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 31/02/1397 تاریخ 2دستور جلسه  -و رویه اجرایی قانون شناسه

 عنوان 
سی  ساب    صدور  عدم به اعتراض مراتب برر صاح صی    بخش فعاالن جریمه مطالبه و مفا صو صیص  خ سناد  درتخ  خزانه ا

 بیمه حق کسورات در اجتماعی تامین مطالبات پرداخت جهت اسالمی

 شرح دستور

ــ) بند به عنایت با   تاریخ در اجتماعی تامین سازمان و دارایی و اقتصادی امور وزارت سنواتی،  بودجه قانون 1(5) تبصره  (هــ

  های طرح مشاور مهندسین و پیمانکاران سنواتی بدهی پرداخت جهت اسالمی، خزانه اسناد که اند نموده توافق 27/11/95

سور  ای، سرمایه  های دارایی تملک شده  پرداخت نقدینگی فقدان دلیل به که منعقده قراردادهای محل از بیمه حق درک   ن

ست،  سط  ا ستگاه  تو سور  معادل) کار واگذارنده د صد  6/6 یعنی سازمان  بیمه حق ک سناد   در سالمی  خزانه ا   به پرداختی ا

صد  6/15 و پیمانکاران سناد  در سالمی  خزانه ا سین  به ا شاور  مهند ست  گردد واگذار اجتماعی تامین سازمان  به(  م . )پیو

   (1شماره 

مورخ 1-6772-2800/54مطابق بخشنامه  شماره   موافقتنامه چنین آمده است:   6در بند  حال این امر در صورتی است که  

شماره    28/06/64 شماره    و  شنامه  ستگاه های )واگذارندگان کار(    ،سازمان برنامه و بودجه  22/7/94مورخ  174733بخ د

ضعیت پیمانکاران،            صورت و شاور یا  ساب مهندسین م صورت ح شند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تایید  مکلف می با

نسبت به پرداخت حق بیمه متعلقه از محل صورت حساب مهندسین مشاور و صورت وضعیت پیمانکاران و اعتبار طرح به          

سازمان تامین اجتماعی ا    ساب  ست قدام الزم را به عمل آوردح شرایط مذکور واحدهای      ، بدیهی ا صورت عدم رعایت  در 

اجرای طرح های تملک دارایی  اجرایی سازمان مجاز می باشند، در خصوص چگونگی دریافت صورت مزد کارکنان شاغل در

   "های سرمایه ای برابر مقررات اقدام نمایند.

ست مطابق   شنامه الزم به ذکر ا ست ) بودجه و برنامه سازمان  22/7/94 مورخ 174733 شماره  بخ چنانچه  "،(2 شماره  پیو

دستگاه های اجرایی حداکثر پس از یک ماه از تایید صورت حساب مهندسان مشاور با صورت وضعیت پیمانکاران نسبت به     

ص  پرداخت صورت     آنها اقدام ننمایند، باید بالفا ساب یا  صورتح سبت به واریز نمودن حق بیمه  شده مطابق     له ن ضعیت یاد  و

سازما ن   اجتماعی اقدام الزم را به عمل آورند. در غیر اینصورت چنانچه مشاور یا پیمانکار مربوطه    تامین قرارداد به حساب 

اری خود شــوند،  به دلیل تاخیر دســتگاه اجرایی مشــمول جریمه دیرکرد در پرداخت حق بیمه کارکنان شــاغل و بیمه بیک

 این به که آنجایی از لیکن؛ "ه پرداخت اصــل و جرایح حاصــل از دیر کرد پرداخت آن خواهد بود.ب دســتگاه اجرایی موظف

  خرید قدرت حفظ محاسبه  بدون شود،  می واگذار اجتماعی تامین سازمان  به آنچه و گیرد نمی تعلق سود  دار، مدت اسناد 

به جای دستگاه   را پیمانکاران (،3پیوست شماره )  87مصوب جرائح اصالح قانون براساس اجتماعی تامین سازمان لذا است؛

حساب   و مفاصا   نماید می تأخیر ماه هر إزای به نشده  پرداخت قطعی بدهی کسر  یا تمام درصد  2 جریمه مشمول  اجرایی،

 را در زمان سررسید این اسناد صادر می کند.  

