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آشنایی با کلیات
سازمان تامین اجتماعی

2

”هدف از تشكيل سازمان تأمين اجتماعي“
سازمان تأمین اجتماعی بمنظور اجراء ،تعمیم و گسترش انواع بیمههای اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و مناسب
با برنامههای تأمین اجتماعی تشكیل و مشمولین آن با پرداخت حقبیمه تحت ضوابط و مقررات مندرج در قانون از تسهیالت
کوتاهمدت و بلندمدت آن بهرهمند می گردند.

مشمولین قانون تأمین اجتماعی:

بر اساس ماده  9قانون تامین اجتماعی مشمولین قانون تامین اجتماعی افراد ذیل هستند:
 افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار میکنند صاحبان حرف و مشاغل آزاد دریافتکنندگان مستمریهای بازنشستگی ،ازکارافتادگی و فوت اتباع بیگانه که در کشور خود در برابر تعهدات قانونی این قانون به بیمهشدگان بیمه نیستند و در مراجع صالحه مجوزکار دریافت داشتهاند.
 تبصره :مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و همچنین مشمولین قانوناستخدام نیروهای مسلح که در قبال تعهدات قانونی مشمولین این قانون مشمول نظام حمایتی خاص میباشند از
شمول به قانون تأمین اجتماعی خارج میباشند.
سایر مشمولین اجباری قانون تامین اجتماعی بر اساس سایر قوانین:

 بر اساس ماده  1قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی :کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یاتوسعه ساختمان ،تجدید بنا ،تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان و به ترتیب مندرج در این قانون
با نامنویسی و أخذ کد ملی نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه میشوند.
 بر اساس ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (اصالحی  :)1326/11/05ازتاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایط حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار
گرفته و مكلفند حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی را رأساً بر مبنای درآمدی که همه ساله طبق ماده ( )36قانون
تأمین اجتماعی مصوب  13693933تعیینمی گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزایای قانون تأمین
اجتماعی برخوردار گردند .در صورت عدم پرداخت حق بیمه ،سازمان تأمیناجتماعی حق بیمه راننده و متفرعات آن را
طبق ماده ( )60قانون مذکور وصول مینماید.
 بر اساس ماده 1قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان ،بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسه دار (کددار) :1322/06/12از تاریخ ابالغ این قانون ،استادکاران و کارگران قالی و فرش دستباف بدون کارفرما و با کارفرما ،شاغل
در کارگاه های خانگی تكباف قالی و فرش و یا تحت پوشش تعاونی های قالی و فرش و مجتمع های کوچک و بزرگ
مربوطه و همچنین شاغالن صنایع دستی خانگی و غیر آن در گروه های مصوب شناسه دار (کددار) صنایع دستی
ایران که به صورت تمام وقت به مشاغل یاد شده اشتغال دارند ،تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار می گیرند.
بیست درصد ( )%20سهم دولت و هفت درصد ( )%5سهم بیمه شده خواهد بود .درصورت وجود کارفرما ،با پرداخت
سه درصد ( )%3سهم کارفرما بیمه یاد شده شامل بیمه بیكاری نیز خواهد بود.
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مالک تشخیص سن بر ای برخورداری از مزایای تامین اجتماعی
به موجب قانون «الحاق یک تبصره به عنوان تبصره دو به ماده  3قانون تأمین اجتماعی مصوب  ،» 59/2/2مالک تشخیص
سن برای برخورداری از مزایای قانون مذکور ،شناسنامه ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان ارائه شده یا می شود و
تغییراتی که بعد از تاریخ تصویب قانون یادشده در شناسنامه به عمل می آید ،برای سازمان معتبر نخواهدبود.
تعهدات قانونی تأمین اجتماعی به مشمولین خود:

 .1حوادث ،بیماریها و بارداری

 -6بازنشستگی

 .2بارداری

 -6فوت

 .3غرامت دستمزد

 -5کمک ازدواج و عائله مندی

 .9ازکارافتادگی
تعاریف کلی:

بیمهشده :از نظر قانون تأمین اجتماعی فردی است که رأساً مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی بوده و یا با
پرداخت مبالغی بعنوان حقبیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.
خانواده بیمه شده :شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده اصلی از مزایای موضوع قانون استفاده میکنند.
کارگاه :محلی است که بیمهشده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند.
کارفرما :شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار میکند .کلیه کسانی که بعنوان
مدیر یا مسئول عهدهدار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول انجام کلیة تعهداتی است
که نمایندگان مزبور در قبال بیمهشده بعهده میگیرند.
مزد یا حقوق :مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که
در قبال کار به بیمهشده پرداخت میشود.
حقبیمه :عبارت است از وجوهی که به حكم این قانون برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت
میشود.
نرخ حقبیمه :طبق قانون  %25از حقوق و مزایای مشمول کسر حقبیمه بیمهشده بعنوان حقبیمه ازسویکارفرما به
سازمان پرداختمیگردد که سهم بیمهشده ازنرخ مذکور %5و %20بیمه سهم کارفرما میباشد که با تصویب قانون بیمه
بیكاری  %3از جمع حقوق و مزایای فوق نیز بعنوان بیمه بیكاری توسط کارفرما به سازمان پرداخت میگردد .ضمناً دولت
بمنظور کمک به صندوق تأمین اجتماعی  %3بعنوان کمک به سازمان پرداخت مینماید.
بیماری :وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب مینماید یا موجب عدم توانائی
موقت اشتغال بكار میشود یا اینكه موجب هر دو در آن واحد میگردد.
حادثه :اتفاق پیشبینی نشدهای است که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ میدهد
و موجب صدماتی بر جسم یا روح بیمهشده میگردد.
غرامت دستمزد :بهوجوهیاطالقمیشودکهدرایامبارداری ،بیماریو عدم توانایی موقت فرد شاغل به کار و عدم
دریافت مزد یا حقوق به حكم این قانون بجای مزد یا حقوق به بیمهشده پرداخت میگردد.
وسائل کمک پزشكی (پروتز و اورتز) :وسائلی هستند که به منظور اعاده سالمت یا برای جبران نقص جسمانی یا
تقویت یكی از حواس بكار میروند.
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کمک ازدواج :مبلغی است که طبق شرایط خاص برای جبران هزینههای ناشی از ازدواج به بیمهشده پرداخت
میشود.
کمک عائلهمندی :طبقشرایطخاصودرمقابلعائلهمندیتوسطکارفرمابهبیمهشدهپرداخت میگردد.
ازکارافتادگی کلی :عبارت است از کاهش قدرت کار بیمهشده به نحوی که نتواند با اشتغال بكار سابق یا کار دیگری
بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را بدست آورد.
ازکارافتادگی جزئی :عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال بكار سابق یا کار دیگری فقط
بخشی از درآمد خود را بدست آورد.
بازنشستگی :عبارت است از عدم اشتغال بیمهشده بكار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون.
مستمری :عبارت است از وجهی که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد
به بیمهشدهودرصورتفوتاوبرایتأمینمعیشتبازماندگانویبه آنان پرداخت میشود.
غرامت مقطوع نقص عضو :مبلغی است که بطور یكجا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمهشده به
شخص او داده میشود.
کمک کفن و دفن :مبلغ مقطوعی است که بمنظور تأمین هزینههای مربوط به کفن و دفن بیمهشده در مواردی که
خانواده او این امر را بعهده میگیرند پرداخت میگردد.
در ادامه به تفصیل قوانین تامین اجتماعی مرتبط با فعالیت کارگزاریها به تفكیک واحدهای تخصصی ارائه می شود.
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آشنایی با کلیات کارگزاریهای رسمی
سازمان تامین اجتماعی
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مقدمه:

تامین اجتماعی یكی از مهمترین و اساسی ترین پیش نیازهای تمامی برنامه های توسعه در جوامع مختلف بووده و از ایون رو
همواره سرلوحه کار دولتها و مورد درخواست آحاد مردم بوده است .از آنجا که تامین اجتماعی مقوله ای عمومی است و افوراد
جامعه خود مستقیماً نمی توانند تولید کننده آن باشند از این رو وظیفه دولت هاست که سوامان دهنوده و نظوام بخوش آن
باشند و بر آنهاست که این وظیفه مهم و بنیادی را با مشارکت مردم به انجام رسانند .درشورایطی کوه جهوان در قورن  21در
تكاپوی توسعه به مفهوم عام اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی آن است ،حضور این مقوله عموومی بوه منزلوه مفهوومی
بنیادی و ابزاری کار آمد ،ضرورتی افزون از گذشته می یابد.
سازمان تامین اجتماعی در سایه همكاری و تالش سه جانبه کارفرمایان ،کارگران و دولت محتورم موی توانود بوه حیوات
خود ادامه داده و رشد و بالندگی در پیش بگیرد .از این رو در راستای رسالت اجتماعی و فرهنگی خود ،بر آن است تا با آگواه
سازی مخاطبان به سطح مطلوبتری از این تعامالت دست پیدا کند و بتواند خدمات بهتری ارائه نماید .طرح ایجواد کوارگزاری
های رسمی پس از طی سالها مباحث نظری و تئوریک ،بصورت عملیاتی و اجرایی در دستور کار کالن سازمان قورار گرفتوه و
براساس یک برنامه ریزی مشخص و مدون در حال تعمیم و توسعه است و امیود موی رود بوا اهتموام جودی مجموعوه کوالن
مدیریتی و همكاری و مساعدت پیكره کارشناسی و اجرایی سازمان فرآینود کوارگزاری در طیوف و گسوتره وسویعتر عملیواتی
شود.
بررررون سررر اری  :یكوووی از ابزارهوووای توسوووعه سوووازمانها و ارتقووواء بهوووره وری در قالوووب کوچوووک سوووازی
می باشد که در سالهای اخیر مورد توجه مدیران و مسوالن سازمان قرار گرفته و به صورت های مختلف باجرا درآموده اسوت.
در واقع برون سپاری یعنی احاله پاره ای از وظایف غیر حساس و غیر کلیدی یک سوازمان بوه بخوش هوای بیرونوی حواذق و
متخصص در قالب ضوابط و معیارها و قراردادهای خاص .بر این اساس هدف کاهش و تقلیل امور تصودیگری در عرصوه ارائوه
خدمات و احاله آن به بخش خصوصی و بهره گیری از پتانسیل این بخش خواهد بود.
اهداف:



گذر از نظام سنتی به نظام پیشرفته



تكمیل کننده حلقه خصوصی سازی در کشور



کاهش حجم عملیات شعب سازمان تامین اجتماعی



افزایش رضایتمندی مراجعین به واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی



مطرح شدن تامین اجتماعی بعنوان یک علم و فن خاص در پهنه کشور



جلوگیری از بزرگ شدن بدنه اجرایی سازمان و ایجاد واحدهای اجرایی و جذب نیروی جدید



سهولت و افزایش دسترسی بیمه شدگان ،کارفرمایان و مستمری بگیران به خدمات سازمان



صرفه جویی در وقت و هزینه های مراجعین و حمل و نقل ،سوخت و انرژی بواسطه کاهش سفرهای درون شهری



افزایش بهره وری پرسنل واحدهای اجرایی سازمان بواسطه تقلیل فشار کاری آنها



آزاد شدن منابع و کاهش هزینه های خدمات در واحدهای اجرایی سازمان



ارتقاء کیفی خدمات سازمان و عدالت در توزیع آن.



آزاد شدن واحدهای اجرایی از انجام امور تصدی گری و رسیدگی به امور حاکمیتی و مهم



افزایش رضایتمندی مخاطبین از دریافت خدمات از سازمان تامین اجتماعی



ایجاد اشتغال در بخش خصوصی و نسل جوان



بهره گیری از تجارب و پتانسیل بخش خصوصی در ارتقاء کیفی خدمات
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مصوبات و الزامات قانونی








برگرفته از سیاست عمومی دولت مبنی بر کاهش ورود در عرصه تصدیگری منبعث از سیاستهای حاکم بر اصول 99
قانون اساسی
تبصره  1بند  9ماده  12قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
مصوبات سیصد و سی و دومین ،سیصد و سی و ششمین و سیصد و شصتمین جلسه شورایعالی تامین اجتماعی
آئین نامه ایجاد کارگزاریهای رسمی مصوب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و شورایعالی تامین اجتماعی
دستورالعمل جامع کارگزاریها مصوب هیات مدیره سازمان وسایر اصالحات و الحاقات بعدی آن
دستورالعمل های حوزه های تخصصی فنی و درآمد ،مالی و اداری ،درمان و غیره

وظایف واگذار شده به کارگزاریها:

 چاپ ،تعویض و صدور دفاتر درمانی و تحویل آن
 تامین اعتبار دفاتر درمانی
 ثبت اطالعات افراد تبعی
 دریافت لیست و دیسكت حق بیمه
 صدور برگ پرداخت به بانک عامل
 انجام بخشی از فرآیند "تشكیل پرونده مطالباتی کارگاهی" توسط کارگزاریهای رسمی
 انجام بخشی از فرآیند پرداخت هزینه اروتز و پروتز توسط کارگزاریهای رسمی
 انجام بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه ازدواج توسط کارگزاریهای رسمی
 انجام بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه کفن و دفن توسط کارگزاریهای رسمی
 انجام بخشی از فرآیند پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری توسط کارگزاریهای رسمی
 نظارت بر عدم اشتغال مقرری بگیران بیكاری
 بازاریابی از بیمه شدگان مشاغل آزاد و اختیاری
 پیگیری و وصول ماده  66قانون تامین اجتماعی
 پالک برداری و شناسایی کارگاههای جدید
 ابالغ برگه های مطالباتی (صورت بدهی ،اخطاریه ،اعالمیه ،مفاصاحساب و سایر ابالغیه ها و )...
 ارسال مراسالت و کلیه مكاتبات اداری
 کنترل و نظارت بر اشتغال کارگران ساختمانی
 انجام فرآیند بیمه رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری
 انجام برخی از امور به نیابت از بیمه شدگان ،کارفرمایان و مستمری بگیران توسط کارگزاریهای رسمی
 انجام فرآیند پذیرش اسناد خسارات متفرقه
 انجام فرآیند بازرسی از دفاتر قانونی
 انجام برخی از امور فرآیند رسیدگی به اسناد پزشكی
همچنین وظایف واگذار شده به کارگزاریها با عنایت به قوانین و مقررات حاکم در بخشهای تخصصی بوده که در ادامه ارائه
خواهد شد.
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آشنایی با اداره کل درآمد حق بیمه
سازمان تامین اجتماعی
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مقدمه

آگاهی و اطالع کارفرمایان و پیمانكاران محترم میتواند نقش مثبت و سازندهای در اجرای بهینه قوانین و مقررات داشته و از
ورود ضرر و زیان ناشی از عدم اطالع از قوانین و مقررات جلوگیری نماید.سازمانهای اجرائی نیز متقابالً این رسالت را بعهده
دارند که در نشر اطالعات الزم جهت آگاهی افراد ذینفع اقدام نمایند 3در همین راستا سازمان تأمین اجتماعی سعی نموده
است در مقاطع مختلف با زبانی ساده مقررات موجود در این زمینه را برای مخاطبین تبیین نماید.موارد مشروحه ذیل حاصل
این اقدام میباشد 3بدیهی است مسئولین شعب 3ادارات کل تأمین اجتماعی استانها و در نهایت اداره کل درآمد حقبیمه
آمادگی پاسخگوئی به پرسشهای مطروحه و تشریح بیشتر موضوع را دارند.
چگونگی شمول به مقررات قانون تأمین اجتماعی:

مشمولین قانون تامین اجتماعی عبارتند از:
الف) افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند.
ب) صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
ج) دریافت کنندگان مستمری های بازنشستگی ،ازکارافتادگی و فوت
اتباع بیگانه که در ایران طبق قوانین و مقررات مربوط به کار اشتغال دارند جز در مواردی که طبق مقاوله نامه ها و
قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه بین ایران و سایر اشورها ترتیب خاص مقرر گردیده است در صورتی که مشمول قانون
حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت نباشند ،مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
منابع درآمد سازمان به شرح ذیل می باشد:
 .1حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان سال  1369به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به
عهده بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تامین خواهد شد.
 .2درآمد حاصل از وجوه و ذخائر و اموال سازمان.
 .3وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون.
 .9کمک ها و هدایا
تبصره  -1از اول سال  1366حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه
شده و کمک دولت کل حق بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می یابد.
اقالم غیرمشمول کسر حقبیمه

شامل :بازخرید ایام مرخصی ،حق اوالد ،هزینه سفر و فوقالعاده مأموریت ،عیدی ،کمک هزینه مسكن و خواربار در ایام
بیماری ،حق شیر ،پاداش نهضت سوادآموزی ،حقالتضمین (کسر صندوق)  ،خسارت اخراج و مزایای پایان کار ،پاداش افزایش
تولید و حق همسر "عائله مندی" و سایر مزایای نقدی که تحت هر عنوان به بیمه شدگان پرداخت میگردد مشمول کسر
حقبیمه خواهد بود.
مأخذ احتساب حق بیمه:

و کارفرمایان مكلفند از کلیه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر به بیمهشدگان حقبیمه مقرر را کسر و به اضافه
سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.
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و در مورد بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد یا حقوق آنان توسط مشتری یا مراجعین تأمین میشود درآمد تقریبی
هر طبقه یا حرفه مقطوعاً به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورایعالی تعیین و مأخذ دریافت حقبیمه قرار میگیرد.
و بیمهشدگانی که کارمزد دریافت میدارند حق بیمه به مأخذ کل درآمد ماهانه آنان احتساب و دریافت میگردد .این
حقبیمه در هیچ موردی نباید از حقبیمهای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق میگیرد کمتر باشد.
و درصورتیكه بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مكلفند به نسبت به مزد یا حقوقی که
میپردازند حقبیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.
و سازمان میتواند در موارد لزوم با تصویب شورایعالی سازمان مزد یا حقوق بیمهشدگان بعضی از فعالیتها را طبقهبندی
نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمكهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.
و کارفرما مسئول پرداخت حقبیمه سهم خود و بیمهشده به سازمان میباشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد یا
حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان پرداخت نماید درصورتیكه کارفرما از کسر
حقبیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حقبیمه یا عدم
پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمهشده نخواهد بود.
و بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها بوسیلة مشتریان با مراجعین تأمین میشود مكلفند حقبیمه سهم خود
را برای پرداخت سازمان به کارفرما پرداخت نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حقبیمه خواهد بود.
بیمه بیكاری :از تاریخ  66/6/6و براساس مصوبه مجلس شورای اسالمی کارفرمایان مشمول قانون کار مكلف گردیدهاند
 %3حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه کارکنان خود را بعنوان بیمه بیكاری به سازمان پرداخت نمایند .بیمه بیكاری
پرداخت شده در صندوق مربوطه واریز و بهنگا م بیكاری کارگران که براساس احكام صادره از سوی اداره کار و بدلیل غیر
ارادی بودن بیكاری آنان با معرفی اینگونه افراد از سوی اداره کار به سازمان تأمین اجتماعی و براساس میزان سابقه پرداخت
بیمه بیكاری ماهانه به آنان و در دو بخش مجرد و متأهل پرداخت میگردد.
و بهنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینكه انتقال به هر صورتی و اعم از
اینكه انتقال بصورت رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مكلف است گواهی سازمان را مبنیبر نداشتن بدهی
معوق بابت حقبیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید .دفاتر اسناد رسمی مكلفند در موقع تنظیم سند از سازمان
راجع به بدهی واگذار کننده استعالم نماید .درصورتیكه سازمان ظرف  16روز از تاریخ ورود برگ استعالم ،سازمان پاسخی به
دفترخانه ندهد ،دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد کرد .بدیهی است درصورتیكه بنابه اعالم سازمان
واگذارکننده بدهی داشته باشد ،می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینكه پرداخت بدهی حق واگذارنده را
نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حقبیمه ساقط نماید .درصورتیكه انجام معامله بدون ارائه گواهی
م ذکور صورت پذیرد انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.
سازمان مكلف است حداکثر پس از یكماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضا کننده تسلیم نماید.
و کارفرما مكلف است حقبیمه هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان پرداخت نماید همچنین صورت مزد یا
حقوق بیمهشدگان را به ترتیبی که آئین نامه طرز تنظیم لیست یا حقوق که به تصویب شورایعالی تأمین اجتماعی رسیده به
سازمان تسلیم نماید .سازمان حداکثر ظرف  6ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار
داده و درصورت مشاهده نقص یا اختالف یا مغایرت نسبت به محاسبه مابهالتفاوت و وصول آن اقدام نماید .هرگاه کارفرما از
ارائهاسناد و مدارک امتناعکند سازمان مابهالتفاوتحقبیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهدکرد.
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و درصورتیكه کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حقبیمه کارکنان خود در مهلت مقرر در قانون (هرماه حداکثر تا پایان
آخرین روز ماه بعد) و در مورد فعالیتهائی که مهلت ارسال لیست پرداخت حقبیمه آنان از یكماه به  2ماه افزایش یافته (تا
آخرین روز دو ماه بعد) خودداری نماید طبق قانون د ریافت جرائم نقدی از کارفرمایان مشمول جرائم تأخیر ارسال لیست و
حقبیمه خواهند بود.
و درمواردیكه کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از سوی سازمان معترض باشد میتواند ظرف 30
روز از تاریخ ابالغ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید .سازمان نیز مكلف است اعتراض کارفرما را در هیأت بدوی
تشخیص مطالبات که در قانون حداکثر یكماه تعیین شده است رسیدگینماید .درصورتیكه کارفرما ظرف  30روز به مورد
مطالبه سازمان از تاریخ ابالغ اعتراض ننماید مورد مطالبه قطعی و از طریق اقدامات اجرائی قابل وصول خواهد بود که این امر
از طریق صدور اخطاریه و درصورت عدم پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن ظرف  92ساعت صورت میپذیرد.
و درصورتیكه مورد مطالبة سازمان براساس اعتراض کارفرما ظرف  30روز از تاریخ ابالغ در هیأت بدوی تشخیص
مطالبات که مرجع رسیدگی به شكایت کارفرمایان میباشد رسیدگی مطرح و رأی هیأت بدوی به کارفرما ابالغ گردد و بدهی
کارفرما بابت اصل حقبیمه بیش از  136003000ریال باشد کارفرما میتواند به رأی هیأتبدوی ظرف 20روز ازتاریخ ابالغ
اعتراض تا پرونده امر درهیأتتجدیدنظر تشخیص مطالبات رسیدگی گردد.
و هیأتهایبدوی و تجد یدنظر تشخیص مطالبات تاریخ رسیدگی را به کارفرما با ارسال دعوتنامه اعالم و حضور کارفرما یا
نمایندگان آنان با معرفی نامه کتبی بالمانع خواهد بود.
و آراء صادره از سوی هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات قطعی و الزماالجرا است.
و نحوه تسلیم اعتراض و درخوا ست تجدیدنظر و تشكیل جلسات هیأتها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابالغآن
وفق آئیننامهای خواهدبود که به تصویب هیأتمدیره و شورایعالیتأمیناجتماعی رسیده است.
و سازمان می تواند به درخواست کارفرما بدهی او را تقسیط نماید و در صورتی که کارفرما هریک از اقساط را در موعد
مقرر پرداخت ننماید بقیه اقساط تبدیل به حال شده و از طریق اقدامات اجرائی قابل وصول خواهد بود .ضمناً در این صورت
بدهی کارگاه مشمول جرائم دیرکرد خواهد شد.
و کارفرمایان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمهشدگان و همچنین دفاتر و مدارک الزم را در موقع مراجعه
بازرس سازمان در اختیار وی بگذارند بازرسان سازمان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عكس
تهیه و برای کسب اطالعات بیشتر به هریک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند .بازرسان
سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیتهای ذکر شده در
قانون کار خواهند بود .نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یكماه از طرف سازمان به کارفرما اعالم خواهد شد.
و درصورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان میتواند مزد یا حقوق بیمهشدگان را رأساً
تعیین وصول و بر همان اساس تعهدات خود را به بیمهشدگان ارائه نماید.
و مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی در عداد مطالبات ممتازه خواهد بود.
وفق موارد فوقالذکر کارفرمایان فعالیتهای مشمول قانون تأمین اجتماعی از تاریخ شمول مسئول ارسال لیست و پرداخت
حقبیمه به سازمان میباشند که این امر به شرح ذیل انجام میپذیرد:
 .1کارفرمای کارگاه مدارک تأسیس کارگاه خود را که به دو بخش حقیقی و حقوقی تفكیک میگردد با اعالم کتبی
به سازمان ارائه مینماید که در بخش حقیقی ،تصو یر سند مالكیت یا اجاره کارگاه ،پروانه کسب ،پروانه بهرهبرداری و ...
می باشد و در بخش دوم اشخاص حقوقی که شامل تصویر آگهی تأسیس ،اساسنامه ،سند مالكیت یا اجاره کارگاه و مجوز
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فعالیت می باشد به شعبه ارائه و شعب سازمان با بازرسی تحقیقی نوع فعالیت کارگاه را مشخص و براساس آن کد  10رقمی
که شامل کد شعبه ،کد فعالیت و شماره فعالیت میباشد به کارگاه تخصیص و کتباً به کارفرما اعالم می گردد.
 .2کارفرما مكلف است با تخصیص کد و مراجعه به شعب نسبت اخذ رمز اینترنتی اقدام و لیست هر ماه را با آخرین
تغییرات شامل نام و نام خانوادگی ،نام پدر ،شماره بیمهشده ،کد ملی و  ...براساس روزهای کارکرد و دستمزد واقعی بیمهشده
و درخصوص فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع درج دستمزد مقطوع شغل بیمه شده طبق تعرفه اعالمی تنظیم و حداکثر تا
پایان آخرین روز ماه بعد به همراه حقبیمه متعلقه از طریق شبكه اینترنت و پرداخت الكترونیكی حق بیمه (سامانه غیر
حضوری) به سازمان ارسال و پرداخت نماید .درصورتیكه بیمهشده قبالً دارای سابقة پرداخت حقبیمه و شماره بیمهشده
نباشد کارفرما مكلف است تصویر صفحة اول شناسنامه و کارت ملی وی را به شعبه ارائه و شماره بیمه اخذ نمایند.
 .3سازمان بمنظور بررسی صحت و سقم اطالعات مندرج در لیستهای ارسالی کارفرما از کارگاه بازرسی و مراتب را
ازنظر افراد شاغل در کارگاه با نفرات مندرج در لیست و هم از نظر سایر اطالعات بررسی مینماید درصورتیكه افرادی در
کارگاه اشتغال بكار داشته باشند که کارفرما ا ز درج نام آنها در لیست خودداری نموده باشد هر سال دوبار و براساس طرح
بیالن جاری کارگاهها اقدام به محاسبه حقبیمه تفاوت لیستهای ارسالی و کارگران شاغل درکارگاه نموده و مراتب را طی
صورتحساب و در چارچوب ضوابط ابالغ به کارفرما یا کارفرمایان مربوطه ابالغ مینماید .درصورتیكه کارفرما به مورد مطالبه
سازمان اعتراض داشته باشد و ظرف  30روز اعتراض کتبی خود را به سازمان تسلیم نماید مراتب در هیأت بدوی تشخیص
مطالبات با حضور کارفرما و نمایندگان کارگران و کارفرمایان ،وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و شورایعالی تأمین اجتماعی مطرح
و مورد رسیدگی قرار میگیرد .رأی صادره کتباً به کارفرما یا کارفرمایان مربوطه ابالغ و چنانچه رأی صادره مورد تأیید
کارفرما یا کارفرمایان کارگاه باشد می تواند با مراجعه به شعبه نسبت به پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن اقدام نماید .بدیهی
است درصورتیكه به رأی صادره معترض باشند میتوانند اعتراض کتبی خود را ظرف  20روز از تاریخ ابالغ رأی بدوی به
سازمان تسلیم و مورد مطالبه در هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات که با دعوت از کارفرما مورد رسیدگی قرار میگیرد
مطرح و رأی مقتضی صادر میگردد ،رأی صادره به استناد قانون قطعی و الزماالجرا خواهد بود .الزم به ذکر است سازمان
همچون کارفرما می تواند به رأی هیأت بدوی تشخیص مطالبات اعتراض نماید .پس از قطعیت یافتن آراء صادره از سوی
هیأت بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات و درصورت عدم پرداخت بدهی ایجاد شده سازمان با صدور اخطاریه به کارفرما
 92ساعت مهلت جهت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی رامیدهد .درصورتیكه کارفرما از پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی
متعلقه خودداری نماید با صدور اجرائیه بدهی جهت وصول از طریق اقدامات اجرائی به واحد اجرائیات شعبه ارسال میگردد.
درصورتیكه قبل از صدور اجرائیه کارفرما بدلیل عدم تمكن مالی قادر به پرداخت بدهی متعلقه بصورت یكجا نباشد سازمان
میتواند وفق ماده  96قانون تأمین اجتماعی مورد مطالبه را بطور اقساطی پرداخت نماید .چنانچه کارفرما از پرداخت اقساط
در سررسید تعیین شده خودداری نماید ،بقیة اقساط تبدیل به حال شده و مطالبات سازمان با تعلق جرائم دیرکرد از طریق
ماده  60قانون تأمین اجتماعی (اقدامات اجرائی) وصول میگردد.
بخشنامه  21جدید درآمد

بخشنامه مزبور نحوه اعمال ماده  90قانون در مورد آن دسته از اشخاص حقوقی که به هنگام درخواست بازرسان
دفاتر قانونی سازمان جهت انجام بازرسی از دفاتر قانونی آنها ،به هر دلیل از ارائه دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مالی خود به
آنان خودداری و یا فاقد دفاتر قانونی هس تند و یا دفاتر آنها سفید یا نانویس است منحصراً در ماهها یا سالهایی که صورت
مزد و حقوق کارکنان خود را به سازمان ارسال نداشته اند ،را بیان می دارد.
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بازرسان دفاتر قانونی مكلفند مراتب عدم ارائه دفاتر قانونی را طبق فرم شماره یک مربوطه (پیوست بخشنامه) به
واحد بازرسی دفاتر قانونی (مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی) گزارش نمایند .کلیه واحدهای اجرایی مكلفند با توجه به
گروهبندی زیر نسبت به اعمال ماده  90قانون و تعیین و وصول حقبیمه از شخص حقوقی اقدام نمایند.
گروه اول :اشخاص حقوقی که صورت مزد و حقوق کارکنان خود را در برخی از ماههای سال مالی به سازمان ارسال
ننمودهاند.
در مورد این گروه با توجه به اینكه تعداد کارکنان آنها طبق لیستهای ارسالی در برخی از ماههای سال مالی
مشخص است بدون مراجعه بازرسان سازمان به حوزه های مالیاتی تعداد کارکنان آنها با در نظر گرفتن میانگین تعداد
کارکنان در ماههایی که لیست ارسال نموده است توسط کمیتهای متشكل از رئیس شعبه ،مسئول درآمد ،مسئول بازرسی یا
نمایندگان آنان تعیین میگردد که پس از تعیین تعداد کارکنان ،حق بیمه مربوطه محاسبه و به کارفرما اعالم میگردد.
گروه دوم :اشخاصحقوقی که در طول سال م الی صورت مزد و حقوق کارکنان خود را در هیچیک از ماهها به
سازمان ارسال ننموده اند ،در این مورد بازرس شعبه با صدور حكم به اداره امور اقتصادی و دارایی محل مراجعه و به ترتیب
ذیل عمل مینماید.
 1و چنانچه لیست مزد و حقوق کارکنان شخص حقوقی در سال مورد نظر در اداره دارایی موجود باشد و در اختیار
بازرسی قرار داده شود ،حقوق و مزایای کارکنان از لیستهای مربور استخراج و پس از ثبت و امضا به شعبه ارائه میشود که با
رعایت حداقل و حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال مورد نظر ،حق بیمه مربوطه مورد محاسبه و مطالبه قرار
میگیرد.
 2و چنانچه شخص حقوقی در سال مالی مورد نظر فاقد لیست مزد و حقوق کارکنان نزد اداره دارایی باشد بازرس به
حوزه مالیات بر درآمد اداره دارایی محل مراجعه و با بررسی اظهارنامه مالیاتی سال مورد نظر هزینه دستمزد و حقوق و سایر
هزینه های مشمول کسر حقبیمه را استخراج مینماید که با توجه به نوع هزینهها ،ضرائب حقبیمه مربوطه اعمال میگردد.
 3و چنانچه شخص حقوقی در سال مالی مورد نظر در اداره دارایی نیز فاقد لیست مزد و حقوق و همچنین اظهارنامه
مالیاتی باشد و یا به هر دلیل استخراج حقوق و دستمزد و سایر هزینه های مشمول کسر حق بیمه از اداره دارایی مقدور
نگردد ،مراتب باید به شعبه منعكس گردد( .طبق فرم )6
9و شعبه با اخذ اطالعات فرم  6تنظیمی در بند ” “3با تنظیم فرم ارزیابی (شماره  )2نسبت به برآورد تعداد
کارکنان اقدام و حق بیمه سال مالی مورد نظر را بر مبنای تعداد کارکنان بر آورد شده و فرمول مربوطه ،محاسبه و مطالبه
مینماید.
جرائم تأخیر ارسال لیست و پرداخت حقبیمه :

