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 12/40/2044 تاریخ (3دستور جلسه شماره ) –رویه اجرایی  شناسه

 نحوه دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیأت مدیره موظف شرکت ها بررسی   عنوان 

 مرجع طرح موضوع
 و مبدیریت  مشباوران  شبککه  کانونگوی خراسان شمالی، و شورای گفت، کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران 

 شرکت مهندسان مشاور و شهرسازی شاربافتایران و  مهندسی

 شرح دستور

در مواردیکه "مجمع تشخیص مصلحت نظام،  0831اصالح قانون تامین اجتماعی مصوب سال قانون  4ماده  5طبق تبصره 

مدیران اشخاص اشخاص حقیقی باشند و همچنین  0854قانون تامین اجتماعی مصوب  2ماده  4کارفرمایان موضوع بند 

قانون مذکور و اصالحات  23در ماده توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر می حقوقی غیردولتی

بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. آیین نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه 

ان احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیأت وزیر

 "خواهد رسید.

قانون تامین اجتماعی اعضای هیأت  4ماده  5با تصویب تبصره بر این باور است که  سازمان تامین اجتماعیالزم به توضیح است 

کنند از شمول بند الف ماده قانونی مذکور )بیمه اجباری( خارج و به صورت ها که حقوق دریافت میمدیره و مدیرعامل شرکت

با صدور دستورالعمل داخلی اعالم و در جهت اجرای این تبصره  مقررات تامین اجتماعی قرار گرفته اند اختیاری تحت پوشش

صرف نظر از اینکه موظف یا غیرموظف باشند، الزاماً باید قرارداد بیمه کارفرمایی منعقد  ،اعضای هیأت مدیره و مدیرعاملنموده 

قانون تامین اجتماعی، به این نکته استناد می  4ماده  5در این خصوص ادارات تامین اجتماعی ضمن اشاره به تبصره . نمایند

فردی است که در کارگاه دارای شخصیت حقوقی، براساس وظایف محوله طبق اساسنامه شرکت،  مدیرعامل موظفکنند که 

هرگونه سهم در شرکت و عضویت در هیأت مدیره می باشد و مراتب  کند و فاقدانجام وظیفه و در مقابل آن حقوق دریافت می

حقوق بگیری وی در دفاتر و اسناد مالی شرکت هر ماه همانند سایر کارکنان به ثبت می رسد. در این صورت لیست و حق بیمه 

یرعامل نمایانگر میزان بایست همانند سایر کارکنان ارسال و پرداخت گردد؛ لذا سهامدار بودن هیأت مدیره و مدایشان می

می بایستی نسبت به عقد   0891مشترک فنی و درآمد مصوب  9 مشارکت، تعهدات و منافع شرکت می باشد که وفق بخشنامه

 قرارداد کارفرمایی و ارسال لیست بیمه اقدام نماید.

قانون  4ماده  5تبصره نامه اجرایی در بند )ت( ماده یک آیین در مقابل نظر سازمان تامین اجتماعی، معترضین بر این باروند 

 نمایند، مشمول این مصوبه گردیده وصراحتاً اعالم شده است مدیران اشخاص حقوقی که حقوق دریافت نمیتامین اجتماعی 

 4ماده  0بند  براساسزیرا  است، بگیر از مقررات بیمه اجباری نداشتهصریح یا غیرصریحی دال بر حذف اشخاص حقوق اشاره

 .کند، مشمول بیمه اجباری استدر قبال کار، حقوق دریافت میامین اجتماعی هر کسی که تقانون 

 4ماده  5در جهت اجرای تبصره که مشترک فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی  9در بخشنامه  این موضوع مجدداًهمچنین 

 مورد تاکید قرار گرفته است. ،ابالغ گردید قانون تامین اجتماعی
 تامین سازمان نمایندگان حضور با و ایران اتاق در 00/14/99 تاریخ در 02 ماده کمیته تخصصی کارگروه جلسه دراین موضوع 

  مدت ظرف را خود پیشنهاد جلسه، این در مطروح مباحث به توجه با اجتماعی تامین سازمان: مقررشد و گردید بررسیاجتماعی 

 گیرد. قرار بررسی مورد مجدداً تا نماید ارسال کمیته دبیرخانه به اقتصادی فعاالن مشکل حل جهت هفته2

