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 (1دستور جلسه شماره )
 وجدید درآمد سازمان تامین اجتماعی با موضوع نحوه دریافت لیست و حق بیمه مددیرعام   9بررسی درخواست اجرای صحیح  بخشنامه   :عنوان 

  هیأت مدیره موظف شرکت ها

شاور مشرکت مهندسان ایران و  مهندسی و مدیریت مشاوران شبکه کانون، کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران   :موضوعمرجع طرح 

 و شهرسازی شاربافت 

 11/04/99: تاریخ برگزاری جلسه

 صفحه  2 :جلسهدستور  تعداد صفحات

 _ ها:تعداد پیوست

 : شرح موضوع

 4وضهو  بدهد کارفرمایهان مدر مواردیکهه "مجمع تشخیص مصلحت نظام،  1387اصالح قانون تامین اجتماعی مصوب سال قانون  4ماده  5طبق تبصره 

ق بیمهه می تواندد با پرداخهت حه مدیران اشخاص حقوقی غیردولتیاشخاص حقیقی باشدد و همچدین  1354قانون تامین اجتماعی مصوب  2ماده 

ه مشهمولین قهانون زمهر قانون مذکور و اصالحات بعدی آن از تاریخ اشتغال بهه کهار در کارگهاه در 28و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده  سهم بیمه شده

و تهامین  وزارت رفهاهد مذکور قرار گیرند. آیین نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه های معوقه بدا به پیشدها

  "جتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.ا

ان ست که کارفرمایهزیرا در این تبصره تصریح شده ا ،این ماده یک بیمه اختیاری استبیمه در خصوص این تبصره نکات ذیل حائز اهمیت می باشد که 

آیدین نامده  1ه براساس بند )ت( مادکه  دولتی هستددحقوقی غیر از جمله مشمولین این تبصره  مدیران اشخاص بیمه نمایدد. همچدین  می تواندد

ابهده رعدم وجدود رابهده اسدتخدامی بدا می تواندد بیمه شوند که به نظر می رسد مدظور  ،آن، این عده در صورتی که حقوق دریافت نکنند

  است.کارگری و کارفرمایی 

 5اجهرای تبصهره  در جهت 1390و درآمد سازمان تامین اجتماعی ابالغی  مشترک فدی 9بدد اول بخش کلیات و تعاریف بخشدامه  الزم به ذکر است در

لتهی هسهتدد  بدین شکل تعریف شده است که اشخاص حقیقی و  مدیران اشخاص حقوقی غیهر دوبیمه شده )کارفرما( قانون تامین اجتماعی،  4ماده 

 باشد. میقانون تامین اجتماعی  28نرخ پرداخت حق بیمه مهابق ماده مذکور بخشنامه   4طبق بندهمچنین . حقوق دریافت نمی کنندکه 

صورت تمایل بهه ارسهال  های دارای شخصیت حقوقی که حقوق دریافت می دارند دراعضای هیأت مدیره کارگاه" نیز بخشدامه 11بدد براساس به عالوه 

ر لیست رج نام خود ددی اشتغال به کار در کارگاه و دریافت حقوق، نسبت به می تواندد با ارائه درخواست کتبی پس از بررس لیست و پرداخت حق بیمه

 "درصد اقدام نمایدد.  27کارگاه هماندد سایر بیمه شدگان و با نرخ 

 
 )مهدیران موفهف  مشکالتی برای فعهاالن بخهش خصوصهی ،درآمدو مشترک فدی  9قانون تامین اجتماعی و بخشدامه  4ماده  5لیکن در اجرای تبصره 

را به کارفرمایی تعبیهر  ها از جمله شرکت های مشاور سهامداری افراد در شرکت ،برخی ادارات سازمان تامین اجتماعیایجاد شده است بدین ترتیب که 

 هسهتددمان برنامهه و بودجهه ت در سازو اقدام به حذف چددین ماه سابقه و سدوات بیمه پردازی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره که افراد امتیاز آور شرک

مددیرعام  کهه به این نکته استداد می کددد قانون تامین اجتماعی،  4ماده  5ضمن اشاره به تبصره  ادارات تامین اجتماعی در این خصوص .نموده اند

انجام وفیفه و در مقابل آن حقوق دریافت می  ،براساس وفایف محوله طبق اساسدامه شرکت ،فردی است که در کارگاه دارای شخصیت حقوقی موظف

و مراتب حقوق بگیری وی در دفاتر و اسداد مالی شرکت هر مهاه هماندهد سهایر  کددد و فاقد هرگونه سهم در شرکت و عضویت در هیأت مدیره می باشد
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د.؛ لذا سهامدار بودن هیهأت ن ارسال و پرداخت گردکارکدان به ثبت می رسد که در این صورت لیست و حق بیمه ایشان می بایست هماندد سایر کارکدا

مشترک فدهی و درآمهد مهی بایسهتی نسهبت بهه عقهد  9نمایانگر میزان مشارکت و تعهدات و مدافع شرکت می باشد و وفق بخشدامه ، مدیرعامل مدیره

 قرارداد کارفرمایی و ارسال لیست بیمه اقدام نماید. 

