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 (1دستور جلسه شماره )

 به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی های غیر عمرانی پذیرش ذخیره حق بیمه تامین اجتماعی پروژه چگونگی بررسی :عنوان 

 سندیکای شرکت های ساختمانی  :مرجع طرح موضوع

 01/06/1401: برگزاری جلسهتاریخ 

 صفحه  4 :جلسهدستور  تعداد صفحات

 : شرح موضوع

 یقیدر مدت مشخص را به شخص حق ن،یو در برابر وجه مع نیمع طیبا شرا یاست که به موجب آن کارفرما، انجام عمل یقرارداد ،یمانکاریقرارداد پ

و تدارک کاال  هیته ایسوواختمان، حمو و نقو و  جادیممکن اسووت ا یمانکاریموضوووق قرارداد پ کند؛ی)مقاطعه کار( واگذار م مانکاریبه نام پ یحقوق ای

 که در ارتباط با پرداخت حق بیمه اینگونه قراردادها، قانون و مقرراتی به شرح ذیو حاکم است:  باشد

طبق این  .ندینما تیرا رعا قانون تامین اجتماعی 38ماده  یستیبا باشند؛یم یاجتماع نیسازمان تام مشمول قانون بیمه که یانیو کارفرما مانکارانیپ

شخاص حقکه انجام کار به طور مقاطعه  یدر موارد ماده کار را مقاطعه کندیکه منعقد م یدر قرارداد دیکارفرما با ،شودیواگذار م یحقوق ای یقیبه ا

 مهیکه عالوه بر ب سوووازدیرا مکلف ممشووومول  مانکارانیو پ انیکارفرما هیاده کلم نیا مقرر در قانون بپردازد. بیرا به ترت مهیکو حق ب دیمتعهد نما

 یکه در ط )پیمانکاران( انکارمقاطعه هیکل نیبنابرا .ندیاقدام نما زین پیمانکران فرعی خود یروهاینمودن ن مهیکارکنان خود، نسوووبت به بکردن 

صه سبت به ب دیبا ند؛ینمایخود م یروهایاقدام به قرارداد با ن ،یدولت ریو غ یدولت یهامناق به  یاجتماع نیتام سازمان .ندیاقدام نما روهاین نیا مهین

ضم ست مانکاریپ یروهایکردن ن مهیب نیمنظور ت صد از پرداخت 5، کارفرما را مکلف کرده ا  نیا از، را نزد خود نگه دارد مربوطه مانکاریخود به پ یدر

  جهت تسویه حساب مالی خود با کارفرما و اتمام قرارداد مکلف به أخذ مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی می باشد. مانکاریرو پ

 نیسووازمان ت م 1398قانون حداکثر اسووتفاده از توان تولیدی و خدماتی کشووور و حمایت از کاالی ایرانی مصوووب  11براسووام ماده از سوووی دیگر  

ست حق ب یاجتماع ساخت دارا یطراح مانکارانیپ ایو  مانکارانی( پیا هیسرما ییدارا رتملکی)غ یرعمرانیغ یها مانیقراردادها و پ مهیموظف ا  یو 

و  مانکاریثابت پ یهااهکارگبدون مصوال ( در  ای)با مصوال   مانیثابت را که موضووق پ یو مهندسو یفن ایو  یدیتول ،یخدمات ،یصونعت یهاکارگاه

شاغو در آن کارگاه سط کارکنان  س ایکارکنان  انهیحقوق ماه ایصورت مزد  یمبنابر شود را  یها انجام متو سبه و  یبازر شده محا انجام 

صول نموده ساب قرارداد  و صاح صادر کند. در موارد مانیپ ایو مفا ساخت توأم با  اموش یاجرائ اتیها عمل مانیگونه قراردادها و پ نیکه در ا یرا 

و خدمات پس از فروش توسط کارکنان  ریو تعم یآموزش، نگهدار ،یآزمون و راه انداز ،ی)مونتاژ(، نصب، نظارت، بازرس یسرهم بند ،یساز کپارچهی

شود، به طر شاغو همان کارگاه در کو طرح صاحساب قرارداد)پ قی)پروژه( کارفرما انجام  سبه و مطالبه مانیفوق اقدام و مفا صادر کند. محا حق ( را 