 سازمان نظر .گردید دریافت 20/47/99 مورخ 7777/99/0414 شماره نامه طی اجتماعی تامین سازمان پاسخ است ذکر شایان
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 هر در غیردولتی حقوقی اشخاص کارفرمایان ،0 ماده به الحاقی 0 تکصره در مقرر ظرفیت به توجه با که است این بر مکنی

 (2)پیوست شماره  .بگیرند قرار اجتماعی تامین مقررات مشمول توانند می حقوق دریافت عدم یا و دریافت از فارغ و صورت

سازمان تامین اجتماعی ایرادی وجود داشت مبنی بر اینکه اعضای هیات مدیره در مجمع  نظر ارسال شده( 2بند )لیکن در 

عضای موظف هیات مدیره نداشته باشند می بایستی لیست و حق بیمه آنان برابر مقررات و با شرکت نقشی در تعیین حقوق ا

 درج عنوان شغلی ذیربط از طریق کارفرما و شخص حقوقی ارسال و پرداخت گردد.

به سازمان تامین اجتماعی اعالم شد که به نظر می رسد بند  09/10/99/ص مورخ 5413/21طی نامه شماره این خصوص  در

نترل دریافت کپیشنهاد سازمان تامین اجتماعی مغایر با قانون تجارت است و قابلیت کنترل و اعمال ندارد، ضمن اینکه ( 2)

قانون تامین اجتماعی قابل انجام است، لذا بدیهی است اجرای این ماده  89حقوق توسط اعضای موظف هیات مدیره طبق ماده 

 عی قرار داشته و قابل اعمال باشد.در اختیار بازرسان سازمان تامین اجتما

 به سازمان تامین اجتماعی ارسال 12/02/99/ص مورخ 02140/0/01نامه پیگیری به شماره  از ارسال این نامه، مجدداًپس 

 و  مایت از کسب و کار واصل نشده استپاسخی به دبیرخانه کمیته ح ،ن علیرغم پیگیری های به عمل آمدهلیکن تاکنو گردید؛

 نهاد سازمان نیز به ادارات تامین اجتماعی در سراسر کشور ابالغ نشده است. شپیحتی 

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

و فرقهی   کند، مشمول بیمهه اجبهاری اسهت   قانون تامین اجتماعی هر کسی در قبال کار، حقوق دریافت می 4ماده  0طبق بند  .2

 د.  نباش یا مشمول قانون کار باشد و. همچنین فرقی ندارد که نباشدیا و کند عضو هیأت مدیره باشد نمی

قانون تهامین اجتمهاعی اعضهای     4ماده  5با تصویب تبصره سازمان تامین اجتماعی در جلسه کارگروه  نمایندگان براساس نظر .1

بیمهه اجبهاری( خهارج و بهه     کنند از شمول بند الف ماده قانونی مذکور )ها که حقوق دریافت میهیأت مدیره و مدیرعامل شرکت

صورت اختیاری تحت پوشش مقررات تامین اجتماعی قرار گرفته اند؛ در حالیکه در بند )ت( ماده یک آیین نامه اجرایی مربوطه، 

نمایند، مشمول این مصوبه گردیده و اظهارنظر صهریح یها   صراحتاً اعالم شده است مدیران اشخاص حقوقی که حقوق دریافت نمی

 حال اجرا می باشد.  در  0854سال بگیر از مقررات بیمه اجباری نداشته و از ال بر حذف اشخاص حقوقغیرصریحی د

قانون اساسی، هدف مقنن از تصویب تبصره، گسترش پوشش بیمه های اجباری بوده و نمی توان  29از طرفی با توجه به اصل  .3

در راستای ایجاد فرصهت   قانون تامین اجتماعی 4ماده  5تبصره  به عبارت دیگر .تفسیر محدودیت از تبصره مذکور برداشت نمود

 برای بیمه پردازی مدیران غیرموظف به قانون بیمه اجباری الحاق شده است.

