از سوی واحدهای اجرایی،در مواردی که  -69

مرات  در کمیته وحدت رویه متشکل از نمایندیان معاونت بیمه ای، اداره کل وصول حق بیمه،  ذیربط مطرح یردد

ها و کانون عالی کارفرمایان( مربوطه متورد بررستی حقوقی و قوانین و نماینده تشکل بخش خصوصی)اتاق اداره کل

 یردد.  واقب و تصمیم مقتضی اتخاذ می

بررستی و تتدوین نستبت بته  حداکثر برف سه متاه از تتاریخ صتدور ایتن بخشتنامه کل وصول حق بیمهاداره -70

 حق بیمه قبل از انعقاد پیمان اقدام نماید. تعیین ماخ  نحوه فرایندهای مربو  به 

در اجرای طرح تحول دیمیتال و بهبود فرآینتدهای ختدمات بیمته ای و در راستتای بهتره ییتری از ختدمات  -71

الکترونیکی در تسهیل فضای کست  و کتار، افتوایش رضتایتمندی ذینفعتان، کتاهش مراجعتات و حت ف کاغت  در 

ریت و خدمات ماشینی تامین موبف است حداکثر برف یک ماه از تتاریخ صتدور اداری، شرکت مشاور مدیمراودات

بیمه و مدیریت فناوری و تحول دیمیتال نستبت بته تهیته نترم افتوار این بخشنامه با همکاری اداره کل وصول حق

 مربوطه اقدام نماید.

ات کتل استتان، شترکت مشتاور مدیران کل، معاونین، روستا و کارشناستان اداربخشنامه مسئول حسن اجرای این  

  باشند.مدیریت و خدمات ماشینی تامین، روسا، معاونین، مسئولین واحدها و کارشناسان شع  می
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