 ها ممنوق است. مانیقراردادها و پ نیدر ا «افتهینسبت مزد به کو کار انجام »بر اسام روش  مهیب

 رثابتیغ یهاکارگاهماده از  نیصدر ا یها مانیپ ایقراردادها و  یاجرا یو ساخت برا یطراح مانکارانیپ ایو  مانکارانیکه پ یدر صورت ـ تبصره

 سام( عمو نشده و بر اانهیحقوق ماه ایصورت مزد  ی)بر مبنا قرارداد مشمول روش مذکور ایو  مانیبخش از پ نیا مهیاستفاده کنند، منحصراً حق ب

 مربوطه محاسبه خواهد شد. یقانون یروشها

کند. به عمو می یاجتماع نیقانون تام 41براسام ماده سازمان تامین اجتماعی  ،(کارگاه های غیرثابت حق بیمه در خصوص) تبصرهاین  در ارتباط با

را به همان  مانیپ مهیو حق ب نییرا تع افتهینسبت مزد به کو کار انجام  یاجتماع نیسازمان تام دینما جابیکه نوق کار ا یدر موارد عبارت دیگر
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کار و عدم  تیبا توجه به ماه براسام ضریب را یرعمرانیو غ یعمران یهاپروژهحق بیمه  یاجتماع نی. سازمان تامدینما ینسبت مطالبه و وصول م

  یبخشنامه تنق و یاجتماع نیتام یعال یشورا 143، 129از جمله مصوبات  ودخ یضوابط و بخشنامه ها، براسام افراد شاغو بیمه ستیبه ل یدسترس

 یعمران ریغ یمانهایو پ 15.6و 6.6آن به نرخ  تیبا توجه به ماه یعمران یهاطرحکه  دینما یمحاسبه و وصول م مانکارانیپ یا مهیضوابط ب صیو تلخ

ارسال و  دادهاقرار نیاز محو هم زیکارکنان ن مهیب یهاستیباشند و لیم مهیمشمول حق ب %16.67و  %7.78آنها به نرخ  تیبا توجه به ماه زین

 دد.گریپرداخت م

، 1در راستای عمو به قوانین مالیاتی مکلفند با رعایت استانداردهای حسابداری به ویژه اصو تطابق درآمد و هزینه ی پیمانکاریهااز طرف دیگر شرکت

پرداخت اتمام پروژه به سازمان تامین اجتماعی ها ثبت و پس از ان ذخیره بیمه پیمانهای خود به به عنودرآمد در حساب هزینه مزبور را متناسب با

وجوه پرداختی به سازمان تامین »دارد که عار می( در حساب مالیاتی قابو قبول است. این بند چنین اش29براسام جز )هو( بند )نه این هزیکه نمایند 

( حقوق پرداختی ساالنه بابت پس انداز کارکنان براسام آیین نامه ای که به پیشنهاد %3اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد )

  «در حساب مالیاتی قابو قبول است.ر امور اقتصادی و دارایی می رسد؛ امور مالیاتی کشور به تصویب وزی سازمان

ص /12314/2/10طی نامه شماره  اتاق بازرگانی ایرانالیاتی، ها از سوی سازمان امور مبا توجه به ابهامات پیش آمده در پذیرش ذخیره حق بیمه پروژه

 نظر خود را اعالم می دارد: به شرح ذیو و سازمان نیز نماید میامور مالیاتی استعالم از سازمان  1/12/1400مورخ 

                                                           
معامله را به طور همزمان  کی ای یمال دادیرو کیمرتبط با  یهانهیکند که درآمدها و هز یرا ملزم م یبا درآمد واحد تجار نهیاصل تطابق هز 1

 به یاز ارکان اصل یکیبا درآمد،  نهیدر همان دوره وقوع مشخص گردد. اصل تطابق هز دیبا دادیرو ایمعامله  کی انیز ایسود  رایکند، ز ییشناسا

 ییرا شناسا  مانیهر پ مهیب نهیهز یهرسال مال انیدر پا ستیبا یم نه،یبا توجه به اصل تطابق درآمد و هز است. یتعهد یحسابدار یمبنا یریکارگ

 سهیمقا یارسال یستهایل مهیضرب و با حق ب مهیحق ب بیرا در ضر مانیتوان جمع کارکرد مربوط به پیمهم م نیا یو در حسابها اعمال نمود. برا

