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 (1دستور جلسه شماره )
  12101/99/1000 شماره بخشنامه -درآمد( 14ای مقاطعه کاران )بخشنامه خشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهب 53بررسی بند  عنوان : 

  20/12/99مورخ 

سندیکای شرکت های تاسیساتی و صنعتی ایران، انجمن      پنج تشکل مهندسی کشور )سندیکای شرکت های ساختمانی،         مرجع طرح موضوع: 

 شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، انجمن صنفی مدیران فنی و اجرایی، کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران( 

 06/06/1400تاریخ برگزاری جلسه: 

 صفحه  2 صفحات دستور جلسه:تعداد 

در مورد  20/12/99 مورخ 12101/99/1000 بخشنامه شمارهبه  کارانمقاطعه ایضوابط بیمه تلخیص و تنقیح بخشنامه 53بند شرح موضوع: 

 اجتماعی تامین عالی شورای 24/01/1370 نامه تصویب به الحاقی 9 ماده یک تبصره به توجه با» قراردادهای خرید و فروش چنین اشعار می دارد که

 موضوع که مصرفی اقالم و تجهیزات ،مواد اجناس، فروش و خرید قراردادهای اداری، عدالت دیوان عمومی هیات 13/11/1393 مورخ 1847 دادنامه و

 نیروی فقد دلیل به نباشد اضافی کار انجام یا تهیه به نیازی و باشد فروش و خرید منحصراً قرارداد موضوع تعهدات و بود آماده و حاضر مهیا، قرارداد

چنانچه موضوع قرارداد الزم به ذکر است  .بود خواهد بالمانع بیمه حق وصول بدون مفاصاحساب صدور و نگرفته قرار بیمه حق کسر مشمول انسانی

 مناقصه، برگزاری بازاریابی، شامل بازرگانی عملیات بابت کارکرد از( درصد هشت) %8 معادل باشد، اضافی کار بدون تجهیزات تحویل و تامین تهیه،

 از تجهیزات مبلغ مابقی و محاسبه درصد 15 مأخذ به 2/01/1370 مصوبه 1 ماده وفق متعلقه بیمه حق و منظور... و فروش از پس خدمات آموزش،

 « .باشد می معاف بیمه حق محاسبات

شرح ذیل است که موجب بروز معضالت و مشکالتی برای پیمانکاران بخش خصوصی  لیکن به گفته طرح کنندگان موضوع این بند  دارای ایراداتی به

 می گردد:

قبلی و بر خالف نص قانون به این بند اضافه شده است و دست کارشناسان درآمد سازمان بازاست           14مواردی به صورت مازاد بربخشنامه    .1

( طبیعت هر  53را مشمول ضریب قرارداده و موارد عنوان شده در بند )  که کلیه قراردادهای منحصراً با موضوع خرید و فروش )حتی خارج(   

 قرارداد  خرید و فروش را شامل می شود.

سازمان در پاراگراف نخست این بند شرایطی را جهت معاف بودن از ضریب الحاق نموده است که فقط در خرید و فروش فاکتوری فروشگاه         .2

از سرروی دیگر نیروهای درگیر در قراردادهای خرید و فروش  .با فعالیت مقاطعه کاران نداردها )اجناس حاضررر( موضرروعیت دارد و ارتباطی 

ستفاده از پرسنل موجود بوده که آن         سیار اندک و با ا صرفاً کار موردی خرید و فروش فارغ از مبلغ قرارداد، ب شرکت های پیمانکاری، برای 

 . هم در لیست مستقل دفتر مرکزی منعکس و پرداخت می شود

شکل  با عنایت به مطالب فوق پنج شور  مهندسی  ت ساتی   های شرکت  سندیکای  ساختمانی،  های شرکت  سندیکای ) ک سی  انجمن ایران، صنعتی  و تا

از دبیرخانه  (ایران عمرانی پیمانکاران سراسری   کانون اجرایی، و فنی مدیران صنفی  انجمن پتروشیمی،  و گاز نفت، پیمانکاری و مهندسی  هایشرکت 

صالح بند )         شنهاد ا ست نموده اند که پی صی درخوا صو شنامه تنقیح 53شورای گفت و گوی دولت و بخش خ  مقاطعه ای بیمه ضوابط  تلخیص و ( بخ

 کاران  به شرح ذیل در دستور کار شورای گفت و گو قرار گیرد:   
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 بند پیشنهادی 53متن فعلی بند 

 باشد کلمات خط کشیده شده: پیشنهاد حذفی می 
   .کلمات بلد شده: به بند اضافه گردد 
 باقی موارد: متن فعلی مناسب است 