طبق قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان درصورتیكه کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حقبیمه هر ماه تا آخرین روز
ماه بعد و درخصوص کارگاههای مشمول قانون معافیت از پرداخت حقبیمه سهم کارفرما تا میزان  6نفر کارگر که مهلت
ارسال لیست و پرداخت حق بیمه آنها دو ماه تعیین شده است خودداری نمایند مشمول جرائم تأخیر ارسال لیست و پرداخت
حقبیمه به شرح ذیل میباشد:
جریمة تاحیر یا عدم ارسال لیست به مأخذ  %10اصل مبلغ حقبیمه و بیمه بیكاری سازمان می باشد.
جرائم تأخیر پرداخت حقبیمه معادل  %2تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخیر می باشد.
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«مواد قانونی مرتبط با پیمانهای مشمول قانون تأمین اجتماعی»
 -2ماده  83قانون تأمین اجتماعی

در مواردیكه انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود:کارفرما باید در قراردادی که منعقد
میكند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تأمین اجتماعی
بیمه نمایند و کل حقبیمه را به ترتیب مقرر در ماده  22قانون تأمین اجتماعی بپردازد.پرداخت  6درصد بهای کل کار
مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود.در مورد پیمانكارانی که صورت مزد و
حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند معادل حقبیمه پرداختی بنابه درخواست سازمان
از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.
هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد؛ مسئول پرداخت حقبیمه مقرر و
خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت مینماید از مقاطعه کار مطالبه و وصول
نماید  .کلیه وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی 3همچنین شهرداریها ،اتاقاصناف (سابق) ،موسسات دولتی ،غیردولتی،
موسسات خیریه و عامالمنفعه مشمول این ماده میباشند.
 -2تبصره الحاقی به ماده  32قانون تأمین اجتماعی (مصوب جلسه مورخ  52/2/26مجلس شورای اسالمی)کلیه کارفرمایان
موضوع ماده  32قانون تأمین اجتماعی مكلفند مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که
حداقل یكسال از تاریخ خاتمه 3تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حقبیمه کارکنان شاغل در
اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننمودهاند را ضمن اعالم فهرست مشخصات مقاطعه کاران
و مهندسین مشاور از محل  6درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند .میزان حقبیمه
پس از قطعی شدن طبق قانون و براساس آراء هیأت بدوی و تجدیدنظر موضوع ماده  99قانون تأمین اجتماعی و ابالغ مجدد
به پیمانكار جهت پرداخت بدهی حقبیمه ظرف  20روز از تاریخ ابالغ توسط سازمان تأمین اجتماعی اعالم خواهد شد 3نحوه
اجرای تبصره مذکور به موجب آئیننامهای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران
میرسد .طبق مواد آئیننامه اجرائی تبصره فوق (مشروحه ذیل) که در تاریخ  53/3/12به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده
است:
ماده  .1کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ماده  32قانون تأمین اجتماعی مكلفند کلیه مطالبات سازمان تأمین
اجتماعی(که در این آئیننامه به اختصار سازمان نامیده میشود)از مقاطعه کاران و مهندسین مشاور را برابر ماده واحده قانون
الحاق یک تبصره به ماده  32قانون تأمین اجتماعی مصوب  52/2/26پس از درخواست سازمان از محل  6درصد کل کارکرد
و آخرین قسط نگهداری شده به سازمان پرداخت نمایند.
ماده  .2کلیه کارفرمایان مشمول این آئیننامه مكلفند حداکثر ظرف مدت  3ماه از تاریخ الزماالجرا شدن این آئیننامه
فهرست کامل پیمانهای موضوع ماده یک (که از تاریخ خاتمه  3تعلیق یا فسخ قرارداد آنان یكسال گذشته است)را با مشخص
نمودن شماره و تاریخ پیمان  3نام پیمانكار و مهندسین مشاور به سازمان تأمین اجتماعی ارائه نمایند و در مورد اعالم مبلغ
کل ناخالص پیمان (شامل ارزی و ریالی) 3میزان  6درصد و آخرین قسط موضوع ماده  32قانون تأمین اجتماعی نگهداری
شده نزد کارفرما تا تاریخ شروع و خاتمه یا فسخ یا تعلیق پیمان 3محل اجرای کارو شرح مختصری از موضوع پیمان 3نحوه
تهیه مصالح مصرفی (بعهده کارفرما3پیمانكار و یا هر دو) و آخرین اقامتگاه قانونی پیمانكار و مهندسین مشاور با سازمان
همكاری نمایند.
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ماده  .3سازمان مكلف است در مورد قراردادهای موضوع ماده یک این آئیننامه به ترتیب زیر اقدام نماید.
الف :در مورد قراردادهایی که حقبیمه آنها طبق قانون و براساس آرای هیأت تشخیص مطالبات موضوع ماده  99قانون تأمین
اجتماعی قطعی شده است  3بدهی حقبیمه را مجداداً به پیمانكار یا مهندسین مشاور ابالغ و چنانچه حداکثر ظرف  20روز از
تاریخ ابالغ مجدد3آن را به سازمان پرداخت نكند سازمان بدهی را کتباً به کارفرما اعالم نماید.
ب :در مورد قراردادهایی که حقبیمه آنها قطعی نشده است 3پس از قطعیت بدهی بایستی طبق بند الف اقدام شود.
ماده  .9کارفرمایان مكلفند بدهی قطعی شده موضوع ماده  3این آئیننامه مربوط به پیمانكاران و مهندسین مشاور را که
توسط سازمان اعالم میشود حداکثر ظرف مهلت  26روز از تاریخ ابالغ از محل  6درصد و آخرین قسط موضوع ماده 32
قانون تأمین اجتماعی به حساب سازمان واریز نمایند.
ماده  .6سازمان مجاز است جهت اخذ اطالعات مربوط به قراردادها 3به اسناد و مدارک در اختیار کارفرمایان مراجعه نماید و
کارفرمایان درخصوص ارائه مدارک و اسناد مورد نیاز سازمان همكاری نمایند.

 -1ماده  12قانون تأمین اجتماعی

در مواردیكه نوع کار ایجاب نماید سازمان تأمین اجتماعی میتواند به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان
نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حقبیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.

طبقه بندی قراردادها
قراردادهای مشمول ماده  32قانون تأمین اجتماعی از نظر نحوه احتساب حقبیمه به سه دسته تقسیم میگردند:
بخش اول :قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی
بخش دوم :قراردادهای غیرعمرانی
بخش سوم :موارد خاص قراردادهای غیرعمرانی
بخش اول :قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

الف :شرایط الزم

طبق مصوبات  129و  193شورایعالی سازمان تأمین اجتماعی قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی
میگردند که دو شرط زیر را تواماً دارا باشند:
 - 1قرارداد براساس فهرست بهای پایه سازمان مدیریت و برنامهریزی (قراردادهای پیمانكاری)و یا ضوابط تیپ سازمان
مذکور (قراردادهای مشاورهای) منعقده شده باشد.
 - 2تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل طرح تملک دارائی سرمایه ای دولت (اعتبارات ملی و تملک داراییهای
سرمایهای 3منطقهای 3استانی) تأمین شده باشد
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ب :مأخذ حقبیمه پیمانهای طرحهای عمرانی

مأخذ حق بیمه کلیه قراردادهای واجد شرایط ضوابط طرحهای عمرانی براساس مصوبات 129و  193شورایعالی
تأمین اجتماعی از تاریخ  63/9/16به بعد بشرح زیر میباشد:

2ر قراردادهای مشاورهای

حق بیمه قراردادهای مشاورهای مقطوعاً  19درصد ناخالص کارکرد باضافه  1/6درصد به عنوان حق بیمه بیكاری جمعاً به
میزان  16/6درصد ناخالص کارکرد میباشد( 3/6درصد سهم مهندس مشاور و  12درصد سهم کارفرما)
1ر قراردادهای پیمانكاری (اجرایی)

حق بیمه قراردادهای اجرایی مقطوعاً  6درصد ناخالص کارکرد باضافه  0/6درصد بعنوان بیمه بیكاری جمعاً به میزان 6/6
درصد ناخالص کارکرد میباشد( 1/6درصد سهم پیمانكار و  6درصد سهم کارفرما)
یادآوری  1و حقبیمه بیكاری پیمانهای مزبور از تاریخ  69/6/6بشرح مندرج در بندهای 1و 2محاسبه میگردد.

ج :مجوزهای خاص

حقبیمه قراردادهای پیمانكاری و مشاورهای طرحهای عمرانی سازمان صنایع دفاع3قراردادهای تسطیح و آماده
سازی اراضی وزارت مسكن وشهرسازی 3وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و قراردادهای سازمان تأمین اجتماعی با
پیمانكاران 3درصورتیكه براساس فهرست بهاء و ضوابط سازمان مدیریت و برنامهریزی منعقده شده باشد طبق مصوبات  129و
 193شورایعالی تأمین اجتماعی محاسبه میگردد .ضمناً قراردادهائی با سطح زیربنای حداکثر10000مترمربع که براساس
بخشنامه102/2500/2000مورخ 56/6/20سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور منعقد شده باشند و اعتبار آنها از محل طرح
تملک دارائی سرمایه ای دولت تأمین شده باشند مشمول مصوبات فوقالذکر خواهند بود.
بخش دوم :قراردادهای غیرعمرانی

کلیه قراردادهای فاقد شرایط اشاره شده دربخش اول (طرحهای عمرانی)قراردادهای غیرعمرانی تلقی میشود

مأخذ و نحوه احتساب حقبیمه

مأخذ و نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی باتوجه به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی بشرح زیر
میباشد.

قراردادهای منعقده از  07/2/11به بعد

به موجب مصوبات  50/1/29و  53/9/5شورایعالی تأمین اجتماعی مأخذهای واحدی همانند طرحهای عمرانی برای
محاسبه قراردادهای غیرعمرانی در نظر گرفته شده است  3این امر تسهیالت زیادی را در جهت آگاهکردن پیمانكار و کارفرما
از میزان حقبیمه قرارداد و همچنین تعیین وصول حقبیمه و صدور مفاصاحساب پیمانكاران فراهم آورده است 3به استناد
مصوبه مورخ  50/1/29حقبیمه قراردادهای پیمانكاری و مهندسین مشاور که از تاریخ مذکور به بعد منعقد شده و میشوند با
توجه به تعهد طرفین و نحوه اجرای کار به ترتیب زیر محاسبه میگردد:
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 :1حقبیمه قراردادهائیكه در اجرای آنها تهیه مصا لح مصرفی بعهده و هزینه پیمانكار میباشد و یا موضوع قرارداد
ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید که کالً بصورت مكانیكی انجام شود به مأخذ هفت درصد ناخالص کارکرد باضافه
 1/9آن بعنوان حقبیمه بیكاری میباشد.
 :2حقبیمه کلیه پیمان هائی که بصورت دستمزدی-خدماتی و غیر مكانیكی انجام میگیرد و یا تجهیزات و وسایل
مكانیكی توسط کارفرما تهیه و بصورت رایگان در اختیار پیمانكار قرارداده میشود به مأخذ  16درصد ناخالص کارکرد به
اضافه  1/9آن بعنوان بیمه بیكاری میباشد.
 :3در مواردیكه تهیه قسمتی ازمصالح بعهده و هزینه پیمانكار و قسمتی بعهده و هزینه واگذارنده کار میباشد ارزش
مصالح واگذاری به پیمانكار به ناخالص کل کارکرد افزوده می شود و سپس حقبیمه طبق بند  2-1محاسبه میگردد.
 :9قیمت تجهیزات وارده از خارج از کشور که پیمانكاران از طریق گشایش اعتبار خریداری می نمایند مشمول کسر
حقبیمه نمیباشد 3همچنین قیمت مصالح انحصاری 3اختصاصی از قبیل آسانسور و تأسیسات 3ماشینآالت 3آهنآالت در
قراردادهای سوله سازی که تهیه آن در اختیار واگذارندگان کار است 3پارچه در قراردادهای دوخت ودوز3آسفالت در
قراردادهای جادهسازی و خیابانها و محوطه 3موکت و کفپوش و کابینت در صورتیكه توسط واگذارنده تهیه و بصورت رایگان
به پیمانكار تحویل شود بعنوان مصالح واگذاری تلقی نشده و قیمت آنها به کل کارکرد اضافه نمیگردد.
 :6در مواردیكه موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید قسمتی از عملیات بصورت مكانیكی (با
وسائل و ماشینآالت مكانیكی متعلق به پیمانكار)و قسمتی بصورت دستی انجام گیرد3دراین حالت حقبیمه کارکرد
بخش(درصد) مكانیكی به مأخذ هفت درصد و حقبیمه کارکرد بخش (درصد) دستی به مأخذ پانزده درصد باضافه  1/9آن
بابت حقبیمه بیكاری محاسبه میگردد.
 :6در مواردیكه وسائل و ابزار مكانیكی توسط واگذارنده کار تهیه و بدون دریافت کرایه (بصورت رایگان) در اختیار
پیمانكار قرار میگیرد 3دراین حالت عملیات دستمزدی محسوب و حقبیمه آن کالً با مأخذ پانزده درصد باضافه  1/9بابت
بیمه بیكاری محاسبه خواهد شد.
 :5در مواردیكه پیمانكار اصلی بخشی از عملیات پروژه را با انعقاد قراردادبه پیمانكاران فرعی واگذار نماید حقبیمه
قراردادهای پیمانكاران فرعی نیز با توجه به تعهدات طرفین مندرج در متن پیمان طبق ضوابط محاسبه و وصول و درصورت
ارائه مفاصاحساب پیمانكاران فرعی و به هنگام احتساب حقبیمه پیمانكار اصلی معادل کارکرد پیمانكاران فرعی که
مفاصاحساب دریافت داشته اند از کارکرد پیمانكار اصلی کسر میگردد.
 :2آندسته از نهادها و سازمانها و وزارتخانه هائیكه کارکنان آن مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تأمین اجتماعی
میباشند در صورتیكه با انعقاد قرارداد با سایر موسسات 3وزارتخانه و سازمانها اقدام به انجام کار بصورت پیمانكاری نمایند3
چنانچه موضوع قرارداد توسط پرسنل رسمی آنها که مشمول قانون حمایتی خاص میباشد انجام گرفته و لیست و حقبیمه
پرسنل روزمزد وغیررسمی شاغل در اجرای پیمان را به سازمان تسلیم و پرداخت نماینده چنانچه فاقد بدهی به سازمان
باشند 3مفاصاحساب قرارداد آنها صادر خواهد شد 3بدیهی است واگذارنده کار ملزم به رعایت ماده  32قانون تأمین اجتماعی
در مورد این گروه از پیمانكاران خواهد بود.

بخش سوم :حاالت خاص قراردادهای غیرعمرانی

الف) برابر ماده  90قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  1399/2/1تبصره ای به
شرح زیر به ماده  32قانون تامین اجتماعی مصوب  1369/9/3و اصالحات بعدی آن الحاق گردید.
" مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یافنی مهندسی ثابت
می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود ،براساس فهرست ارسالی و بازرسی
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کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصا حساب
این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند".
لذا در اجرای ماده قانونی فوق توجه واحدهای اجرایی را به رعایت نكات ذیل جلب می نماید:
 - 1تعاریف :
-1-1کارگاه ثابت :کارگاه متعلق به پیمانكار که منحصراً به منظور اجرای عملیات موضوع پیمان تأسیس نگردیده،
دارای ماهیت دائمی بوده به نحوی که در آن یک فعالیت اقتصادی به صورت مستمر با بهره گیری از نیروی انسانی و وسایل
مادی برای ارائه خدمات به مراجعان انجام می شود.
-1-2کارگاه صنعتی و خدمات تولیدی یافنی مهندسی ثابت :کارگاه ثابتی که دارای مجوز فعالیت صنعتی و خدمات
تولیدی یا فنی مهندسی از مراجع ذیصالح بوده و پیمانكار با استفاده از امكانات موجود و افراد شاغل در محل همان کارگاه
نسبت به اجرای عملیات موضوع قرارداد منعقده با واگذارندگان کار اقدام می نماید.
تذکر :1محل های تحویلی کارفرما به پیمانكار و محل های متعلق به پیمانكار که به منظور ساخت تجهیزات یاقطعات و ...صرفاً برای دوره زمانی اجرای موضوع عملیات به صورت موقت ایجاد و پس از خاتمه قرارداد برچیده ،جمع آوری و
تعطیل می گردد ،حكم کارگاه ثابت را ندارند.
تذکر :2کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می بایست از زمان انعقاد قرارداد ضمن دارابودن مجوز فعا لیت معتبر از مراجع ذیصالح ،دارای فعالیت مرتبط و منطبق با موضوع عملیات پیمان و پرونده کارگاهی فعال
در واحد اجرایی سازمان باشند.
-2وظایف واگذارندگان کار ،پیمانکاران و سازمان :
 -2-1درخصوص قراردادهای مشمول قانون مذکور ،واگذارندگان کار مكلف می باشند برابر مفاد ماده  32قانون
تامین اجتماعی ،نسخه ای کامل از قرارداد منعقده را همزمان با انعقاد آن منضم به گواهی اجرای عملیات موضوع پیمان در
محل کارگاه ثابت پیمانكار به واحد اجرایی سازمان که کارگاه در حوزه عمل آن واقع است ارسال نمایند.
 -2-2پیمانكاران مكلف می باشند همزم ان با انعقاد پیمان ضمن ارسال نسخه ای کامل از قرارداد منعقده و گواهی
اجرای عملیات موضوع پیمان در محل کارگاه ثابت ،نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه افراد شاغل در کارگاه به
شعبه مربوطه وفق مقررات اقدام نمایند.
 -2-3با توجه به نشانی محل کارگاه ثابت پیمانكار  ،قراردادهای مشمول قانون مذکور در شعبه مربوط به کارگاه
فوق متمرکز شده و ضمن تخصیص ردیف پیمان ذیل شماره کارگاهی ثابت و تشكیل پرونده پیمانكاری مجزا ،مفاصاحساب
هر قرارداد به تفكیک از همان شعبه صادر میگردد .واحدهای اجرایی مكلف می باشند در صورت ارائه قرارداد در دوره اجرای
عملیات و با در نظر گرفتن فعالیت عمده و عملی کارگاه و مجوز فعالیت معتبر ،جهت احراز انجام عملیات موضوع قرارداد در
کارگاه ثابت و نیز امكان اجرای کل عملیات پیمان در محل مذکور (ظرفیت کارگاه ،امكانات موجود ،کارکنان شاغل و)...
نسبت به انجام بازرسی کارگاهی اقدام نموده و در صورت عدم احراز ،مراتب را در اسرع وقت به پیمانكار ابالغ نمایند.
 -2-9چنانچه با توجه به موضوع و نحوه اجرای قرارداد ،بخشی از عملیات موضوع پیمان توسط پیمانكار در خارج از
کارگاه ثابت انجام گیرد ،الزم است پس از تفكیک کارکرد عملیات های انجام شده در داخل و خارج از کارگاه ثابت توسط
واگذارنده کار ،حق بیمه متعلقه به عملیات اجرایی بخش خارج از کارگاه برابر مصوبه مورخ  1350/1/29شورایعالی تامین
اجتماعی محاسبه و مطالبه گردد.
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-3نحوه مطالبه حق بیمه و صدور مفاصاحساب:
-3-1اشخاص حقوقی
در مورد اشخاص حقوقی که دارای دفاتر و اسناد قانونی مورد تائید سازمان می باشند ،حق بیمه قراردادهای
پیمانكاری آنان طبق لیست و بازرسی انجام شده از دفاتر قانونی وصول و مفاصا حساب قراردادها بدون اعمال ضریب با رعایت
مفاد ماده  32قانون صادر می گردد.
واحدهای اجرایی مكلف می باشند انجام بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانكاران را در اولویت قرارداده و بمنظور
مساعدت بیشتر در زمینه صدور مفاصا حساب قرارداد پیش از انجام بازرسی از دفاتر قانونی ،الزم است در صورت تكمیل و
ارائه فرم تعهد نامه پیوست توسط پیمانكار ،نسبت به صدور مفاصا حساب قرارداد با رعایت موارد ذیل برابر مقررات اقدام
نمایند:
 )3-1-1چنانچه پیمانكار طبق محتویات پرونده مطالباتی کارگاهی فاقد هرگونه بدهی قطعی باشد ،صدور
مفاصاحساب قرارداد بالمانع خواهد بود.
 )3-1-2در مواردی که پیمانكار طبق پرونده مطالباتی کارگاه دارای بدهی قطعی بوده و تمكن پرداخت بدهی
بصورت یكجا رانداشته باشد ،چنانچه نسبت به پرداخت بدهی کارگاه در دوره قرارداد اقدام نموده و مانده بدهی را تقسیط
نماید ،صدور مفاصاحساب قرارداد بالمانع می باشد.
 -3-2اشخاص حقیقی
 )3-2-1چنانچه پیمانكاران حقیقی دارای کارگاه ثابت نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان خود
وفق مقررات اقدام نموده و از محل کارگاه بازرسی بعمل آمده و طبق پرونده مطالباتی کارگاه فاقد هر گونه بدهی قطعی
باشند ،صدور مفاصاحساب قرارداد آنها بالمانع خواهد بود.

ب ـ قراردادهاي خرید و فروش
1و قراردادهای خرید و فروش اجناس 3مواد و تجهیزات که نیاز به انجام کار اضافی نباشد و موضوع قرارداد منحصراً
خرید یا فروش باشد مشمول کسر حقبیمه نخواهد بود.
2و در مواردیكه پیمانكار دارای کارگاه تولیدی 3صنعتی و فنی (اعم از حقیقی و حقوقی) قراردادساخت و فروش
(ساخت در کارگاه وی انجام میشود) همراه با حمل و نصب اجرا نماید 3میزان کارکرد ساخت یا فروش و حمل و نصب به
تفكیک توسط واگذارنده کار مشخص گردد 3در اینصورت حمل و نصب طبق مصوبه مورخ  50/1/29حقبیمه محاسبه خواهد
شد 3ضمناً چنانچه واگذارندگان کار میزان کارکرد حمل و نصب را مشخص ننمایندحقبیمه نسبت به کل کارکرد اعم از
ساخت یا فروش و حمل و نصب کالً طبق مصوبه مذکور محاسبه و وصول خواهد شد.

درخصوص قراردادهای فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTو کالً قراردادهای انفورماتیكی با توجه به گسترش
فعالیتهای ذکر شده مقرر میدارد:
 - 1نحوه شناسایی قراردادهای فوق 3قراردادهای مورد بحث با یكی از موضوعات زیر انجام میشود:
 تولید 3مونتاژ3اجاره3فروش3آزمایش3تعمیر3نگهداری3پشتیبانی 3خدمات پس از فروش سخت افزارها و تجهیزات شبكه
ها 3وبگاه ها و نرم افزارها و  * ...طراحی  3نصب  3پیاده سازی 3راهاندازی 3پشتیبانی آموزش شبكه ها و پایگاههای
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اطالع رسانی اینترنت ( 3)...3WAN3LANفضاهای رایانهای ( )SITEو به هنگام سازی اطالعات موجود در وب
گاهها*ارائه مشاوره و انجام نظارت بر طراحی و اجرای شبكهها 3فضاهای رایانهای3خرید3تحویل گیری و نگهداری
سخت افزارها*تهیه طرحهای جامع فناوری اطالعات3طرحهای توجیهی (فنی -اقتصادی)کسب و کار3شناخت
3طراحی3تدوین3بهینهسازی و اصالح روشها 3سیستمها و ساختارهای سازمانی
شناخت 3تحلیل 3طراحی 3ساخت و مستندسازی سیستم های نرم افزاری کاربرد تجاری و کاربرد خاص و نصب و
راه اندازی آموزش و پیاده سازی پشتیبانی سیستمها و روشهای دستی و سیستمهای نرمافزاری*تولید و ارائه
پشتیبانی در زمینههای مختلف نرمافزاری 3راهبری و عملیاتی سیستمها 3سایتها 3بانكهای اطالعاتی  3سیستمهای
عامل و نرم افزاری پایه (شامل شناخت وضع موجود  3تجزیه و تحلیل  3طراحی  3برنامه نویسی  3فروش پیاده سازی
 3نصب  3آزمایش  3پشتیبانی و آموزش آنها ) * ارائه مشاوره و انجام نظارت بر طراحی خرید و اجرای طرحهای
سخت افزار3نرمافزار 3انتخاب پیمانكار  3انتخاب محصوالت نرم افزاری و سخت افزاری و تحویل گیری محصوالت و
ارائه خدمات * RFPارائه خدمات رایانهای شامل اجاره سخت افزار  3نرم افزار  3فضاهای رایانه ای  3تولید محتوای
الكترونیكی * مشاوره خدمات خرید 3نصب و راه اندازی و برنامه ریزی جهت آموزش نیروی انسانی و ارائه خدمات
فنی در این زمینه *تأمین و ارائه خدمات  internet jspو آموزش در زمینه مختلف فناوری اطالعات*جمعآوری و
پاالیش و تغذیه اطالعات -ارائه خدمات مرتبط با اطالعات ( )Data Entryورود به اصالح  3پردازش  3بازسازی
ویرایش و دادهآمایی
- 2نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهاي فناوري اطالعات و ارتباطات
درصورتیكه پیمانكار مربوطه دارای شخصیت حقوقی باشد طبق بند «الف» این بخش عمل میگردد .

احتساب حق بیمه قراردادهای مزبور به ترتیب ذیل خواهد بود
 - 1قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی
 - 1- 1در مواردیكه قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاهها یا مراکز علمی و یا موسسات وابسته به آنها بعنوان پیمانكار
یا مجری قرارداد منعقد میشود  3چنانچه دانشگاه یا مراکز مذکور وابسته به وزارتخانه ها باشد و طبق پروندهای که
نزد سازمان دارند بدهكار نبوده و یا اصوالً کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی نباشند 3بدون محاسبه و مطالبه
وجهی بابت حقبیمه قرارداد مفاصاحساب مربوطه صادر میگردد.
 - 2- 1در مواردیكه موسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاهها یا سایر مراکز علمی دولتی دارای شخصیت
حقوقی مستقل باشند و همچنین در موسسات تحقیقاتی و پژوهشی بخش خصوصی که دارای دفاتر قانونی
میباشند و آن را جهت حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند 3دفاتر قانونی مبنای محاسبه و وصول حق بیمه
پیمانهای منعقده میباشد به این ترتیب چنانچه طبق بازرسی از دفاتر قانونی فاقد بدهی باشند و یا آنرا پرداخت
نمایند صدور مفاصاحساب قراردادهای آنها بالمانع خواهد بود .
 - 3- 1در مواردیكه قرارداد تحقیق و پژوهش با شخص حقیقی (یک نفر و یا چند نفر بصورت دستجمعی)منعقد و کار
موضوع قرارداد توسط خود شخص و یا اشخاص حقیقی به عنوان مجری در حین کار انجام میشود3چون شرایط
مربوط به ماده  32قانون تأمین اجتماعی حاصل نمیگردد3مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود.
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چنانچه موسسات حسابرسی لیست و حق بیمه کارکنان خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت نمایند و دارای
دفاتر قانونی باشند و آن را جهت انجام حسابرسی در اختیار سازمان قراردهند حق بیمه قراردادهائی که بعنوان پیمانكار یا
مجری منعقد می نمایند براساس بازرسی از دفاتر قانونی آنها محاسبه و پس از وصول مفاصاحساب قراردادهای آنان صادر
میگردد.

و چنانچه باتوجه به نوع عملیات قرارداد مأخذ (درصد) حقبیمه موضوعمصوبه مورخ  50/1/29شورایعالی تأمین اجتماعی
بهنگام کسر و پرداخت حقبیمه از صورتوضعیتها یا صورتحساب پیمانكار یا مهندسین مشاور توسط واگذارندگان کار
رعایت نشده و به جای کسر و پرداخت حقبیمه متعلقه به مأخذ  16درصد ،با مأخذ  5درصد پرداخت شده باشد ،همچنین
در مواردی که مأخذ پرداخت حقبیمه رعایت شده لیكن حقبیمه مستند به لیستهای ارسالی پیمانكار بیش از حقبیمه
براساس مأخذ مصوبه مذکور باشد ،در اینصورت در پایان کار و بهنگام صدور مفاصاحساب قرارداد مابهالتفاوت حقبیمه
محاسبه و از پیمانكار مطالبه و وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر میشود.
و چنانچه پیمانكار بابت ماه یا ماههایی خارج از دورة اجرای قرارداد (قبل از شروع و یا بعد از خاتمة قرارداد) لیست ارسال
نماید ،از دریافت آن خودداری و چنانچه قبالً لیست دریافت شده باشد جزء قرارداد محسوب نشده و طبق مقررات با
پیمانكار برخورد خواهد شد.

