بخش سوم بخشنامه شماره  41مورخ  4831/5/6سازمان تاًمين اجتماعي
بخش سوم :حاالت خاص قراردادهاي غير عمراني
الف -پيمانكاراني كه داراي كارگاه توليدي ،صنعتي و فني ميباشند.
به موجب مصوبه مورخ  3171/9//7شوراي عالي تأمين اجتماعي نحوه احتساب حق بيمه پيمانكاراني
كه داراي كارگاه صنعتي ،فني و توليدي در ارتباط با موضوع عمليات قراردادهاي منعقده ميباشند و
امور اجرايي پيمانها در كارگاه آنها انجام ميگردد ،به شرح ذيل خواهد بود .ضمناً اينگونه قراردادها
در محل شعبه مربوط به كارگاه پيمانكار متمركز و مفاصاحساب هر پيمان نيز به تفكيك از همان
شعبه صادر ميگردد.
 - 3اشخاص حقوقي
در صورتي كه پيمانكار شخص حقوقي و داراي دفاتر و اسناد قانوني بوده و دفاتر آن مورد تأييد
سازمان باشد ،در اين صورت با وصول حق بيمه طبق گزارش بازرسي از دفاتر صدور مفاصاحساب
قرارداد بالمانع ميباشد ،شعب مكلفاند انجام بازرسي از دفاتر قانوني اين قبيل پيمانكاران را در
اولويت قرار داده ،چنانچه پيمانكار قبل از انجام بازرسي از دفاتر قانوني نياز به صدور مفاصاحساب
قرارداد داشته باشد با رعايت موارد زير صدور مفاصاحساب قرارداد بالمانع خواهد بود.
 3 -3پيمانكار طبق محتويات پروندههاي مطالباتي كارگاهي و دفتر مركزي فاقد هرگونه بدهي قطعي
بوده و يا آن را پرداخت نمايد و تعهدنامه مبني بر داشتن دفاتر قانوني و ارايه آن به سازمان و
پرداخت حق بيمه طبق دفاتر قانوني را كه به امضاي مجاز و مهر شخص حقوقي ممهور گرديده به
سازمان ارايه نمايند.
 3 – 2در مواردي كه پيمانكار طبق پروندههاي مطالباتي كارگاهي و دفتر مركزي داراي بدهي قطعي
بوده و تمكن پرداخت را به صورت يكجا (نقداً) نداشته باشند چنانچه معادل حق بيمه قرارداد طبق
مصوبه مورخ  24/1/1370را پرداخت و تعهدنامه بند  3نيز ارايه و همچنين مانده بدهي را تقسيط
نمايد ،در اين صورت نيز صدور مفاصاحساب قرارداد بالمانع خواهد بود.
 3 – 1در مواردي كه پيمانكاران فاقد دفاتر قانوني بوده و يا دفاتر قانوني ارايه شده مورد تأييد
سازمان قرار نگيرد و يا دفاتر خود را در اختيار سازمان قرار ندهند ،در اين صورت ميبايست ضمن
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رعايت ماده ( )302قانون تأمين اجتماعي طبق تصويبنامه مورخ  24/1/1370محاسبه گردد كه در
اين حالت چنانچه پيمانكاران بابت كاركنان شاغل در كارگاه توليدي ،فني و صنعتي خود در دوره
اجراي قرارداد ،حق بيمه پرداخت نموده باشند ،بايستي از حق بيمه محاسبه شده بابت قرارداد كسر و
مانده مطالبه وصول گردد.
 - 2اشخاص حقيقي
 3 -2در صورتي كه پيمانكار داراي كارگاه توليدي ،صنعتي و فني در زمان اجراي قرارداد در شعبه
سازمان داراي پرونده مطالباتي بوده و ليست كارگران شاغل در كارگاه را ارسال و يا توسط سازمان از
كارگاه بازرسي به عمل آمده باشد ،در اين صورت چنانچه طبق محتويات پرونده مطالباتي كارگاه
فاقد هرگونه بدهي قطعي بوده يا آن را پرداخت نمايد صدور مفاصاحساب قرارداد آنها بالمانع
ميباشد.
 2 - 2در مواردي كه پيمانكاران تمكن پرداخت نقدي بدهي طبق پرونده مطالباتي را نداشته باشد
چنانچه معادل حق بيمه قرارداد طبق مصوبه مورخ  3170/3/22را پرداخت و همچنين مانده بدهي را
تقسيط نمايد ،در اين صورت نيز صدور مفاصاحساب قرارداد بالمانع است.
 3 – 1در مواردي كه پيمانكار فاقد پرونده مطالباتي در شعب سازمان و يا فاقد بازرسي و ارسال
ليست در دوره اجراي قرارداد باشد ،ميبايستي حق بيمه قرارداد وي طبق تصويبنامه مورخ
 3170/3/22محاسبه و وصول گردد .