 نامه تصویب به الحاقی 9 ماده یک تبصره به توجه با

 و اجتماعی تامین عالی شورای 24/01/1370

 عمومی هیات 13/11/1393 مورخ 1847 دادنامه

 فروش و خرید قراردادهای اداری، عدالت دیوان

 موضوع که مصرفی اقالم و تجهیزات مواد اجناس،

 موضوع تعهدات و بود آماده و حاضر مهیا، قرارداد

 تهیه به نیازی و باشد فروش و خرید منحصراً قرارداد

 انسانی نیروی فقد دلیل به نباشد اضافی کار انجام یا

 صدور و نگرفته قرار بیمه حق کسر مشمول

 خواهد بالمانع بیمه حق وصول بدون مفاصاحساب

 تهیه، قرارداد موضوع چنانچه  است ذکر به الزم. بود

 باشد، اضافی کار بدون تجهیزات تحویل و تامین

 عملیات بابت کارکرد از( درصد هشت) %8 معادل

 آموزش، مناقصه، برگزاری بازاریابی، شامل بازرگانی

 متعلقه بیمه حق و منظور... و فروش از پس خدمات

 درصد 15 مأخذ به 2/01/1370 مصوبه 1 ماده وفق

 حق محاسبات از تجهیزات مبلغ مابقی و محاسبه

 .باشد می معاف بیمه

شورای عالی تامین    24/01/1370الحاقی به تصویب نامه   9با توجه به تبصره یک ماده  

مه      نا ماعی و داد لت اداری،      13/11/1393مورخ  1847اجت عدا یات عمومی دیوان  ه

موضرروع قرارداد جهیزات و اقالم مصرررفی که قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد ت

و تعهدات موضوع قرارداد منحصراً خرید و فروش باشد و نیازی  مهیا، حاضر و آماده بود 

سر حق بیمه         تهیه یابه  شمول ک سانی م شد به دلیل فقد نیروی ان ضافی نبا انجام کار ا

صول حق بیمه بالمانع خواهد بود.         ساب بدون و صاح صدور مفا الزم به قرار نگرفته و 

ذکر استتت انان ه موضتتوع قرارداد خرید و فروا براستتا  مفاد قرارداد و نامه         

صب، ط  سی، آموزا و  واگذارنده، حاوی تعهد خدماتی نظیر نظارت بر ن راحی و مهند

ارائه خدمات پس از فروا که نیاز به مراجعه و حضتتور نیروی انستتانی فروشتتنده در 

شد  شد، معادل    ، محل کارفرما با ضافی با  %8تهیه، تامین و تحویل تجهیزات بدون کار ا

)هشررت درصررد( از کارکرد بابت عملیات بازرگانی شررامل بازاریابی، برگزاری مناقصرره،   

ما   خد ماده      ت پس از فروشآموزش،  قه وفق  مه متعل به   1و... منظور و حق بی مصرررو

درصررد محاسرربه و مابقی مبلغ تجهیزات از محاسرربات حق   15به مأخذ  2/01/1370

هم نین کلیه قراردادهای خرید و فروا کاالی خارجی که       بیمه معاف می باشرررد.     

 ،CFRتحویل  براستتا  شتترایط قرارداد و نامه واگذارنده کار با هری  از ترم های          

CIF،FOB ،FAS،CIP،CPT،FCA،EXW     ساخت، حمل و شند، به دلیل آنکه عملیات  با

قبل از گمرکات ورودی کشور( و  0تحویل کاال تماماً در خارج از کشور انجام می گردد  

ضمناً در         ستند.  ست، از پرداخت هر نوع بیمه معاف ه سط معامله ا شنده تنها وا فرو

که   DDP، DUP ،DAPی خارجی با رتم های تحویل     قراردادهای خرید و فروا کاال   

شروط      ست کاال را پس از ترخیص گمرک تحویل خریدار نماید نیز م شنده می بای فرو

به ارائه ترخیصیه گمرکی کاالی موضوع قرارداد، از پرداخت حق بیمه معاف و در غیر   

شد. بد        شده باال در این نامه خواهدن  ضریب و ماخذ اعالم  شمول  صورت م یهی این 

ست در قراردادهای خرید و فروا کاالی خارجی که عملیاتی تحت عنوان طراحی و   ا

تهیه مدارک فنی ستتاخت کاال پیا از تولید نیز توستتط ستتازنده خارجی در کشتتور 

 . خارجی انجام می گردد نیز مشمول هیچ نوع ضریب بیمه نمی باشد
 

 