در اینگونه قراردادها نیز معادل  50درصد از ناخالص کارکرد بعنوان کارکرد مكانیكی محسوب و حقبیمه آن با مأخذ هفت
درصد و معادل  30درصد باقیمانده با عنوان کارکرد غیرمكانیكی حق بیمه آن به مأخذ  16درصد محاسبه باضافه بیمه
بیكاری متعلقه محاسبه و وصول میگردد.
بخش چهارم :سایر موارد مرتبط پیمانهای ذکر شده

1و درخصوص قراردادهای مشمول ماده  32قانون تأمین اجتماعی که صدور مفاصاحساب مربوط به آنها منوط به انجام
بازرسی از دفاتر قانونی پیمانكار می باشد ،چنانچه با توجه به امكانات و اولویتهای تعیین شده امكان انجام بازرسی از دفاتر
قانونی پیمانكار در مدت زمان محدود وجود نداشته و پیمانكار تعجیل در اخذ مفاصاحساب داشته باشد ،در این حالت
درصورتیكه پیمانكار لیست کارکنان خود را ارسال و طبق محتویات پروندة مطالباتی فاقد بدهی باشد و فرم تعهدنامه تهیه
شده (موجود در شعبه) را تكمیل نموده و به امضاء مدیرعامل و مهر شرکت ممهور و آن را به شعبه ارائه نماید در اینصورت
صدور مفاصاحساب قرارداد بالمانع خواهد بود ،بدیهی است در این حالت چنانچه بهنگام مراجعه بازرسان دفاتر قانونی از
ارائه دفاتر و مدارک خودداری نماید میبایستی حقبیمه قرارداد طبق مصوبه مورخ  50/1/29شورایعالی تأمین اجتماعی
محاسبه و مطالبه گردد.
2و با توجه به اینكه طبق ماده  9تصویبنامه مورخ  50/1/29حقبیمه قراردادهائی که بصورت مكانیكی انجام میگیرد به
مأخذ  5د رصد تعیین شده است ،لذا در مورد قراردادهای مهندسین مشاور مشمول مصوبه مذکور درصورتیكه اثبات شود
(ازجمله با تأیید کارفرما) که درصدی از کار بصورت مكانیكی انجام شده است و کارهایی را که بصورت مكانیكی انجام شده
است و ابزار مكانیكی را که کار با آنها انجام شده را ت عیین و اعالم نماید در اینصورت محاسبه حقبیمه آن قسمت از کارکرد
که بصورت مكانیكی انجام گردیده است به مأخذ  5درصد و مابقی به مأخذ  16درصد محاسبه و وصول شود.
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3و در مورد قراردادهای پیمانكاری منعقده با اشخاص حقیقی (طرحهای غیرعمرانی) که انجام کار بصورت دستمزدی
می باشد و شخص پیمانكار طبق گواهی واگذارنده کار شخصاً در اجرای عملیات قرارداد عمالً اشتغال به کار داشته باشد ،در
این حالت پس از محاسبه حقبیمه پیمان طبق مصوبه مورخ  50/1/29میبایستی معادل حقبیمه دستمزد مشمول کسر
حقبیمه شخص پیمانكار در دوره اجرای قرارداد از میزان حق بیمه پیمان محاسبه شده کسر و مابقی مطالبه و وصول و
سپس مفاصاحساب صادر گردد .دستمزدپیمانكار طبقماده 2مصوبهمذکور توسط اداره کل درآمد حقبیمه تعیین خواهدشد.
 9و در مورد قراردادهای حسابرسی در مواردی که قرارداد با یكی از اعضاء هیأت مدیره یا مدیرعامل مؤسسات حسابرسی
منعقد می گردد چنانچه مبالغ دریافتی بابت کارکرد قرارداد در دفاتر قانونی مؤسسه حسابرسی ثبت شده باشد به منزلة این
است که کار موضوع قرارداد توسط کارکنان مؤسسه حسابرسی انجام گرفته است و در اینصورت احتساب حقبیمه اینگونه
پیمانها طبق بازرسی از دفاتر قانونی موسسه حسابرسی مربوطه با رعایت بند یک این بخش بالمانع میباشد.
6و با توجه به ماده  2مصوبه مورخ  50/1/29شورایعالی تأمین اجتماعی و بند  2ماده  1مصوبه مذکور در مورد قرارداد
تنظیفات ساختمانهای اداری ،تجاری ،بیمارستانها ،مراکز آموزشی و  ...نگهداری تأسیسات و محوطة آنها با توجه به اینكه
قسمتی از مبالغ پرداختی به پیمانكاران بابت تأمین ابزار و ماشینآالت برای نظافت و رفت و روب و نگهداری تأسیسات
میباشد ،الزم است معادل  26درصد ناخالص کارکرد قرارداد مكانیكی و  56درصد باقیمانده دستمزدی (غیرمكانیكی)
منظور و حقبیمه مربوطه بر این مبنا به ترتیب با مأخذ  5درصد و  16درصد محاسبه و وصول گردد.
6و قراردادهای حمل و نقل ریلی:
نظر به اینكه طبق بررسیهای بعمل آمده درخصوص قراردادهای حمل و نقل ریلی ،پیمانكاران مربوطه  60الی  20درصد از
مبلغ کارکرد قرارداد منعقده با واگذارندگان کار را بابت استفاده از امكانات ریلی و نیروی کششی به راهآهن جمهوری
اسالمی ایران پرداخت می نمایند لذا باید نسبت به ناخالص کارکرد قراردادهای مذکور پس از کسر سهم راهآهن بابت
خدمات ارائه شده (با تأیید راهآهن) حقبیمه و بیمه بیكاری به مأخذ  5درصد سهم پیمانكار محاسبه و وصول و
مفاصاحساب نسبت به کل کارکرد قرارداد صادر گردد.
5و قراردادهای مشاوره مدیریت:
 )5-1قراردادهایی بعنوان قرارداد مشاوره مدیریت شناخته میشوند که شرکت مجری قرارداد (پیمانكار) در اداره
ثبت شرکتها جهت انجام خدمات مدیریت به ثبت رسیده و عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران بوده و قرارداد آنها نیز در
ارتباط با موضوعات زیر باشد :مدیریت پروژه ،مدیریت برنامهریزی ،مدیریت تولید ،مدیریت نیروی انسانی ،مدیریت کیفیت و
بهره وری ،مدیریت نگهداری و تعمیرات ،مدیریت مالی ،مدیریت بازرگانی ،مدیریت اطالعات ،آمار و انفورماتیک ،مدیریت
انرژی ،مدیریت زیست محیطی و مدیریت شهری.
 )5-2نحوه محاسبه حقبیمه قراردادهای مشاوره مدیریت که شرایط بند  10-1فوق را دارند به ترتیب زیر میباشد:
در مواردی که شرک مشاور مدیریت دارای دفاتر و اسناد قانونی باشد ،در اینصورت میباید از محاسبه و مطالبة حقبیمه
قرارداد آنها براساس مأخذ مندرج در مصوبه مورخ  50/1/29شورایعالی تأمین اجتماعی خودداری و با وصول حقبیمه
براساس گزارش بازرسی از دفاتر قانونی آنها مفاصاحساب قرارداد صادر گردد.
در مواردی که شرکت مشاور مدیریت فاقد دفاتر قانونی بوده و یا از ارائه دفاتر قانونی خودداری نماید ،حقبیمه قرارداد طبق
ماده دوم مصوبة مورخ  50/1/29به مأخذ  16درصد محاسبه و مطالبه گردد.
فصل سوم :نحوه محاسبه جرائم حقبیمه قراردادهای پیمانكاری

با توجه به ماده  11قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و چگونگی واریز حقبیمه در
قراردادهای مشمول ماده ” “32مقرر میگردد جرائم تأخیر تأدیه و عدم ارسال لیست پیمانكاران بشرح ذیل محاسبه و مطالبه
گردد:
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1ـ جریمه عدم ارسال لیست:
وفق بخشنامه  21جدید درآمد محاسبه می گردد.
2ـ جریمة تأخیر پرداخت حقبیمه:
 )2-1در قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی و همچنین قراردادهای غیرعمرانی که حقبیمه توسط واگذارنده کار
از هرصورت وضعیت یا صورتحساب پیمانكار و مشاورکسر و به حساب سازمان واریز میگردد یا پیمانكار لیست ارسال و
حقبیمه لیستهای ارسالی را نیز پرداخت مینماید پس از محاسبه حقبیمه وفق مقررات مربوطه درصورت وجود مانده بدهی
بابت اصل حقبیمه و بیمه بیكاری در محاسبه اولیه جریمهای بابت تأخیر تأدیه محاسبه نمیگردد .پس از ابالغ مانده بدهی
به پیمانكار ،چنانچه ظرف  30روز از تاریخ ابالغ آن را پرداخت ننماید مشمول جریمة تأخیر تأدیه میگردد .به این ترتیب که
اگر تاریخ خاتمة قرارداد یا تحویل موقت قبل از  22/5/1باشد جریمة تأخیر تأدیه طبق قانون مصوب  53/6/9نسبت به کل
مانده بدهی و اگر تاریخ خاتمة عملیات یا تحویل موقت از  22/5/1به بعد باشد طبق ماده  11قانون نوسازی صنایع برای هر
ماه تأخیر به میزان  2درصد محاسبه میگردد.
 )2-2در مورد قراردادهای غیرعمرانی که حقبیمه ای توسط واگذارنده کار و یا پیمانكار به ترتیب مندرج در بند -1
 2به سازمان پرداخت نشده است در محاسبة اولیه جریمة تأخیر تأدیه برای مدت یكسال محاسبه و مطالبه میگردد .به این
ترتیب که اگر تاریخ تحویل موقت یا خاتمة قرارداد قبل از  22/5/1باشد برمبنای کل حقبیمه قرارداد جریمه تأخیر تأدیه به
مأخذ مندرج در قانون مصوبه  53/6/9مجلس شورای اسالمی  %22 ،%15 ،%12 ،%5و چنانچه از  22/5/1به بعد باشد طبق
ماده  11قانون نوسازی صنایع به مأخذ  2درصد در هر ماه پس از گذشت  30روز از تاریخ تحویل موقت یا خاتمة کار و
حداکثر برای  12ماه محاسبه و از کارفرما مطالبه میگردد .چنانچه پیمانكار ظرف  30روز از تاریخ ابالغ بدهی آن را پرداخت
نكند در مورد بدهیهایی که تاریخ تحویل موقت یا خاتمة قرارداد قبل از 22/5/1میباشد جریمة تأخیر برمبنای کل بدهی
(اصل حقبیمه و بیمه بیكاری) طبق قانون مصوب  53/6/9و در مورد بدهیهایی که تاریخ تحویل موقت یا خاتمة قرارداد از
 22/5/1به بعد باشد طبق ماده  11قانون نوسازی صنایع و ماهانه به مأخذ  2درصد تعلق میگیرد.

فصل پنجم :وظایف واگذارندگان کار ،پیمانكاران و سازمان تأمین اجتماعی

بخش اول :وظایف کارفرمایان در قبال سازمان تأمین اجتماعی
 1و پیمانكاران را موظف نمایند که پرسنل شاغل در اجرای پیمانها را نزد سازمان بیمه نمایند و صورت مزد و حقوق
و حقبیمه آنان را برابر مواد  22و  39قانون تأمین اجتماعی در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت نمایند.
2و همزمان با ابالغ قرارداد به پیمانكاران یک نسخه از آن را به سازمان ارسال نمایند.
3و در مورد قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی (موضوع مصوبات  129و  193شورایعالی تأمین اجتماعی)
طبق بخشنامه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در مورد قراردادهای اجرایی (پیمانكاری) معادل  1/6درصد از
صورتوضعیت پیمانكار کسر و  6درصد از محل اعتبار طرح (جمعاً  6/6درصد) و در مورد قراردادهای مهندسین مشاور
معادل  3/6درصد از صورتحساب مشاور  12درصد ازمحل اعتبارطرح (جمعاً  16/6درصد) تأمین و به هنگام پرداخت هریکاز
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صورت وضعیتهای پیمانكار و یا صورتحسابهای مهندسین مشاور به حساب سازمان واریز و در خاتمة قرارداد تسویه حساب با
پیمانكار و مهندسین مشاور را منوط به ارائه مفاصاحساب صادره از سازمان بنمایند.
9و درمورد قراردادهای غیرمشمول طرحهای عمرانی ،حقبیمه مربوطه را با توجه به نوع عملیات قرارداد و
تعهداتکارفرما و پیمانكار حسبمورد طبقبخشهایدوم وسوم ازفصلدوم ازصورتوضعیت پیمانكار کسر و به حساب سازمان
واریز نمایند.
6و درمواردیكه طبق بند ” “9عمل نمایند بایستی  6درصد هر صورت وضعیت یا صورتحساب پرداختی به
پیمانكاران و مه ندسین مشاور را کسر و نگهداری و پرداخت مبالغ مكسوره و آخرین قسط آنان را موکول به صدور
مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی نمایند.
 6و در خاتمه کار اطالعات مورد نیاز شامل میزان کل ناخالص کارکرد ،تاریخ خاتمه و  ...را به سازمان تأمین
اجتماعی اعالم و پیمانكاران را جهت اخذ مفاصاحساب به سازمان راهنمایی نمایند.
5و در اجرای تبصرة الحاقی به ماده  32قانون تأمین اجتماعی چنانچه یكسال از پایان یا تعلیق و یا فسخ
قراردادهای پیمانكاری بگذرد و پیمانكاران اقدام به ارائه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی به واگذارندگانکار ننمایند ،با
اعالم میزان بدهی پیمانكار از سوی سازمان واگذارندگان موظف میباشند حداکثر ظرف  26روز از تاریخ ابالغ بدهی
پیمانكاران را تا میزان  6درصد موضوع ماده  32و آخرین قسط به حساب سازمان واریز نمایند.
2و درصورت عدم رعایت مراتب اشاره شده در بندهای فوق مسئولیت پرداخت حقبیمه مقرر و متفرعات آن بعهده
واگذارندگان کار خواهد بود.
9و در قراردادهای عمرانی موضوع مصوبات  129و  193شورایعالی تأمین اجتماعی با توجه به توافق صورتگرفته
فیمابین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان مدیریت برنامهریزی کشور مسئولیت پرداخت کل حقبیمه مقرر برمبنای مأخذ
مصوب ( 6/6درصد و  16/6درصد) به عهده واگذارندگان کار میباشد که بایستی بهنگام پرداخت هر صورت وضعیت یا
صورتحساب پیمانكاران و مهندسین مشاور کسر و به حساب سازمان واریز نمایند.

بخش دوم :وظایف پیمانکاران در قبال سازمان تأمین اجتماعی
1و ارائه یک نسخه از قرارداد منعقده با کارفرمایان به شعبة تأمین اجتماعی محل اجرای قرارداد.
 2و ارسال صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در اجرای قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی که حقبیمه
مربوطه توسط واگذارندگان کار پرداخت میگردد .بصورت ماهانه و حداکثر تا پایان ماه بعد به سازمان.
3و ارسال صورت مزد و حقوق و پرداخت حقبیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیرمشمول ضوابط طرحهای
عمرانی بصورت ماهانه و حداکثر تا پایان ماه بعد به سازمان.
9و پرداخت مانده حق بیمه پیمان که در پایان هر قرارداد و پس از مشخص شدن میزان کارکرد قرارداد توسط
سازمان محاسبه و به پیمانكار ابالغ میگردد.
6و رعایت ماده  32قانون تأمین اجتماعی در مورد پیمانكاران دست دوم و ارسال یک نسخه از قرارداد منعقده با
آنها به سازمان تأمین اجتماعی و اعالم اطالعات مربوطه پس از خاتمة عملیات پیمان آنها.
6و اخذ مفاصاحساب ماده  32قانون تأمین اجتماعی جهت هریک از قراردادهای مورد اجرا.
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 5و پیمانكار حق ندارد جهت افرادی که در اجرای پیمان شاغلی نیستند تحت عنوان پیمان لیست ارسال نمایند و
چنانچه طبق بررسیهائی که بعمل میآید این موضوع اثبات گردد طبق ماده  95قانون با پیمانكار برخورد و سوابق افراد نیز
حذف میگردد.
بخش سوم :تکالیف سازمان تأمین اجتماعی
1و اطالعرسانی قانون و مقررات و ضوابط جدید و مصوب از طریق نشریات و رسانههای عمومی به منظور آگاهی
کارفرمایان و پیمانكاران و مهندسین مشاور.
 2و تشكیل پرونده جهت هریک از قراردادهای پیمانكاری و دریاف ت صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در اجرای
آن که توسط پیمانكاران مربوطه در مهلت مقرر ارسال میگردد و ارائه خدمات قانونی به بیمهشدگان مربوطه.
3و دریافت حق بیمه قرارداد و پیگیری درخصوص وصول مانده بدهی مربوط به لیستهای ارسالی در مورد
قراردادهای غیرمشمول طرحهای عمرانی در حین انجام پیمان.
9و بررسی پروندههای پیمان به محض پایان یافتن مدت و زمان اجرای پیمان و اخذ اطالعات مورد نیاز جهت
محاسبه حقبیمه قرارداد از کارفرما (واگذارنده کار و پیمانكار) با انجام مكاتبه با آنها و پیگیری تا اخذ پاسخ.
6و محاسبه بدهی پیمانكار بابت حق بیمه پیمان و متفرعات آن به محض تكمیل اطالعات مورد نیاز و تهیه
صورتحساب بدهی و ابالغ آن به پیمانكار و واگذارنده کار ،بدیهی است در مواردی که واگذارنده کار از ارائه اطالعات الزم به
سازمان خودداری نماید حقبیمه متعلقه طبق اطالعات موجود در قرارداد اولیه و سایر اطالعات و محتویات موجود در پرونده
محاسبه و مطالبه میگردد.
6و پیگیری و وصول بدهی پس از قطعیت ،طبق ماده  60قانون تأمین اجتماعی.
5و رسیدگی به اعتراض پیمانكار در رابطه با حقبیمه پیمان درصورت اعتراض مدیون برابر مواد  92و  93قانون
تأمین اجتماعی.
2و صدور مفاصاحساب قرارداد به محض پرداخت حقبیمه توسط پیمانكار و یا واگذارنده کار.
9و اجرای تبصره الحاقی به ماده  32قانون تأمین اجتماعی و وصول مطالبات سازمان از محل  6درصد موضوع ماده
مذکور و سایر مطالبات پیمانكار از واگذارنده کار درصورتیكه پیمانكار پس از قعطیت بدهی ترتیب پرداخت بدهی را ندهد.
فصل ششم :پیگیری وصول مطالبات

با عنایت به اینكه ارائه خدمات و تعهدات قانونی مستلزم تأمین منابع مورد نیاز بوده و در این راستا وصول بهنگام
مطالبات سازمان بابت حقبیمه از پیمانكاران هم از نظر مالی و منابع سازمان و هم به لحاظ اینكه پس از خاتمة عملیات
قرارداد و گذشت مدت کوتاهی احتمال عدم امكان دسترسی به پیمانكار جهت وصول مطالبات افزایش مییابد و این امر
باعث می گردد تمام یا قسمتی از مطالبات سازمان قابل وصول از واگذارندهکار نباشد ،رعایت موارد ذیل در مورد قراردادهای
پیمانكاری را تأکید مینماید:
1و پرونده های پیمانكاری بطور مستمر و در فاصلة زمانی کوتاه مورد بررسی قرار گرفته و به ترتیب زیر عمل گردد:
 )1-1با پایان یافتن مدت زمان اجرای هر پیمان سریعاً نسبت به اخذ اطالعات مورد نیاز جهت محاسبه حقبیمه
قرارداد از کارفرما (واگذارنده کار و پیمانكار) اقدام گردد.
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 )1-2به محض کامل شدن اطالعات مورد نیاز (شامل مبلغ کل کارکرد ،تاریخ شروع و خاتمة عملیات و  )...حقبیمه
مربوطه با توجه به شرایط قرارداد و ضوابط و مقررات مندرج در این بخشنامه محاسبه و به پیمانكار و کارفرما ابالغ و
درصور ت اعتراض پیمانكار به بدهی اعالم شده موضوع سریعاً در هیأتهای تشخیص مطالبات رسیدگی و رأی مقتضی صادر و
به هرصورت پس از قطعیت بدهی اقدامات قانونی جهت وصول آن از پیمانكار و از محل  6درصد و آخرین قسط وی نزد
کارفرما اقدام نمایند.
 )1-3در مورد پروندههای پیمانهایی که طبق زمان پیشبینی شده در قرارداد خاتمه یافته ولیكن اطالعات مورد نیاز
از سوی کارفرما (واگذارنده کار) ارسال نگردیده ،الزم است سریعاً با واگذارنده کار مكاتبه و با تعیین مهلت یكماهه و ابالغ
نامه اطالعات اخذ و درصورت عدم همكاری حقبیمه پیمان برابر اطالعات مضبوط در پرونده و پیمان محاسبه و اقدامات
مطالباتی برابر مقررات پیگری گردد.
 )1-9در مورد بدهی مستند به لیست پرونده های پیمانكاری و مهندسین با رعایت مقررات و صدور اخطاریه
پیگیری میگردد.
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اجرائيات:
قسمت عملیاتی:

و مسئول اجرائیات همه روزه با مراجعه به منوی اجرائیات اخطاریههائی که توسط واحد درآمد (گزینة شماره )9
مطلع و نسبت به تأیید و چاپ اجرائیه مربوطه اقدام و بعد از امضاء توسط مسئول شعبه به منظور صدور و ابالغ اجرائیه
های مربوطه به امور اداری ارسال میگردد.
و در صورتی که کارفرما (مدیون) بیش از یک نفر باشند برای هریک اجرائیه مجزا صادر و ابالغ میگردد.
و اجرائیه ابالغ شده (تسلیم کارفرما) که دارای تاریخ و مشخصات الزمه میباشد به اجرا تحویل و سپس توسط واحد
اجرائیات در سیستم ثبت میشود.
اقدامات مطالباتی :

واحد های اجرائیات در راستای وصول معوقه سازمان از مدیونین می بایست وفق مفاد آئین نامه اجرائی ماده 60قانون تامین
اجتماعی ،بخشنامه های 29و 29/2جدید درآمد اقدام نمایند.
آئین نامه اجرائی ماده  07قانون(فایل پیوست)
بخشنامه 11
الف :قواعد کلی بازداشت اموال

 -1واحدهای اجرایی مكلفند پس از صدور اجرائیه ظرف یک هفته نسبت به ابالغ اجرائیه به کارفرما اقدام نمایند مسئولیت
عدم رعایت این حكم با رئیس واحد اجرائیات شعبه مربوطه می باشد.
 -2به محض ابالغ اجرائیه به بدهكار ،وفق ماده  12آئین نامه اجرایی ماده 60ق.ت.ا مدیون مكلف به ادای دین ظرف مهلت
یک ماه از تاریخ ابالغ به یكی از روشهای ذیل می باشد:
* پرداخت نقدی بدهی
* تقسیط بدهی وفق مفاد ماده  99آئین نامه اجرایی ماده  60ق.ت.ا
* معرفی مالی که اوالً امكان وصول طلب از آن مقدور باشد ثانیاً متناسب با میزان بدهی باشد ثالثاً تعلق این مال به بدهكار
محرز باشد.
* معرفی مال غیر توسط بدهكار ،وکالتاً از جانب مالک در صورت داللت صریح وکالتنامه رسمی بر این امر ،بالمانع است .در
اینصورت پس از بازداشت مال ،موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را نماید.
 -3پس از انقضاء مهلت مذکور چنانچه مدیون اقدامی در راستای پرداخت بدهی خود انجام ندهد واحد اجرا مكلف است
نسبت به بازداشت اموال بالمعارض مدیون به میزان مبلغ مندرج در اجرائیه به عالوه  30درصد آن اقدام نماید.
 -9اجرا میتواندوفق ماده  13آئین نامه اجرایی ماده  60ق.ت .ا پس از ابالغ اجرائیه بنا به شرایط از جمله احتمال مخفی
کردن اموال توسط بدهكار ،تع دد طلبكاران  ،ورشكستگی و سایر موارد در صورت لزوم ،قبل از مهلت یكماه معادل مبلغ
اجرائیه به عالوه %30مازاد آن را بازداشت نماید.
 -6چنانچه مال مورد بازداشت از جمله اموال منقول یا غیر منقول غیر قابل تجزیه باشد و بیش از میزان بدهی به عالوه %30
مازاد ،ارزش داشته باشد ،تمام آن مال بازداشت خواهد شد.
 -6چنانچه مال بازداشت شده بین چند نفر مشاع باشد ،فرض بر تساوی سهم هریک از شرکاست مگر اینكه خالف آن ثابت
شود.
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 -5پس از ابالغ بازداشتنامه به صاحب مال ،نقل و انتقال آن از طرف بدهكار ممنوع است.
 -2بدهكار میتواند درصور ت بازداشت مال منقول یا غیرمنقول ،اموال بازداشت شده را با اطالع اجرا بفروشد یا رهن دهد به
شرط اینكه قبل از آن یا در حین وقوع معامله کل بدهی اجرا و هزینهها را پرداخت نماید.
*تذکر :1فروش مال بازداشت شده توسط مدیون به شرح فوق می بایست متناسب با قیمت ارزیابی انجام شده باشد.
*تذکر  :2واحد اجرا پس از وصول مطالبات از محل فروش مال بازداشتی توسط مدیون به شرح فوق ،می تواند نسبت به رفع
بازداشت و صدور گواهی بالمانع بودن معامله اقدام نماید.
 -9وفق ماده  93آئین نامه اجرایی ماده .60ق.ت 1.بازداشت وجوه زیر ممنوع است :
الف -بیش از یک چهارم حقوق یا مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی.
ب -بیش از یک چهارم حقوق یا دستمزد شاغلین معیل .
پ-بیش از یک سوم حقوق یا دستمزد شاغلین مجرد.
ت -هزینه سفر و فوق العاده ماموریت کارکنان دولت و موسسات و شرکتهای دولتی .
ث -حقوق کارکنان نیروهای مسلح که در جنگ هستند.
تبصره :درمورد این ماده پس از ابالغ بازداشت نامه ،اداره یا موسسه متبوعه بدهكار مكلف است در کسر و ارسال مبلغ
بازداشت شده به اجرا به طوریكه تقاضا شده است اقدام نماید و اال مسئول خواهد بود (مراتب در بازداشت نامه باید قید
شود).
وو در صور تی که سازمان مربوط از پذیرش درخواست بازداشت حقوق امتناع نماید واحد اجرا وفق ماده  39آیین نامه اجرایی
ماده  60نسبت به صدور اجرائیه علیه دستگاه مربوطه و بازداشت اموال وی معادل وجوهی که می بایست از حقوق کارمند
کسر می نمود اقدام نماید.
 -10مطابق نظریه شماره  2315/5مورخ  1322/10/5اداره کل حقوقی قوه قضائیه مقررات مربوط به مستثنیات دین در
مورد بازداشت اموال اشخاص حقوقی قابل اعمال نمی باشد.
 -11به استناد ماده  69آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و طرزرسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی مصوب
 1325/6/11بازداشت سرقفلی مقدور است لكن مزایده آن جایز نیست.
 -12به استناد ماده  133آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و طرزرسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی مصوب
1325/6/11کتب و رساالت ومقاالت خطی صاحب اثر قابل بازداشت نمیباشد مگر با رضایت وی .
 -13پس ا ز بازداشت مال اعم از منقول و غیر منقول ،اجرا مكلف است مال مورد نظر را برابر شرایط ارزیابی مندرج در فصل
سوم این بخشنامه ارزیابی نماید .
 -19در خصوص ضمانت نامه هایی که پیمانكاران نزد کارفرمایان به عنوان تضمین می سپارند الزم به ذکر است با توجه به
اینكه ،ای ن نوع ضمانت به منزله تعهد بانک در مقابل کارفرما برای پرداخت دیون احتمالی پیمانكار می باشد در نتیجه وجه
نقد یا طلب حال محسوب نمی شود تا قابل توقیف باشد لیكن پشتوانه صدور این نوع ضمانت نامه ها در بانک های
عامل( مانند وجه نقد سپرده شده نزد بانک و یا وثائق ملكی تضمین صدور ضمانت نامه) در اجرای مواد  36الی  90آیین نامه
اجرایی با لحاظ حق تقدم بانک ،قابل توقیف است در این صورت چنانچه ضمانت نامه توسط کارفرما ضبط یا تمدید نشده
باشد ،عملیات اجرایی جهت وصول مطالبات از محل مذکور با رعایت مفاد این بخشنامه از طریق ابالغ بازداشت نامه به بانک
قابل وصول می باشد.
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 -16واحد اجرائیات می بایست در زمان بازداشت اموال منقول و یا غیرمنقول مدیون ،میزان دقیق بدهی به تفكیک اعم از
حق بیمه ،بیمه بیكاری ،جرائم  ،نیم عشر ،حق حراج،خسارت ماده  66و ( 90حسب مورد) و گزارش مختصری از اقدامات
انجام شده درخصوص وصول مطالبات از کارفرمای حقیقی یا حقوقی را تهیه و ضمیمه پرونده اجرائیات نماید.
 -16سهام شرکت متعلق به سهامداران شرکت بوده و ارتباطی به شرکت ندارد و از اینرو امكان بازداشت سهام بابت دیون
شرکت وجود ندارد .لیكن سرمایه شرکت از طریق اداره ثبت شرکت (یا اداره ثبت اسناد) قابل بازداشت می باشد .واحدهای
اجرایی توجه نمایند در نگارش بازداشت نامه موضوع سرمایه شرکت را مطرح نمایند و از آنجایی که غالباً سرمایه ثبت شده
شرکتها ،مبالغ قابل توجهی نبوده و مشكالت عملی در راستای وصول این سرمایه وجود دارد به هیچ عنوان به مسأله
بازداشت سرمایه شرکت اکتفاء ننموده و مكلفند نسبت به بازداشت سایر اموال مدیون اقدام نمایند .الزم به ذکر است در
مواردی که اشخاص حقیقی یا حقوقی مدیون ،در شرکتها یا موسسات سهامدار باشند امكان بازداشت سهام آنها از طریق
اداره ثبت شرکتها (اداره ثبت اسناد و امالک) و متعاقباً فروش آن از طریق مزایده یا عرضه در بورس امكان پذیر است .در این
موارد جهت جلوگیری از نقل و انتقال سهام ،بازداشت سهام سهامداران می بایست به صورت مكتوب به شرکت مربوط جهت
ثبت در دفاتر ابالغ گردد.
برای شناسایی آدرس جدید اشخاص حقوقی و یا جستجوی این اشخاص میتوان ازدو آدرس ذیل استفاده نمود:
آدرس اینترنتی روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران :

www.rooznamehrasmi.ir
www.ilenc.ir

آدرس اینترنتی سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور:

 -15مطابق قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی کارفرما (مالک) مكلف به پرداخت حق بیمه متعلقه می باشد و
مراجع صدور پروانه (شهرداری ها) صرفاً در صورت احراز هرگونه تخلف مسئول جبران خسارات وارده می باشند و تكلیفی به
پرداخت حق بیمه ندارند لذا واحدهای اجرایی مكلفند ضمن شناسایی کارگاه های مشمول نسبت به وصول حق بیمه
کارگران ساختمانی از مالكان واحدهای مزبور اقدام نمایند به نحوی که مبلغ بدهی به صورت اخطاریه از سیستم اخذ شده و
پس از طی موعد قانونی  92ساعت از تاریخ ابالغ ،در صورت عدم پرداخت جهت صدور اجرائیه اقدام نمایند بدیهی است
مبالغ مندرج در کلیه احكام صادره از سوی شعب از کارفرما (مالک واحد ساختمانی) قابل وصول می باشد و در صورت عدم
پرداخت از سوی مالک اقدامات اجرایی وفق ماده  60قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه مربوطه در جهت توقیف پالک ثبتی
همان ملک یا سایر اموال وی امكان پذیر می باشد و ضرورتی به تقدیم دادخواست و مراجعه به مراجع قضایی وجود ندارد.
ب :نحوه بازداشت اموال منقول و غیرمنقول