در هیچ زمهان  )کسانی که قانون تامین اجتماعی که در بدو امر کارفرمایان حقیقی را تحت پوشش قرار داد  4ماده  5تبصره از  .0

یعنهی عهدم دریافهت حقهوق برداشهت       در رابطه با اشخاص حقوقی نیز این فرضنتیجه گرفت که ، می توان (اندنبودهحقوق بگیر 

 سرپرست سازمان تامین اجتماعی نیز موید همین مطلب است. 91جدید درآمد و اظهارنظر سال  9مفاد بخشنامه  و شودمی

اشهخاص  کارفرمایهان عبارتنهد از    ،درآمد 9تامین اجتماعی و بخشنامه قانون  4ماده  5آیین نامه تبصره  0طبق بند )ت( ماده  .0

 که حقوق دریافت نمی کنند.  ان اشخاص حقوقی غیر دولتی مدیرحقیقی و 

اعضهای هیهأت مهدیره و مهدیرعامل را از     و سهسس  سازمان تامین اجتماعی از قراردادهای مشاوره ای ضریب دریافت می کنهد   .7

 می نماید.  و حق بیمه مضاعف دریافت  نموده لیست خارج

 521/91/5111 شهماره  نامهه ) سهاختمانی  ههای  شرکت سندیکای استعالم به پاسخ در و 91 سال در اجتماعی تامین سازمان .7

 :است نموده اعالم ذیل شرح به را کنونی رویه خالف بر نظری ،(21/15/91 مورخ

 تهامین  سازمان برای موضوع این و نمایندمی دریافت حقوق شرکت از که حقوقی اشخاص مدیرعامل و مدیره هیأت اعضای کلیه"
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 تهامین  قهانون  مشهمول  شهدگان  بیمهه  سهایر  همانند آنان بیمه حق و لیست بایست می صورت این در گردد، می احراز اجتماعی

 دریافهت  حقهوق  کهه  غیردولتهی  حقهوقی  اشهخاص  مهدیران  خصهوص  در لهیکن . شود پرداخت و ارسال ذیربط شعبه به اجتماعی

 بهه  بیمه حق پرداخت و لیست ارسال به نسبت توانند می که شوند می اجتماعی تامین قانون 4 ماده 5 تبصره مشمول کنند،نمی

 ".نمایند اقدام شاغل کارگران همراه

 اجتمهاعی  تهامین  اجباری بیمه مشمول کند، می دریافت حقوق کار قبال در کسی هر اجتماعی تامین قانون 4 ماده مفاد برابر .8

 و اصهالح  قهانونی  مهاده  مفهاد  ، 13/14/31 مهورخ  نظهام  مصهلحت  تشخیص مجمع مصوبه برابر چنانچه لذا باشد می % 21 نرخ با

 اقدام مدیرعامل و مدیره هیات موظف اعضای چنانچه که آید می پیش سوال این گردیده، اختیاری افراد اینگونه ای بیمه پوشش

 تلقی غیرمشمول قانونی دفاتر بازرسی زمان در حقوق بابت آنان دریافتی مبالغ ننمایند، کارفرمایی اختیاری بیمه قرارداد انعقاد به

 41)دستورالعمل اجرایهی مهاده    درآمد جدید 00 بخشنامه مفاد تا دارد ضرورت باشد مثبت سازمان پاسخ اگر خیر؟ یا شد خواهد

 .شود پیشگیری حق غیر من بدهی ایجاد از تا گردد ابالغ مراتب و اصالح  قانون تامین اجتماعی(

بندی جلسه جمع

  کارشناسی

  22/40/99مورخ 

در اتاق ایران و با حضهور نماینهدگان اتهاق ایهران، اتهاق       00/14/99در تاریخ  02جلسه کارگروه تخصصی کمیته ماده موضوع در 

تعاون ایران، اتاق بازرگانی تهران، شورای گفتگوی اصفهان، شورای گفتگوی خوزستان، معاونت حقوقی ریاست جهموری، سازمان 

شهرسهاز و  های ساختمانی، انجمن صنفی مهندسهان معمهار و   ، سندیکای شرکتتامین اجتماعی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

 خهود  پیشنهاد جلسه، این در مطروح مباحث به توجه با اجتماعی تامین سازمان: بررسی گردید و مقررشد شاربافت مشاور شرکت

 سسس. گیرد قرار بررسی مورد مجدداً تا نماید ارسال کمیته دبیرخانه به اقتصادی فعاالن مشکل حل جهت هفته 2 مدت ظرف را

 در موضهوع  هها،  شهرکت  مهدیره  هیئهت  موظهف  اعضای مطروحه مشکل رفع راستای در سازمان پیشنهاد تکافوی عدم صورت در