ــناد  این اگرچهلذا  ــازمان مطالبات پرداخت همچنین و پیمانکاران   به خدمات ارائه منظور به اسـ   واگذار اجتماعی تامین سـ

  پیمانکاران برای مشکالتی ،اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه  تامین سازمان  داخلی قوانین، موجود شرایط  با، ولی شود  می

 بررسی گردد.   12در کمیته ماده  ،درخواست نموده اند تا این موضوعفعاالن این حوزه و  است شده ایجاد

                                                           
ــ( تبصره   1  ای، سرمایه های دارایی تملک طرحهای) طلبکاران به و صادر را سال سه تا سررسید با و خرید قدرت حفظ با اسالمی خزانه اسناد دولت: 97قانون بودجه  5بند )هـ

  تولید مطالبات و سالمت پایه بیمه های سازمان های بدهی تادیه فروش، قیمت با محصوالت تضمینی قیمت التفاوت بـه  ما کشـاورزی،  اسـتراتژیک  محصـوالت  تضـمینی  خرید

ـزار  پنج و نود سقف تا( برق کنندگان ـارد  ه ـال  میلی ـذار  ری   کل داری خزانه و شود می بینی پیش کشور کل سنواتی های بودجه قوانین در اسناد این اصل بازپرداخت.  کند واگ

 .نماید اقدام آن تسـویه بـه نسبت قانون این( 8) جدول و مربوطه فصل ردیفهای اعتبارات محل از است موظف کشور
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و  ایرادات

 مشکالت مطروحه

 :باشد می ذیل شرح به معترضین مشکالت و ایرادات رئوس

 جریمه درصد  2 ماهیانه اجتماعی تامین سازمان  و شود  می دیرکرد جریمه مشمول  لذا باشد،  می دار مدت خزانه، اسناد . 1

 .نمایند می مطالبه پیمانکاران از و محاسبه

 .در متن تفاهمنامه وزارت اقتصاد و سازمان تامین اجتماعی به جریمه دیرکرد اشاره نشده است . 2

  اسالمی خزانه اسناد سررسید موعد تا اجتماعی تامین سازمان سوی از پیمانکاری های شرکت از برخی بیمه های لیست. 3

 .گیرد نمی قرار پذیرش مورد مذکور، سازمان به تحویلی

صاد  وزارت. 4 ساس  اقت ضعیت،  صورت  برا سناد  و سویه  منزله به امر این که کند می ارائه پیمانکار به را خزانه ا ساب   ت ح

به این صورت  باشد، در حالیکه سازمان تامین اجتماعی مفاصا حساب را به زمان سر رسید اسناد خزانه موکول می کند. می

 ارایه صــورت در را مقاطعه کار کل از درصــدپنج  اجتماعی تامین قانون 1(38) ماده به اســتناد با اجرایی دســتگاه هایکه 

صا  ساب  مفا ستگاه   به عبارت دیگر .کند می پرداخت ح ستی پول نقد به    اجرایی های د علیرغح قراردادهای منعقده که بای

به زمان  کل کار پیمانکار را مبلغ درصد از   5 پرداخت همچنین د ونپیمانکار پرداخت کند اسناد خزانه اسالمی ارایه می ده  

سناد موکول می نمای      سید ا صا      کهد نسرر سازمان تامین اجتماعی مفا سناد،  ساب را  با توجه به مدت دار بودن ا صادر   ح

 .نمایددرصد از کل کار خود نزد کارفرما را نمی تواند آزاد  5کند، لذا پیمانکار  نمی

سید    و تاخیر با آن پرداختلی و گردیده قطعی که پیمانکاران معوقه های بدهیمطالبه جریمه در . 5  صورت  به ،آتی سرر

 شود.  پرداخت اجرایی دستگاه توسط باید لزوما و قانونی نمی باشد از پیمانکاران ؛گردد می پرداخت اوراق

 جریمه مشــمول  گردد می پرداخت متفاوت اقالم با قراداد هر با حاضــر  درحال که عمرانی قراردادهای جاری بیمه حق. 6

 سازمان تامین اجتماعی مشکالتی را ایجاد کرده است.  و همچنین مدیریت آن برای باشد نمی

بندی جلسه جمع

 کارشناسی 

 

قوه قضائیه، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان     از  نمایندگانی حضور  با 23/02/97 مورخ کارشناسی   کارگروه جلسه  در موضوع 

