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 (1دستور جلسه شماره )
  توسط موسسات حسابرسی سازمان تامین اجتماعی:  بازرسی از دفاتر قانونیبررسی مشکالت  :عنوان 

شرکت های پیمانکاری  سی دفاتر  ستور اداری پرهیز از بازر صدور د شنهاد  شنامه  بخش اول: پی ضوع بخ جدید  11تنقیح و تلخیص مو

  درآمد و ملحقات آن

 سنوات گذشته یو ورود به اطالعات مال یدفاتر قانون یدارا انیکارفرما هیسند افتتاححسابرسی بخش دوم: 

 و خوزستانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان هامهندسی کشور، شورادبیرخانه مشترک پنج تشکل  :مرجع طرح موضوع

 16/06/1401: تاریخ برگزاری جلسه

  صفحه  4 :جلسهدستور  تعداد صفحات

 : شرح موضوع

شنامه تنقیح و تلخیص  ضوع بخ شرکت های پیمانکاری  مو سی دفاتر  ستور اداری پرهیز از بازر صدور د شنهاد  جدید  11بخش اول: پی

 : درآمد و ملحقات آن

صورت مزد و حقوق و مزا انیکارفرماقانون تامین اجتماعی  47ماده طبق  الزم را در موقع مراجعه  مدارک دفاتر و نیهمچن شدگانمهیب یایمکلفند 

کسب  یو برا هیته عکس ایاز دفاتر و مدارک مذکور رونوشت  یقسمت ایاز تمام  توانندیسازمان م بازرسان او بگذارند. اریاختبه بازرس به سازمان در

مشمول قانون را  یسازمان حق دارند کارگاهها بازرسان .ندیمراجعه نما ربطیذ مراجع و کارگران کارگاه و کارمنداناز رؤسا و  کیاطالعات الزم به هر 

ماه  کیحداکثر ظرف  یبازرس جهیخواهند بود. نتقانون کار 53و  52مذکور در مواد  یهاتیو مسئول اراتیاخت همانی قرار دهند و دارا یمورد بازرس

ق.ت.ا در مواردی که نوع کار ایجاب کند)قراردادهای پیمانکاری فاقد کارگاه ثابت که  41لکن وفق ماده   شد. از طرف سازمان به کارفرما اعالم خواهد

کل کار انجام یافته سازمان می تواند به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به امکان بازرسی و حسابرسی دفاتر ندارند( 

 تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.

شنامه تنقیح و تلخیص  شماره  درآمد جدید  11در این ارتباط بخ سازمان تامین اجتماعی   15/05/1399مورخ  4195/99/1000و ملحقات آن به 

شعب مجاز تصریح گردید  "تعیین کارگاه های حائز شرایط"تحت عنوان این بخشنامه،  فصل دوم)الف(  قسمت یک بند تبصره یک در .صادر گردید

سی دفاتر مقاطعه کاران  در مورد قراردادهایی که حق بیمه  آن ها مطابق  مواد ) ست بازر صدور درخوا صا41( و )38به  ساب ( قانون دریافت و مفا ح

نکات حائز اهمیت در هنگام رسیدگی سر فصل ها از این بخشنامه نیز قید شده: از  همچنین در قسمت توضیحات ذیلصادر می گردد، نمی باشند. 

 وصول حق بیمه سازمان وقت مدیرکل 04/02/1400ضمناً در نامه پرسش و پاسخ مورخ شرکت های مقاطعه کاری بازرسی دفاتر به عمل نمی آید. 

صراحتاً قید  )جناب آقای گورابی(  41و  38دفاتر قانونی مقاطعه کارانی که حق بیمه متعلقه قراردادهای آنها مطابق مواد از شد که با کارفرمایان نیز 

 ق.ت.ا مطالبه و مفاصاحساب صادر میگردد، بازرسی بعمل نمی آید.