ب -قراردادهاي خريد و فروش
 - 3قراردادهاي خريد و فروش اجناس ،مواد و تجهيزات كه نياز به انجام كار اضافي نباشد و موضوع
قرارداد منحصرأ خريد يا فروش باشد ،مشمول كسر حق بيمه نبوده و صدور مفاصاحساب بدون
وصول حق بيمه بالمانع خواهد بود .همچنين در مورد قراردادهاي اجاره انواع ماشينآالت و اتومبيل
در صورتي كه بدون راننده باشد مطابق اين بند عمل خواهد شد.
 - 2در مواردي كه پيمانكار داراي كارگاه توليدي  -صنعتي و فني (اعم از حقيقي يا حقوقي) قرارداد
ساخت يا فروش (ساخت در كارگاه وي انجام ميشود) همراه با حمل و نصب اجرا نمايد ،در مورد
قسمت ساخت ،طبق بند الف و در مورد فروش ،حق بيمهاي تعلق نخواهد گرفت و در خصوص حمل و
نصب ،طبق مصوبه مورخ  3170/3/22عمل خواهد شد .ضمناً چنانچه واگذارندگان كار ،ميزان كاركرد
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حمل و نصب را مشخص ننمايند ،حق بيمه نسبت به كل كاركرد اعم از ساخت يا فروش و حمل و نصب
كالً طبق مصوبه مذكور محاسبه خواهد شد .
ج -قراردادهاي گاز رساني
در قراردادهاي گازرساني كه فيمابين شركت ملي گاز ايران و پيمانكاران منعقد ميگردد ،لوله و
اتصاالت نوار زرد اخطار ,مواد عايق و الكترود مخصوص كه مختص عمليات گازرساني است و از طرف
واگذارنده كار به پيمانكار تحويل ميگردد ،جزو مصالح انحصاري ميباشد .لذا حق بيمه قراردادهاي
مذكور با توجه به نوع عمليات به شرح زير محاسبه ميگردد.
 - 3حق بيمه قراردادهاي احداث شبكههاي گاز رساني به طور كلي طبق ماده دوم مصوبه مورخ
 3170/3/22به مأخذ (%) 7محاسبه ميگردد.
 - 2قراردادهاي نصب انشعابات (نصب علمك) :به طور كلي خدمات تلقي و با توجه به استفاده از
ماشينآالت و دستگاههاي جوشكاري و بعضاً كمپرسور و دستگاههاي حفاري مشمول ماده چهارم
مصوبه مورخ  3170/3/22ميباشد .به اين ترتيب كه ) (70%عمليات مكانيكي محسوب و حق بيمه آن
به مأخذ ( )%7و ( )%10عمليات غير مكانيكي تلقي و حق بيمه آن به مأخذ ( )%31محاسبه ميگردد.
 - 1قراردادهاي نصب رگالتور :چنانچه قرارداد مربوطه جداگانه و مستقل از نصب انشعاب علمك
منعقد شده باشد در اين صورت با توجه به نوع كار كالً خدماتي و غير مكانيكي و حق بيمه آن طبق
ماده اول مصوبه مورخ  3170/3/22به مأخذ ( )%31محاسبه ميگردد .چنانچه نصب رگالتور و نصب
انشعاب توأماً در يك قرارداد باشد بايد طبق بند ” “2فوق عمل شود .
د -قراردادهاي خدمات شهري و نگهداري فضاي سبز
در اينگونه قراردادها نيز معادل ( )%70از ناخالص كاركرد به عنوان كاركرد مكانيكي محسوب و حق
بيمه آن به مأخذ ( )%7و معادل ( )%10از ناخالص كاركرد به عنوان كاركرد غير مكانيكي تلقي و حق
بيمه آن به مأخذ ( )%31محاسبه و وصول ميگردد .
هـ -قراردادهاي طراحي و ساخت نرمافزار و ارايه خدمات رايانهاي
قرادادهايي كه موضوعات آنها تهيه و نصب سختافزار (رايانه) ,طراحي و ساخت نرمافزار و
سيستمهاي مختلف عملياتي و اطّالعاتي و پشتيباني نرمافزاري و سختافزاري و تعمير و نگهداري
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آنها ميباشد ,در صورتي كه پيمانكار مربوطه داراي شخصيت حقوقي باشد طبق بند ”الف“ اين بخش
عمل ميگردد .
و -قراردادهاي حسابرسي ،تحقيقاتي و پژوهشي
با توجه به مصوبه شماره  3300/2332مورخ  3171/2/2هيئت مديره سازمان احتساب حق بيمه
قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي و حسابرسي به ترتيب ذيل خواهد بود.
 قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي: - 3در مواردي كه قرارداد تحقيقاتي و پژوهشي با دانشگاهها يا مراكز علمي و يا مؤسسات وابسته به
آنها به عنوان پيمانكار يا مجري منعقد ميشود ،چنانچه دانشگاه يا مراكز مذكور وابسته به
وزارتخانهها باشد و طبق پروندهاي كه نزد سازمان دارد بدهكار نبوده و يا اصالً كاركنان آن مشمول
قانون تأمين اجتماعي نباشد ,بدون محاسبه و مطالبه وجهي بابت حق بيمه قرارداد مفاصاحساب
مربوط صادر ميشود.