 

ارج از خپرداخت حق بیمه  وبه انعقاد قرارداد کارفرمایی ها الزام موففین امتیاز آور شاغل در شرکت  ،دالیل ذیلمعترضین به در حالی است که این امر 

 لیست بیمه اجباری شرکت را خالف قوانین مصوب می داندد: 

 کهه کسانیبه عبارت دیگر شود. می کار قانون مشمول ،کدد میدر آن که  کتیشر یا حتی سهامدار و یا مدیر شرکت است مدیره هیات عضو که کسی .1

 از تواندهدمی و بهوده رکها قهانون مشهمول کارفرمهایی و کهارگری رابطه ایجاد اعتبار به ،کددد می فعالیت شرکت در مزد قبال در اگر دارند را شرایط این

 تدهها و بهرده سهوال رزی را سوابق این اجتماعی تامین شعب می شود که ولی مشاهده ،کددد استفاده اجباری اجتماعی تامین بیمه ماندد مربوطه مزایای

 .پذیرند می را افراد این برای را کارفرمایی بیمه درخواست

ان حقیقهی و  مهدیر اشهخاص عبارتدهد از کارفرمایهان ،درآمهد 9قانون تامین اجتماعی و بخشهدامه  4ماده  5آیین نامه تبصره   1. طبق بدد )ت  ماده 2

 که حقوق دریافت نمی کددد. اشخاص حقوقی غیر دولتی 

ن تعبیهر ده اسهت کهه ایهملزم به بیمه پردازی طی قرارداد کارفرمایی خارج از لیست مشاور ش ،بودن تعبیر به کارفرمایی شده و مدیر موفف سهامدار. 3

 خالف قانون است.

به قانون بیمهه اجبهاری  برای بیمه پردازی مدیران غیرموفف در راستای ایجاد فرصتقانون تامین اجتماعی   4ماده  5تبصره ) قانون بیمه کارفرمایی. 4

 الحاق شده است. 

  ،27/05/97مهورخ  520/97/5000با سددیکای شرکت های ساختمانی )نامهه شهماره  سازمان تامین اجتماعی فی مابین طبق مکاتبه صورت گرفته. 5

وضهو  بهرای نمایدهد و ایهن مسازمان چدین پاسخ داده است که کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل اشخاص حقوقی که از شرکت حقوق دریافهت می

بهه  امین اجتمهاعیسازمان تامین اجتماعی احراز می گردد، در این صورت می بایست لیست و حق بیمه آنان هماندد سایر بیمه شدگان مشمول قانون ت

قهانون  4ه مهاد 5حقوق دریافت نمی کددد مشمول تبصهره  که به ذیربط ارسال و پرداخت شود. لیکن در خصوص مدیران اشخاص حقوقی غیردولتیشع

  گران شاغل اقدام نمایدد. رتامین اجتماعی می شوند که می تواندد نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه به همراه کا

داول جهسهرگروه موفهف دارای شهرایط الزم طبهق  بدین شکل اسهت کهه مشاورمهددسان وران حیت، وضعیت امتیاز آامه تشخیص صالطبق آیین ن. 6

حهد خهدمات در تشکیالت مشاور است. همچدین افراد فدی امتیاز آور می بایسهت تمهام وقهت در وا یعهده دار سرپرستی فعالیت های تخصص ،تخصص

 مشاور شاغل باشدد. 

شاغلین را مدوط به درج  اجرایی که مستدد سازی حضور دائم نظام فدی و 98ت تامین اجتماعی، برآوردن خواسته اطالعیه شهریور با اعمال رویه ادارا. 7

  نام افراد امتیاز آور در لیست بیمه مشاور ساخته است، میسر نمی شود. 