یمه خود را به حق بقانون تامین اجتماعی،  41و  38مطابق مواد قراردادها و ضیییرائب اعمالی مربوطه  پیمانکاران با توجه بهالزم به توضییییح اسیییت  

مبالغ پرداخت شده توسط اینگونه پیمانکاران  ،هاههای بیمه پروژنمایند که در مقایسه با لیستخت میصورت مقطوع نسبت به ناخالص کارکرد پردا

عهد و بار مالی نیز برای هیچگونه ت. در این خصوص باشدیهای بیمه ارائه شده طی دوره قرارداد مگاها تا چندین برابر مبالغ لیست برای مفاصاحساب

. گرددایجاد نمی آن سازمان نسبت به مابه التفاوت دریافتی حق بیمه لیست و ضریب )به جهت عدم وجود لیست و مشخصات افراد شاغل احتمالی(
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شورای عالی تامین  24/01/70ریب اعمالی براساس مصوبه ضخذ أو صدور مجوز قانون تامین اجتماعی  41اساسا روح قانون در تعریف ماده  همچنین

و به  است اجتماعی روی قراردادهای پیمانکاری شرکت های پروژه محور رفع مشکالت بازرسی از کارگاه ها و دفاتر )حسابرسی( این شرکت ها بوده

که فعالیت آن ها به درخواسییت بازرسییی از دفاتر قانونی اشییخاص حقوقی شییعب مجاز گردید همین سییبب در بخشیینامه مذکور به صییراحت اعالم 

شد و حق بیمه آن ها مطابق مواد  صادر می گردد، 41و  38پیمانکاری می با ساب  صا ح شنامه های پیمانکاری دریافت مفا نخواهند بود؛  ق.ت.ا و بخ

ست بازرسی دفاتر می خذ شده مفاصاحساب های أ از نمونه های نمایند. حتی با ارائه مدارک مربوطهلیکن شعب بدون توجه به این بخشنامه، درخوا

بر خالف قانون، بلکه  اصرار به بازرسی غیرقانونی دارند؛ همچنان نه تنها ،آنهاست 41که صراحتاً نشانگر مشمولیت ماده  های پیمانکاریتوسط شرکت

 نمایند. های جاری میه گزارش غیابی و عدم ارائه سرویسها را تهدید به تهیشرکتاین قبیل 

مشیییترک  رخانهیدبندارد؛  مزمان توجیهیاینگونه کارگاه ها تواماً و ه قانون تامین اجتماعی برای 47و  41با عنایت به مطالب فوق الذکر اعمال مواد 

ن تامین کشیور از دبیرخانه کمیته حمایت از کسیب و کار درخواسیت نموده اسیت تا رفع این مشیکل با دسیتور موکد سیازما یپنج تشیکل مهندسی

 شییرکت هایتا  تنقیح و تلخیص مقاطعه کاران اسییت 11بخشیینامهتبصییره یک بند یک قسییمت )الف( فصییل دوم تماعی به شییعب جهت رعایت اج

امه و نامه پروژه محور بودن )شامل هر یک از صرفاً نمونه های مفاصاحساب، قید فعالیت پیمانکاری در اساسنیمانکاریپمثبته با ارائه اسناد پیمانکاری 

ه ذکر است هر نوع الزم ب در دستور کار رسیدگی کمیته قرار گیرد.  ،نگردند حسابرسی مشمول پیمانکاری یا گرید پیمانکاری( تشکل هایشرکت از 

شعب مبنی  سلیقه ای  سااعمال نظر  صاح سی دفاتر و اظهارنامه و ... این پیمانکاران برای احراز دریافت مفا ب روی تمام پروژه ها و ... بر دریافت و برر

 رض و رسیدگی دفاتر بوده و باید متوقف گردد.نقض غ عمالً به مثابه

 سنوات گذشته یو ورود به اطالعات مال یدر زمان حسابرس یدفاتر قانون یدارا انیکارفرما هیسند افتتاححسابرسی بخش دوم: 

الزم را در موقع  دارکم دفاتر و نیهمچن شییدگانمهیب یایمکلفند صییورت مزد و حقوق و مزا انیکارفرماقانون تامین اجتماعی  47به اسییتناد ماده 

 یو برا هیته عکس ایذکور رونوشت از دفاتر و مدارک م یقسمت ایاز تمام  توانندیسازمان م بازرسان او بگذارند. اریاختمراجعه به بازرس به سازمان در

سب اطالعات الزم به هر  سا و کارمندان کیک سانباز .ندیمراجعه نما ربطیذ مراجع و کارگران کارگاه واز رؤ شمول  یهاسازمان حق دارند کارگاه ر م

س سئول اراتیاخت همانی قرار دهند و دارا یقانون را مورد بازر س جهیخواهند بود. نتقانون کار 53و  52مذکور در مواد  یتهایو م حداکثر ظرف  یبازر