 -1عدم حضور بدهكار مانع از بازداشت اموال او نخواهد بود و هرگاه محلی که مال در آن موجود است بسته یوا قفول باشود و
بدهكار یا کسان او از بازکردن آن امتناع نمایند باید با حضور نماینده دادسرا ،یا شهربانی و یا ژاندارمری و یا دهبان محول بواز
شده و اموال او بازداشت گردد.
 -2اموال منقول میبایست قبل از بازداشت صورت برداری شده و در برگههوای صوورتمجلس میوزان ،جونس ،انودازه و کلیوه
مشخصات آنها درج گردد در مواردی کوه بودهكار و یوا نماینوده دادسورا و موأمورین نیوروی انتظوامی حضوور داشوته باشوند
صورتمجلس بازداشت به امضاء آنها می رسد.
 -3بازداشت اموال ضایع شدنی ممنوع است  .اموال ضایع شدنی (نظیر میوه جوات ،سوبزیجات ،حیوانوات و غیوره) کوه بورای
استیفای طلب در صورت ضرورت معرفی می شوند را میبایست بدون صدور آگهی وبه تدریجی کوه بوه دسوت میایود فووراً از
طریق مزایده حضوری (فروش در بازارهای تخصصی یا محلی و از طریق دعوت عمومی شفاهی) به فروش رسانند.
 -9بازداشت اموال منقول که در تصرف غیر میباشد و متصرف ادعای مالكیت دارد ،ممنوع میباشد.
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 -6در صورتی که اجرا بخواهد قسمتی از اموال بدهكار را بازداشت نمایند و مدیون یا کسان او غایب باشند باید از بقیه اموالی
که توقیف نشده است صورت جامعی با قید کلیه مشخصات تهیه نمایند.
 -6در بازداشت اموال غیر منقول باید قبل از بازداشت ،مشخصات مال غیر منقول در برگههای بازداشت ناموه بوه طوور کامول
قید گردد ،به طوریكه تاریخ و مفاد اجرائیه که به موجب آن بازداشتنامه صادر میگردد و محل مال غیر منقول و شماره پالک
ثبتی و یا مشخصات ملكی درج گردد و سپس واحد اجرائیات مكلف است فوراً مراتب بازداشوت را بوه بودهكار و ثبوت محول
اطالع دهد.
*تذکر :با توجه به اینكه فروش اموالی که سازمان بعنوان بازداشت کننده دوم به بعد می باشود عموالً دشووار اسوت ،چنانچوه
حسب اعالم اداره ثبت ،بازداشت سازمان بعد از بازداشت سایر طلبكاران باشد واحد اجرا موظف است عالوه بر موال بازداشوتی
مال بالمعارض دیگری را از مدیون بازداشت نماید.
 -5بازداشت اموال غیرمنقول که به نام بدهكار ثبت شده و در تصورف غیور اسوت بالموانع اسوت و ادعوای متصورف مسوموع
نمیباشد.
 -2بازداشت اموال غیر منقول که به نام بدهكار ثبت نشده و در تصرف غیر است و بدهكار مدعی مالكیت آن میباشود ،موادام
که حكم قطعی از مراجع قضایی صادر نشده است ممنوع میباشد.
 -9بازداشت اموال غیرمنقول سبب بازداشت منافع آن نخواهد شد مگر اینكه از ابتدا توسط اجرا در بازداشت باشد.
 -10چنانچه ملک مورد بازداشت ثبت نشده باشد وفق ماده  95آئین نامه اجرایی ماده  60ق.ت .ا رفتار خواهد شد.
 -11در زمان بازداشت مال غیرمنقول واحد اجرائیات می بایست مشخصوات کامول ملوک موورد بازداشوت از قبیول :مسواحت،
موقعیت ،کاربری ،عرصه و اعیانی ،پالک ثبتی ،آدرس ،نوع سند ،نام مالک یا مالكین ،نحوه تصرف ملک ،اسوامی و میوزان طلوب
طلبكاران مقدم و همچنین تهیه تصویری از اسناد موجود مالكیت ملک را تهیه نماید.
ج :نحوه اجرای مواد  83لغایت  17آئین نامه اجرایی ماده  07قانون تأمین اجتماعی

 -1هرگاه معلوم شود که وجه نقد یا اموال منقول دیگری از بدهكار نزد اشخاص ثالث موی باشود ،مراتوب توقیوف آن کتبواً بوه
شخص ثالث ابالغ و رسید دریافت می شود و جریان امر کتباً به بدهكار نیز اعالم خواهد شد.
 -2ابالغ بازداشت نامه شخص ثالث را ملزم می نماید که وجه یا اموال بازداشت شده را به صواحب آن ندهود و اال اجورا معوادل
وجه نقد یا قیمت اموال را از او وصول خواهد کرد (این نكته در بازداشت نامه باید قید شود).
 -3هرگاه مال بازداشت شده در نزد شخص ثالث ،وجه نقد یا طلب حال باشد ،شخص مزبور بایدآن را فوراً در قبال اخوذ رسوید
به مأمور اجرا تأدیه نماید ،کارشناسان اجرائیات می بایست به هنگام مراجعه به بانكهای عامل بوه عنووان شوخص ثالوث و ارائوه
بازداشت نامه با درج کلیه مشخصات کارفرما ،اعالم میزان دقیق بودهیهای موورد نظور ،درخواسوت بازداشوت وجووه منودرج در
حساب یا وجوهی که در آینده واریز می شود را نموده و می بایست فوراً میزان بودهی منودرج در بازداشوت ناموه را از حسواب
مذکوربرداشت نمایند و برداشت را به بعد موکول ننمایند .در غیراینصورت خود مسئول جبران خسارات وارده به سوازمان موی
باشند.
چنانچه موجودی حساب کمتر از میزان بدهی کارفرما باشد ،بوه میوزان موجوود از حسواب برداشوت نمووده و منتظور تكمیول
موجودی نباشند.
 -9هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال بدهكار نزد او بازداشت شده است از تأدیه آن خودداری نمایود بازداشوت امووال او
پس از صدور اجرائیه علیه ایشان مطابق مقررات این آیین نامه به عمل خواهد آمد.
 -6در اجرای دادنامه شماره  236مورخ  91/11/9در ارتباط با ماده  90آئین نامه اجرایی مواده  60قوانون توأمین اجتمواعی،
نحوه اجرای ماده  90آئین نامه مذکور با لحاظ دادنامه هیأت عمومی به شرح ذیل میباشد:
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 -6-1چنانچه شخص ثالث ظرف ده روز پس از ابالغ بازداشت نامه مذکور،منكر وجود تمام یا قسمتی از مال مدیون نزد خوود
باشد و مراتب را به اطالع واحد اجرا برساند واحد اجرا موظف است عملیات اجرایی را علیه ایشوان متوقوف و در صوورتی کوه
اجرا دالیل محكمه پسند مبنی بر وجود ما ل مدیون نزد شخص ثالث در اختیار داشوته باشود مراتوب را جهوت طورح دعووی
حقوقی به واحد حقوقی اداره کل ارجاع نماید .تشخیص طرح دعوی با توجه به اسناد و مدارک موجود حسوب نظور رئویس و
کارشناس ارشد حقوقی استان می باشد.
 -6-2چنانچه انكار شخص ثالث پس از انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابالغ بازداشت نامه صورت گیرد  ،عملیات اجرایی متوقف
و پس از رفع بازداشت از مال توقیف شده ،حسب قسمت اخیر بند فوق اقدام خواهد شد .بدیهی اسوت در صوورتی کوه اعوالم
شخص ثالث پس از خاتمه عملیات اجرایی (برداشت وجه از حساب بانكی یا فروش مال منقوول توقیوف شوده) صوورت گیورد
شخص ثالث جهت اثبات ادعای خود به مراجع قضایی ارشاد گردد.
د :موارد رفع بازداشت اموال

 -1در ماده  26آئین نامه اجرایی ماده .60ق.ت 1.آمده است ":هرگاه نسبت به مال منقول یا وجه نقد بازداشت شده ،شوخص
ثالث اظهار حقی نماید چنانچه اظهار حق مستند به سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد به دستور
اجرا از وجه یا مال منقول رفع بازداشت شود "...
 -2رفع توقيف از اموال اعم از منقول وغير منقول يا رفع انسداد حساب ،صرفا در موارد ذيل امکان پذير ميباشد:

 پرداخت نقدی کل بدهی توسط کارفرما. آرای صادره از سوی مقامات قضائی  ،دیوان عدالت اداری و ...که به تایید واحد حقوقی استان رسیده باشد. تقسیط بدهی با اخذ وثیقه ملكی یا ضمانت نامه بانكی از کارفرما وفق ماده  99آئین نامه اجرایی ماده  60ق.ت.ا. -سایر موارد مذکور در آئین نامه ماده  60قانون با تائید اداره کل درآمد حق بیمه .

فصل دوم  :نگهداری اموال منقول بازداشت شده
 -1شعبه مكلف است در صورت بازداشت اموال منقول ،مال را در محلی که با هماهنگی اداره کل استان مربوط تهیوه مویشوود
نگهداری نماید .در صورتی که جابجایی اموال بازداشت شده مستلزم صرف هزینه قابل توجه بوده و یوا امكوان جابجوایی فوراهم
نباشد واحد اجرا مكلف است از بین کارکنان سازمان و یا سایر اشخاص مورد وثوق (حسب تشوخیص رئویس شوعبه) ،فوردی را
بعنوان امین اموال منصوب نماید.
 -2چنانچه واحد اجرائیات بخواهد مال بازداشت شده را از محلی که اموال دیگر بدهكار در آنجاسوت ،خوارج نمایود و بودهكار
غایب باشد میبایستی با حضور نماینده دادسرا یا نیروی انتظامی محل و با تهیه فهرستی از سایر اموال مدیون اقدام نماید.
 -3چنانچه فردی به غیر از کارکنان سازمان حافظ اموال توقیف شده باشد ،حق الحفاظه متناسب بوا کرایوه محلوی اسوت کوه
برای حفظ اموال بازداشت شده الزم است و اگر مكان متعلق به فرد حافظ باشد ،میزان حق الحفاظه را اجرا بوا همواهنگی اداره
کل استان تعیین مینماید.
 -9چنانچه اموال بازداشت شده دارای منافع باشد ،حافظ اموال مسئول منافع آن نیز خواهد بود.
 -6مأمور اجرا رونوشت صورت اموال بازداشت شده را به حافظ اموال داده قبض رسید می گیرد و به تقاضای بودهكار رونوشوت
گواهی شده از صورت اموال را به او می دهد.
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 -6در صورتی که حافظ اموال توقیف شده (غیر از کارکنان سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی که مجواز بوه مطالبوه حوق
الحفاظه نیستند) مطالبه حق الحفاظه نماید میزان آن را اجرا معادل با میزان کرایه محلی که برای حفظ اموال بازداشوت شوده
الزم است تعیین خواهد کرد اگر چه آن محل متعلق به خود حافظ باشد .میزان حق الحفاظه را اجرا تعیین خواهد نمود.
 -5هرگاه حافظ از تسلیم اموال مورد حفاظت امتناع و یا نسبت به آن تعودی و تفوریط نمایود معوادل آن از امووال شخصوی او
استیفا خواهد شد.
 -2هرگاه اموال بازداشت شده منافعی داشته باشد حافظ اموال مزبور مسئول منافع آن نیز می باشد.
 -9مأمور اجرا نمی تواند اموال بازداشت شده را با اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه سوم از طبقه دوم بسپارد .در مواردی که
اشخاص معتبر و امین برای حفظ اموال توقیف شده حاضر نشوند اموال بازداشت شده به محلی کوه اجورا تعیوین خواهود کورد
ارسال و توسط اشخاصی که از طرف اجرا تعیین می شود محافظت خواهد شد.
 -10هرگاه اموال منقول توقیف شده در جای محفوظ و معینی باشد مأمور اجرا مدخل آنها را بسته و مهر و مووم موی نمایود و
هرگاه اشیاء در جای محفوظ و معین نباشد به هر کدام از اشیاء ،کاغذی الصاق کرده و مهر می نمایود .بودهكار نیوز موی توانود
پهلوی مهر مأمور اجرا مهر نماید.
 -11هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیای بازداشت شده شود از قبیل فورش و پارچوه هوای پشومی و غیوره،
اشیای مذکور را باید جدا کرده و طوری بازداشت نمایند که بتوان از آنها سرکشی و مراقبت نمود.
* تبصره دستورالعمل مربوط به نحوه تهیه و تعیین محل های نگهداری اموال منقول توسط معاونوت هوای اداری موالی و فنوی
درآمد ظرف شش ماه از تاریخ این بخشنامه تهیه خواهد شد.

فصل سوم  :نحوه ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول

در ماده  15آئین نامه اجرایی ماده  60ق.ت.ا آمده است" :مامور اجرا در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیواب سوازمان توامین
اجتماعی همراه خود خواهد داشت  "...حال به منظوراجرای صحیح این ماده و رفع شبهات موجود در تعیین و انتصواب ارزیواب
و نحوه ارزیابی الزم است موارد زیر رعایت شود:
الف :ارزیابی اموال غیرمنقول:

 -1به منظور ارزیابی مال غیرمنقول گروهی متشكل از معاون بیمه ای(در صورتیكه شعبه فاقود ردیوف موذکور باشود هریوک از
مسئوالن واحدها بنا به نظر رئیس شعبه ) ،مسئولین اجرائیات و بازرسی شعبه از محل ملک مورد نظر در ساعات اداری بازدیود
و نسبت به ارزیابی و قیمت گذاری ملک مورد نظر با اکثریت آراء اقدام نموده و مراتب را مكتوب و بادرج تواریخ ،امضواء و مهور
شعبه در پرونده اجرایی ضبط نمایند( .مسئولیت صحت ارزیابی با اعضاء گروه می باشد)
 -2چنانچه قیمت پیشنهادی بیش از ده میلیارد ریال برآورد گردد شعبه مكلف است مراتب را به اداره کول اسوتان اعوالم و در
صورت تائید کتبی اقدامات انجام شده توسط اداره کل مربوطه نسبت به بازداشت ملک مزبور وفق مقررات اقدام نماید.
 -3پس از تهیه گزارش ارزیابی ،واحد اجرا موظف است حداکثر ظرف یک هفته قیمت مال مورد بازداشت را به صورت مكتووب
به کارفرمای حقیقی یا حقوقی ابالغ نماید در برگه ابالغیه می بایست این نكات قید گردد:
اوالً :چنانچه کارفرما به نتیجه ارزیابی اعتراض داشته باشد می تواند وفق ماده  66آئوین ناموه اجرایوی مواده  60قوانون توأمین
اجتماعی درخواست ارزیابی مجدد توسط کارشناس رسمی دادگستری نماید.
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ثانیاً :کارفرما در صورت تمایل به اعتراض ،می بایست مبلغی را به صورت علی الحساب بعنووان هزینوه کارشناسوی بوه حسواب
سپرده شعبه واریز نماید .این مبلغ با توجه به قیمت مال ارزیوابی شوده و تعرفوه هزینوه کارشناسوی منتشوره از سووی کوانون
کارشناسان که از سوی اداره کل درآمد ابالغ می شود محاسبه می گردد.
ثالثاً :کارفرما در صورت اعتراض می بایست ظرف پنج روز از تاریخ ابالغ الیحه اعتراضیه به همراه فیش بانكی را تحویول واحود
اجرائیات شعبه دهد.
این نكته نیز تصریح گردد که چنانچه کارفرما پس از انقضاء مهلت مذکور به ارزیابی انجوام شوده اعتوراض نمایود و یوا تحویول
الیحه اعتراضیه بدون تسلیم فیش بانكی باشد یا فیش بانكی مربوط کمتر از میزان اعالموی سوازمان باشود بوه اعتوراض ایشوان
ترتیب اثر داده نمیشود.
 -9واحداج رائیات مكلف است به محض دریافت فیش پرداخت والیحه اعتراضویه ،از کارفرموا بورای جلسوه انتخواب کارشوناس
رسمی دادگستری دعوت بعمل آورد .انتخاب کارشناس به قید قرعه صورت میگیورد مگور اینكوه در انتخواب کارشوناس توافوق
صورت گیرد درصورتیكه کارفرما در این جلسه حضور نیابد ،واحد اجرائیات  ،کارشناس را به قید قرعه از بین سه نفر کارشوناس
رسمی دادگستری معرفی شده توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب می نماید.
تذکر :1چنانچه الیحه اعتراضیه و یا فیش پرداخت به واحد اجرائیات ظرف مهلت پنج روز از تواریخ ابوالغ تسولیم نگوردد (روز
ابالغ و اقدام داخل در پنج روز محاسبه نمی شود) و یا مبلغ پرداختی کارفرما بابت کارشناسوی کمتور از میوزان اعوالم شوده از
سوی شعبه باشد ،نتیجه ارزیابی اولیه قطعی و مبنای مزایده خواهد بود.
تذکر  :2چنانچه بعد از مهلت  6روز ،هزینه کارشناسی پرداخت شده باشد ،عیناً این مبلغ به کارفرما اعاده خواهد شد.
تذکر :3چنانچه هزینه کارشناسی که کارفرما پرداخت نموده از میزان دستمزد اعالمی بیشتر باشود ،اجورا مكلوف اسوت اضوافه
مبلغ دریافتی را به کارفرما اعاده نماید.
تذکر :9چنانچه بعداً مشخص شود میزان هزینه کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری بیش از مبلغ اولیه اعالم شده ازسووی
شعبه به کارفرما باشد ،پرداخت مابه التفاوت بر عهده کارفرمای مدیون میباشد.
 -6پس از قطعیت ارزیابی ،واحد اجرائیات موظف است حداکثر ظرف دو ماه نسبت به تعیین تاریخ مزایده و انتشار آگهی اقودام
نماید .هرگونه قصور در انجام این امر ظرف مهلت مقرر متوجه مسئولین واحد اجرائیات و روسای شعب مربوط بووده و مسوئول
جبران خسارات وارده به سازمان می باشند.
 -6تعرفه تعیین هزینه انجام کارشناسی پیوست می باشد که تا اعالم تغییرات آن از سوی اداره کل درآمد حق بیمه معتبر موی
باشد.
ب) ارزیابی اموال منقول:

 -1جهت قیمت گذاری اموال منقول در زمان بازداشت به استثنای تبصره ماده  62آیین ناموه اجرایوی ،واحود اجرائیوات شوعبه
میبایستی ازتعدادی صاحبان حرف مورد نظر که در زمینه خرید یا فروش اموال مربوطه اقدام مینمایند ،اسوتعالم بهوا نمووده و
قیمتهای اعالم شده در سربرگ واحد صنفی ،ضمیمه پرونده اجرائی شود و نهایتاً مستند به قیمتهای اعوالم شوده ،قیموت موال
مورد نظر به صورت مكتوب به کارفرمای مدیون اعالم گردد.
 -2در صورت اعتراض کارفرما به قیمت ارزیابی شده می تواند وفق ماده  66آئین ناموه اجرایوی مواده  60ق  .ت .ا در خواسوت
ارزیابی مجدد توسط کارشناس رسمی دادگستری نماید در اینصورت واحد اجرائیات با لحاظ قیمت ارزیوابی موال موورد نظور و
تعرفه هزینه کارشناسی مبلغی را بصورت علی الحساب تعیین و به کارفرمای معترض کتبا اعالم نماید تا نسبت به واریوز آن بوه
حساب سپرده شعبه ظرف مدت پنج روز اقدام و فیش مربوطه را تحویل شعبه دهد .بدیهی است رعایت تبصره ماده  15و مواده
 66قانون فوقالذکر الزامی است(.تعرفه هزینه کارشناسی منتشره از سوی کانون کارشناسان به پیوست میباشد ).
 -3اموال منقول که دارای نرخ ثابت از طرف دولت است نیاز به ارزیابی ندارد.
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* تذکر :مطابق تبصره  2ماده  101آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا ،چنانچه یک سال از تاریخ قطعیوت ارزیوابی
یا کارشناسی اموال منقول یا غیرمنقول گذشته باشد به درخواست هر یوک از طورفین توا قبول از انتشوار آگهوی مزایوده ،موال
بازداشتی مجدداً ارزیابی خواهد شد .ضروری است واحد اجرائیات در جریان عملیات اجرایی به گونوه ای عمول نمایدکوه مودت
اعتبار ارزیابی منقضی نگردد در غیر این صورت عملیات ارزیابی مجدد بایستی انجام شود.

فصل چهارم  :فروش اموال بازداشت شده

 -1پس از انجام مراحل ارزیابی و قطعیت آن ،آگهی مزایده در یكی از روزنامههای کثیور االنتشوار پرتیوراژ بوا همواهنگی مودیر
استان درج خواهد شد و در معابر و اماکن عمومی و محل اجرا نیز آگهی الصاق می گردد.آگهی مزایده سه مرتبه و با فاصوله 16
روز منتشر می گردد.
 -2در آگهی مزایده مال منقول ،مشخصات کامل مال بازداشت شده ،قیمت پایه آن ،محل و تواریخ شوروع و خوتم مزایوده قیود
میگردد.
 -3در آگهی مزایده مال غیر منقول ،نام مالک ،مشخصات ملک و حدود و محل آن ،وضعیت ملوک ماننوداجاره ،رهون و غیوره و
توجه به این امرکه به چه صورت واگذار خواهد شد ،نوع کاربری ،وضعیت بیمه مال ،وضعیت واگذاری ملک از نظر مشواع بوودن
ویا سایر موارد ،محل و تاریخ شروع و ختم مزایده ،میزان بدهی مربوط به قبوض آب ،برق ،تلفن و گاز اعوم از حوق انشوعاب یوا
حق اشتراک ،مصرف و مكالمه ،میزان بدهی مالیاتی ،میزان عوارض شهرداری قید میگردد.
 -9چنانچه میزان دقیق بدهیهای مورد نظر مشخص نشده باشد ذکر این نكته که کلیه این هزینههوا بور عهوده برنوده مزایوده
میباشد ،در آگهی مزایده الزامی است.
 -6استعالم میزان این بدهیها ازمبادی ذیربط بر عهده واحد اجرائیات میباشد.
 -6چنانچه آگهی مزایده فاقد یكی از نكات مندرج در مواد  61و  62آیین نامه اجرای ماده  60باشد آگهی مزایوده مویبایسوت
توسط واحد اجرائیات تجدید گردد.
 -5چنانچه مورد مزایده ،بیمه باشد جزو مشخصات مال مندرج در بند  3قید میگردد و چنانچه اجورا بعود از انتشوار آگهوی از
بیمه بودن مال مطلع گردد میبایستی در جلسه مزایده این امر را به اطالع خریداران برساند.
 -2در هنگام درج آگهی مزایده باید فاصله بین روز آخر آگهی و روز برگزاری مزایده درمورد اموال منقول کمتور از هفوت روز و
در مورد اموال غیر منقول کمتر از  19روز نباشد.
 -9چنانچه مشتری برای بازدید مراجعه نمود اجرا باید قبل از مزایده ،اموال مورد مزایده را به او ارائه دهد.
 -10تعیین محل اجرا مال مورد مزایده بر عهده واحد اجرائیات میباشد و در صورت نیاز میتواند این محل را تغییردهد.
 -11اجرا باید کلیه مراحل انجام مزایده را در دفتری ثبت و ضبط نماید.
-12حراج د ر حضور نماینده دادسرا و یا دادگاه عمومی محل و در صورت فقدان آنها نماینده بخشداری محل برگزار میشوود و
صورتمجلس به امضای ایشان خواهد رسید.
 -13بدهكار میتواند خود نیز در حراج شرکت نماید.
 -19مباشرین فروش ،کارمندان سازمان ،ارزیاب دادگستری ،نمایندگان دادسرا و یا نیروی انتظوامی مسوتقیم یوا غیور مسوتقیم
حق شرکت در حراج را ندارد.
 -16حق حراج در اموال منقول به میزان  3درصد کل قیمت مال و در اموال غیر منقول به میوزان  2در صود کول قیموت موال
خواهد بودکه به حساب پرسنلی واریز می گردد.
36

 -16هزینه آگهی ،دستمزد کارشناسی ،حق الحفاظه و حق حراج نسبت به اموال منقول و غیر منقول و سایر هزینههای قوانونی
بعهده بدهكار می باشد و به همراه اصل طلب وصول میشود .چنانچه در هر مورد بدهكار نتواند این هزینهها را پرداخوت کنود،
سازمان آنرا پرداخت می نماید در اینصورت پس از فروش مال یا وصول طلب به موجب همان اجرائیوه هزینوه هوا وصوول و بوه
حساب سازمان واریز میگردد.
 -15هرگاه برای مال در بازداشت چندین بستانكار وجود داشته باشد آنكه به نفع او ،بازداشوت در تواریخ مقودم صوورت گرفتوه
است نسبت به بقیه بستانكاران از مورد بازداشت ،حق تقدم دارد .ولی اگر همه بستانكاران در یک روز درخواست بازداشوت موال
بدهكار را نموده باشند پس از بازداشت ،مال مورد بازداشت توسط شعبه با رعایت تشریفات به مزایده گذاشته و پوس از فوروش
بین بستانكاران به نسبت طلب آنان تقسیم میشود.
 -12چنانچه مال بازداشت شده توسط سازمان دارای بستانكاران مقدم باشد و سازمان تمایل به مزایده مال موورد نظور داشوته
باشد می بایست اصل طلب بستانكاران مقدم و کلیه خسارات مربوطه را در صندوق دادگستری یا مراجع ثبت مربوطه پرداخوت
نموده و رفع بازداشت از این اموال را از مرجع توقیف کننده درخواست نماید و سپس برای مزایده اقدام نماید .در این خصووص
واحد اجرائیات موظف است گزارش پرونده به همراه صورت سایر امووال مودیون (در صوورت وجوود ) را جهوت اتخواذ تصومیم
درخصوص پرداخت طلب طلبكاران مقدم و برگزاری مزایده به اداره کل درآمد منعكس نمایند.
 -19چنانچه سازمان بستانكار مقدم باشد پس از مزایده و در صورت وجود مازاد طلب سازمان ،می بایسوتی از محول موازاد آن،
طلب دیگر بستانكاران را به ترتیب بازداشت به حساب دادگستری یا اداره ثبت (حسب مورد با توجه به شرح مندرج در استعالم
اداره ثبت) پرداخت نماید.
 -20چنانچه فروش در زمان ومكان مقرر در آگهی صورت نگیرد ،یا مانع حضور کسی بدون علت در حوراج شوده ،یوا بواالترین
قیمت پیشنهادی را رد نمایند ،یا مأمور دادسرا و یا جانشین وی در جلسوه حوراج نباشوند و یوا مباشورین فوروش و کارمنودان
سازمان در خرید شرکت کرده باشند فروش از درجه اعتبار ساقط است و باید آگهی مزایده تجدید شود.
-21کسی که در نتیجه دادن باالترین قیمت ،خریدار واقع شود باید تمام قیمت را نقداً و به ترتیب ذیل پرداخت نمایود در غیور
اینصورت به دیگری فروخته میشود.
 -22مزایده از قیمت ارزیابی یا کارشناسی قطعی شده در روز مقرر شروع شده و به باالترین قیمتی که پیشونهاد شوود فروختوه
می شود .خریدار موظف است قیمت معامله را به صورت نقد (واریز به حساب سازمان یا چوک تضومین شوده بوانكی) پرداخوت
نماید در این صورت صورتمجلس فروش شامل مشخصات مال مورد مزایده ،نام خریدار ،زموان و تواریخ مزایوده و مبلوغ معاملوه
تنظیم می گردد در صورتی که برنده اول مزایده نسبت به پرداخت قیمت معامله اقدام ننماید مال مورد مزایده به خریدار بعدی
فروخته و پس از دریافت قیمت مال مورد معامله ،صورتمجلس فروش به نام ایشان تنظیم می شود.
 -23وفق تبصره ماده  22آئین نامه اجرایی ماده  60ق .ت .ادر صورت انجام مزایده ،چنانچه بدهكار قبل از صدور سوند انتقوال،
کلیه ب دهی خود شامل حق بیمه ،خسارات و جرائم مربوط و هزینه های اجرایی را به حساب سازمان واریز نماید از صدور سوند
انتقال خودداری می شود (.مفاد این تبصره می بایست در برگه شرایط مزایده و صورتمجلس فروش درج شود) منظور از ترتیوب
پرداخت در تبصره مذکور ،پرداخت کلیه مطالبات سازمان به صورت نقدی می باشد.
 -29اموال منقول پس ازپرداخت نقدی قیمت معامله (کلیه مبالغ شامل بهای مال مورد مزایده و هزینههوای مقورر در قوانون)،
بالفاصله درجلسه مزایده تحویل برنده مزایده (خریدار) شده و یک نسخه از صورتمجلس مزایده به وی تسولیم مویشوود و اگور
سند انتقال اجرایی الزم باشد پیش نویس آن تهیه میشود .در مورد اموال منقول ثبت شده سازمان می تواند بور اسواس ناموه
شماره  39/1029مورخ  52/12/15اداره امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت راساً برای انتقال سند از طریق دفاتر اسناد رسمی
اقدام نماید ومسئولیت امضاء سند با مسئول حراج مربوطه خواهد بود.
 -26در مورد اموال غیر منقول پس از انجام مزایده بایستی ظرف  92ساعت واحد اجرائیوات  ،پرونوده را ضومیمه صوورتمجلس
فروش نموده و برای صدور سند انتقال به اداره کل استان ارسال نماید.
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 -26اداره کل استان گزارش مربوطه را به همراه سند مالكیت اموال منقول یا غیر منقول به دفتر امور حقوقی و دعاوی جهوت
بررسی احراز مالكیت و عدم وجود موانع انتقال ارسال واداره کل مذکور پس از تائید  ،مراتب را به اداره کول درآمود حوق بیموه
ارسال نمایند.
 -25دفتر امور حقوقی و دعاوی جهت تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی مراتب عدم مغایرت با قانون و صحت اقدامات انجوام
شده را به اداره کل استان مربوطه و اداره کل درآمد اعالم مینماید.
 -22پس از تنظیم صورتمجلس فروش مال غیر منقول واحد اجرا موظف اسوت از طریوق یكوی از دفواتر اسوناد رسومی محول
مقدمات تنظیم سند انتقال به نام خریدار را فراهم نماید و پس از آماده شدن پیش نویس سند انتقوال ،بوه بودهكار یوا صواحب
سند (در مواردی که مال غیرمدیون بازداشت شده است) اخطار نماید که ظرف مهلت  6روز جهوت امضواء اسوناد در دفترخانوه
حاضر شود در صورت استنكاف ،واحد اجرا می بایست طی نامه ای خطاب به اداره ثبت اسوناد محول درخواسوت نمایود کوه در
اجرای ماده  22آیین نامه اجرایی ماده  60قانون تأمین اجتماعی ،نماینده خود را جهت امضاء اسوناد بوه نماینودگی از صواحب
سند معرفی نماید در صورت بروز اشكال در معرفی نماینده واحد اجرا می بایست مراتب را به واحود حقووقی اداره کول یوادفتر
امور حقوقی سازمان منعكس نماید.
 -29پس از ثبت سند ،اداره کل استان ،میزان مطالبات وصول شده سازمان ازاین طریق را بوا صودوراعالمیه بسوتانكار در وجوه
شعبه ارسال می نماید.
 -30سازمان می تواند در صورتیكه برای مال بازداشتی در جلسه مورد مزایده خریداری پیدا نشود ،مال را بوا احتسواب میوزان
حق االجرا ،حق حراج ،هزینه آگهی به عنوان بدهی بدهكار به قیمتی که مزایده از آن شروع شده است ،وفق ماده  23آئین نامه
اجرایی ماده  60ق.ت.ا تملک نماید.
در این صورت اداره کل استان میبایستی مراتب را به اداره کل درآمدحق بیمه اعالم نماید اداره کل درآمد حقبیمه ابتدا موال
مذکور را از طریق کارشناس رسمی ارزیابی نموده و چنانچه مشخص شود قیمت ملک در مرحله اول بویش از ارزش واقعوی آن
ارزیابی شده است مطابق ارزیابی جدید و با رعایت تشوریفات مقورر در موواد  15و  66آیوین ناموه (ابوالغ نظریوه کارشناسوی)
دستورتجدید مزایده خواهد داد .چنانچه تفاوتی میان کارشناسی جدید با ارزیابی یا کارشناسی اولیه وجوود نداشوته باشود اداره
کل درآمد پس از اخذ نظر واحد حقوقی ،مدارک مربوطه را به استحضار مدیر عامل سازمان جهت کسب موافقت هیوات مودیره
(به استناد بند الف تبصره  2امور بیمه گری بودجه سال  ) 1392ارسال و پس از دریافت موافقت هیات مدیره مبنی بور انتقوال
ملک وفق ماده  23آئین نامه اجرایی ماده  60ق.ت.ا  ،مصوبه مزبور را جهت انتقال سند به نام سازمان به اداره کول حقووقی و
اداره کل استان ارسال نماید در این صورت واحد اجرا می بایست صورت مجلس فروش را به نام سازمان و با قیموت ارزیوابی یوا
کارشناسی قطعی شده تنظیم و وفق بند  30این فصل از بخشنامه عمل نماید .پوس از ثبوت سوند نسوبت بوه صودور اعالمیوه
بستانكار در وجه اداره کل استان اقدام نماید.
 -31اگر ارزش مال ،مازاد برمیزان مطالبات سازمان باشد ،سازمان مكلف به پرداخت الباقی مبلغ به بدهكار می باشد.
سازمان یا بدهكار می توانند ظرف یكماه از تاریخ مزایده مال دیگری را شناسایی و یا معرفی نمایند،در این حالت عملیات مزایده
صرفاً برای یک نوبت نسبت به مال جدید برگزار میگردد.
فصل پنجم  :نحوه وصول مطالبات معوق از وزارتخانه ها ،موسسات دولتی وشهرداریها

قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب : 30/3/20

ماده واحده « -وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشوور منظوور مویگوردد ،مكلفنود وجووه
مربوط به محكوم به دولتدر مورد احكام قطعی دادگاهها و اوراق الزماالجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجورای دادگاههوا و
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سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محلاعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سوالهای قبول منظوور در قوانون
بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امكان تأمین از محلهایقانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخوت
نمایند ،اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و امالک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز بهتوقیف امووال منقوول و غیور منقوول
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه الزم را جهت پرداخت محكوم به ندارند تا تصویب و ابالغ بودجوهیوک سوال و
نیم بعد از سال صدور حكم نخواهد بود.
ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمین در زمان مذکور معاف میباشد .چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسات یاد شوده بوا وجوود
تأمین اعتبار از پرداختمحكوم به استنكاف نموده اند ،مسئول یا مسئولین مستنكف و متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال
انفصال از خدمات دولتی محكوم خواهند شدو چنانچه متخلف به وسیله استنكاف سبب وارد شدن خسارت بر محكووملوه شوده
باشد ،ضامن خسارت وارده میباشد».
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب : 32/1/1

ماده واحده  :وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از اینكه در بانكها و یا در تصرف شهرداری و یا در نوزد
اشخاص ثالث و بصورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حكم قطعی قابل تأمین و توقیف و برداشوت نمویباشود.
شهرداریها مكلفند وجوه مربوط به محكوم به احكام قطعی صادره از دادگاهها و یوا اوراق اجرائوی ثبتوی یوا اجورای دادگاههوا و
مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صوورت عودم امكوان از بودجوه
سووووال آتووووی خووووود بوووودون احتسوووواب خسووووارت تووووأخیر تادیووووه بووووه محكوووووم لهووووم پرداخووووت نماینوووود.
در غیر اینصورت ذینفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین و یوا توقیوف یوا برداشوت
نماید .
تبصره :چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امكانات الزم از پرداخت دین خود استنكاف نموده است شهردار بمدت یكسال
از خدمت منفصل خواهد شد.
قانون اصالح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب  2832و الحاق دو تبصره به آن مصوب
: 38/0/10

مااادو واحاادو ا عبووارت « در بانكهووا و یووا» از مووتن موواده واحووده قووانون راجووع بووه منووع توقیووف اموووال منقووول و
غیرمنقووول متعلووق بووه شووهرداریهووا مصوووب  1361/2/19حووذف و تبصووره ذیوول آن بووه تبصووره ( )3اصووالح و تبصوورههووای
( )1و ( )2به شرح ذیل به آن الحاق میگردد:
تبصرو1ا بانكها و مؤسسوات اعتبواری پرداخوتکننوده تسوهیالت بوه شوهرداری هوا و سوازمانهای وابسوته بورای وصوول
مطالبات خود از محل وثایق تسهیالت پرداختی ،از شمول این ماده مستثنی میشوند.
تبصاارو2ااا شووهرداریهووا و سووازمانها و مؤسسووات و شوورکتهای وابسووته بووه آنهووا موویتواننوود بووه منظووور اسووتفاده از
تسهیالت بانكی ،سند امالک اختصاصی خود را به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند.
قووانون فوووق مشووتمل بوور موواده واحووده و دو تبصووره در جلسووه علنووی روز چهارشوونبه مووورخ بیسووت و هفووتم موورداد موواه
یكهووزار و سیصوود و هشووتاد و نووه مجلووس شووورای اسووالمی تصووویب و در توواریخ  1329/6/6بووه تأییوود شووورای نگهبووان
رسید.
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با توجه به عبارت «سایر مراجع قانونی دیگر» مندرج در متن «قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عودم توأمین و توقیوف
اموال دولتی» مصوب  66/2/16و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصووب ،61/2/19
از آنجایی که سازمان تأمین اجتماعی بعنوان یكی از مشمولین قانون موصوف ،به اسوتناد مواده  60قوانون توأمین اجتمواعی و
آییننامه اجرایی آن می تواند نسبت به صدور اجرائیه و وصول مطالبات خود از دستگاههای دولتی و شهرداریها اقدام نمایود در
نتیجه در زمان صدور اجرائیه و وصول مطالبات رعایت موارد ذیل ضروری میباشد:
 -1درخصوص دستگاههای مشمول قانون مذکور واحدهای اجرایی مكلفند به ضمیمه برگه اجرائیه و طی فرم شماره  6پیوسوت
به دستگاه مربوط اعالم ،تا بدهی های قطعی شده را از محل اعتبارات سال جاری دسوتگاه پرداخوت نماینود و در صوورت عودم
وجود اعتبا ر مراتب را با ذکر مستندات به سازمان اعالم گردد تا زمینه اجرای مفاد قانون مذکور در خصوص رعایوت مهلوت 12
ماه فراهم شود .در صورتی که دستگاههای مذکور تا پایان مهلت یكماهه مقرر در ماده  12آیین ناموه اجرایوی مواده  60قوانون،
عدم وجود اعتبار را به سازمان اعالم نمایند ،رعایت مهلت  12ماهه از تاریخ صدور اجرائیه ضروری است در غیر اینصورت شوعبه
نسبت به ادامه عملیات اجرایی اقدام خواهد کرد.
 -2درخصوص وصول مطالبات قطعی از شهرداری ها رعایت قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری هوا
مصوب  1361/2/19ضروری می باشد واحدهای اجرایی موظفند فرم شماره  6را به ضمیمه اجرائیه به شوهرداری ابوالغ نماینود
شهرداری ها موظفند از محل اعتبارات سال جاری مطالبات سازمان را پرداخت نمایند چنانچه مراجع مذکور توا قبول از انقضواء
مهلت یک ماهه در پاسخ به اجرائیه سازمان اعالم نمایند که از محل اعتبار جاری همان سال قادر به پرداخت مطالبات سوازمان
نمی باشند در این صورت پس از پایان همان سال و پس از شروع سال جدید امكان برداشت از اموال شهرداری هوا وجوود دارد.
توجه شود رعایت مهلت  12ماهه دستگاه های دولتی در مورد شهرداری ها ضرورت نداشته و حكوم فووق الوذکر صورفاً شوامل
شهرداری ها بوده و به شرکت ها و مؤسسات و سازمان ها ی وابسته به آن تسری نمی یابد %6( .و آخرین قسط پیمانكاران نوزد
شهرداری ها مشمول رعایت مهلت فوق نمی باشد)
 -3درخصوص شرکتهای دولتی(موضوع ماده  9قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  )26/5/2نیز با توجه بوه صوراحت مواده
واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت وعدم تامین وتوقیف اموال دولتی و اینكوه نوامی از شورکتهای دولتوی بورده نشوده
است ،اعطاء مهلت  12ماهه موضوعیت نداشته و بالفاصله بعد از قطعیت و ابالغ اجرائیه ،عملیات اجرایوی مویبایسوت پیگیوری
گردد.
 -9در خصوص آراء صادره از د یوان عدالت اداری و مراجع حل اختالف کار ،عالوه بر اجرای مفاد بند فوق ،رعایت مهلت  12ماه
از تاریخ صدور حكم قطعی دیوان یا مراجع حل اختالف کار و یا مراجع قضایی می باشد و تاریخ ابالغ اجرائیوه سوازمان در ایون

حالت مالک عمل نمیباشد.
با عنایت به اینكه درمتن قانون به لفظ ساير مراجع قانونی ديگر اشاره شده است لذا رعایت مهلت یكسال و نیم مقورر
در این قانون شامل آراء سایر مراجع قانونی دیگر غیر از دادگاهها نیز می شود.
 -6مقررات قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصووب  1366درخصووص اجورای احكوام
قطعی دادگاهها و یا سایر مراجع قانونی دیگر علیه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که درآمد و مخارج این وزارتخانوه در
بودجه کل کشور منظور می گردد الزم الرعایه است.
 -6بنا به دستور مقام معظم رهبری جمهوری اسالمی ایران به قوه قضائیه مبنی بر اینكه":هرگونه برداشت از حسوابهای بوانكی
نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل انجام گیرد"سازمان تامین اجتماعی موظف است در اجرای آئوین ناموه اجرایوی مواده 60
قانون تامین اجتماعی در خصوص بازداشت اموال نیروهای مسلح در راسوتای وصوول مطالبوات خوود بوا همواهنگی سوتاد کول
نیروهای مسلح اقدام نماید  .بدیهی است این دستور شامل شرکتها ونهادهای وابسته که دارای شخصویت مسوتقلی از نیروهوای
مسلح میباشند نبوده و سازمان میتواند اقدام الزم را جهت وصول مطالبات خود وفق مقررات انجام دهد.
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فصل ششم  :تفاوت نحوه وصول مطالبات وفق تبصره الحاقی به ماده  83ق.ت.ا با نحوه وصول وفق مواد 83
الی 17آئین نامه اجرایی ماده  07ق.ت.ا(شخص ثالث )

درصورت انجام کلیه اقدامات اجرایی علیه پیمانكار و اطمینان از عدم دسترسی به پیمانكار  ،واحود اجرائیوات میبایسوت وفوق
مقررات اقدامات قانونی را در راستای وصول مطالبات طبق ماده  32قانون تامین اجتماعی و تبصره الحواقی آن بعمول آورد و در
صورت انجام عملیات وصول از واگذارنده کار وفق تبصره الحاقی به ماده  32ق.ت.ا نیازی به طی موعود  10روزه مقورر در مواده
 90آئین نامه اجرائی ماده  60ق.ت.ا نمیباشد .علیایحال جهت شفافیت و تشریح موضوع موارد ذیل اعالم میگردد :
 -1وفق ماده  32ق.ت.ا در قراردادهای پیمانكاری  ،واگذارندگان کار مكلف بوه نگهوداری  %6بهوای کول کوار و آخورین قسوط
پیمانكار نزد خود تا ارائه مفاصا حساب سازمان میباشند.
 – 2آن دسته از قراردادهای پیمانكاری که مورد شناسایی قرار گرفته و میزان حق بیمه به پیمانكار اعالم و قطعوی شوده اسوت
مراتب مجدداً به پیمانكار ابالغ تا ظرف مهلت  20روز نسبت به پرداخت اقدام نماید .چنانچه پیمانكار علی رغم صدور اجرائیه از
پرداخت دیون خود استنكاف نماید مراتب به کارفرما ابالغ تا ظرف  26روز نسبت به پرداخت دیون پیمانكار از محل  6درصود و
قسط آخر پیمان اقدام نماید .در صورت استنكاف کارفرما از پرداخت بدهی مذکور واحد اجرائیات مكلف است نسبت بوه صودور
اجرائیه علیه واگذارنده کار و انجام اقدامات الزم در جهت توقیف اموال ایشان اقدام نماید.
 -3در خصوص آن دسته از قراردادهایی که مورد شناسایی قرار نگرفته و یک سال از تاریخ خاتمه ،تعلیق یوا فسوخ آن گذشوته
باشد کارفرما طبق تبصره الحاقی ماده  32قانون تأمین اجتماعی مكلف است حداکثر ظرف مهلت یكماه از تاریخ انقضواء مهلوت
مذکور ،فهرست مشخصات قراردادهای پیمانكاری را به سازمان اعالم نماید درصورتی که حق بیمه ایون قبیول قراردادهوا طبوق
قانون قطعی شده و پیمانكار علی رغم تشریفات قانونی از پرداخت حق بیمه خودداری نماید بدهی حق بیمه مجدداً به پیمانكوار
یا مهندسین مشاور ابالغ می شود تا ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ نسبت به پرداخت آن اقدام نماید و در صورت عدم پرداخوت
مراتب به کارفرما ابالغ می گردد تا دیون پیمانكار را از محل  6درصد و قسط آخر پیمانكوار ظورف بیسوت و پونج روز از تواریخ
ابالغ پرداخت نماید .در صورت استنكاف کارفرما از پرداخت بدهی مذکور واحد اجرائیات مكلف است نسبت به صودور اجرائیوه
علیه واگذارنده کار و انجام اقدامات الزم در جهت توقیف اموال ایشان اقدام نماید.
 -9در صورتی که کارفرما قبل از اخذ مفاصا حساب تأمین اجتماعی نسبت به پرداخت  6درصود و قسوط آخور پیمانكوار اقودام
نماید مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود.
تذکر :این نحوه وصول مطالبات هیچ ارتباط و تشابهی با وصول مطالبات از شخص ثالث مقرر در فصل پنجم آئین نامه اجرایی
ماده  60ق.ت.ا نداشته و نیازی به طی موعد  10روزه مقرر در ماده  90آئوین ناموه اجرایوی مواده  60ق.ت.ا نودارد و چنانچوه
واگذارنده کار (کارفرما) ادعا نماید آخرین قسط را در اختیار ندارد ،مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطوه خواهود
بود.

فصل هفتم  :نحوه دریافت وثیقه از کارفرمایان ( ضمانت نامه بانكی  ،وثیقه ملكی )
در اجرای صحیح تقسیط بدهی های کارفرمایان در واحد اجرائیات شعب و ایجاد وحدت رویه ،مستفاد از ماده  99آئین نامه
اجرائی ماده  60قانون تأمین اجتماعی ،نحوه دریافت وثیقه از کارفرمایان متقاضی تقسیط بدین گونه اعالم میگردد:
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همانگونه که در متن ماده فوق الذکر تصریح شده است ،وثیقه عبارتست از" ضمانت نامه بوانكی و یوا امووال غیرمنقوول" .لوذا
واحدهای اجرائیات شعب مكلفند منبعد در صورت درخواست کارفرما مبنی بر تقسیط بودهی هوا نسوبت بوه اخوذ وثیقوه یوا
ضمانت نامه بانكی اقدام نمایند .لذا دریافت هر نوع چک با عنوان تضمین ،سفید امضاء ،بدون تاریخ و یوا سوفته از کارفرمایوان،
خالف مقررات می باشد وصرفاً دریافت وثیقه ملكی و یا ضمانت نامه بانكی ،معتبر می باشد تا در صورت عدم پرداخوت اقسواط
از سوی کارفرمایان ،امكان وصول وفق قانون مقدور باشد.

 )1ضمانت نامه بانکی
ضمانت نامه بانكی سندی است که به موجب آن بانک صادر کننده ضمانت ناموه ،اجورای تعهودات مشوتری خوود را در قبوال
سازمانی که به نفع او ضمانت نامه صادر می شود ،تضمین می نماید.
ضمانت نامه ها انواع متعددی دارند یک نوع از ضمانت نامه ها که مورد نظر سازمان موی باشود« ،ضومانت ناموه حسون انجوام
تعهدات» است .این نوع ضمانت نامه ها به منظور قبول پرداخت دیون در سررسید معین از طرف بانک صادر می گردد.
ضمانت نامه بانكی در فرمهای چاپی دارای شماره سریال صادر می شود و در آن می بایستی موضوع ضمانت نامه ،نام مضومون
له (سازمان تأمین اجتماعی) ،نام مضمون عنه (کارفرمای کارگاه) ،مدت اعتبار و مبلغ آن بطور صریح قید شده باشد.
پس از تقاضای کارفرما از بانک مورد نظر ،برای صدور ضومانت ناموه ،کارفرموا موی توانود از شوعبه سوازمان توامین اجتمواعی
درخواست نامه ای با عنوان بانک مورد نظر جهت صدور ضمانت نامه بانكی نماید (فرم شماره یک پیوست می باشود) ،سوپس
شعبه میبایستی طی فرم پیوست شماره  2کارفرمای مربوطه راجهت صدور ضمانت نامه بانكی به بانک معرفی نماید.
ضمانت نامه صادره توسط بانک در سه نسخه تهیه شده که یک نسخه نزد کارفرما ،یوک نسوخه بوه سوازمان و یوک نسوخه در
پرونده کارفرما در بانک نگهداری می شود.
ضمانت نامه ها دارای سررسید می باشند که حداکثر مدت اعتبار آن یكسال بوده و قابل تمدید نیز می باشد.
درصورتی که مدت اقساط بیش از مدت اعتبار ضمانت نامه باشد تمدید ضمانت نامه بنا به درخواست مجدد کارفرموا ،موافقوت
سازمان وتوسط بانک صورت خواهد گرفت.
تذکر  :2و احد اجرائیات شعب میبایستی پس از اخذ ضمانت نامه بانكی از کارفرما  ،آن را جهت ضوبط ونگهوداری بوه واحود
حسابداری طی فرم شماره  3پیوست ارسال نماید وتصویری از ضمانت نامه های اخذ شده به منظور انجام اقدامات الزموه در
مواعد مقرر در ضمانتنامه نزد واحداجرائیات در شعبه نگهداری شود .
تذکر  : 1انقضاء سررسید ضمانت نامه و عدم درخواست تمدید آن توسط کارفرما ،سبب ابطال ضمانت ناموه میگوردد .لوذادر
صورت عدم پرداخت بدهی مربوطه توسط کارفرما ،واحد اجرائیات می بایست نسبت به وصول مبلغ ضمانت نامه قبول از سور
رسید اقدام نماید.
تذکر  : 8پذیرش «ضمانت نامه بانكی مشروط» خالف مقررات می باشد.
مدت اعتبار ضمانت نامه ها می بایستی با تعداد ماههای مندرج در تقسیط نامه مطابقت داشته باشد و چنانچه مودت اقسواط
بیش از یكسال باشد (اقساط بیش از  12عدد) ضمانت نامه باید مجدداً توسط کارفرما با مراجعه به بانک موورد نظور تمدیود
گردد و مراتب به شعبه اعالم شود .در صورت عدم اقدام کارفرما جهت تمدید ضمانت نامه بانكی قبل از سررسید در صوورتی
که کارفرما دارای اقساط معوقه باشد واحد اجرائیات می توانند نسبت به ضبط و تملوک وجوه ضومانتنامه بوه میوزان طلوب
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سازمان اقدام نمایندو در صورت عدم وجود اقساط معوقه،مدیون می بایستی نسبت به تمدید ضمانت نامه با سررسید آخرین
قسط اقدام نماید .
درخصوص پیمانكاریهایی که مفاصاحساب با ارائه ضمانت نامه بانكی دریافوت نمووده انود حوداکثر مودت ضومانت ناموه موی
بایستی شش ماه باشد .بدیهی است در چنین مواردی بدهی ها قابل تقسویط در واحودهای درآمود و اجرائیوات شوعب نموی
باشد.

 )2وثيقه ملکی
در صورت تمایل کارفرما مبنی بر ارائه وثیقه ملكی جهت تقسیط بدهی کارگاه ،به جای ضمانت ناموه بوانكی  ،کارفرموا موی
تواند با مراجعه به شعبه و ارائه اصل سندمالكیت کتبا درخواست خودرا اعالم نماید.
سند مورد نظر می بایستی:
اوالً :در مالكیت شخص کارفرما باشد و در صورتی که مالک ملک مزبور ،شخص دیگری باشد نسبت به دریافوت اقرارناموه از
مالک مبنی بر اینكه چنانچه اقساط در موعد مقرر پرداخت نشود ،سازمان می تواند نسبت به مزایده ملک مورد نظر که سوند
آن در توقیف سازمان قرار دارد ،اقدام نماید (فرم شماره  9پیوست میباشد).
ثانیاً :سند ارائه شده نباید در رهن یا توقیف بانک یا هیچ مرجع دیگری باشد.
ثالثاً :ملک معرفی شده ،توسط واحد اجرائیات شعبه ارزیابی گردد تا تناسب ارزش ملک با میزان بدهی کارفرما محورز گوردد.
در صورتی که ارزش ملک معرفی شده کمتر از میزان بدهی ارزیابی گردد،درخواست کارفرما مسموع نخواهد بود.
در خصوص بدهی های باالی پنجاه میلیون تومان پس از دریافت سندوبعد از اینكه مشخص گردید که ملوک موذکور میوزان
بدهی مدیون را پوشش میدهد واحد اجرائیات میبایست نسبت به بازداشت ملک مورد نظر تا زموان پایوان اقسواط از طریوق
اداره ثبت اسناد وامالک استان اقدام نماید .
در خصوص بدهی های باالی پانصد میلیون ریال  ،پس از بازداشت ملک و قبل از انجام تقسیط ،صاحب سند می بایسوت بوه
موجب وکالتنامه رسمی به سازمان اختیار دهد که در صورت عدم پرداخت بدهی ،سازمان می تواند نسوبت بوه فوروش موال
مورد بازداشت بدون انجام مزایده و مطابق ارزیابی مأمورین اجرایی سازمان اقدام نموده و از محل فروش مال موضوع وکالوت،
مطالبات خود را دریافت نماید این وکالت بالعزل خواهد بود.
بدیهی است پس از پرداخت کلیه اقساط ،شعبه مكلف است ضمن مكاتبه با اداره ثبت اسناد وامالک استان مورد نظر نسوبت
به صدور درخواست رفع بازداشت پالک ثبتی اقدام نماید .
چنانچه اقساط از سوی کارفرما در مهلت مقرر پرداخت نشد در مرحله اول ضمن مكاتبوه بوا کارفرموا و اعوالم میوزان مانوده
بدهی به کارفرما مهلت  20روز جهت پرداخت بدهی به صورت یكجا داده موی شوود و چنانچوه مودیون از پرداخوت بودهی
استنكاف نماید واحد اجرائیات مكلف است الباقی مراحل را وفق فصل هفتم و هشتم آئین نامه اجرائی ماده 60قانون توامین
اجتماعی از طریق واحدهای اجرائی شعب پیگیری و وصول نمایند.

فصل هشتم  :نحوه احتساب مواعد قانونی

با توجه به اینكه مواعدمقرر در ماده  92قانون تأمین اجتماعی و قسمت اخیر بند  9ماده  93قانون توأمین اجتمواعی بودین
گونه تصریح نموده " :ظرف سی روز از تاریخ ابالغ"" ،حداکثر تا یكماه" و "ظورف  20روز از تواریخ ابوالغ" و در هویچ کجوا
قانونگذار ضمن تصریح مواعد ،نحوه احتساب مواعد را اعالم ننموده است وصرفاً در ماده  2آئین نامه اجرائی مواده  60قوانون
تأمین اجتماعی"،احتساب مواعد طبق مقررات مندرج در آئین دادرسی مدنی ذکر شده است" ،لذا می بایستی با وحودت
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مالک از مفاد ماده  2آئین نامه اجرائی ماده  60ق.ت.ا و رعایت مقررات باب ششم فصل اول آئین دادرسی مودنی بوا در نظور
گرفتن موارد ذیل اقدام نمایند:
از نظر احتساب مواعد قانونی ،سال دوازده ماه ،ماه سی روز ،هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت میباشد.
چنانچه روز آخر موعد ،مصادف با روز تعطیل ادارات باشد ،آن روز به حساب نمی آید و روز آخر موعد ،روزی خواهد بود کوه
ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می شوند.
موعدی که ابتدای آن تاریخ ابالغ ذکر شده است ،روز ابالغ همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمیشود.
کلیه مواعد مقرر برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابالغ می باشد.
چنانچه دریک کارگاه ،کارفرمایان متعدد باشند تاریخ ابالغ به آخرین کارفرما مالک عمل اسوت بوه طوریكوه طووالنی تورین
موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت میگردد شامل دیگران نیز خواهد بود.
در ماده  91آئین نامه اجرائی ماده  60قانون تأمین اجتماعی آمده است " :چنانچه بدهكار ظرف مودت یكمواه پوس ازابوالغ
اجرائیه ترتیب پرداخت بدهی خود را بدهد نصف حق االجرا از او دریافت خواهد شد" لذاچنانچوه در روز ابوالغ یوادر فاصوله
سی روزبعد از ابالغ ،کارفرمابرای پرداخت بدهی مراجعه نماید ،نیم عشر  2/6درصد محاسبه می گوردد ،ضومن اینكوه اگور
سی و یكمین روز بعد از ابالغ نیز مراجعه نمایدصرفا روز سی و یكم (روز اقدام) نیز2/6درصد محاسبه میگردد .بوه طورمثوال
چنانچه تاریخ ابالغ اجرائیه  90/2/1باشد  ،از روز  90/2/1لغایت پایان روز  90/9/1مدت سی روز مورد نظرمحاسوبه میشوود
و اگر کارفرما در تاریخ 90/9/2برای پرداخت بدهی مراجعه نماید آن روز ،روزاقودام محسووب شوده و نویم عشور  2/6درصود
محاسبه میگردد.
بخشنامه 11/1

با عنایت به نامگذاری سال  96بعنوان سال اقدام و عمل از سوی مقام معظم رهبری ودر راستای اجرای سیاسوتهای کوالن
اقتصاد مقاومتی و درجهت بهبود فضای کسب وکار ،حفظ وصیانت ازنیروی انسانی شاغل ورونق بخشویدن بوه فعالیوت کلیوه
کارگاهها و فعالیت های اقتصادی مشمول قانون تامین اجتمواعی و بوه اسوتناد اصوالحیه موورخ  51/6/26مصووب وزارتوین
دادگستری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی در خصوص ماده  99آیین نامه اجرایی ماده  60قانون تامین اجتمواعی و بوا
عنایت به موافقت هیأت مدیره سازمان با پیشنهاد شماره  1000/96/9269مورخ  96/9/3این سوازمان طوی بنود  6یكهوزارو
هفتصدو بیستمین جلسه هیأت مدیره مورخ  96/9/3موضوع مصوبه شماره  1100/96/3012مورخ  96/9/9درخصوص اخوذ
ضمانت و سایر وثایق به تشخیص سازمان به هنگام تقسیط بدهی معوق اجرایی کارفرمایان مدیون  ،توجه ادارات کل اسوتان
ها را به نكات ذیل معطوف می دارد:
 -1به منظور وصول به هنگام مطالبات معوق و تسهیل در عملیات تقسیط بدهی مدیونین سازمان ،چنانچه بوا بررسوی انجوام
گرفته توسط واحد اجرائیات شعبه ،امكان ارائه ضمانت نامه بانكی توسط کارفرما وجود نداشته باشود ،شوعب موی تواننود بوه
ترتیب اولویت اموال غیر منقول ،چک ،سفته و یا سایر وثایق بعنوان وثیقه و تضمین دریافت نمایند.
-2در مورد کارفرمایان مدیون حقوقی چک از سوی خود شرکت با امضاء صاحبان مجاز می بایست اخذ گردد و در رابطه بوا
کار فرمای مدیون حقیقی ،دریافت چک بابت وثیقه از حساب معتبر کارفرما ،به همراه اخذ گوزارش گوردش حسواب  6ماهوه
حساب مورد نظر (گردش مالی آن می بایست متناسب با حجم کل بدهی معوق کارگاه باشد) خواهد بود.
-3چک دریافتی بابت تضمین می بایست با درج تاریخ سررسید اولین قسط و به مبلغ کل بدهی اجرایی کارگواه و بوا مهور و
امضاء در وجه سازمان از کارفرمای حقیقی یا حقوقی اخذ گردد( .درج شماره بدهی ،کد کارگاه و شماره ملی صادر کننوده در
ظهر چک الزامی است ).الزم به یاد آوری است اخذ چک دیگری مجاز نمیباشد.
تذکر :به هنگام اخذ چک و یا سایر وثایق ،صورتجلسه نحوه اجرای ماده  99آئین نامه اجرایی مواده  60مویبایسوت توسوط
رئیس یا معاونین بیمه ای و اداری و مالی  ،مسئولین اجرائیات  ،درآمد و مالی امضاء شعبه و در سوابق مربوطه ضبط گردد.
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-9هنگام دریافت چک ،فرم شماره یک پیوست این بخشنامه ،توسط صادر کننده چک تكمیول و پوس از ثبوت در دبیرخانوه
شعبه به همراه چک به واحد اجراییات تحویل داده شده و نسبت به تقسیط مطالبات قطعی اقدام گردد.
 -6در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نكند ،بدهی تبدیل به حوال
شد ه و جرائم مربوطه نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال بر اساس تبصوره  2مواده  1قوانون اصوالح قوانون جورائم
محاسبه و به همراه مانده بدهی کارفرما و همچنین جرائم مطالبه شده قبلی به نسبت مانده طبق ماده  96آئین نامه اجرائی
ماده  60ق  .ت .ا ،مطالبه و وصول می گردد .واحدهای اجرایی مكلفند سریعاً نسبت به پیگیری و وصوول مطالبوات از محول
اموال غیر منقول ،ضمانت بانكی ،چک و سایر وثایق وفق مقررات اقدام نمایند.
در صورتی که چک ارسالی به بانک منجر به وصول نگردد ،در ایون حالوت پوس از دریافوت گوواهی عودم پرداخوت و
نهایتا" تعقیب عملیات اجرایی می بایست طبق بخشنامه  1000/99/2662مورخ " 99/3/12بوا موضووع نحووه سواماندهی و
پیگیری به موقع مطالبات وچک های دریافتی توسط شعب" صورت پذیرد.
-6از تاریخ صدور این بخشنامه ،بخشنامه  29/1جدید درآمد به شماره  1000/99/2610مورخ  99/2/9ملغی میگردد.
 -5شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مكلف است با هماهنگی اداره کل درآمد حق بیمه نسبت بوه طراحوی و
تكمیل سیستم مربوطه در اسرع وقت اقدام نماید.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل ،معاونین بیموه ای و پشوتیبانی ،روسوا و کارشناسوان ارشود اجراییوات ،
حقوقی ومالی ادارات کل استان ها ،روسا و معاونین و مسئولین ذیربط شعب اجرایی می باشند.
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اجرائيات:
آموزش سیستم دستورالعمل شماره  0مكانیزه (فاز یك):

