بخشنامه مربوط به نحوه احتساب و وصول حق بيمه قراردادهاي تحقيقاتي و حسابرسي
بخشنامه شماره  65/6655مورخ 87/4/55
باتوجه به تصميمات هيأت محترم مديره در جلسه  87/3/3موضوع مصوبه شماره  1111/4115مورخ  87/4/5در مورد نحوه احتساب و وصول
حق بيمه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي و همچنين قرارداهاي حسابرسي منعقده با مؤسسات حسابرسي به ترتيب زير مقرر ميدارد :

الف ـ قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي
در 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 طبق بند  15بخشنامه  141درآمد عمل گردد به اين ترتيب كه اگر دانشگاه يا مركز
علمي طبق پرونده اي كه نزد سازمان دارد بدهكار نبوده و يا اصالً كاركنان آن مشمول قانون تأمين اجتماعي نباشند بدون محاسبه و مطالبه
وجهي بابت حق بيمه قرارداد مفاصا حساب مربوطه صادر شود.
در مواردي كه مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي وابسته به دانشگاهها يا ساير مراكز علمي دولتي ،داراي شخصيت حقوقي مستقل باشند و
همچنين در مورد مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي بخش خصوصي كه داراي دفاتر قانوني ميباشند و آنرا جهت حسابرسي دراختيار سازمان قرار
ميدهند ،جزء قراردادهاي مشمول بخشنامه  141/1محسوب شده و دفاتر قانوني آنان مبناي محاسبه و وصول حق بيمه قراردادهاي منعقده
قرار ميگيرد .به اين ترتيب چنانچه طبق دفاتر قانوني فاقد بدهي باشند صدور مفاصا حساب قرارداد آنها بالمانع خواهد بود.
در مورد كليه اشخاص حقوقي فاقد دفاتر قانوني باتوجه 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  4تصويبنامه مورخ  81/1/54منضم به بخشنامه  141درآمد به مأخذ هفت
درصد محاسبه و وصول ميگردد.
در مواردي كه قرارداد تحقيق و پژوهش با شخص حقيقي ( يك نفر يا چند نفر به صورت دسته جمعي) منعقد شود باتوجه به ابعاد تخصصي
كار تحقيقات و پژوهش و اجتناب ناپذيربودن مشاركت مستقيم خود شخص حقيقي به عنوان مجري در انجام كار (بدون توجه به ماهيت نيروي
انساني كه به كار گمارده ميشوند) چون شرايط مربوط به ماده  37قانون تأمين اجتماعي حاصل نميگردد از شمول بيمه معاف و الزم است از
محاسبه و مطالبه حق بيمه قراردادهاي مذكور به طول كلي خودداري و مفاصاحساب داده شود.

ب ـ قراردادهاي حسابرسي
باتوجه به اينكه فعاليت مؤسسات حسابرسي به نوع فني تلقي و توسط كاركنان آنان و عمدتاً در محل مؤسسات مذكور انجام ميگيرد .لذا
چنانچه مؤسسات مزبور ليست و حق بيمه كاركنان خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت نمايند جزء فعاليتهاي موضوع بخشنامه
 141/1درآمد قرار گرفته و درصورتيكه داراي دفاتر قانوني باشندو آن را جهت انجام حسابرسي دراختيار سازمان قراردهند براساس بازرسي از
دفاتر قانوني آنها حق بيمه محاسبه و پس از وصول مفاصاحساب قراردادهاي آنان صادر گردد.

مفاد اين دستورالعمل شامل قراردادهايي كه حق بيمه آنها قبالً مطالبه و قطعي شده است نميگردد .مسئول حسن اجراي اين دستورالعمل
مديران كل ،كارشناسان درآمد ادارات كل استانها و رؤسا و مسئولين درآمد واحدها ميباشند.