سازمان به کارفرما اعالم خواهد کی شنامه  شد. ماه از طرف  شنامه تنقیح و تلخیص بخ شماره  جدید درآمد و ملح 11در این ارتباط بخ قات آن به 

 ید.سازمان تامین اجتماعی صادر گرد  15/05/1399مورخ  4195/99/1000

 موسسه طریق از کارفرمایان قانونی دفاتر بازرسی، 11اجتماعی و بخشنامه  تأمین قانون( 47) مادهبه استناد  اجتماعی تأمین سازمانالزم به ذکر است 

( 39) مواد صراحت با مغایر انجام می دهد. در زمان بازرسی، بازرسان سازمان حقوقی و حقیقی اشخاص به سپاریبرون یا اجتماعی تأمین حسابرسی
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 به عمالً  ،آنان مالیاتی اظهارنامه در مندرج اطالعات یا2 کارفرمایان مالی دفاتر« افتتاحیه سند» نمودن مشمول اجتماعی، با تأمین قانون 1(101) و

 ساختمان، حساب) دستمزدی و حقوق ماهیت فاقد یهاحساب خصوصاً ،هاحساب کلنمایند و از می ورود کارفرمایان قبل مالی هایسال هایحساب

این اقدام موسسات دارای ایرادات می نمایند. ها( دارائی سایر و برداریبهره از قبل یهاهزینه حساب تجهیزات، و آالتماشین حساب تاسیسات، حساب

 ذیل است: 

 .داشته باشد بیمه حق دریافت و مطالبه برای اجتماعی تأمین سازمان استحقاق بر داللت که است سندی و مدرک هیچ وجود بدون -

 شد مصوب« 4» بند در 52442 ت/ 85001 شماره مصوبه مفاد استناد به که 26/04/1396 مورخ «مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد» مصوبهبه  -

 شود.  توجه نمی  «است مجاز کارفرمایان ارسالی لیست آخرین ارائه از قبل سال یک بازه در صرفاً قانونی دفاتر مندرجات بازرسی»

 می شود. ناجرا  1397 شهریورماه 19 مورخ تولید موانع رفع و تسهیل ستاد جلسه هفتمینو پنجاه  مصوبه« 1» بند -

 تأمین سازمان لیست ینآخر از سال یک از بیش حسابرسی ممنوعیت برمبنی  مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد نامهتصویب اجرای خصوص در 

 :که شد تصویب اجتماعی

 رفع منظوربه مقاومتی اقتصاد کلی هایسیاست اجرای در خصوص مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد نامهتصویب کامل اجرای عدم به توجه با( الف

 هایگزارش دریافت و نامهتصویب« 4» بند ویژه به مذکور سازمان توسط اجتماعی، تأمین سازمان با خصوصی بخش اقتصادی فعاالن مشکالت

 نامهتصویب گانهپنج بندهایتمامی  اجرای به نسبت سازمان این گردید مقرر رابطه، این در خصوصی بخش تولیدی واحدهای و هاتشکل از متعدد

 .ایدنم خودداری نیز، قبل سالیان به مربوط دفاتر ارائه جهت ربطذی هایشرکت از تعهدنامه اخذ از و ورزیده اهتمام

 ربطذی هایشرکت مالی سال نآخری مدارک و دفاتر بازرسی به مجاز فقط اجتماعی تأمین سازمان الذکر،فوق نامهتصویب« 4» بند بر اساس( ب

 .نماید متوقف باشد، که ایهمرحل هر در را مصوبه در اشاره مورد هایشرکت دفاتر سالهده حسابرسی به مربوط جاری اقدامات است موظف و است

                                                           
 صیورت همچنین. بپردازد سیازمان به بعد ماه روز آخرین تا حداکثر راهرماه  به مربوط بیمه حق اسیت مکلف کارفرما :قانون تامین اجتماعی 39ماده  - 1

سال و تنظیم طرز نامهآیین در که ترتیبی به را شدگانبیمهحقوق یا مزد صویب به که مزد صورت ار سید خواهد سازمان عالی یشورا ت  سازمان به ر

 نقص مشاهده صورت رد و داده قرار رسیدگی مورد را کارفرما مدارک و اسناد مزد صورت دریافت تاریخ از ماه شش ظرف حداکثر سازمان. نماید تسلیم