اهب  نظبرات   . شهد  خواههد  مطهرح  گانهه  سهه  قهوای  نماینهدگان  توسط گیری تصمیم جهت02  ماده کمیته اصلی جلسه صحن

 در جلسه کارگروه به شرح ذیل است: نمایندگان سازمان تامین اجتماعی 

قانون تامین اجتماعی کهه مهی گویهد     4حمید فدایی، معاون مدیرکل حقوقی سازمان تامین اجتماعی اظهار نمود بند الف ماده  -

 4مهاده   5هر کسی در مقابل دریافت حقوق، کار می کند، مشمول بیمه اجباری است، یک قاعده کلی است که با تصویب تبصهره  

در ادامه افزود تمام بحث این است که آیا مدیران اشهخاص حقهوقی تهابع بیمهه      قانون تامین اجتماعی تخصیص خورده است. وی

توانند تحت پوشش بیمه اختیهاری قهرار   اجباری و قانون کار می شوند یا خیر؟  و پاسخ این است که مدیران اشخاص حقوقی می

باشهد.  یافت نمی کند ولی این قید غالب مهی گیرند. فدایی در ادامه افزود در آیین نامه بیمه شده )کارفرما( کسی است که مزد در

دهد پس سهامدار ذینفع در شرکت می باشد و تابع بیمه اختیاری همچنین سهامدار شاکله اصلی شخصیت حقوقی را تشکیل می

در ادامه گفت اسم مدیران اشخاص حقوقی می تواند در لیست درج شود به شرطی که بها مراجعهه بهه شهعبه قهرارداد      وی است. 

رمایی منعقد شود و اگر فردی مشمول بیمه اجباری باشد، نمی تواند مشمول بیمه اختیاری شود. وی افزود تاکنون چند رای کارف

 از دیوان صادر شده است که مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی نمی توانند از بیمه بیکاری استفاده نمایند.  

قانون تامین اجتماعی فارغ از رابطه حقوق بگیری  4ماده  5نمود تبصره وحید اسماعیلی، نماینده سازمان تامین اجتماعی بیان  -

و یا عدم حقوق بگیری می باشد ولی آیین نامهه آن بهرخالف قهانون صهحبت از حقهوق کهرده اسهت. اسهماعیلی در ادامهه گفهت           

ه افزود سازمان با یکسری شهرکت  توانند قرارداد کارفرمایی منعقد نمایند ولی اسمشان در لیست بیاید. وی در ادامکارفرمایان می
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های خانوادگی و یا صوری برخورد می کند که تنها می خواهند لیست دهند و در مورد دسهتمزدهای آنهان اتفاقهات نهاگواری رخ     

 می دهد، لذا سازمان در جهت حفظ حقوق مردم مجبور به اجرای دقیق قانون است.  

 پیشنهاد دبیرخانه
آن را لغههو و یهها  بهها و هرگونههه بخشههنامه مغههایر نمایههد جدیههد درآمههد اقههدام 9بخشههنامه براسههاس سههازمان تههامین اجتمههاعی 

 اصالح نماید.    

فهرست مستندات 

 و مدارک پشتوانه

حمایهت از   ن خطاب بهه دبیرخانهه کمیتهه    کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق ایرا 11/02/93//د مورخ 09510نامه شماره  .0

 کسب و کار  

حمایهت از  خطاب دبیرخانهه کمیتهه    شاربافت مهندسان مشاور و شهرسازی شرکت 21/12/99مورخ  22-0-010شماره . نامه 2

 کسب و کار  

ی خطاب به سهازمان تهامین اجتمهاعی جههت پیگیهر      02دبیرخانه کمیته ماده  18/10/99/ص مورخ 4094/0/01. نامه شماره 8

 حمایت از کسب و کار  مصوبه کارگروه کمیته 

در خصوص اجرای مصهوبه کهارگروه کمیتهه     05/10/99مورخ  1101/99/5121خ سازمان تامین اجتماعی  به شماره نامه . پاس4

 حمایت از کسب و کار  

 09/10/99 مورخ ص/5413/21 شماره نامه طی. ارسال نظر دبیرخانه کمیته در خصوص پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی 5

  12/02/99 مورخ ص/02140/0/01. پیگیری مجدد از سازمان تامین اجتماعی طی نامه شماره 0

 