ورود به سیستم اجرائیات:
شامل منوهای :حسابجاری کارگاه و صدور احكام و مالیابی و
مزایده و وثایق و تقسط و گزارشات
منوی حسابجاری کارگاه:
و تأیید اسناد آماده اجرائیه (اخطاریههایی که میبایست پس از  92ساعت از تاریخ ابالغ به اجرائیات
منتقل شوند)
و صدور اسناد دستی مطالباتی ( در زمانی که بخواهیم در مبلغ پرداخت و یا اصالح بدهی تغییراتی انجام
دهیم)
و صدور اسناد حقاالجرا ( جهت صدور برگ پرداخت نیم عشر و ثبت مبلغ پرداختی نیمعشر استفاده
میشود)
و خروج از دستور کار واحد اجرائیات (درخصوص بدهیهای کانلمیكن شده اعالمی از واحد درآمد اقدام
میشود)
و حذف اسناد مطالباتی (از این محل پس از موافقت رئیس شعبه مرحلة مطالباتی حذف میشود)
و انتقال بستانكاری نیمعشر (اضافه پرداختی بابت حقاالجراء جهت کالسه دیگر در این قسمت انجام
میشود.
 منوی صدور احكام:
و اجرائیه (از این قسمت جهت چاپ اجرائیه استفاده میشود)
و ثبت احكام (تاریخ اندیكاتور پس از ثبت دبیرخانه بطور اتوماتیک ثبت میشود)
و ابالغ احكام (مشخصات ابالغیه ،اجرائیه ثبت میگردد)
و مشاهده و چاپ احكام (جهت مشاهده و چاپ مجدد اجرائیه استفاده میشود)
و آخرینوضعیت اجرائیه (جهتمشاهده آخرین وضعیت بدهی کارگاه مورداستفاده قرارمیگیرد)
و مختومه کردن کالسهها (ثبت مشخصات کالسههای مختومه در این قسمت)
و مشاهده کردن پروندههای مختومه (طبق دستورالعمل ساماندهی بایگانی راکد انتقال یافتهاند)
 منوی مالیابی:
و در حال حاضر غیرفعال میباشد
 منوی وثایق:
و صدور گواهی استرداد وثیقه (جهت صدور گواهی عدم بدهی برای دریافت وثیقه سپرده شده استفاده
میشود)
 منوی تقسیط:
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و صدور تقسیط نامه (ثبت درخواست تقسیط و اقدام درخصوص مراحل تقسیط و چاپ آن)
و تبدیل به حال اقساط (تأیید اقساطی که سر موعد مقرر پرداخت نشوند)
و مشاهده تقسیطنامه (جهت مشاهده تقسیطنامههای صادره استفاده میشود)
 منوی گزارشات:
و گردش حساب بدهی (آخرین وضعیت هر بدهی مربوط به کارگاه گزارش میشود)
و صورت وضعیت کارگاه (ریز بدهی های کارگاه به تفكیک شماره بدهی ،وضعیت بدهی و اقالم بدهی
گزارش میشود تهیه گزارش نیز امكانپذیر است)
و گردش حساب بدهیهای کارگاه (تهیه گزارش از گردش بدهیها به تفكیک تهیه اجزا)
و گردش حساب مراحل بدهی (آخرین وضعیت هر یک از بدهیهای کارگاه براساس وضعیت برآوردی و
قطعی و  ...گزارش میشود و مانده جاری بدهی کارگاه را به تفكیک حقبیمه ،بیمه بیكاری ،جرائم و حقاالجرا را نشان
میدهد)
و آمار جزء وصولیهای اجرائیات (وضعیت وصولی واحد اجرائیات را به صورت ریز شامل حقبیمه ،ماده ،66
جرائم ،بیمه بیكاری و حقاالجرا را نشان میدهد و در انتها سرجمع دریافتیها نیز ارائه میشود)
و آمار کل واحد اجرائیات (وضعیت عملكرد وصولی ماهانه را به تفكیک و وضعیت کالسهها را پس از
محاسبه تقاضای صدور اجرائیه ،صدور اجرائیه ،کالسه های اجرائی ،توقیف اموال ،فروش اموال و تقسیط را نشان داده و در
نهایت جمعبندی میگردد)
و آمار جزء بدهیهای (در مرحلة اجرائیه) بیانگر بدهی هائی است که جهت آنها از واحد درآمد درخواست
صدور اجرائیه شده و برگ الزماالجرا جهت آنها صادر شده است
و آمار جزء بدهیها (درخواست اجرائیه) نشاندهندة بدهی هایی است که جهت آنها از واحد درآمد
درخواست صدور اجرائیه شده ولی هنوز اجرائیه صادر نشده است.
و آمار جزء بدهیها ( 30روز از ابالغ گذشته) آمار بدهیهایی که تخفیف  %60نیم عشر به آنها تلقی
نمیگیرد را گزارش میکند.
و آمار بررسی مبالغ بدهی اجرائیه (از طریق این بخش میتوان فهرستی از مبالغ بدهی براساس مبلغ از
سیستم تهیه نمود)
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دستورالعمل پالكبرداري از كارگاهها
(شماره  25-1/60001مورخ )25/5/60
دستورالعمل فوق در ارتباط با پالک برداری از کارگاهها و شناسایی کارگاههای جدید دارای کارگر میباشد که در
اجرای بند ” “9قسمت ”د“ بخشنامه ” “1جدید بازرسی مقرر میدارد کلیه شعب میبایستی حداقل بمدت  2روز در هر ماه
بازرسان شعبه را جهت پالک برداری و شناسایی کارگاههای جدیدالتأسیس دارای کارگر اعزام و نسبت به انجام عملیات
شناسایی اقدام نمایند.

دستورالعمل نحوه اجراي ماده  25قانون نظام صنفي
(شماره  25/22550مورخ )20/2/06
دستور اداری فوق مصوب  22/12/29مجلس شورای اسالمی می باشد که در اجرای ماده فوق الذکر چنانچه هریک
از کارکنان واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی ،درخصوص عدم پرداخت حقبیمه توسط کارفرمای متبوع به شعب
شكایت نمایند ،شعب مكلفند خارج از نوبت شكایت وی را رسیدگی و با توجه به نظر بازرس در گزارش تهیه شده و یا
مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی ،حقبیمه مربوطه و جرائم متعلقه و درصورت تخلف فرد صنفی مبنیبر عدم ارائه لیست و
پرداخت حقبیمه عالوه بر حقبیمه و جرائم مذکور جریمهای بمبلغ دو برابر حقبیمه پرداخت نشده شاکی شاغل را محاسبه
و به کارفرما ابالغ و برابر مقررات اقدام نمایند.
روند مكانیزه عملیات بازرسی در سیستم مكانیزه:

در سیستم مطالبات گ زینة بازرسی امكان انجام کلیه مراحل بازرسی از قبیل درخواست ،برنامهریزی ،برنامه روزانه،
ثبت گزارشات ،پالکبرداری و اخذ گزارشات متنوع وجود دارد.
درخواست:
در این گزینه امكان ثبت انواع درخواستها (از قبیل ستاد مرکزی ،استان ،شعبه ،پالک برداری ،استعالم دفترخانه،
ادعای بیمهشده ،قرار هیأتها و  )...وجود داشته که سیستم بصورت هوشمند مهلت مربوطه را تعیین میکند.
برنامهریزی:
در این گزینه ضمن تعیین نرمهای بازرسی شعبه امكان مشاهده آخرین وضعیت کارگاهها را که در صف بازرسی
قرار گرفتهاند در منوی دفتر بازرسی قابل مشاهده میباشد.
برنامه روزانه:
در این گزینه با توجه به صف بازرسی امكان برنامهریزی روزانه برای هریک از بازرسان وجود دارد که میتوان بعد از
برنامهریزی روزانه فرمهای گزارش بازرسی و فرم بیمهشدگان را چاپ کرد.
گزارش بازرسی:
در این گزینه امكان ثبت گزارشات بازرسی ان جام شده وجود دارد که با توجه به اینكه اغلب بازرسیها بصورت
برنامهریزی شده میباشد سیستم اطالعات آنها را نمایش می دهد در غیر اینصورت در مواردیكه بازرسی بدون برنامهریزی
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(ازقبیل پالکبرداری ،بازرسی تحقیقی و غیره) درمنوی بدون برنامهریزی ثبت میگردد .ضمناً در این گزینه پس از ثبت
گزارشات امكان تأیید نهایی گزارشات و همچنین تغییر بازرسی برای یكبار وجود دارد.
گزارشات:
در این گزینه امكان اخذ گزارشات متنوع از قبیل آمار عملكرد بازرسان شعبه (بصورت ماهانه و دورهای و غیره) برای
کاربران وجود دارد.
بخش دوم  :بازرسی از دفاتر قانونی

دستورالعملهای اجرایی:
 )1بخشنامه  11جدید درآمد ،موضوع :دستورالعمل بازرسی از دفاتر قانونی و نحوه محاسبه حقبیمه آن مورخ
.55/1/29
 )2بخشنامه  11/1جدید درآمد ،موضوع :اصالح دستورالعمل بازرسی دفاتر قانونی .شمارة  6020/39622مورخ
.22/9/15
 )3بخشنامه  11/2جدید درآمد ،موضوع :الحاق تبصره به بخشنامه  11/1جدید درآمد .شمارة  62/29239مورخ
.23/3/26
 )9دستور اداری نحوه اقدام شعب جهت بازرسی از دفاتر قانونی .شمارة  62/35692مورخ
.22/9/22
 )6دستور اداری نحوه درخواست انجام بازرسی از دفاتر قانونی اشخاص حقوقی .شماره  55030مورخ .22/2/19
 )6دستور اداری نحوه محاسبه مكانیزه گزارشات حسابرسی از طریق سیستم و ارسال گزارش عملكرد واحدهای
اجرائی به ستاد مرکزی به شماره  62/59515مورخ .22/9/1
 )5دستور اداری دستورالعمل استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای ”حسابداران رسمی“ برای اشخاص حقوقی و
حقیقی به شماره  69/69202مورخ .23/5/6
 )2بخشنامه شماره  12جدید درآمد ،موضوع :دستورالعمل نحوة اعمال ماده  90قانون در مورد اشخاص حقوقی.

بخشنامه  22/2جدید درآمد
این بخشنامه بعنوان دستورالعمل اصالحی جایگزین بخشنامه  11جدید درآمد شده است که شامل بخشهای ذیل
میباشد:
الف) اولویتبندی بازرسی از دفاتر قانونی
ب) نحوه اقدام شعب جهت انجام بازرسی از دفاتر قانونی
ج) نحوه اقدام واحد بازرسی دفاتر قانونی
د) نحوه تخصیص حقوق و مزایا و سایر هزینههای مشمول حقبیمه
هو) نیروی انسانی بازرسی دفاتر قانونی در ادارات کل و شعب
و) اقدامات واحد درخواست کننده پساز دریافت بازرسی دفاتر قانونی
ز) سایر موارد
الف) اولویتبندی انجام بازرسی از دفاتر قانونی:
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واحدهای اجرائی موظفند طبق اولویتبندی ذیل نسبت به درخواست واحدهای دفاتر قانونی در برنامهریزی و انجام
بازرسی رعایت نمایند:
اولویت اول :قرارهای صادره از هیأتهای تشخیص مطالبات
اولویت دوم :دستورات معاونت فنی و درآمد و اداره کل درآمد حق بیمه
اولویت سوم :شرکتها و مؤسسات متقاضی مفاصاحساب و یا تصفیه و انحالل (به استثنای شرکتهای پیمانكاری و مهندسی
مشاور).
اولویت چهارم :پیمانكارانی که دارای کارگاه تولیدی ،صنعتی و فنی می باشند و امور اجرائی پیمان در کارگاه آنها انجام
میگیرد ،همچنین پیمانكاران قراردادهای طراحی و ساخت نرمافزار و  ...که صدور مفاصاحساب قرارداد منوط به وصول
حقبیمه طبق بازرسی دفاتر قانونی میباشد.
اولویت پنجم :کارگاههایی که دارای  60نفر کارگر به باال هستند (به استثناء شرکتهای پیمانكاری و مهندسین مشاور).
کارگاههایی که کمتر از  60نفر کارگر دارند و فاقد بازرسی کارگاهی هستند (به استثناء شرکتهای پیمانكاری و مهندسین
مشاور).
نكته :شعب مجاز به درخواست بازرسی از دفاتر قانونی اشخاص حقوقی که فعالیت آنها پیمانكاری یا مهندسین مشاور
میباشد و حقبیمه آنها مطابق مواد  32و  91قانون و بخشنامه  19جدید درآمد دریافت و مفاصاحساب صادر میگردد
نخواهند بود.
د) نحوه تشخیص حقوق ،مزد و مزایا و سایر هزینههای مشمول حقبیمه:
1و کلیه وجوه نقدی که به افراد (کارکنان) پرداخت میشود به استثناء وجوه پرداختی بابت:
بازخریدی ایام مرخصی
کمک عائلهمندی
هزینه سفر و فوقالعاده مأموریت
حق همسر به کارکنان در مؤسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت
پاداش ،پاداش افزایش تولید (آکورد ،کارانه ،بهرهوری) پاداش نهضت سوادآموزی ،عیدی و بن کارگری
کمک هزینه مسكن و خواربار در ایام بیماری
حق شیر و حق تضمین (کسر صندوق)
خسارات اخراج و مزایای پایان کار (حق سنوات)
حقالزحمه امام جماعت
حق حضور در جلسات هیأت مدیره
2و کلیه وجوه پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت اجرای قراردادهای پیمانكاری موضوع ماده  32قانون تأمین
اجتماعی که مفاصاحساب از سازمان دریافت نشده باشد و وجوه پرداختی به افراد حقیقی بابت حقالزحمه
تذکر :وجوه پرداختی بابت:
خرید انواع کاالها ،مواد ،اجناس ،ماشینآالت ،قطعات و ...
ساخت و تعمیرات انواع وسایل ،ماشینآالت ،قطعات و ...
طراحی ،چاپ ،تبلیغات و فیلمبرداری
کرایه حمل و نقل ،تاکسی ،آژانس ،لودر ،گریدر ،تراکتور ،جرثقیل ،سواری ،اتوبوس ،مینیبوس و ...
ترخیص کاال و هزینههای گمرکی
حقالوکاله ،هزینههای کارشناسی ،وجوه پرداختی به وکال و کارشناسان رسمی دادگستری و ترخیصکاران رسمی گمرک
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به مؤسسات ،شرکتها ،کارگاهها و واحدهای صنفی ،تولیدی ،صنعتی و فنی و اشخاص حقیقی اعم از اینكه با انعقاد قرارداد و
یا بدون انعقاد قرارداد باشد و همچنین مزد ،حقوق و مزایا و حقالزحمه پرداختی به افرادی که طبق مدارک ارائه شده از
سوی کارفرما شاغل یا بازنشسته کشوری ،لشگری ،بانكها و سایر دستگاهها بوده و مشمول تأمین اجتماعی نیستند ،مشمول
کسر حقبیمه نمیباشد.
هو) نیروی انسانی بازرسی دفاتر قانونی در اداره کل استان و شعب:
1و وظایف نظارتی بازرسی دفاتر قانونی در ا داره کل استان به رئیس و کارشناس ارشد بازرسی کارگاهها محول و به عنوان
رئیس و کارشناس ارشد بازرسی کارگاهها و دفاتر قانونی میباشد.
 2و یک ردیف کارشناس درجه یک و مسئول بازرسی دفاتر قانونی با حذف یكی از ردیفهای تشكیالتی غیرضرور شعبه در
واحد درآمد هر شعبه ایجاد میگردد.
اهم وظایف کارشناس مذکور بشرح زیر خواهد بود:
تعیین کارگاههایی که طبق اولویتبندی ”الف“ میبایستی از دفاتر قانونی آنها بازرسی شود.
ارسال پرسشنامه برای کارفرما
بررسی پرسشنامه تكمیل شده توسط کارفرما
درخواست انجام بازرسی از دفاتر قانونی کارفرما
دریافت و بررسی گزارش بازرسیهای انجام شده توسط واحد بازرسی دفاتر قانونی
محاسبه بدهی طبق گزارش بازرسی دفاتر قانونی و اعالم به کارفرما و اقدامات قانونی بعدی جهت وصول مطالبات
محاسبه بدهی در مواردی که کارفرما ،فاقد دفاتر قانونی بوده و یا فرم موضوع بند ” “2قسمت ”ب“ این بخشنامه را تكمیل و
ارسال ننموده است طبق مقررات و اعالم به کارفرما
روند پیگیری مطالبات بدهی ناشی از دفاتر قانونی در سیستم مكانیزه:
پس از مشخص شدن اقالم قابل محاسبه ارسالی از سوی مؤسسه حسابرسی ،مسئول بازرسی از دفاتر قانونی شعبه
میبایست از طریق سیستم مطالبات /گزینة صدور اسناد دستی ایجاد بدهی/منوی محاسبه برآوردی دستی حسابرسی /اقدام
به ثبت اقالم قابل محاسبه به تفكیک شامل جمع حقوق و دستمزد به مأخذ  ،%25جمع قرارداد دستمزدی به مأخذ ،%16
جمع دستمزد و مصالح به مأخذ  %5و همچنین مابهالتفاوت لیست و کاربرگهای شماره یک نموده و سیستم بصورت هوشمند
نسبت محاسبه بدهی بابت حقبیمه و  %3بیكاری اقدام می نماید که ضمن صدور اعالمیه همانند سایر بدهیهای برآوردی
میبایست اقدام گردد.

بخشنامه  21جدید درآمد

بخشنامه مزبور نحوه اعمال ماده  90قانون در مورد اشخاص حقوقی که فاقد دفاتر قانونی بوده و یا دفاتر قانونی آنها
نانویس باشد و یا کارفرما از همكاری با سازمان و تكمیل و ارائه پرسشنامه خودداری مینماید که نحوه اعمال قانون فوق
بشرح ذیل میباشد.
بازرسان دفاتر قانونی مكلفند مراتب عدم ارائه دفاتر قانونی را طبق فرم شماره یک مربوطه (پیوست بخشنامه) را به
واحد بازرسی دفاتر قانونی (مؤسسه حسابرسی) گزارش نمایند .واحد مزبور با توجه به گروهبندی زیر نسبت به اعمال ماده 90
قانون و تعیین و وصول حقبیمه از شخص حقوقی اقدام مینماید.
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گروه اول :اشخاص حقوقی که صورت مزد و حقوق کارکنان خود را در بعضی از ماههای سال مالی به سازمان ارسال
ننمودهاند.
در این گروه با توجه به تعداد کارکنان ماههایی که لیست ارسال شده است بدون مراجعه به حوزههای مالیاتی تعداد
کارکنان آنها را با درنظر گرفتن میانگین تعداد کارکنان در ماههایی که لیست ارسال نموده است توسط کمیتهای (متشكل از
رئیس شعبه ،مسئول درآمد ،مسئول بازرسی یا نمایندگان آنان) تعیین میگردد که پس از محاسبه به کارفرما اعالم میگردد.
گروه دوم :اشخاصحقوقی که درطول سال مالی صورت مزد و حقوق کارکنان خود را در هیچیک از ماهها به سازمان
ارسال ننمودهاند ،در این مورد بازرس شعبه با مراجعه به اداره امور اقتصادی و دارایی محل به ترتیب ذیل عمل مینماید.
 1و چنانچه لیست مزد و حقوق کارکنان شخص حقوقی در سال مورد نظر در اداره دارایی موجود باشد در اختیار
بازرسی قرار داده می شود و مزایا را از لیستهای مربور استخراج و به شعبه ارائه میشود که با رعایت حداقل و حداکثر
دستمزد مبنای کسر حقبیمه در سال موردنظر محاسبه و مطالبه میگردد.
 2و چنانچه شخص حقوقی در سال مالی مورد نظر فاقد لیست مزد و حقوق کارکنان نزد اداره دارایی باشد بازرس به
حوزه مالیات بر درآمد اداره دارایی محل مراجعه و با بررسی اظهارنامه مالیاتی سال مورد نظر کلیه دستمزد و حقوق و مزایای
مشمول حقبیمه را استخراج مینماید که با توجه به نوع هزینههای مربوطه ضرائب حقبیمه مربوطه ( )%5، %25اعمال
میگردد.
 3و چنانچه شخص حقوقی در سال مالی موردنظر فاقد لیست مزد و حقوق و همچنین اظهارنامه مالیاتی باشد که
مراتب باید به شعبه منعكس گردد( .طبق فرم )6
9و شعبه با اخذ اطالعات فرم  6تنظیمی در بند ” “3با تنظیم فرم ارزیابی (شماره  )2نسبت به برآورد تعداد
کارکنان اقدام و محاسبه و مطالبه مینماید.
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هيأتهاي تشخيص مطالبات
الف :جایگاه قانونی هیأتهای تشخیص مطالبات:

هیأتهای تشخیص مطالبات براساس مواد  92الی  96قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه  1369و تغییرات بعدی
بشرح ذیل و به منظور رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان به میزان مطالبات تعیین شده ازسوی سازمان بارعایت آئیننامه
هیأتهای تشخیصمطالبات و دستورالعملهای اجرایی تشكیل میگردد و تنها مرجع خاص و صالحیتدار جهت رسیدگی به
دعاوی یا اعتراضات حقبیمه میباشد.
ماده  92و درصورتیكه کارفرما به میزان حقبیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد میتواند ظرف
 30روز از تاریخ ابالغ ،اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید.
سازمان مكلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یكماه پس از دریافت آن در هیأت بدوی تشخیص مطالبات مطرح
نماید.
درصورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر ،تشخیص سازمان قطعی و میزان حقبیمه و خسارات تعیین شده،
طبق ماده  60این قانون وصول خواهد شد.
ماده  93و هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشكیل میگردد.
 .1نماینده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی که ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت.
 .2یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان
صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوط با معرفی شوراهای مرکزی اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل
آزاد.
 .3یک نفر به انتخاب شورایعالی تأمین اجتماعی.
 .9نماینده کارگران درمورد کارگران مشمول تأمین اجتماعی حسب مورد به انتخاب کانون عالی شوراهای اسالمی
کار ،کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران درصورت تشكیل و در غیر این صورت به انتخاب
وزیر کار و امور اجتماعی.
و آراء هیأتهای بدوی درصورتیكه مبلغ مورد مطالبه سازمان ( اصل حقبیمه و بیمه بیكاری ) یک میلیون و پانصد
هزار ( )136003000ریال یا کمتر باشد و یا اینكه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود :قطعی و الزماالجرا خواهد بود.
و درصورتیكه مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد ( )136003000ریال باشد ،کارفرما و سازمان ظرف 20
روز از تاریخ ابالغ واقعی یا قانونی رأی هیأت بدوی ،حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشت.
ماده  99و هیأتهای تجدیدنظر تشخیص مطالبات در مراکز استانها با شرکت افراد زیر تشكیل میشود:
 .1نماینده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی که ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت.
 .2یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری.
 .3یک نفر به انتخاب شورایعالی تأمین اجتماعی.
 .9نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان.
 .6یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان
صنایع یا یک نفر نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
آراء هیأت تجدیدنظر قطعی و الزماالجراست.
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تبصره :هیأتهای بدوی و تجدیدنظر تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابالغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات
بالمانع است.
ماده  96و نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشكیل جلسات هیأتها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابالغ به
موجب آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید.

ب :آئیننامه هیأتهای تشخیص مطالبات مصوب  08/0/11شورایعالی تأمین اجتماعی:

در اجرای ماده 96قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه  1369نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و ترتیب
رسیدگی و صدور رأی و ابالغ و تشكیل جلسات هیأتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات موضوع مواد  93 ،92و 99
قانون مذکور به شرح مواد این آئیننامه خواهد بود.
ماده 1و نحوه تسلیم اعتراض کارفرمایان به میزان حق بیمه و متفرعات آن جهت رسیدگی در هیأت بدوی به شرح زیر خواهد
بود:
 1و پس از ابالغ مورد مطالبه به کارفرما از سوی سازمان ،درصورتیكه کارفرما به میزان آن معترض باشد میتواند
ظرف سی روز از تاریخ ابالغ مورد مطالبه ،اعتراض خود را در فرم اعتراض به میزان حقبیمه درج نماید و به شعبه یا
نمایندگی ذیربط تسلیم نماید.
 2و شعب و نمایندگیهای سازمان مكلفند اعتراض مندرج در فرم را در دفتر نامههای وارده ثبت نموده و ضمن
تعیین وقت رسیدگی در ذیل فرم ،یک نسخه از آن را به کارفرما ابالغ نمایند .حضور کارفرما ،وکیل یا نماینده وی در جلسه
رسیدگی بالمانع است.
تبصره :کارفرما می تواند اعتراض خود را بوسیله تلگراف یا پست سفارشی دو قبضه به واحد مربوطه سازمان ارسال دارد در
این صورت تاریخ پستی یا تاریخ قبض مخابره تلگراف ،تاریخ اعتراض به مورد مطالبه سازمان محسوب میشود.
ماده 2و کلیه مراحل موضوع اینآئیننامه درخصوص تكالیف و اختیاراتکارفرما میتواند توسطوکیل یا نماینده او صورت
گیرد مشروط بر اینكه این حق در وکالتنامه یا برگ نمایندگی وی تصریح شده باشد به هرحال رسیدگی به پرونده
توسطهیأتها موکولبه احرازهویتکارفرما یا وکیل یا نمایندهاو خواهدبود.
ماده  3و ترکیب هیأتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات مطابق مواد  93و  99قانون تأمین اجتماعی خواهد بود .مدت
نمایندگی هریک از اعضاء سه سال و معرفی مجدد آنان بالمانع میباشد .دبیر هیأتها را سازمان رأساً تعیین مینماید.
ماده 9و تعدادجلسات هیأتهای بدوی و تجدیدنظر توسط رئیسهیأت مدیره و مدیرعامل تعیین خواهدشد.
ماده 6و نحوه تشكیل هیأتها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بشرح زیر خواهد بود:
 1و جلسات هیأتهای بدوی و تجدیدنظر با حضور کلیه اعضاء رسمیت مییابد و سازمان مكلف است زمان تشكیل
جلسات را به اطالع اعضاء برساند.
 2و هریک از اعضاء درصورت عدم امكان حضور در جلسه باید مراتب را در رابطه با هیأتهای بدوی به شعب یا
نمایندگیها و در رابطه با هیأتهای تجدیدنظر به دبیر هیأت مربوطه به نحوی اطالع دهند که امكان حضور جانشین در جلسه
هیأت میسر باشد.
3و درصورت عدم حضور هریک از اعضای اصلی جلسات با شرکت عضو جانشین تشكیل خواهد شد.
 9و درصورتیكه هریک از اعضاء هیأتها سه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در سال بدون عذر موجه از حضور در
جلسات هیأتها خودداری نماید سازمان تقاضای جانشین او را از مراجع مربوطه خواهد نمود.
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6و عدم حضور غیرم وجه هریک از اعضاء هیأتها طبق گزارش دبیر هیأت پس از کسب نظر رئیس هیأت به شعبه یا
نمایندگی (در مورد هیأتهای بدوی) و اداره هیأتهای تشخیص مطالبات (در مورد هیأتهای تجدیدنظر) با رعایت بند  9این
ماده جهت تعیین جانشین اعالم خواهد شد.
6و تصمیمات هیأتهای بدوی و تجدیدنظر با اکثریت آراء اعضاء نافذ خواهد بود.
 5و صورتجلسه رسیدگی و رأی یا قرار صادره باید به امضاء کلیه اعضاء برسد ،درصورتیكه رأی یا قرار با اکثریت
صادر شود در نسخهای که در سازمان نگهداری میشود نظر اقلیت بطور مشروح و مستدل نوشته خواهد شد و در سایر نسخ
نظر اقلیت درج نشده فقط اعضای اقلیت با ذکر کلمه اقلیت رأی را امضاء خواهند کرد.
2و درصورتیكه پس از امضاء پیش نویس رأی ،اعضاء هیأت تغییر کند عضو جدید موظف است پاکنویس رأی را به
جای عضو سابق با ذکر کلمه ”علیاالصول“ امضاء نماید.
ماده  6و گردش کار پروندهها برای طرح در هیأتها به شرح زیر میباشد:
1و کارفرما میتواند تا قبل از طرح پرونده در هیأتها ،مدارک و اسناد خود را به واحد اجرایی ذیربط جهت ضبط در
پرونده تسلیم نماید.
 2و اعتراضات وارده به ترتیب تاریخ ثبت آنها در دفتر هیأت رسیدگی و درصورت ضرورت تسریع در تعیین تكلیف حسب
تشخیص سازمان ،پرونده مورد نظر خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده 5و وظایف و اختیارات و ترتیب رسیدگی هیأت بدوی به شرح زیر است:
1و هیأتبدوی از وظایف و اختیاراتمطروحه درمواد 93و 96قانونتأمیناجتماعیتبعیت مینماید.
2و هیأت بدوی با توجه به اعتراض ک ارفرما و بررسی و مطالعه محتویات پرونده و درصورت حضور کارفرما پس از
استماع توضیحات وی مبادرت به صدور رأی یا قرار خواهد نمود.
 3و شعبه یا نمایندگی موظف است حداکثر ظرف یكماه با توجه به قرار صادره به پرونده رسیدگی و نتیجه امر را
کتباً به همراه پرونده مربوطه به هیأت بدوی ارسال نماید.
 9و هنگام ابالغ رأی هیأت بدوی بایستی در ورقه ابالغ رأی ،مراتب قطعیت یا امكان اعتراض صراحتاً ذکر شود.
ماده  2و نحوه تسلیم اعتراض کارفرمایان و سازمان به رأی هیأت بدوی جهت رسیدگی در هیأت تجدیدنظر به شرح زیر
خواهد بود:
1و پس از ابالغ رأی هیأت بدوی درصورتیكه مورد مطالبه بیش از  136003000ریال بوده و کارفرما ،سازمان و یا هر
دو به میزان مورد مطالبه معترض باشند بایستی ظرف  20روز از تاریخ ابالغ رأی” ،فرم اعتراض به رأی بدوی“ را تكمیل و به
واحد ابالغ کننده رأی تسلیم نمایند.
2و درصورتیكه اعتراض به رأی هیأت بدوی از سوی سازمان صورت گیرد سازمان مكلف است دالیل خود را مشروحاً
در قسمت ب فرم ذکر و قسمت الف فرم را نیز تكمیل نماید .سازمان مكلف است با دعوت از کارفرما نسبت به طرح اعتراض
سازمان در هیأت تجدیدنظر اقدام نماید.
3و درصورتیكه هم کارفرما و هم سازمان به رأی هیأت بدوی معترض باشند هریک فرم را جداگانه تكمیل خواهند
نمود.
9و تاریخ اعتراض کارفرما یا سازمان ،تاریخ ثبت ”فرم اعتراض به رأی هیأت بدوی“ در سازمان با رعایت تبصره ماده
 1خواهد بود.
6و تاریخ ابالغ رأی به سازمان همان تاریخ صدور فرم اعالم رأی هیأت بدوی خواهد بود.
ماده 9و وظایف و اختیارات هیأت تجدیدنظر و ترتیب رسیدگی آن به شرح زیر است:
1و هیأت تجدیدنظر از وظایف و اختیارات مطروحه در مواد  99و  96قانون تأمین اجتماعی تبعیت مینماید.
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 2و هیأت تجدیدنظر با توجه به اعتراض کارفرما به رأی هیأت بدوی و مطالعه و بررسی محتویات پرونده و استماع
توضیحات معترض یا معترضین در صورت حضور ،مبادرت به صدور رأی یا قرار خواهد نمود.
3و قرارهای صادره توسط هیأت تجدیدنظر به سازمان ابالغ و سازمان مكلف است حداکثر ظرف  2ماه از تاریخ ابالغ،
قرار را اجرا و به هیأت مربوطه همراه با پرونده اعاده نماید.
ماده  10و در مواردیكه شخص حقوقی از ارائه اسناد و مدارک خودداری و یا از انجام بازرسی جلوگیری کند و سازمان
حقبیمه مربوطه را طبق مواد  39و  90قانون تأمین اجتماعی تعیین و مطالبه نماید ،درصورت احراز موضوع توسط هیأتهای
تشخیص مطالبات ،بدهی جزاً یا کالً قابل تغییر نخواهد بود.
ماده 11و آراء صادره توسط هیأتها باید دارای خصوصیات زیر باشد:
1و رأی هیأتها باید موجه و مدلل بوده و قاطع اختالف باشد.
 2و در مواردی که رأی هیأتها مبهم تشخیص داده شود مراتب به هیأتهای صادرکننده رأی منعكس و هیأتها مكلفند
به موضوع رسیدگی نمایند.
 3و هرگاه در تنظیم رأی اشتباه در حساب یا سهو قلم و یا سایر اشتباهات بین رخ دهد هیأت میبایست رأی را
اصالح نماید.
ماده 12و رأی هیأتها باید شامل نكات و موارد زیر باشد:
الف :مقدمهای:
1و شماره و تاریخ صدور رأی
2و نام و نشانی و مشخصات کامل کارفرما یا کارفرمایان
3و نام وکیل یا نماینده کارفرما (درصورت ارائه برگ وکالت یا نمایندگی)
9و نام و مشخصات کامل کارگاه با ذکر نوع فعالیت آن
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آشنایی با اداره کل نامنویسی و
حسابهای انفرادی سازمان تامین
اجتماعی
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«مقدمه»
هدف نهائی تامین اجتماعی  ،ایجاد اطمینان خاطر اقتصادی و اجتماعی و تامین رفاه بیمه شدگان در زمان حال
و آینده است ،حصول این هدف از طریق فراهم آوردن امكان برخورداری جامعه تحت پوشش از مزایای تامین اجتماعی
و بر مبنای شناسایی و نامنویسی از بیمه شدگان و جمع آوری و نگهداری و در نهایت استخراج و احتساب و اعالم
سابقه پرداخت حق بیمه جهت برخورداری از کمكهای کوتاه مدت و بلند مدت در حیطه وظایف واحد حسابهای
انفرادی و نامنویسی می باشد.
نوشتار حاضر تلخیصی از اقدامات انجام شده در واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی جهت آموزش کارکنان
کارگزاریهای رسمی تهیه شده است ،امید است مفید فایده واقع شود.
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« وظایف واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی  ،اهمیت و جایگاه واحد مذکور»
در واحدهای اجرایی سراسر کشور واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی به جهت نوع کار و وظیفه ای که بر عهده دارد