 سییازمان کند امتناع مدارک و اسییناد ارائه زا کارفرما هرگاه نمایدمی وصییول را التفاوتمابه و اقدام قانون این 100 ماده شییرح به مغایرت یا اختالف یا

 .کرد خواهد وصول و مطالبه و تعیینرأساً  را بیمه حق التفاوتمابه

 کهیدرصورت و کند سیدگیر وصول تاریخ از ماه شش ظرف کارفرما طرف از ارسالی مزدصورت به است مکلف سازمان :قانون تامین اجتماعی 101ماده  -

 نظر تسییلیم کارفرما کهیصییورتدر کند ابالغ کارفرما به را مراتب نماید مشییاهده اختالفی کار مدت یا حقوق یا مزد میزان یا شییدگانیمهازلحاظ تعداد ب

 باشد سازمان نظر تأیید بر مبنی یئته رأی هرگاه کند رسیدگی تقاضای قانون این 44 و 43 مواد موضوع تشخیص هاییئته از تواندمینباشد  سازمان

 صیییدور طریق از قانون این 50 ادهم طبق که بود خواهد ملزم التفاوتمابه دوازدهم یک معادل خسیییارتی تأدیه به بیمه حق پرداختبر  عالوه کارفرما

 خواهد شد. وصول اجراییه
 

 .شوندیدر آن ثبت م قبل یدوره مال یثبت شده و مانده حساب ها دیجد یکه در آغاز دوره مال باشد یم یاز انواع اسناد حسابدار یکی هیسند افتتاح 2
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تصریح  15/10/1398 مورخ 140/9832/2/451/142 شماره به اجتماعی تأمین سازمان به اینامه طی کشور کل دادستان قضایی معاونت -

. نماید انجام را خصوصی بخش هایشرکت حسابرسی و بازرسی تواندمی عمل مورد مالی سال آخرین در صرفاً اجتماعی تأمین سازمان»: نمودند

 نمایند. خودداری جداً گذشته سنوات مستندات و دفاتر بازرسی و حسابرسی از سازمان آن در مربوطه مسئوالن فرمایید دستور است شایسته لذا

 و تولیدی هایکتشر باالخص اقتصادی فعاالن برای بدهی ایجاد و 1396 ماهفروردین 1 تاریخ از بعد حسابرسی انجام صورت در است بدیهی

 «.باشدمی ممنوع اجتماعی تأمین سازمان توسط آن وصول و ساقط اعتبار درجه از شده ایجاد بدهی و مذکور حسابرسی صنعتی،

 ماده در مصرح قانونی اختیارات و حدود از خارج اقداماتبا توجه به موانع موجود،  استانی  گفت و گوی دولت و بخش خصوصیی هالذا شورا

 شده معین مدت ظرف مراجعه عدم و بازرسی فرآیند شروع و اطالعات دریافت بر مبنی کارفرمایان با مکاتبه انجام و قانون( 101) ماده و( 39)

 زمان در قانونی دفاتر یدارا کارفرمایان افتتاحیه سند نمودن قانونی و مشمول مواعد و زمان مرور و مقررات و قانون زدن دور عمالً و قانون در

ست تا پیشنهادهای زیر درخواست نموده اکمیته حمایت از کسب و کار ، از دبیرخانه گذشته سنوات مالی اطالعات به ورود و قانونی دفاتر بازرسی

 در دستور کار رسیدگی کمیته قرار گیرد: 

مانند اظهارنامه  یرقطعی مالیاتی اشخاصغسند افتتاحیه و همچنین عدم اجازه دسترسی بازرس دفاتر قانونی به سایر اسناد حسابرسی عدم  -

 حق بیمهمالیاتی برای مطالبه 

 ارگرانصورت مزد و مزایای ک جزبهعدم اجازه بازرسین سازمان تأمین اجتماعی به بررسی اسناد و مدارک مالی کارفرمایان  -

 کارفرماخواست از عدم اقدام موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی برای از بین بردن مواعد قانونی و مرور زمان، صرفاً با مکاتبه و ثبت در -

ارفرمایان کالکترونیکی یا کاغذی تحت هر عنوانی و عدم تفکیک  صییورتبهحسییابرسییی از اشییخاص حقیقی و حقوقی عدم دریافت تعهد  -

 ( برای دریافت تعهدنامهکارانمقاطعه)پیمانکاران، مشاوران، 

 


