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 14/12/1396 تاریخ 1دستور جلسه  -و رویه اجرایی قانون شناسه

 1393 مصوب ساختمانی کارگران اجتماعی بیمه قانون (5) مادهنحوه اجرای  به اعتراض مراتب بررسی عنوان 

 شرح دستور

 متر هر صورت  به بیمه حق پرداخت محاسبه  نحوه 1386 مصوب  ساختمانی  کارگران اجتماعی بیمه قانون (5) ماده طبق

 بوجود را مشکالتی  مسکن  سازی  انبوه و ساختمان  ساز  و ساخت  حوزه در ،زمان آن در امر این و 1است  بوده زیربنا مربع

 بیمه  قانون  (5) ماده  اصاااالحیه  طبق. نمود اصاااال  را قانونی  ماده  این 1393 ساااا  در قانونگذار   دلیل  همین به . آورد

 مجموع درصد  15 و کارگر از شده  بیمه سهم  بیمه حق درصد  7 دریافت روش به محاسبه  ساختمانی،  کارگران اجتماعی

شعار  چنین ماده این. یافت تغییر( مالک از) پروانه عوارض ست  مکلف اجتماعی تأمین سازمان " که دارد می ا   دریافت با ا

سبت ( مالک از) پروانه صدور  عوارض مجموع درصد  پانزده و( کارگر از) شده  بیمه سهم  بیمه حق درصد  هفت   تداوم به ن

 ای بیمه پوشاا  گسااترش جهت الزم منابع تأمین عدم صااورت در. کند اقدام ساااختمانی کارگران تمام بیمه پوشاا 

 ".است بالمانع درصد بیست تا عوارض مجموع سقف افزای  وزیران، هیأت تصویب با کارگران

  و نشده  حل ساختمانی  کارگران بیمه به مربوط مشکالت  کماکان رسد،  می نظر به نیز قانونی ماده این اصال   با ادامه در

 بیمه محاسبه  نحوه خصوص  دراز لحاظ اجرایی و را ، مشکالت بیشتری   86نسبت به قانون سا    93سا    حتی اصالحیه 

ی نامه اتفاهم  18/3/94تاریخ در ایجاد نموده اسااتز زیرا  ساااختمانی کارگران بیمه پوشاا  جهت کارفرمایان، پرداختی

شهرداری ها   بین  شور   سازمان  شخص نمودن عنوان های  سازمان تامین اجتماعی  وو دهیاری های ک مورد  به منظور م

رگران ساختمانی   قانون بیمه اجتماعی کا (5)موضوع ماده   محاسبه پانزده درصد مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی    

 15 ،تامین اجتماعی از مجموع عوارض اعالمی توسط شهرداری ها  سازمان  ز لیکن2منعقد گردیدبند  6، در 1393مصوب  

  6 مجموع درصد از  15بایستی   ،تفاهم نامه مذکوربر اساس  می نمایدز در صورتی که  و دریافت محاسبه  حق بیمه درصد  

  لحاظ گردد. بیمهبرای محاسبه حق اعالمی مورد از عوارض 

صی          صو سوی فعالین بخ  خ صوص از  ضاتی در این خ سازمان     ،در ادامه اعترا صورت گرفت و  در دیوان عدالت اداری 

مجموع عوارض صااادور پروانه  طی بخشااانامه ای    ، 16/07/96خ در تاری تامین اجتماعی در مرحله ابتدایی شاااکایت،        

صرفاً مبالغ    وبیمه دانست   حق %15مشمو  کسر    ،جع صدور پروانه فارغ از عناوین تعیین شده از سوی مرا   را ساختمانی 

سعه حمل و نقل          در شانی(، تو صدور پروانه بابت آموزش و پرورش، ایمنی )آت  ن شهرداری ها در هنگام  سط  یافتی تو

سر بیمه خارج نمود،     شمو  ک شهرداری ها،     08/08/96اریخ در تسپس  ریلی و حق الزحمه ناظر را از   ضعوارسازمان 

شامل، بهای خدمات پسماند، عوارض نوسازی، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طر  های عمرانی و توسعه        خدماتی 