 

شهاور و کت مهددسان مشرتامین اجتماعی اتاق ایران،کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهددسی ایران،  با عدایت به مطالب فوق، کمیسیون مالیات، کار و

دریافت لیسهت و  جدید درآمد موضو  نحوه 9بخشدامه موده اند تا درخواست اجرای صحیح درخواست ن 12کمیته ماده از دبیرخانه  شهرسازی شاربافت

 قرار گیرد.  12کددد، در دستور کار کمیته ماده حقوق دریافت می ها کهشرکتحق بیمه مدیرعامل و هیأت مدیره 
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 (2)دستور جلسه شماره 
نتاوه "سازمان تامین اجتمااعی تتات عناوان  5/14بخشنامه موضوع حوزه صنعت برق در پرداخت حق بیمه پیمانکاران بررسی مشکالت  عنوان:

 "(EPC و PC)دستاحتساب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی کلید در 

 و سندیکای صنعت برق اصفهان شورای گفتگوی اصفهان، شورای گفتگوی خوزستان  :مرجع طرح موضوع

 11/04/99: تاریخ برگزاری جلسه

 صفته  2 :جلسهدستور  تعداد صفتات

 - ها:تعداد پیوست

 : شرح موضوع

کت در شر 16رکت توانیر، ش عمدتاً) کار گذارندگانبا وامنعقده  یقراردادهادر نحوه احتساب حق بیمه متعلقه پیمانکاران حوزه صنعت برق در ارتباط با 

در بررای ننران تی مشکالرو به رو هستند؛ لیکن سازمان تامین اجتماعی  5/14و  14بخشنامه دو با  (شرکت در بخش توزیع برق 39بخش انتقال برق و 

  یل ایجاد شده است:به شرح ذ 5/14اجرای بخشنامه 

 سازمان تامین اجتماعی:  5/14شنامه عدم امکان استفاده شرکت های توزیع برق به عنوان واگذارنده کار از بخ .1

   83سرال  ردرا  "(EPCو  PCتحت عنوان نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانری کلیرد در دسرت ) " 5/14سازمان تامین اجتماعی بخشنامه 

یر و شررکت هرای بخشی از امور مربوط به برق به بخش خصوصی، شرکت های توانواگذاری در راستای سیاست های دولت مبنی بر سازمان ابالغ نمود. 

ان قررار ار پیمانکرارو در اختیر ، بررخال  روال گذشرته کره تجایررا  را خریرداریدنمی نمای منعقد برق منطقه ای را در قراردادهایی که با پیمانکاران

ر  یر  اجرا(  به صو در قراردادهای ساخت یا خرید تجایرا  توام با اجرا یا حمل و نصب به صور  کلید در دست )خرید کاال و تجایرا  و دهدند؛می

نیررو و  نتقرالژه هرای ار  کلید در دست پرروطبق بند ب این بخشنامه کلیه قراردادها به صو" ، مشمول این بخشنامه نمود کهقرارداد واحد با پیمانکار

 اگذارنرده کراروگرواهی  چنانچه قیمت تجایرا  در قرارداد به تفکی  درج شده باشد تا میران مندرج در صور  وضعیت قطعری کرارکرد یرا ؛رسانیبرق

بیمه کارکرد اجررا  حق و هستند ه حق بیمه معا درصد نسبت به مبلغ مندرج در قرارداد افرایش داشته باشد از محاسب 25اینکه حداکثر تا مشروط به 

 ."و خدما  به شرح مفاد مصرح در بخشنامه مذکور مورد محاسبه قرار می گیرد

شررکت هرای  که را از شمول این بخشنامه با این استناد)به عنوان واگذارنده کار( سازمان تامین اجتماعی شرکت های توزیع برق  الزم به توضیح است 

 در بخش انتقال نیرو فعالیت می کنند، که  و تناا شرکت های توانیر و شرکت های برق منطقه ای دانسته است ساامی خاص هستند، خارج توزیع برق، 

بیشتر سراام مربروط بره شررکت توزیرع بررق این امر در حالی است که به گفته فعاالن بخش خصوصی در این حوزه،  د.نمشمول این بخشنامه می باش

سازمان تامین اجتماعی خطاب به مردیرکل  ،شرکت توانیر است و شرکت توانیر وابسته به وزار  نیرو است. به عالوه ننکه طبق ی  نامه اداریمتعلق به 

در خصوص نحوه احتساب حق بیمه متعلقه به قراردادهای جاری و نتی منعقده فی مابین شرکت های توزیع برق برا سرایر  ،92در سالاستان خوزستان 

د بخشرنامه جدید درنمرد، اقردام برابرر مفرا 5/14در صور  دارا بودن شرایط الزم و رعایت موارد مندرج در بخشنامه " که ه است، چنین نمدنکارانپیما

ه در ی  نشست مشترک مسئولین تامین اجتماعی سراسر کشور در استان یرد، این تصمیم گرفتر،  97لیکن در ادامه در سال  "مذکور بالمانع می باشد.