 نمود.  رهیذخ مان،یپ مهیب نهیباشد، مابه تفاوت را به عنوان هز یارسال یستهایل مهیاز حق ب شتریب بیضر لاعما مهیکه حق ب ینمود. در صورت

 :باشدیم ریبه شرح ز مانی: اطالعات پمثال

 01/05/1401تا  01/05/1400 خیماه از تار 12قرارداد  مدت

 الیر 50،000،000،000قرارداد:  مبلغ

 الیر 35،000،000،000: 29/12/1400 خیموقت تا تار یها تیصورت وضع مبلغ

 الیر 1،785،000،000 :یاجتماع نیارسال شده به سازمان تام یها ستیل مهیحق ب مبلغ

 7.78: مانیپ مهیحق ب بیضر نرخ

 (:1400 یموقت صادره درسال مال تی)صورت وضع مانیپ مهیب حق

 35،000،000،000×  %7.78= 2،723،000،000الیر

 :مانیپ مهیب رهیذخ مبلغ

938،000،000  =1،785،000،000 – 2،723،000،000 
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 : لیاتی معتقد هستندخذ شده از دفتر فنی سازمان امور مالیاتی، مشکالت مرتفع نشده است و ادارات ماأهای علیرغم نامهلیکن به گفته معترضین 

  لیست  ر پروژه را محاسبه ودصرفًا حق بیمه نیروی انسانی شاغو قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، پیمانکاران مکلف هستند  11با ابالغ ماده

  ضریبی اعمال نمی شود.  ؛ لذاپرداخت نمایندحق بیمه را و  تامین اجتماعی ارسال  به سازمان را

  مصوب  های مستقیماتقانون مالی 148ماده  (26به استناد بند ) به استعالم اتاق بازرگانی تصری  شده است که پاسخ سازمان امور مالیاتیدر

 ، در حساب مالیاتی قابو قبول است. های پرداختی که به سال مورد رسیدگی ارتباط داردهزینه،  ذخیره مربوط به 1394

های غیرثابت به عنوان هزینه های غیرعمرانی در کارگاهژهمان امور مالیاتی ذخیره حق بیمه پروبنابراین براسام اعالم معترضین با توجه به رویه ساز

های غیرثابت عالوه بر ارسال لیست، نحوه های غیر عمرانی در کارگاههدر پروژ 11تبصره ماده طبق شود؛ در صورتی که قابو قبول مالیاتی پذیرفته نمی

های پیمانکاری با صدور هر صورت وضعیت، معادل باشد و شرکتقانون تامین اجتماعی می 41شمول ماده و م محاسبه حق بیمه به صورت ضریب

و در زمان مطالبه سازمان تامین اجتماعی، مابه التفاوت حق بیمه پرداختی بر مبنای لیست ارسالی  حق بیمه را ذخیره می کنند تا پس از اتمام پروژه

های عمرانی معموالً طوالنی مدت ههمچنین زمان اجرای پروژضریب را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند. و حق بیمه محاسبه شده بر مبنای 

و اینگونه  توانند در همان سال از سازمان تامین اجتماعی مفاصاحساب دریافت نمایندهای پیمانکاری نمیبنابراین شرکت باشدو بیشتر از یکسال می

 کنند.هر صورت وضعیت معادل حق بیمه را ذخیره بایستی در می هاشرکت

مشکلی با سازمان امور مالیاتی در این  1398و  1391 هایشایان ذکر است قبو از تصویب و اجرای قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی در سال

اینگونه در تعیین حق بیمه تغییری خصوص وجود نداشته است و سازمان امور مالیاتی باید به این نکته توجه داشته باشد که با تصویب این قوانین نیز 

 ها ایجاد نشده است. شرکت

رفع این مشکو در دستور های ساختمانی از دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار درخواست نموده است تا سندیکای شرکتبا عنایت به مطالب فوق 

های غیرعمرانی مشمول ماده مبنی بر قبولی ذخیره حق بیمه طرحای تا سازمان امور مالیاتی بخشنامه کار رسیدگی قرار گیرد و پیشنهاد نموده است

 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی صادر نماید.  11د تبصره ذیو ماده قانون تامین اجتماعی به استنا 41

 