شااهری، عوارض حمل و نقل ریلی، عوارض آت  نشااانی، عوارض تغییر کاربری و ماالبات قبلی شااهرداری از مودی را   

ساختمانی و     صدور پروانه های  سهیل در فرایند  شمو  عوارض    قانون بیمه کارگرا 5ده اجرای ما جهت ت ساختمانی از  ن 

تالفاتی در مصادیق تعیین شده برای محاسبه عوارض در    و اخ ابهاماتدور پروانه ساختمانی مستثنی نمودز با این حا    ص 

  ،آنو بخشنامه مکمل  94سا   تفاهم نامه ،به این دلیل وشده است  هنگام صدور پروانه ساختمانی بین دو سازمان ایجاد    

 از سوی سازمان تامین اجتماعی اجرا نمی گردد.  

                                                           
  را پروانه صدور مکلفند ربط ذی مراجع باشد، می پروانه اخذ مستلزم ساختمانی ایھکار انجام که مواردی در: 1386( قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 5ماده )  1

  اعالم اجتماعی تأمین سازمان  که حسابی  به پروانه درخواست  سا   انهھما دستمزد  حداقل چهارصد  معاد  بنا زیر ساح  مربع متر رھ برای بیمه حق پرداخت رسید  ارائه به منوط

 .نمایند کرد، دھخوا
 فرهنگی، ورزشی،  آموزشی، ) زیربنا عوارض. 3 ها، مسافرخانه  و گردشی  ها، هتل تجاری، پذیره عوارض.2 ،(صنعتی  و اداری مسکونی،  از اعم) زیربنا عوارض. 1: عوارض عناوین 2

  عوارض برابرنرخ ردیف این به  مربوط زیربناهای   عوارض کلیه  برای عوارض نرخ) تراکم بر مازاد  و مجاز  تراکم پایه،   تراکم زیربنای  به  ربوط عوارض. 4 ،(درمانی  بهداشاااتی،  هنری،

 بنا ارتفاع اضافه عوارض. 6 ،(باشد نشده محاسبه فوق های ردیف در که صورتی در) بالکن آمدگی، پی  عوارض. 5 ،(گردد محاسبه پایه تراکم زیربنای
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ستانی  گفتگوی شوراهای لذا با عنایت به ماالب فوق،  کانون  و خوزستان مرکزی،  ،رضوی  خراسان  های استان  ،جمله از ا

 و کسب  فضای  بهبود منظور به بررسی موضوع   درخواست  ی مرکزگفتگو شورای  از، ایران مسکن و ساختمان   انبوه سازان 

 را ارائه نمودند. مسکن ساز و ساخت بخ  درو حل مشکالت  کار

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

 :باشد می ذیل شر  به معترضین مشکالت و ایرادات رئوس

صال   قانونواحده  مادهطبق  .1 صوب  ساختمانی   کارگران اجتماعی بیمه قانون 5 ماده ا سبه پرداخت حق  ، 1393م محا

از  صدور پروانه ساختمانی   عوارض مجموع درصد  15 و کارگر از شده  بیمه سهم  بیمه حق درصد  7 دریافتبیمه به روش 

ست که به دلیل عدم   مالک سبه   ا شخص بودن عوارض مورد محا شکالتی برای کارفرمایان   سهم کارفرما،  م شده   م ایجاد 

دو   به دلیل اختالفات، اجتماعی تامینو سازمان  ها  شهرداری سازمان   بین منعقده ی نامه تفاهم نیز در این راستا  است و 

 ازسوی سازمان تامین اجتماعی اجرا نمی گردد.   ،سازمان در خصوص مصادیق عوارض

، در صورت  1393مصوب   قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی ( 5). طبق تبصره یک ماده واحده قانون اصال  ماده   2

ساختمانی، بر مبنای حق بیمه           ساط حق بیمه کارگران  سازمان تامین اجتماعی مکلف به اق ضی پروانه  ست متقا درخوا