برای شرکت های توزیع برق مورد استفاده نمی باشد، لذا ادارا  کل تامین اجتماعی در استان هرا، لورو معافیرت  5/14شد که مفاد مندرج در بخشنامه 

تراکنون  مهبه اعتبار ایرن بخشرنا ولی پیمانکاران شبکه برق حق بیمه اجناس خریداری شده در پروژه های کلید در دست در حوزه برق را اعمال نمودند
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 حق بیمه سام کارفرمای خرید اجناس را لحاظ نکرده اند. ،وزیع نیروی برق به عنوان کارفرمادر قراردادهای منعقده با شرکت های تدر ننالیر قیمت 

کلیرد در دسرت  تنارا بره واژه 5/14بخشنامه  بخش )ب( در صنعت برق قراردادهای متنوعی وجود دارد ولیدر  وجود ابهام در واژه کلید در دست: . 2

خشنامه به نن اشراره بهمانند ننچه در بخش )الف( این  به دنبال واژه کلید در دست  EPCو  EP هایاجرا( تصریح شده و مدلخرید کاال و تجایرا  و )

 و این موضوع اباام دارد. نیامده است  شده،

سرازمان  5/14خشنامه  طبق بد دارد، لیکن وامکان تامین و ارائه بخشی از تجایرا  و مصالح توسط کارفرما وج این حوزه، در تمامی قراردادهاهمچنین 

 مرر در صرورتی اسرتا، این ی باشدماز شمول این بخشنامه خارج تجایرا  نقشی داشته باشد، بخشی از مصالح و اگر کارفرما در خرید تامین اجتماعی، 

 اند. هتایه شد ایان، توسط کارفرمانجام شده اندبه صور  کلید در دست  تاکنون یادی از قراردادهایی کهتعداد ز مصالح و تجایرا  که

ارد معاملره بره صرور  مناقصره وصر  نظرر از واگذارنرده کرار  ن در حوزه برقفعاالعمده  : در قراردادهای حوزه برقمقطوع حق بیمه ضریب نبود  .3

یب یرل نداشرتن ضرریی مانند تامین اجتمراعی  بره دلهرینه ها تاکنون  قیمت مقطوع می باشد، لیکن از ننجایی که که یکی از شرایط مناقصه شوندمی

سرازمان ترامین  در مواجاه برا ی بخش خصوصیتمامی شرکت هامعلوم نمی باشد و  فعال در این حوزهپیمانکاران ای برمقطوع برای محاسبه حق بیمه 

  . اجتماعی دچار مشکل شده اند

نسرانی کره اازای نیرروی  به عالوه ننکه سازمان تامین اجتماعی می بایستی به ازای کاری که انجام می شود، حق بیمه مطالبه نماید، به عبار  دیگر بره

یر   ،رن امست و ایا فعاالن بر روی درنمد سازمان برای انجام کاری تعریف می گردد و مردی که پرداخت می شود، حق بیمه مطالبه شود، لیکن تمرکر

ن ق بیمره در ایرکارفرما و دولت از حق بیمه مشخص شده اسرت، ضرریب حر ت همانطور که سام هر ی  از کارگر،انحرا  معیار است؛ بنابراین الزم اس

 به صور  مقطوع مشخص گردد.  حوزه نیر

تور ا  ذیل در دسردرخواست نموده اند تا پیشنااد و سندیکای صنعت برق استان اصفاان اصفاان ،باعنایت به مطالب فوق، شوراهای گفتگوی خوزستان

 کار شورای گفتگو قرار گیرد: 

 د. نقرار گیر 5/14مشمول بخشنامه  به عنون واگذارنده کار، شرکت های توزیع برق 

  بررق رسرانی بره  وجدید سازمان تامین اجتماعی از قراردادهای به صور  کلید در دست پروژه های انتقال نیررو  5/14عنوان بند ب بخشنامه

 ژه انتقال نیرو و برق رسانی اصالح گردد. ( پروPC , EPCقراردادهای به صور  کلید در دست )

  یرن بخشرنامه درصد تجایرا  اختصاصی نن توسط کارفرما تامین مری شرود از شرمول ا 30قراردادهای انتقال نیرو و برق رسانی که حداکثر

 خارج نمی گردد. 

 شروند، د مینینرده منعقرضریب مقطوع حق بیمه برای قراردادهایی کره در  . به عبار  دیگرردادها صور  گیردمقطوع سازی ضریب بیمه قرا

 اعالم شود.
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