یكی از مهمترین و حساسترین بخشها در اجرا محسوب می شود.کلیه امور خدماتی که توسط این بخش و برخی
بخشهای سازمان به بیمه شدگان ارائه میگردد در راستای ماده  3قانون تامین اجتماعی بوده که شامل موارد ذیل است
:
الف  -حوادث و بیماریها.
ب  -بارداری .
ج  -غرامت دستمزد .
د  -از کارافتادگی .
ه _ بازنشستگی .
و  -فوت .
ز  -مقرری بیمه بیكاری .
از نظر اهمیت و جایگاه سازمانی این واحد دارای چند شاخصه مهم به شرح ذیل میباشد:
تنها واحدی است که از ورود تا خروج بیمه شده از بیمه پردازی تا بازنشستگی  ،فوت  ،از کارافتادگی  ،در زمان

برخورداری از مزایایی چون مقرری بیمه بیكاری و  ...یا خود بیمه شده و یا بازماندگان وی با آن ارتباط دارند.
ایجاد هر گونه اطالعات مربوط به بیمه شده اصلی  ،تبعی  ،کارفرما،کارگاه و  ...از طریق این واحد در سیستمهای بیمه
ای صورت می پذیرد.
نگهداری انواع سوابق بیمه شدگان که مبنای ارائه انواع حمایتهای کوتاه مدت و بلند مدت است توسط این واحد صورت
می پذیرد.
واژه های کاربردی در بخش نامنویسی و حسابهای انفرادی »
کارفرما
کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستوریا به حساب او کار می کند .کلیه کسانی که بعنوان مدیر

یا مسئول عهده دار،اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوندوکارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است
که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده بعهده می گیرند.
کارگاه
محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او  ،در آنجا کار می کند .عوامل موثر در تشخیص و شناسائی

کارفرمایان کارگاهها(حقوقی – حقیقی ) بشرح زیر میباشند:
کارفرمایان دارای شخصیت حقوقیآندسته از کارفرمایانی که طبق موازین قانونی مربوطه در اداره ثبت شرکتها و مالكیت صنعتی به ثبت رسیده ویابه

موجب قوانین خاص ( ازجمله قانون تشكیل شهرداریها ،جمعیت هالل احمر و  ) ...موجودیت یافته اند تابع مقررات
ثبتی و قانونی بوده و بر اساس مدارکی مانند اس اسنامه  ،آگهی تاسیس  ،پروانه های تاسیس  ،بهره برداری و یا
تصویبنامه قانونی در خصوص تشكیل ارگان یا موسسه مورد نظر  ،شناسایی میگردند.
 کارفرمایان دارای شخصیت حقیقیشناخت کارفرمایان حقیقی با توجه به مدارک مثبته صورت می گیرد که اهم آنها بشرح زیر میباشند:

جواز کسب صنفی معتبر( اعم از دائم یا موقت )
هر گونه اجازه کار از مراجع ذیصالح .
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پروانه تاسیس یابهره برداری .
اسناد مالكیت
اسناد اجاره یا صلح نامه .
اقرار نامه  ،قرارداد  ،شراکتنامه ثبتی ،محضری و یا پیمان منعقده .
اسناد اجاره عادی تنظیمی توسط سازمانهای دول تی و یا نهادهای انقالبی نظیر اداره اوقاف  ،بنیاد مستضعفان و جانبازان
و...
گزارش بازرسان کارگاهها.
آراء صادره از سوی مراجع قضایی دال بر کارفرمایی.
اظهار نظر اداره کل درآمد سازمان تامین اجتماعی .
بیمه شده :
شخصی است که راس ًا مشمول مقررات تامین اجتماع ی بوده و با پرداخت مبالغی بعنوان حق بیمه ،حق استفاده از

مزایای مقرر در قانون را دارا میباشد (.بند یک ماده  2قانون تامین اجتماعی ) .
افراد تحت تكفل:

شخص یااشخاصی هستند که بعنوان اعضاء خانواده و به تبع بیمه شده اصلی از مزایای قانون تامین اجتماعی برخوردار
میگردند مانند ً همسر و فرزندان و پدر و مادر بیمه شده ً (بند  2ماده  2قانون )
مزد یا حقوق یا کارمزد:

شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در قبال انجام کار به بیمه شده داده میشود( بند 6
ماده  2قانون ) .
حق بیمه :

عبارت از وجوهی است که بحكم قانون و برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی به سازمان پرداخت
میگردد ( .بند  6ماده  2قانون ) .
نرخ حق بیمه :

عبارت از درصدی از حق وق و مزایای مشمول کسر حق بیمه است که طبق قانون جهت مشاغل و فعالیتهای تولیدی یا
خدماتی یا صنفی و یا بیمه اختیاری و حرف و مشاغل آزاد تعیین گردیده و افراد و کارگاهها موظف به پرداخت آن بر
اساس نرخهای مقرر در قانون میباشند.
فرم نامنویسی (پرسشنامه نامنویسی ):
فرمی است که در بدو مراجعه بیمه شده به وی داده میشود تا مشخصات هویتی خود ،کارگاه ،کارفرما و افراد تحت

تكفل در آن درج و به منظورنامنویسی اولیه و شناسایی به سازمان تامین اجتماعی ارائه میگردد.
شماره سریال (شماره دفترچه درمان ):
شماره ای است متشكل از  16رقم ( ده رقم شماره ملی  ،چهار رقم کد شعبهو دورقم آخر مرتبه صدور دفترچه

درمانی) می باشد و برای هر یک از بیمه شدگان و مستمری بگیران و افراد تحت تكفل آنان بطورجداگانه اختصاص
داده شده و اطالعات هویتی دارندگان دفترچه و تعداد دفعات برخورداری از دفترچه تحت شماره مذکور در فایل
کامپیوتری جمع آوری می شود.
پرونده فنی (پرونده بیمه شده ):
پروندة انفرادی بیمه شده است که تحت شماره هشت رقمی تامین اجتماعی تشكیل واطالعات مربوط به مشخصات

هویتی وسوابق کارکرد وچگونگی برخورداری ازمزایای قانونی توسط بیمه شده درآن حفظ ونگهداری میگردد .در حال
حاضر کلیه این اطالعات در سیستم نیز ثبت ونگهداری میشود.
69

تامین اعتبار:
عبارتست ازتعیین مدت استحقاق درمان بیمه شده ( براساس پرداخت حق بیمه طی لیستهای ارائه شده توسط

کارفرما،گزارش بازرسی،پرداخت حق بیمه حرف ومشاغل آزاد،اختیاری و. )...
بانك اطالعات بیمه شدگان شعبه :
فایلی است که اطالعات هویتی بیمه شدگان کلیه کارگاههای محدوده شعبه درآن جمع آوری وپردازش میشود.
بانك اطالعات بیمه شدگان کشوری :
فایلی است که اطالعات هویتی کلیه بیمه شدگان سراسر کشور در آن جمع آوری وپردازش میشود.
سابقه بیمه :
* مدت زمانی که براساس قوانین وضوابط سازمان تامین اجتماعی  ،طی آن حق بیمه پرداخت شده یا پرداخت شده

تلقی گردد و بصورت روز سابقه محاسبه و اعالم می گردد.
* بیمه شدگان وجوهی را به عنوان حق بیمه به اعتبار اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی و یا عقد
قراردا د خاص با سازمان رأسا یا با مشارکت کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می نمایند که تحت عنوان
سابقه پرداخت حق بیمه ثبت و ضبط می گردد .مدیریت و نگهداری واعالم اینگونه سوابق پرداخت حق بیمه به عنوان
یكی از مؤلفه ها ی احراز یا عدم احراز شرایط افراد در برخوردا ری از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی برعهده
سازمان تأمین اجتماعی است.
سابقه قطعی :
به سوابقی اطالق می شود که حق بیمه مربوطه براساس فرآیندهای موجود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده و

یا بدهی مربوط به سابقه مورد نظر به مرحله قطعیت رسیده باشد .
سابقه غیرقطعی :
آن دسته از سوابق موجود در سیستمهای درآمد ( وصول ،بازرسی و  )....و پرونده های مطالباتی که قطعیت نیافته ونیز

قابل بهره برداری برای ارا ئه حمایتهای قانونی نمی باشد  .ضمنا ایامی را که بیمه شدگان صاحب حرف و مشاغل آزاد،
اختیاری وانواع بیمه ها ی انفرادی و ...حق بیمه آ نرا پیشاپیش پرداخت نموده اند تا سپر ی شدن آن جزء سوابق غیر
قطعی تلقی می شود.
سابقه غیرکارا :
سوابقی که جهت بهره بردار ی به منظور صدور احكام حما یتها ی بلندمدت ( شامل  :بازنشستگی ،از کار افتادگی

،بازماندگان و غرامت مقطوع فوت )  ،انتقال کسور حق بیمه به سایر صندوقها  ،انتقال پرونده مطالباتی به سایر شعب یا
سوابق اعالمی به سایر شعب و سوابقی که بنا به ضرورت ومجوزهای صادره به دالیلی چون ارسال لیست خالف  ،سابقه
من غیر حق و......تغییر وضعیت داده شوند.
سابقه فعال /کارا :
به کلیه سوابقی که قابلیت استفاده از آنها جهت بهره برداری وارائه خدمات مختلف مهیا باشد .
عامل مولد سابقه :
فرآیندی است که بر اساس قوانین و ضوابط  ،اجرای آن منتج به تولید سابقه بیمه ای می گردد.
سند مولد سابقه :
به سندی گفته میشود که دربرگیرنده انجام و اتمام فرآیندی است که منتج به تولید سابقه بیمه ای گردیده است.
تاریخ مكانیزه :
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اسنادی که درسیستم منجر به تولید سابقه می شوند ( اسناد مكانیزه ) شامل لیستها ی پرداخت حق بیمه  ،بازرسی ،
سندها ی پرداخت حق بیمه ( بیمه اختیار ی  ،مشاغل آزاد و )...از نظر زمانی به دو مقطع قبل وبعد از تار یخ شروع
مكانیزه تفكیک می گردد که تاریخ شروع مكانیزه در هر شعبه متفاوت می باشد .
نوع سابقه:
مولفه ا یست که بیانگر نحوه ا یجاد و تولید سابقه می باشد .به عنوان مثال کارکرد عادی لیست ،بیماری ،بیكاری،

اختیاری و ...
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چه کسانی می توانند از خدمات درمانی سازمان استفاده نمایند؟

مطابق ماده  01قانون تامین اجتماعی  ،بیمه شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات قانون مذکور قرار می
گیرند
می توانند از خدمات درمانی این سازمان استفاده نمایند .همچنین مطابق ماده  29قانون یاد شده  ،مخاطبان بازنشسته
 ،ازکارافتاده کلی و افراد بالفصل خانواده آنها و نیز افرادی که مستمری بازماندگان دریافت می نمایند می توانند از
خدمات درمانی مذکور برخوردار گردند.
الف  .افراد خانواده بیمه شده:

افراد خانواده بیمه شده که از کمک های مقرر در ماده  69این قانون استفاده می کنند عبارتند از:
 .1همسر بیمه شده
 .2شوهر بیمه شده در صورتی که معاش او توسط بیمه شده زن تامین می شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد یا
طبق نظر کمیسیون پزشكی موضوع ماده  91این قانون از کارافتاده شناخته شود.
 .3فرزندان بیمه شده که دارای یكی از شرایط زیر باشند:
الف) کمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث به شرط نداشتن شوهر تا بیست سالگی و یا منحصراً
طبق گواهی یكی از موسسات رسمی آموزشی به تحصیل اشتغال داشته باشند.
ب) در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی سازمان تامین خدمات درمانی قادر به کار نباشند( .با توجه به انحالل
سازمان تامین خدمات درمانی ،مفاد این ماده صرفا مربوط به سازمان تامین اجتماعی است).
(ر .ک؛ قانون اصالح سن فرزندان ذکور مشمولین قانون صندوق های بازنشستگی کشوری ،لشگری و تامین اجتماعی و
سایر صندوق ها در برخورداری از خدمات درمانی مصوب  1325/6/20مندرج در همین مجموعه)
به موجب قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب « 1392/3/20از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون کلیه
محدودیت های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب  1352/2/26و اصالحات آن و سایر قوانین که بر اساس
تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است ،لغو می شود».
همچنین به موجب بند  3ماده  92قانون حمایت از خانواده مصوب « 1391/12/1فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل
یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی که معلول از کارافتاده نیازمند باشند یا
اشتغال به تحصیالت دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اوالد ،بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق
وظیفه والدین خود برخوردار می گردند».
همچنین به موجب تبصره ماده  25آئین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب  1393/11/25رئیس قوه قضائیه
«مرجع تعیین از کارافتادگی در هر یک از صندوق ها ،مرجع تایید از کارافتادگی فرزندان ذکور موضوع این ماده محسوب
می شوند».
 .9پدر و مادر تحت تكفل بیمه شده مشروط بر اینكه سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز
باشد و یا اینكه به تشخیص کمیسیونهای پزشكی موضوع ماده  91از کارافتاده باشند و در هر حال از سازمان
مستمری دریافت ننمایند.
ب  :فرزندان بیمه شده زن :

فرزندان بیمه شده زن می توانند در صورت احراز شرایط مذکور ( بندهای  3و  ،) 9به تبع مادر خود از خدمات دفترچه
درمان سازمان استفاده نمایند مشروط بر اینكه بیمه شده زن واجد یكی از شرایط زیر باشد :
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 .1شوهر وی ،تحت پوشش هیچ نظام حمایتی خاصی نباشد.
 .2شوهر وی ،در قید حیات نباشد.
 .3حضانت فرزندان از طریق مراجع قانونی به وی واگذار شده باشد.
ج  :خانواده بیمه شده سرباز :

افراد خانواده بیمه شده سرباز در صورت احراز شرایط ( مطابق بند الف ) می توانند از انواع خدمات دفترچه درمانی سازمان
استفاده نمایند مشروط بر اینكه بیمه شده سرباز واجد یكی از شرایط زیر باشد:
 .1نام و مشخصات بیمه شده سرباز در لیست بیمه یا گزارش بازرسی کارگاه در دو ماه قبل از تاریخ اعزام به سربازی موجود
باشد.
 .2بیمه شده سرباز
باشد.

در دو ماه قبل از تاریخ اعزام به سربازی

،
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غرامت دستمزد ایام بیماری

یا

مقرری بیمه بیكاری

دریافت کرده

نامنویسی و دریافت شماره تامین اجتماعی :
هویتی  ،بیمه

شماره تامین اجتماعی/شماره بیمه  ،شماره ای است منحصر بفرد که به منظور دریافت و نگهداری اطالعات
ای و تكمیلی افرادی که به هر نحو با سازمان تامین اجتماعی در تعامل می باشند اختصاص یافته و جهت شناسائی ،
انجام امور بیمه ای و طبقه بندی اسناد مرتبط با آنها مورد استفاده قرار می گیرد.
در واقع ارائه هر گونه خدمات به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی از قبیل دریافت دفترچه درمان  ،پرداخت حق بیمه
 ،اعالم سوابق بیمه  ،دریافت انواع تعهدات و مزایا ( مستمری بازنشستگی  ،مستمری از کارافتادگی  ،مقرری بیمه بیكاری ،
غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری  ،پاداش ازدواج و  ) ...منوط به نامنویسی و دریافت این شماره می باشد.
الف .نامنویسی اولیه :

افرادی که فاقد شماره تامین اجتماعی/شماره بیمه بوده و برای اولین بار تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار می گیرند می
بایست ضمن مراجعه به شعبه تامین اجتماعی مورد نظر  ،فرم پرسشنامه نامنویسی را دریافت و پس از تكمیل  ،به
منظور نامنویسی و دریافت شماره تامین اجتماعی /شماره بیمه به همراه سایر مدارک مورد نیاز به باجه نامنویسی
شعبه تحویل نمایند.

مدارک الزم به منظور نامنویسی اولیه و دریافت شماره تامین اجتماعی /شماره بیمه :
 .1فرم پرسشنامه نامنویسی (می بایست توسط بیمه شده  ،تكمیل گردد).
 .2اصل شناسنامه و کارت ملی بیمه شده اصلی
 .3یک قطعه عكس جدید از بیمه شده اصلی
توجه  :در مواردی که بیمه شده به دلیل اشتغال در یكی از کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی تحت پوشش
سازمان تامین اجتماعی قرار می گیرد  ،ضروری است فرم پرسشنامه نامنویسی حاوی مهر و امضاء کارفرمای مربوطه
باشد.

ب .نامنویسی افراد خانواده(تبعی) بیمه شده :

افراد خانواده بیمه شده نیز همانند بیمه شده به منظور برخورداری از خدمات سازمان  ،باید نامنویسی شده و شماره
تامین اجتماعی  /شماره بیمه دریافت نمایند.
مدارک الزم به منظور نامنویسی افراد خانواده بیمه شده دریافت شماره تامین اجتماعی /شماره بیمه :
 .1فرم پرسشنامه نامنویسی (می بایست توسط متقاضی  ،تكمیل گردد).
 .2اصل شناسنامه و کارت ملی بیمه شده اصلی و تبعی
 .3یک قطعه عكس جدید از بیمه شده تبعی
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ج .بروزرسانی اطالعات (نامنویسی بیمه شدگان دارای شماره تامین اجتماعی  /شماره بیمه ) :

افرادی که قبالً تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بوده و دارای شماره تامین اجتماعی  /شماره بیمه می باشند ،
در موارد زیر الزم است نسبت به درخواست بروزرسانی اطالعات خود اقدام نمایند:
 .1تغییر محل کار یا شعبه
 .2تغییر نوع ارتباط با سازمان
 .3تغییر اطالعات هویتی
 .9تغییر اطالعات شخصی ( از قبیل شماره حساب بانكی  ،آدرس و ) ...
مدارک الزم به منظور بروزرسانی اطالعات :
متقاضی تغییر ( یا بروزرسانی اطالعات )کافی است ضمن مراجعه به شعبه مورد نظر  ،فرم درخواست تغییر اطالعات (یا
بروزرسانی اطالعات ) را دریافت و پس از تكمیل به باجه نامنویسی شعبه تحویل نمایند.
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دفترجه درمان

بیمه شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار می گیرند ،در صورت
مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتالی به بیماری ،می توانند از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی استفاده کنند .
عالوه براین ،مستمری بگیران تأمین اجتماعی) بازنشستگان ،ازکارافتادگان و بازماندگان (و مقرر ی بگیران بیمه
بیكاری نیز تحت پوشش خدمات درمانی این سازمان هستند .برای استفاده از این خدمات ،در اختیار داشتن دفترچه
درمانی معتبر ،ضروری است.
انواع خدمات دفترچه درمان که به بیمه شدگان و افراد خانواده آنها ارائه می گردد عبارتند از :
 .1صدور دفترچه ( دریافت دفترچه برای اولین بار)
 .1تعویض دفترچه درمانی
 .8تمدید اعتبار دفترچه درمانی
 .1صدور دفترچه المثنی
 .0دفترچه درمانی بیماران خاص
 .3ابطال دفترچه درمانی
الف .صدور دفترچه :

بیمه شدگان از زمانی که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار می گیرند  ،می توانند ضمن مراجعه به یكی از
شعب یا کارگزاریهای رسمی سازمان و ارائه مدارک الزم  ،برای خود و افراد خانواده تحت تكفل دفترچه درمانی
دریافت نمایند.

مدارک الزم برای دریافت دفترچه درمان:
 .1اصل شناسنامه و کارت ملی بیمه شده اصلی و افراد خانواده تحت تكفل ( افراد تبعی )
 .2گواهی اشتغال به تحصیل در مورد فرزندان ذکور باالی  19سال
 .3تكمیل فرم تعهدنامه مبنی بر عدم ازدواج و اشتغال در مورد فرزندان اناث باالی  12سال
 .9ارائه نظریه کمیسیون پزشكی سازمان مبنی بر از کارافتادگی کلی در مورد فرزندان ذکور  ،شوهر بیمه شده زن یا پدر و
مادر بیمه شده اصلی
 .6گزارش بازرس فنی شعب سازمان مبنی بر

کفالت بیمه شده اصلی بر پدر و مادر

 .6تكمیل فرم تعهدنامه از سوی بیمه شده زن درخصوص عدم پوشش بیمه ای شوهر یا ارائه
.0

اصل و تصویر دفترچه آماده به خدمت یا

گواهی اشتغال

به خدمت از واحدهای نیروهای مسلح در مورد

خانواده بیمه شده سرباز

 .2یک قطعه عكس از بیمه شده اصلی و افراد تبعی باالی  2سال سن
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گواهی حضانت فرزندان
افراد

ب .تعویض دفترچه :

بیمه شده و افراد تبعی وی  ،در صورت اتمام اوراق دفترچه درمانی خود  ،می توانند با مراجعه به یكی از شعب یا
کارگزاریهای رسمی سازمان و ارائه مدارک الزم  ،نسبت به تعویض دفترچه درمانی و دریافت دفترچه جدید اقدام
نمایند.

مدارک الزم برای تعویض دفترچه درمان:
 .1اصل دفترچه درمانی قبلی
 .2اصل شناسنامه فرزندان اناث باالی  16سال
 .3در مورد فرزندان ذکور ،

گواهی اشتغال به تحصیل

از موسسات عالی و دانشگاههای مورد تائید وزارت علوم و

تحقیقات و فناوری
 .9تكمیل

فرم تعهدنامه

مبنی بر عدم ازدواج و اشتغال در مورد فرزندان اناث باالی  12سال(چنانچه قبالً ارائه

نشده باشد).
 .6ارائه

نظریه کمیسون پزشكی

سازمان مبنی بر

از کارافتادگی

در مورد

فرزندان ذکور

،

شوهر بیمه شده زن

یا

پدر

و

مادر بیمه شده اصلی (چنانچه قبالً ارائه نشده باشد)
 .6گزارش بازرس فنی شعب سازمان مبنی بر کفالت بیمه شده اصلی بر پدر و مادر (چنانچه قبالً ارائه نشده باشد)
 .5تكمیل فرم تعهدنامه از سوی بیمه شده زن درخصوص عدم پوشش بیمه ای شوهر یا ارائه
.3

اصل و تصویر دفترچه آماده به خدمت یا

گواهی اشتغال

گواهی حضانت فرزندان

به خدمت از واحدهای نیروهای مسلح در مورد

افراد

خانواده بیمه شده سرباز

.9

یک قطعه عكس (در صورت لزوم جهت تعویض عكس قبلی یا عكسدار نمودن دفترچه فاقد عكس)

ج .تمدید اعتبار دفترچه :

در صورت انقضای اعتبار دفترچه درمانی  ،بیمه شده و افراد تبعی وی می توانند با مراجعه به یكی از شعب یا
کارگزاریهای رسمی سازمان و ارائه مدارک الزم  ،نسبت به تمدید اعتبار دفترچه درمانی خود اقدام نمایند.

مدارک الزم برای تمدید اعتبار دفترچه درمان:
مدارک الزم به منظور تمدید اعتبار دفترچه درمان  ،مشابه مدارک الزم برای تعویض دفترچه می باشد.
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د .صدور دفترچه المثنی :

در صورت مفقود شدن دفترچه درمانی  ،بیمه شده یا افراد تبعی وی می توانند با مراجعه به یكی از شعب یا
کارگزاریهای رسمی سازمان و ارائه مدارک الزم  ،نسبت به دریافت دفترچه درمانی المثنی خود اقدام نمایند.

مدارک الزم برای صدور دفترچه درمانی المثنی:
به منظور صدور دفترچه درمانی المثنی  ،عالوه بر مدارکی که برای صدور یا تعویض دفترچه الزم است ،
مدارک ذیل نیز باید ارائه گردد :
 .1تكمیل فرم درخواست صدور دفترچه المثنی توسط بیمه شده یا مستمری بگیر اصلی
 .2رسید پرداخت خسارت دفترچه المثنی) برای بار اول معادل  50درصد و در موارد بعدی معادل 100
درصد حداقل دستمزد روزانه سال مربوطه(
توجه  :درصورتی که دفترچه درمانی ،بنا به گواهی مراجع ذیصالح) مراجع قضایی ،نیروی انتظامی و ( ...بر اثر
حوادث غیرمترقبه مانند سرقت ،سیل و  ...مفقود شده باشد ،صدور دفترچه المثنی به صورت رایگان
انجام می شود.

ه .دفترچه درمانی بیماران خاص :

در صورتی که بیمه شده یا افراد تبعی وی مطابق گواهی اسناد پزشكی سازمان  ،مبتال به یكی از
(هموفیلی  ،دیالیزی  ،تاالسمی ) باشند  ،دفترچه درمانی خاص با تعداد برگ های بیشتر نسبت به دفترچه های عادی
صادر می گردد .بدین منظور کافی است ،بیمه شده اصلی  /تبعی گواهی صادره از اسناد پزشكی را به انضمام سایر
مدارک الزم جهت صدور دفترچه به هریک از شعب سازمان ارائه نمایند.
بیماری های خاص

و .ابطال دفترچه درمانی:

در موارد زیر دفترچه درمانی بیمه شده اصلی یا افراد تبعی وی می بایست جهت
تامین اجتماعی تحویل گردد :
 .1بیمه شده اصلی ترک کار نموده و رابطه بیمه پردازی وی قطع گردد.
 .2نوع بیمه شده تغییر نماید (نوع بیمه شده از تبعی به اصلی یا بالعكس تغییر نماید و ) ...
 .3بیمه شده تحت پوشش صندوق بیمه ای دیگری قرار بگیرد.
 .9درمان بیمه شده  ،به کارفرما واگذار شده باشد ( پورسانتاژی ).
 .6در مورد بیمه شدگان خاص  ،درمان مطابق درخواست بیمه شده حذف شده باشد.
توجه  :در صورت در خواست ابطال دفترچه توسط بیمه شده و در مواردی که امكان تحویل دفترچه بنا به دالیلی از
سوی بیمه شده میسر نمی باشد  ،به منظور ابطال دفترچه  ،مبلغی معادل تعرفه دفترچه المثنی دریافت می
گردد.
ابطال
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به یكی از شعب سازمان

بیمه اجباری کارگران ساختمانی

افرادی که به طور مستقیم در رابطه با ایجاد ،توسعه ساختمان ،تجدید بنا ،تعمیرات اساسی و تخریب ساختمان
اشتغال دارند و مشمول مقررات خاص از نظر بیمه و بازنشستگی نمی باشند ،مشمول قانون بیمه های اجتماعی
کارگران ساختمان بوده و می توانند از تسهیالت این قانون بهره مند شوند.
الف .واجدین شرایط بیمه کارگران ساختمانی:

متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی  ،می بایست حائز شرایط زیر باشند :
.1
.2
.3
.9
.6

دارای پروانه مهارت فنی ( صادر شده از سوی سازمان آموزش فنی وحرفه ای ) باشند.
تبعه خارجی نباشند.
فاقد هرگونه پوشش بیمه ای دیگری ( در سازمان تامین اجتماعی یا سایر صندوق ها ) باشند.
فاقد هرگونه واحد صنفی ( محل کسب و کار ) باشند.
بطور مستقیم در صنعت ساختمان و در یكی از حرف مندرج در جدول ذیل اشتغال داشته باشند :
ردیف
 1اسكلت ساز
 2کمک گچ کار

عنوان حرفه

ردیف
 25کمک عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه
 26استاد عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه

عنوان حرفه

 3کمک نقشه بردار
 4کارگر عمومی آرماتوربند
 5کمک آرماتوربند
 6استاد کار آرماتوربند
 7کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی
 8کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی
 9استادلوله کش و نصاب وسایل بهداشتی
 10کارگر عمومی نقشه بردار
 11استاد نقشه بردار
 12کارگر عمومی درب و پنچره سازپروفیل
 13کمک درب و پنجره سازپروفیل
 14استاد درب و پنجره ساز پروفیل
 15کارگر عمومی نقاش ساختمان
 16کمک نقاش ساختمان
 17استاد نقاش ساختمان
 18کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز
 19کمک بتن ساز و بتن ریز
 20استاد کار بتن ساز و بتن ریز
 21کارگر عمومی سفت کار
 22کمک سفت کار
 23استادکار سفت کار
 24کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار
ابنیه
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27

کارگر عمومی گچ کار

28

استاد گچ کار

29

کارگر عمومی سنگ کار

30

کمک سنگ کار

31

استاد سنگ کار

32

کارگر عمومی قالب بند و کف راژ

33

کمک قالب بند و کف راژ

34

استادکار قالب بند و کف راژ

35

کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاری

36

کمک لوله کش گاز خانگی و تجاری

35

استاد لوله کش گاز خانگی و تجاری

32

کارگر عمومی نگهداری بتن

39

کمک نگهداری بتن

90

استاد نگهداری بتن

91

کارگر عمومی کاشی کار

92

کمک کاشی کار

93

استاد کاشی کار

99

کارگر عمومی برق کار ساختمان

96

کمک برق کار ساختمان

96

استاد برق کار ساختمان

95

کمک اسكلت ساز

92

استاد کار اسكلت ساز

ج .مراحل و نحوه درخواست بیمه کارگران ساختمانی :

افراد واجد شرایط  ،می توانند با مراجعه به یكی از شعب سازمان در سطح استان صادر کننده کارت مهارت فنی و در
صورت وجود سهمیه پذیرش کارگران ساختمانی  ،ضمن ارائه مدارک الزم  ،نسبت به درخواست بیمه کارگران
ساختمانی اقدام نمایند .
مراحل بررسی و پذیرش درخواست متقاضیان به شرح ذیل است :
 .1فرم درخواست توسط متقاضی تكمیل و تحویل شعبه می گردد.
 .2اصالت پروانه مهارت فنی نیروی کار از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور استعالم می شود.
 .3در صورت تائید اصالت پروانه مهارت ،اشتغال بكار متقاضی در حرفه مندرج در پروانه مهارت مورد بازرسی قرار
می گیرد.
 .9در صورت تائید بازرسی  ،متقاضی و افراد تبعی وی نامنویسی شده و به آنها شماره تامین اجتماعی اختصاص
داده می شود.
 .6پس از نامنویسی  ،متقاضی جهت انجام معاینات پزشكی  ،به کمیسیون پزشكی معرفی می شوند.
 .6پس از انجام مراحل باال  ،متقاضی می تواند نسبت به پ رداخت حق بیمه اقدام و از مزایای مقرر در قانون بیمه
های اجتماعی کارگران ساختمانی بهره مندگردد.