سود و تا مدت       ساختمانی بدون دریافت  صدور پروانه  ستز لیکن    سه  کارفرما در زمان  سیط  سا  نموده ا اعما  این تق

 پروانه مدت طو  در ساااختمانی پروژه هر بیمهو اغلب  گیرد و به مدت سااه سااا  انجام نمی بصااورت ساالیقه ای بوده

 10تقسیط حق بیمه تا   طبق رویه اجرایی داخلی سازمان،  یرا سازمان تامین اجتماعی ز زشود  نمی تقسیط  آن ساختمانی 

ماه را بر عهده سازمان قرار داده است که این اختیار    36ماه را بر عهده اداره کل استان و تا   18ماه را بر عهده شعب و تا  

   .صحیح نمی باشد

ضامین بانکی ماالبه می نما     3 سط کارفرما، از آنان، ت سیط حق بیمه کارگران تو سازمان تامین اجتماعی در هنگام تق ید  . 

ست که قانون گذار در           صورتی ا شود واین در  سود بانکی به کارفرمایان می  ضمین بانکی منجر به تحمیل  که گرفتن ت

 باید بدون دریافت سود انجام گیرد.  ،تبصره یک ماده واحده صراحتاً اشاره نموده است که این تقسیط

. از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی فهرست ارائه شده توسط کارفرما را قبو  نمی نماید و کارگران شاغل در پروژه       4

های ساااختمانی مشاامو  خدمات تامین اجتماعی قرار نمی گیرند، بنابراین کارفرمایان با شااکایت قضااایی هر کدام از   

به همراه جریمه یا مجازات های دیگر می        1قانون کار   148ه ملزم به پرداخت مضااااعف حق بیمه از محل ماد      کارگران  

 شوند.  

از دید سازمان تامین اجتماعی، مکانیزم فعلی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، نمی تواند حق بیمه سهم . 5

فرمایی مواجه است و   ی منابع سهم کار کارفرمایی را از محل مجموع عوارض پروانه های ساختمانی تامین نماید و با کسر  

پایدار حق بیمه اسااات. )نامه شاااماره                        نابع  تامین م قانون بیمه اجتماعی کارگران سااااختمانی و  یازمند اصاااال   ن

 سازمان تامین اجتماعی خااب به مجلس شورای اسالمی(   07/05/95مورخ  4510/95/1000

 از پیمانکاری قراردادهای کارگران ،1386 مصاااوب سااااختمانی کارگران اجتماعی بیمه قانون(  2) ماده( 2) بند طبق. 6

ستثنی  ساختمانی  کارگران بیمه قانون شمو   شند  می م ساس  باید آنها بیمه حق پرداخت و با   تامین قانون 38 ماده برا

صال   با لیکن گرددز تعیین  اجتماعی صره  ساختمانی،  کارگران اجتماعی بیمه قانون 5 ماده ا  بیمه قانون( 5) ماده( 2) تب

  می پرداخت ماده این مقررات طبق پروانه صاادور موقع که مبالغی" داشاات می اشااعار که  86 مصااوب اجتماعی تامین

سبه  در گردد، ضوع  پیمانکار، کارگران بیمه حق محا   شد،  حذف ز"گردید خواهد محسوب  قانون این( 2) ماده( 2) بند مو

 .شوند می خود پیمانی کارگران بیمه حق پرداخت بار دو به ملزم کارفرمایان لذا

                                                           
 .اقدام نمایند های مشمو  این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خودکارفرمایان کارگاهقانون کار:  148ماده  1
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بندی جلسه جمع

 کارشناسی 

 04/11/96مورخ 

ضوع  سه  در مو سی    کارگروه جل شنا ضور  با 04/11/96 مورخ کار شهردا   از  نمایندگانی ح و دهیاری های   ری هاسازمان 

،   ایرانکانون سراسری انجمن های صنفی و کارفرمایی و انبوه سازان مسکن و ساختمان       ، سازمان تامین اجتماعی ، کشور 

ضوی   اتاق بازرگانی  سان ر ستان و اتاق بازرگانی اراک  ،خرا سی  و طر  اتاق بازرگانی خوز  به توجه با پایان در. گردید برر