اتاق خراسان رضوی، انجمن  ساختمانی ایران، نمایندگان اتاق تعاون ایران، اتاق قزوین،برنامه و بودجه، سندیکای شرکتهای 

شرقی          ضوی، انجمن پیمانکاران آذربایجان  سان ر شاور خرا سان م سی  و طرحمهند   مباحث به توجه با پایان در. گردید برر

 .مطرح گردد 12کمیته ماده اصلی صحن موضوع در  ،گردید مقرر مطروحه

پیشنهاد 

 دبیرخانه

 :میگردد پیشنهاد لذا

یعنی   ،دهد پوشــش را قانونی جرائح تا منظور اجتماعی تامینســازمان  برای پیمانکاران مشــابه ســودی اجرایی دســتگاه. 1

 ذیحســاببه عبارت دیگر اجتماعی ارائه نمایند.  نبه حفظ قدرت خرید به ســازمان تامیاســناد خزانه اســالمی را با محاســ

ستگاه  سناد  صورت  به را عمرانی اعتبارات %6.6معادل اجرایی د ضافه  و ا   و پرداخت اجتماعی تامین به قانونی سود  نمودن ا

 صــورتحســاب ســال پایان در و هزینه شــده تامین مبلغ محل از تا ارســال ســازمان به را پیمانها کل حق صــورت ماهه هر

 .گردد تسویه مابین فی

شنامه  با عنایت به. 2 سط   دیرکرد جریمه، بودجه و برنامه سازمان  22/7/94 مورخ 174733 شماره  بخ ستگاه تو   اجرایی د

 پرداخت گردد.  

                                                           
  مقاطعه کندمی منعقد که قراردادی در باید کارفرما شــودمی واگذار حقوقی یا حقیقی اشــخاص به مقاطعه طور به کار انجام که مواردی دراجتماعی:  قانون تامین 38ماده  - 1

 .بپردازدقانون این 28 ماده در مقرر ترتیب به را بیمه حق کل و نماید بیمه سازمان نزد را فرعی کارانمقاطعه کارکنان همچنین خود کارکنان که نماید متعهد را کار

 .بود خواهد سازمان طرف از مفاصاحساب ارائه به موکول کارفرما طرف از کارمقاطعه کار کل بهای درصد پنج پرداخت

  مبلغ از سازمان  درخواست به بنا پرداختی بیمه حق معادل کنندمی پرداخت و تسلیح  سازمان  به مقرر موعد در را خود کارکنان بیمه حق و مزد صورت  که کارانیمقاطعه مورد در

 .شد خواهد آزاد مذکور

سط  آخرین کارفرما گاه هر ساب    مطالبه بدون را کارمقاطعه ق صاح سئول  بپردازد سازمان  مفا سارات  و مقرر بیمه حق پرداخت م   از که را وجوهی داردحق و بود خواهد مربوط خ

ست  پرداخته سازمان  به بابت این صول  و مطالبه کارمقاطعه از ا سات    و هاوزارتخانه کلیه. نماید و س صناف  اتاق و شهرداریها  همچنین- دولتی شرکتهای  و مؤ سات    و ا س  غیر مؤ

 .باشندمی ماده این مقررات مشمول المنفعهعام و خیریه مؤسسات و دولتی
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فهرست 

مستندات و 

 مدارک پشتوانه

توافقنامه فی ما بین  ، سنواتی بودجه قانون 5 تبصره( هـ) بند نامه آیین ؛97سال  قانون بودجه"مستندات قانونی به ویژه . 1

 ؛"87مصوب جرائح اصالح قانون ،تامین اجتماعیوزارت اقتصاد و دارایی و سازمان 

 ؛اتاق بازرگانی خراسان رضوی خطاب به دبیرخانه شورای گفتگو 02/02/1397ص مورخ /407/97. نامه شماره 2

شماره  3 ساتی قزوین خطاب به اتاق بازرگانی         14/01/1397مورخ  1189/403. نامه  سی ساختمانی و تا شرکتهای  انجمن 

 ؛  قزوین

اداره تامین اجتماعی قزوین خطاب به انجمن شــرکت های ســاختمانی   16/01/1397مورخ  393/97/281شــماره . نامه 4

 قزوین؛

 ؛ مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قزوین. 5

 .مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران .6
 