 - 2در مواردي كه مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي وابسته به دانشگاهها و يا ساير مراكز علمي دولتي,
داراي شخصيت حقوقي مستقل باشند و همچنين در مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي بخش خصوصي
كه داراي دفاتر قانوني ميباشند و آن را جهت حسابرسي در اختيار سازمان قرار دهند ،دفاتر قانوني،
مبناي محاسبه و وصول حق بيمه قراردادهاي منعقده ميباشد ،به اين ترتيب چنانچه طبق دفاتر
قانوني فاقد بدهي باشند ،صدور مفاصاحساب قراردادهاي آنها بالمانع خواهد بود.
 - 1در مورد كليه اشخاص حقوقي فاقد دفاتر قانوني با توجه به استفاده از رايانه ,نرمافزار و  ...براي
انجام قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي ،قراردادهاي مزبور به طور كلي مكانيكي محسوب و حق بيمه
آنها طبق ماده دوم مصوبه مورخ  24/1/1370به مأخذ ( )%7محاسبه و وصول ميگردد.
 - 2در مواردي كه قرارداد تحقيق و پژوهش با شخص حقيقي (يك نفر يا چند نفر به صورت
دستجمعي) منعقد شود ،با توجه به ابعاد تخصصي كار تحقيقات و پژوهش و اجتنابناپذير بودن
مشاركت مستقيم خود شخص حقيقي به عنوان
مجري در انجام امور كار (بدون توجه به ماهيت نيروي انساني كه به كار گمارده ميشوند) ،چون
شرايط مربوط به ماده ( )11قانون تأمين اجتماعي حاصل نميگردد ,از شمول بيمه معاف و الزم است
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از محاسبه و مطالبه حق بيمه قراردادهاي مذكور به طور كلي خودداري و مفاصاحساب داده شود.
 قراردادهاي حسابرسيبا توجه به نوع فعاليت مؤسسات حسابرسي و انجام كار موضوع قراردادهايي كه مؤسسات مذكور به
عنوان پيمانكار يا مجري منعقد مينمايند .توسط كاركنان آنها انجام ميگيرد ،چنانچه مؤسسات
مزبور ليست و حق بيمه كاركنان خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت نمايند و داراي
دفاتر قانوني باشند و آن را جهت انجام حسابرسي در اختيار سازمان قرار دهند بر اساس بازرسي از
دفاتر قانوني آنها حق بيمه محاسبه و پس از وصول مفاصاحساب قراردادهاي آنان صادر ميگردد .
ز -كسر حق بيمه توسط كارفرما از صورت وضعيتهاي كاركرد پيمانكار و پرداخت آن به سازمان
در خصوص نحوه پرداخت حق بيمه و ارسال ليست كاركنان شاغل در قراردادهاي غير مشمول
طرحهاي عمراني كه حق بيمه مربوطه توسط واگذارنده كار از صورت وضعيت كاركرد و يا صورتحساب
پيمانكار مهندس مشاور به مأخذ تعيين شده كسر ،و همزمان به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت
ميگردد .پيمانكار ميتواند در طول اجراي قرارداد فقط ليست كاركنان خود و كاركنان پيمانكار فرعي
را كه طبق مقررات تهيه و بدون پرداخت حق بيمه در مهلت مقرر در ماده ( )19قانون تأمين اجتماعي
و قانون دريافت جرايم از كارفرمايان مصوب مورخ  3171/1/9مجلس شوراي اسالمي به سازمان
تأمين اجتماعي ارسال نمايد.
در مورد اين گروه از پيمانكاران با توجه به اين كه حق بيمه مقرر از صورت وضعيت پيمانكار اصلي
كسر و به سازمان پرداخت ميشود ،در صورتي كه داراي پيمانكار فرعي باشند صدور مفاصاحساب
پيمانكاران فرعي آنها بدون محاسبه حق بيمه و مشروط بر اين كه حق بيمه كليه صورت وضعيتهاي
پيمانكار اصلي تا تاريخ درخواست مفاصاحساب پيمانكار فرعي پرداخت شده باشد بالمانع خواهد
بود.
چنانچه با توجه به نوع عمليات قرارداد مأخذ (درصد) حق بيمه موضوع تصويبنامه مورخ
 3170/3/22به هنگام كسر و پرداخت حق بيمه از صورت وضعيت يا صورتحساب پيمانكار يا مهندس
مشاور توسط واگذارنده كار رعايت نشده و به جاي كسر و پرداخت حق بيمه به مأخذ (%) 7( ،)%31
پرداخت شده باشد ،همچنين در مواردي كه مأخذ پرداخت حق بيمه رعايت شده ليكن حق بيمه
مستند به ليستهاي ارسالي پيمانكار بيش از حق بيمه بر اساس مأخذ موضوع تصويبنامه مذكور
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باشد ،در اين صورت بايد در پايان كار و به هنگام صدور مفاصاحساب قرارداد مابهالتفاوت حق بيمه
محاسبه ،و از پيمانكار مطالبه و وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر شود.
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