شنهادات خود در           ،گردید مقرر ماروحه مباحث سا  گردد تا اتاق ها نظرات و پی شور ار سر ک سرا نامه ای به اتاق های 

صلی   خصوص اصال  قانون را به دبیرخانه ارایه نمایند تا بصورت یک پیشنهاد واحد از سوی بخ  خصوصی در صحن            ا

 .مار  گردد 12کمیته ماده 

 پیشنهاد دبیرخانه

شهرداری ها  س . 1  ،گردند و جهت اجرای آن 18/03/94ملزم به اجرای تفاهم نامه منعقده مورخ ازمان تامین اجتماعی و 

  ساختمانی کارگران اجتماعی بیمه قانون 5 ماده دهیاری های کشور، سرفصل های عوارض موضوع سازمان شهرداری ها و

شخص و  را سازمان تامین اجتماعی اعالم نماید و   م س به  ساس این تفاهم نامه   مکلف ازمان این  به دریافت حق بیمه برا

   گردد.

ست   ،  ها شهرداری  سازمان از  28/11/96 مورخ ص/27 /11623 شماره طی نامه  گفتگو شورای  دبیرخانهالزم به ذکر ا

صوص    ستعالمی در خ ست  ساختمانی  پروانه صدور  عوارض عناوین ا سازمان   نموده ا  مورخ 55030 شماره  نامه طیو 

صل    4در عوارض را ، 6/12/96 سکونی، عوارض مازاد بر     :سرف سکونی وغیر م عوراض زیربنا در حد تراکم برای دو بخ  م

شی           صدور مجوز حصارکشی و دیوار ک سکونی، عوارض بالکن و پی  آمدگی، عوارض  سکونی وغیر م تراکم برای بخ  م

 .برای امالک و مستحدثات تعیین کرده است

 کارگران اجتماعی بیمه قانون( 5) ماده اصال  قانونتبصره یک ماده واحده سازمان تامین اجتماعی در خصوص اجرای  .2

صوب  ساختمانی  ساختمانی   جهت  1393 م سیط حق بیمه کارگران  ستورالعملی تدوین نماید که تق سیط برای   ، د این تق

 د. و بدون أخذ تضامین بانکی اعما  شوپروانه ساختمانی طو  مدت 

 توسااط که فنی مهارت کارت دارای کارگران شااده ارائه لیساات اعما  و پذیرش به مکلف اجتماعی تامین سااازمان. 3

سری    کانون سوی  از شده  تاییده  ای حرفه و صنفی  صالحیت  واجد سازندگان   انبوه کارفرمایی صنفی  های انجمن سرا

 .گردند ایران ساختمان و مسکن سازان

دولت پیشنهاد می گردد،   گسترش پوش  بیمه ای کارگران ساختمانی    در کارفرمایی سهم جهت تامین کسری منابع   .4

کسری مورد نظر را از محل درآمدهای شهرداری ها ناشی از مالیات بر ارزش افزوده، هر     ،تامین اجتماعی اعالم سازمان  با

   ن تامین اجتماعی پرداخت گردد.  در قانون بودجه کل کشور منظور نماید تا به سازما ،سا 

  ماده رعایت با بایستی  مجریه قوه یا مقننه قوه طریق از ساختمانی  کارگران اجتماعی بیمه قانون اصال   فرایند هرگونه. 5

 . پذیرد صورت حوزه این در خصوصی بخ  فعالین نظرات اعما  با و کار و کسب مستمر محیط بهبود قانون 3 و 2

 بیمهقانون  ( 5)ماده از شاامو   را کارگران قراردادهای پیمانکاریامین اجتماعی با صاادور بخشاانامه ای  سااازمان ت. 6

قانون تامین اجتماعی   1(41) و( 38) موادسااهم کارفرما طبق  بیمه حقو مسااتثنی نماید  ساااختمانی کارگران اجتماعی

 محاسبه نماید.  

فهرست مستندات 

 و مدارک پشتوانه

 ز1386 مصوب ساختمانی کارگران اجتماعی بیمه قانون. 1
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