مدارک الزم برای درخواست بیمه کارگران ساختمانی :
 .1فرم درخواست بیمه کارگران ساختمانی
 .2اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی و افراد تبعی
 .3اصل و
.9

تصویر پروانه مهارت فنی نیروی کار

تعهدنامه

مبنی بر عدم پوشش بیمه ای مطابق ضوابط و مقررات تامین اجتماعی ( اجباری  ،اختیاری ،

حرف و مشاغل آزاد و  ) ...یا سایر صندوق ها

نكات مهم :
.2

پذیرش درخواست متقاضی ،منوط به استعالم اصالت کارت مهارت از سازمان آموزش فنی و حرفه ای و تأیید این سازمان است.

 .1ادامه شمول قانون به متقاضی ،منوط به تأیید استمرار اشتغال به کار در صنعت ساختمان توسط بازرسان تأمین اجتماعی است.
 .8در صورت تغییر محل اشتغال به کار/سكونت  ،مراتب می بایست بالفاصله به شعبه محل بیمه پردازی اطالع داده شود.
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سابقه پرداخت حق بیمه
الف .درخواست جمع آوری سابقه :

بیمه شدگانیكه متقاضی دریافت تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت ( از قبیل مستمری بازنشستگی  ،مستمری
 ،مستمری بازماندگان  ،مقرری بیمه بیكاری  ،غرامت دستمزد ایام بیماری و  ) ...و یا عقد قرارداد بیمه های خاص ( شامل
بیمه های اختیاری  ،حرف و مشاغل آزاد و  ) ...می باشند  ،در صورت لزوم میبایست ضمن مراجعه به واحد نامنویسی
وحسابهای انفرادی شعبه محل بیمه پردازی خود و دریافت و تكمیل فرم درخواست جمع آوری سوابقو ارائه مدارک
الزم نبست به جمع آوری سوابق پرداخت حق بیمه خود اقدام نمایند.
از کارافتادگی

مدارک الزم به منظور درخواست جمع آوری سابقه :
 .1فرم درخواست جمع آوری سابقه
.2

از آنجاکه ممكن است در هنگام بررسی و تجمیع سوابق نیاز به مدارک و مستندات متقن باشد لذا متقاضیان
می بایست در صورت نیاز اسناد و مدارک ذیل را جهت بررسی سوابق به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی
ارائه نمایند:
.231

اسناد و گواهی های مرتبط به اشتغال بیمه شده.

.232

لیستهای پرداخت حق بیمه ( نسخه دوم نزد کارفرمایان )

.233

فیشهای پرداخت حق بیمه در خصوص آندسته از بیمه شدگانیكه حق بیمه خود را بصورت انفرادی

پرداخت می نمایند.
.239

تفكیک و ارائه صورت وضعیت بارنامه های رانندگان در بازه زمانی  52/09لغایت 20/06

ب .درخواست سوابق جهت اعالم به موسسات :

بیمه شدگان می توانند از طریق سامانه اینترنتی سوابق بیمه شدگان در پایگاه اطالع رسانی سازمان تامین اجتماعی
به نشانی  www.tamin.irاز سوابق خود پرینت و به موسسات و ...ارائه نمایند.
در صورت نیاز به اعالم سابقه مكتوب جهت ارائه به موسسه خاص  ،بیمه شدگان محترم می بایست با در دست
داشتن درخواست ممهور به مهر و امضای موسسه مزبور جهت بررسی سوابق و دریافت پاسخ به شعبه بیمه پردازی
مراجعه نمایند.
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ج .نحوه مشاهده سوابق از طریق سامانه اینترنتی مشاهده سوابق بیمه شدگان :

بیمه شدگان می توانند از طریق پایگاه اطالع رسانی تامین اجتماعی به نشانی www.tamin.irو انتخاب گزینه
مشاهده سوابق بیمه شدگان  ،با ورود مشخصات هویتی و شماره تلفن همراه خود ثبت نام نمایند.
د .درخواست و اعالم سوابق رانندگان مربوط به بازه زمانی تیر 01لغایت شهریور :37

چنانچه بیمه شده ایدر بازه زمانی  52/9لغایت  20/6به اعتبار دفترچه کار رانندگی دارای سوابق رانندگی (مسافر بری/
باربری) باشد به منظور جمع آوری و برخورداری از تعهدات سازمان  ،با مراجعه به آخرین شعبه محل بیمه پردازی و
ارائه مدارک و مستندات(دفترچه کار رانندگی  ،اسناد بارنامه /صورت وضعیت مسافربری) نسبت به درخواست سوابق
مذکور اقدام نماید.
در صورت اعتراض به سوابق اعالم شده ،با ارائه بارنامه /صوت وضعیتهای مسافربری به شعبه مربوطه ،به اعتراض آنان
وفق مقررات جاری رسیدگی و پس از مقایسه اسناد ارائه شده با اسناد نزد سازمان بشرح ذیل:
الف  -چنانچه اسنادی نزد راننده باشد که بعلت قصور موسسات مسافربری و حمل کاال به سازمان ارائه نشده باشد
بیمه شده میباید از طریق مبادی ذیربط نسبت به احقاق حق خود اقدام نماید.
ب -چنانچه اسناد بارنامه  /صورت وضعیتهای مسافربری ارائه گردد که ناشی از عدم احتساب آنان توسط سازمان
باشد  ،پس از بررسی و تائید اصالت اسناد  ،تائید شعبه ذیربط در خصوص دریافت حق بیمه مربوطه  ،مجوز
منظور نمودن سوابق از سوی ستاد مرکز ارائه میگردد.
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ادعای بیمه شدگان در خصوص اشتغال در کارگاهها و آراء صادره از سوی هیاتهای تشخیص و حل اختالف قانون کار

با توجه به اینكه احتساب سوابق و بررسی ادعای افراد در خصوص اشتغال در کارگاههای مشومول ضووابط و مقوررات توامین
اجتماعی بر اساس مدارک و مستندات بر عهده سازمان تامین اجتماعی میباشد فلوذا کلیوه افوراد میتواننود در صوورت عودم
پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان با توجه به اشتغال در کارگاههای مشمول مقررات و ضوابط تامین اجتماعی با عنایت بوه
ماده  141ق.ک " کارفرمایان کارگاههاي مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتمـاعی نسـبت بـه
بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند " درخواست ادعای اشتغال خود را در این قبیل از کارگاهها به شعب توامین
اجتماعی که کارگاه مربوطه در محدوده آن قرار گرفته و یا آخرین شعبه محل بیمه پردازی ،ارائه نمایند.
در این راستا و به منظور ایجاد وحدت رویه در شعب  ،سازمان تامین اجتماعی اقدام به صدور دستوراداری نحـوه رسـیدگی
به ادعاي افراد مبنی بر اشتغال در کارگاههاي مشمول قانون تامین اجتماعی و احراز سـوابق بیمـه اي بوه شوماره
 639مورخ  22/6/21نموده است .
مراحل انجام :
مراجعه به واحد نامنویسی شعبه که کارگاه مورد نظر اشتغال درآن در محدوده شعبه مذکور قرار داشته یا آخرین شعبه محل
بیمه پردازی و ارائه درخواست ادعای سابقه و تكمیل فرمهای مربوطه .
مدارک مورد نیاز جهت ادعای سابقه افراد :

بخش اول :مدارک هویتی مدعی
 اصل و کپی شناسنامه اصل و کپی کارت ملی اصل و کپی انحصار وراثت (چنانچه مدعی فوت شده باشد ) اصل و کپی وکالتنامه وکیل قانونی مدعی (چنانچه مدعی بیمار یا  ...باشد) -دفترچه درمان مدعی (در صورت داشتن)

بخش دوم
مدارک قابل ارائه جهت بررسی ادعاي احتساب سابقه
شامل تمام و یا یکی از اسناد و مدارک ذیل که مربوط به دوره مورد ادعاست  ،خواهد بود:
 حكم استخدامی ،ارتقاء شغلی ،تغییر سمت در دوره مورد ادعا ( احكام خارج از دوره مورد ادعا پذیرفته نمیشود) لیستهای حقوق کارگاه منضم به اظهار نامه مالیاتی که به تائید اداره دارایی مربوطه رسیده باشد. دفاتر قانونی کارگاه و اسناد هزینه مربوطه لیستهای حقوق کارگاه گواهی بانک ذیربط مبنی بر واریز حقوق ماهانه مدعی ( طبق لیستهای حقوق ارسالی به بانک مورد نظر) فیش یا رسید حقوق یا چک بانكی کارت افتتاح حساب بانكی کارتهای حضور و غیاب یا ورود و خروج یا دفاتر ثبت حضور و غیاب کارکنان کارگاه کارت بهداشتی صادره از سوی اداره بهداشت محیط کار معاینات پزشكی قبل از استخدام (موضوع ماده  90قانون تامین اجتماعی) سایر مدارک متقن ارائه آراء صادره از سوی هیاتهای تشخیص و حل اختالف (شكایت از کارفرما مبنی بر عدم رعایت ماده  192ق .ک)53

تذکر :در مواردی که فرد مدعی فاقد هر یک از مدارک فوق الذکر باشد  ،می بایست مشخصات دقیق و نشانی تعدادی از
همكاران خود در کارگاه مورد نظر را ارائه تا امكان بررسیهای الزم در اینخصوص فراهم شود.

توجه :اصل کلیه اسناد ماخوذه ،پس از تطبیق با تصویر آن توسط واحد نامنویسی و حسابهاي انفرادي به مدعی
اعاده خواهد شد.
با توجه به اینكه احراز رابطه کارگری و کارفرمائی در اغلب موارد همراه با کارکرد و سابقه بیموه نبووده ( ایوام تعلیوق هماننود
مرخصی بدون حقوق  ،مرخصی تحصیلی  ،استعالجی و ) ...و یا در مواردی که دلیلی بور سوابقه کامول در دوره نموی باشود (
افرادی که کمتر از  5/30ساعت در روز کار می کنند و یا کارکرد آنها به صورت پاره وقت می باشود) لوذا بوه منظوور بررسوی
سابقه و کارکرد واقعی  ،مراجع حل اختالف قانون کار در هنگام صدور آراءدر رابطه با ماده  192قانون کار در متن رای صادره
بازه زمانی رابطه کارگر و کارفرما در کارگاه را مشخص و تعیین مدت سابقه بیمه و مبلغ حق بیمه مربوطه را با قید عبوارت «
قوانین و مقررات قانون تامین اجتماعی » به سازمان تامین اجتماعی محول نمایند.
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آشنایی با اداره کل امور فنی
بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی
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مقدمه:

ضرورت وجودی اداره کل امور فنی بیمه شدگان ریشه در قانون توأمین اجتمواعی از جملوه موواد، 65 ، 62 ،60 ، 5 ،9 ،3 ،1
 91 ،90 ، 29 ، 52 ،50و ....دارد لیكن با تصویب قوانین دیگر در حوزه تأمین اجتماعی ماننود قوانون بیموه بیكواری  ،نقول و
انتقال حق بیمه یا بازنشستگی  ،ماده  92قانون برنامه سوم ( تنفیذی در مواد  103و بند ب ماده  22برناموه هوای چهوارم و
پنجم توسعه )  ،اصالح تبصره ماده  19قانون کار و الحاق یک تبصره به آن و  ....امور فنی بیمه شدگان گسوترش چشومگیری
یافته است.
دام نه وظایف و مسئولیتهای حوزه امور فنی بیمه شدگان در بردارنده طیف وسویع و متنووعی از فعالیتهوای مورتبط بوا بیموه
شدگان میباشد که میتوان گستره آن را از پوشش بیمهای به گروههای اجتماعی خاص و جذب بیمه شدگان جدید توا ارائوه
تعهدات کوتاه مدت عنوان نمود . .
در این فصل به تعهدات کوتاه مدت موضوع ماده « »3قانون تامین اجتماعی  ،اقدامات وتعاریف قوانونی کوه در پرداخوت ایون
تعهدات یا کمكها دارای نقش اساسی می باشند ،اشاره شده است .تعهدات مزبور تسهیالتی است که با توجه به ماهیوت آنهوا،
صرفا برای مدت کوتاه و محدودی قابل پرداخت بوده و هد ف از برقراری و ارائه آن ،حمایت از بیموه شودگان در مقابول بوروز
عواملی از جمله بیماری  ،حوادث ،زایمان و بیكاری که ممكن است درآمد افراد مشمول را به دفعات و موقتاً تحت الشعاع قرار
داده و یا به منظور جبران بخشی از هزینه های ناشی از ازدواج و فوت که به طور مقطووع و بورای یكبوار بوه بیموه شودگان
پرداخت می گردد ،می باشد.
همچنین بیمه صاحبان حرف ومشاغل آزاد  ،ادامه بیمه بطور اختیاری و امور بیموه ای کمیسویونهای پزشوكی از دیگور اموور
مربوط به این حوز ه می باشد که مقررات و ضوابط مربوط به آنها در انتهای این بخش مورد اشاره قرار گرفته است.
تعهدات کوتاه مدت شده شامل موارد زیر می باشد:
 -1غرامت دستمزدایام بیماری
 -2غرامت دستمزد ایام بارداری
 -3پروتز و اروتز
 -9کمک ازدواج
 -6هزینه کفن ودفن
-6هزینه سفر وفوق العاده سفر اقامت بیمار و همراه
 -5بیمه بیكاری
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غرامت دستمزد:
تعاریف قانونی :
بیماری ( :بند  5ماده  2ق.ت.ا)
وضع غیر عادی جسمانی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال
به کارمی شود یا این که موجب هر دو در آن واحد می گردد.
غرامت دستمزد( :بند  9ماده  2ق.ت.ا)
به وجوهی اطالق می شود که در ایام بارداری ،بیماری و یا عدم توانایی موقت اشتغال به کار و دریافت نكردن حقوق به
حكم قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می گردد.
ماده  63ق .ت .ا:
متوسط دستمزد روزانه= مجموع حقوق ومزایای مشمول کسر حق بیمه  ،بیمه شده ظرف  90روز قبل از شروع بیماری
تقسیم بر روزهای کارکرد.
ماده  69ق.ت.ا:
در مواردیكه کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مكلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان بیمارخود را پرداخت نمایند،
سازمان تامین تامین اجتماعی فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود .

مدارک مورد نیاز:
–1اصل گواهی استراحت پزشكی
 -2تائیدیه مراجع پزشكی سازمان
-3پاسخ معرفی بكار یا استعالم وضعیت

نحوه بررسی استراحتها:
مرجع تایید

مدت استراحت

نیاز به تایید ندارد

در هر نوبت  5روز و در سال حداکثر  16روز
 16روز لغایت 60روز در سال و استراحت های مازاد  5روز در هر نوبت

پزشک معتمد

استراحت مازاد 60روز در سال

شورای پزشكی

نحوه محاسبه :
به استناد ماده  62ق.ت.ا مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان آن به شرح زیر می باشد:
 بیمه شدگان متاهل یا متكفل :
مدت استراحت ×  × 3/9متوسط دستمزد روزانه = مبلغ پرداختی
 بیمه شدگان مجرد(استراحت بستری):
مدت استراحت ×  × 1/2متوسط دستمزد روزانه = مبلغ پرداختی
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 بیمه شدگان مجرد(استراحت سرپایی):
مدت استراحت ×  × 2/3متوسط دستمزد روزانه = مبلغ پرداختی

سایر موارد :
 -1غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده براثر حادثه قادر به کار نباشد ،پرداخت می شود.
 -2در مواردی که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری عادی باشد ،در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود،
غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد.
در موارد زیر غرامت دستمزد بدون کسر سه روز اول پرداخت می گردد:





در صورتی که بیماری در ادامه بیماری قبلی باشد.
استراحت پزشكی جانبازان انقالب اسالمی .
در مواردی که کارفرما بر اساس ضوابط دیگری حقوق و مزایای  3روز اول را پرداخت نموده باشد.
استراحت هایی که به دلیل بیماری حرفه ای باشد.

 -3پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده از کار افتاده کلی نشده باشد ،ادامه خواهد یافت.

52

کمك بارداری :
تعاریف قانونی :
بیماري ( :بند  7ماده  2ق.ت.ا)
وضع غیر عادی جسمانی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به
کارمی شود یا این که موجب هر دو در آن واحد می گردد.
غرامت دستمزد( :بند  9ماده  2ق.ت.ا)
به وجوهی اطالق می شود که در ایام بارداری ،بیماری و یا عدم توانایی موقت اشتغال به کار و دریافت نكردن حقوق به
حكم قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می گردد.
ماده  33ق .ت .ا:
متوسط دستمزد روزانه= مجموع حقوق ومزایای مشمول کسر حق بیمه  ،بیمه شده ظرف  90روز قبل از شروع بیماری
تقسیم بر روزهای کارکرد.
ماده  34ق.ت.ا:
در مواردیكه کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مكلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان بیمارخود را پرداخت نمایند،
سازمان تامین تامین اجتماعی فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود .
ماده  37ق.ت.ا:
بیمه شده زن یا همسر بیمه ش ده مرد در صورتیكه ظرف یكسال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته
باشد می تواند بشرط عدم اشتغال بكار از کمک بارداری استفاده نماید.

مدارک مورد نیاز :
 -1تصویر گواهی والدت یا شناسنامه فرزند( فرزندان ).
 -2اصل گواهی پزشک ذیربط یا بیمارستان.

شرایط احراز :
 –1دارا بودن  60روز سابقه پرداخت حق بیمه( بواسطه اشتغال بكار)ظرف یكسال قبل از زایمان.
 –2بیمه شده قبل از شروع استراحت مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد .
 –3در دوره استراحت مشغول به کار نبوده و با کارفرما قطع رابطه ننموده باشد .

مدت استراحت:
بر اساس مصوبه مورخ  26/9/13مجلس شورای اسالمی مدت استراحت دوران بارداری  ،زایمان و شیردهی از تاریخ 26/6/31
( الزم االجراشدن قانون مذکور) برای زایمانهای یک و دوقلو به  6ماه و برای زایمانهای  3قلو و بیشتر یكسال می باشد.
به استناد " قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده " مصوب  1392/3/20مجلس محترم شورای اسالمی " از تاریخ
الزم االجرا شدن این قانون کلیه محدودیتهای مقرردرقانون تنظیم خانواده وجمعیت مصوب ( 1352/2/26محدودیت
پرداخت کمک بارداری صرفاً تا سه فرزند) و اص الحات آن و سایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا
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فرزندان آنان ایجاد شده است  ،لغو می شود " .لذا از تاریخ  1392/9/29هیچگونه محدودیتی بابت پرداخت کمک بارداری
ازلحاظ تعداد فرزندان وجود ندارد.

نحوه بررسی:
در صورتیكه استراحت زایمان درحد مقرر باشد ،نیازی به تائید استراحت زایمان توسط پزشک معتمد نبوده وپرداخت آن
برمبنای گواهی پزشک یا بیمارستان و گواهی والدت یا شناسنامه نوزاد و یا نوزادان صورت می پذیرد.

نحوه محاسبه:
 × 2میانگین دستمزدظرف 90روز قبل از شروع بارداری × ایام بارداری بدون کسر سه روز
3

نكته مهم :بر اساس مصوبه مورخ  21/6/29هیئت وزیران چنانچه بیمه شده زن در طول بارداری به عوارضی دچار شود که
سالمتی مادر و فرزند را تهدید نماید و طبق نظر پزشک معالج به استراحت پزشكی قبل از شروع استراحت زایمان نیاز
داشته باشد استراحت تجویزی بدون تو جه به مدت آن در صورت تائید شورای پزشكی ،مشمول استفاده از غرامت دستمزد
ایام بارداری خواهد بود .
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کمك ازدواج:
کمک ازدواج به عنوان یكی از حمایتهای موضوع ماده  3قانون تامین اجتماعی است که به استناد ماده  26قوانون موذکور بوه
بیمه شده ای که برای اولین بار ازدواج می کند ،مبلغی معادل یک ماه متوسط مزد یا حقوق با رعایوت شورایط زیور پرداخوت
می گردد:

شرایط قانونی:
 -1ازدواج بیمه شده برای اولین بار باشد.
 -2عقد دائم بوده و در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.
 -3در تاریخ ازدواج ارتباط بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.
 -9بیمه شده طی مدت  6سال قبل از ازدواج سابقه  520روز کار و پرداخت حق بیمه را داشته باشد.

مدارک مورد نیاز:
 –1اصل و تصویر صفحات مورد نیاز عقدنامه.
 –2اصل و تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه زوجین.
 –3فرم تعهدکتبی بیمه شده مبنی بر اولین ازدواج.

نحوه محاسبه:
مجموع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه طی مدت  2سال قبل از ازدواج تقسیم بر 29

نكات مهم:
 -1در صورتی که مبلغ کمک ازدواج محاسبه شده کمتر از حداقل دستمزد تاریخ ازدواج باشد ،مبلغ قابل پرداخت به حداقل
دستمزد سال وقوع عقد افزایش می یابد.
 -2در صورت استحقاق طرفین عقد  ،کمک ازدواج به هر دو نفر پرداخت خواهد شد.
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کفن و دفن:
تعاریف قانونی :
(بند  12ماده  2ق.ت.ا) :کمک هزینه کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که به منظور تامین هزینه های مربوط به کفن و دفن
بیمه شده در مواردی که خانواده او این امور را بعهده میگیرند پرداخت می گردد
(ماده  29ق.ت.ا) :هرگاه بیمه شده فوت کند هزینه کفن و دفن او از طرف سازمان تامین خدمات درمانی پرداخت خواهد شد
.
توجه  :پرداخت کمک هزینه کفن ودفن قبل از قانون الزام مصوب ( 62/2/21واگذاری درمان به سازمان ) توسط وزارت
بهداری انجام می گردید و پس از مصوبه مذکور سازمان ملزم به پرداخت آن گردیده است.
مشمولین:
 -1بیمه شدگان اجباری.
 -2بیمه شدگان اختیاری(ازتاریخ  26/2/1به بعد ) موضوع بخشنامه  661فنی.
 -3بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی که مشمول پرداخت حق سرانه درمان نباشند.
 -9مقرری بگیران بیمه بیكاری.
 -6همكاران سازمانی که فوت آنان از  26/11/20به بعد باشد.
 -6همسر مشمولین بند های فوق الذکر که فوت آنان از  26/11/20به بعد باشد .
 -5مشمولین قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی که فوت آنان بدلیل حوادث ناشی از کار باشد .
 -2بیمه شدگان توافقی نظیر  ،بیمه بسیجیان  ،اعضاء انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران و ...به لحاظ پرداخت حق بیمه با
نرخ کامل  ،مشمول دریافت کمک هزینه کفن و دفن خواهند بود.
مدارک مورد نیاز :
 –1دفترچه درمانی متوفی که باید ابطال گردد .
 – 2گواهی فوت بیمه شده.
دریافت کنندگان کمك هزینه کفن و دفن:
 – 1همسر بیمه شده
 – 2فرزندان بیمه شده
 – 3پدر یا مادر بیمه شده
میزان کمك هزینه کفن و دفن :
میزان این کمک برای مشمولینی که تاریخ فوت آنها از  26/11/20به بعد باشد ،معادل یک ماه حداقل دستمزد ماهیانه سال
فوت می باشد.
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پروتز و اروتز
تعاریف قانونی :
(بند  10ماده  2ق.ت.ا) :وسائل کمک پزشكی ( پروتز و اروتز) وسایلی هستند که به منظور اعاده سالمت یا برای جبران نقص
جسمانی یا تقویت یكی از حواس به کار می روند.
( ماده  22آئین نامه اجرائی قانون الزام مصوب اردیبهشت  :) 69پرداخت هزینه های مربوط به پروتز و اروتز و یا تحویل این
وسایل طبق ضوابطی خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد نظارت خواهد رسید.

مشمولین :
 –1بیمه شدگان اجباری و خانواده تحت تكفل آنان.
 – 2مستمری بگیران و خانواده تحت تكفل آنان.
 – 3مقرری بگیران بیكاری و خانواده تحت تكفل آنان.
 – 9بیمه شدگان اختیاری و خانواده تحت تكفل آنان(از.)26/2/1
 -6بیمه شدگان توافقی.

مدارک مورد نیاز:
-1گواهی پزشک متخصص (مرتبط با نوع تجویز پروتز و اروتز).
-2فاکتور خرید.

دوره پرداخت :
استفاده مجدد از اقالم ذیل با رعایت دوره تمدید بالمانع بوده و سایر اقالم صرفاً برای یكبار به مشمولین قابل پرداخت می
باشد:

شرح

دوره تمدید

شیشه عینک طبی

هر دو سال یكبار

کنتاکت لنز

هر ده سال یكبار

سمعک

هر ده سال یكبار

ویلچر

هر  5سال یكبار

چشم مصنوعی

هر پنج سال یكبار

دست و پای مصنوعی

هر 6سال یكبار

کفش طبی کالب فوت

هر دو سال یكبار

مراجع تائید:
 - 1پرداخت هزینه عینک طبی و اقالم با تعرفه کمتر از 2003000ریال بدون نیاز به تایید پزشک معتمد بالمانع می باشد،
مشروط برآنكه اقالم با تعرفه بیش از 603000ریال ( به استثنای عینک طبی که با تجویز اپتومتریست ها نیز قابل
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پرداخت است) توسط پزشک متخصص مرتبط تجویز شده باشد .بنابراین بیمه شده بامراجعه مستقیم به شعبه باارائه
گواهی تجویز پزشک و ارائه فاکتور خرید می تواند هزینه مربوطه رادریافت کند.
 - 2مرجع تایید آن دسته از وسایل کمک پزشكی که تعرفه آن تا مبلغ 5003000ریال میباشد ،پزشک معتمد واقالم با
تعرفه بیش از این مبلغ و همچنین کنتاکت لنز و اقالم لباس سوختگی شورای پزشكی خواهد بود.
 - 3مرجع تایید پروتزهای دندانی ،دندانپزشكان معتمد می باشند ودرصورت عدم دسترسی به دندانپزشک معتمد ،بررسی و
اظهار نظر در این زمینه نیز بعهده پزشكان معتمد خواهد بود.

نكات مهم :
 - 9هزینه پروتز عینک صرفا" بابت مستمری بگیران بازنشسته و از کارافتاده کلی در صورتیكه از تاریخ آخرین پرداخت
هزینه پروتز عینک آنان حداقل ده سال گذشته باشد حداکثر برای یكبار دیگر و بابت یكی از انواع آن قابل پرداخت
میباشد  ( .عینک دور یا نزدیک )
 - 6به منظور مساعدت با مستمری بگیران بازنشسته و ا ز کارافتاده کلی  ،هزینه پروتزیک دست دندان در صورتیكه از تاریخ
آخرین پرداخت هزینه پروتز مزبور به آنان حداقل ده سال گذشته باشد  ،حداکثر برای یكبار دیگر با رعایت سایر شرایط
قابل پرداخت خواهد بود.
 - 6شایان ذکر است برای سایر پروتز و اروتز ها هزینه مربوطه فقط یک بار پرداخت میگردد .
توجه:
درحال حاضر هزینه  162قلم انواع مختلف پروتزو اروتز بر مبنای تعرفه تعیین شده ،توسط سازمان تامین
اجتماعی به بیمه شدگان واجد شرایط پرداخت می گردد.
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هزینه سفر و فوق العاده سفر و اقامت بیمار و همراه
مستندات قانونی:

هزینه سفر به استناد ماده  65و هزینه اقامت بیمار و همراه به استناد بند  6ماده  62قانون تأمین اجتماعی در مواردیكه
معالجه بیمار مستلزم انتقال وی از روستا به شهر و یا از شهرستان به شهرستان دیگر باشد،هزینه رفت و برگشت بیمار در
صورت نیاز به همراه پرداخت خواهد شد ،مشروط بر اینكه امكان معالجه بیمار حسب گواهی پزشک معالج در محل وجود
نداشته باشد و در صورت نیاز به اعزام  ،نحوه آن به تایید شورای پزشكی رسیده باشد.
مشمولین دریافت هزینه سفر و فوق العاده سفر :

-1بیمه شدگان اجباری :واجد شرایط بندهای الف و ب ماده  69قانون تأمین اجتماعی و افراد تحت تكفل آنها
 -2مستمری بگیران بازنشسته  ،ازکارافتاده کلی ویا بازماندگان واجد شرایط که جهت استفاده از درمان حق سرانه پرداخت
نمی نمایند.
 -3دریافت کنندگان مقرری بیمه بیكاری و افراد تحت تكفل آنها
 -9مشمولین طرح بیمه رانندگان برون شهری و افراد تحت تكفل آنها
 -6مشمولین قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی که به دلیل حادثه ناشی از کار تحت درمان قرار می گیرند.
مشمولین دریافت هزینه اقامت و همراه :

نظر به اینكه صرفوا بیمه شدگان مزد بگیر مشمول دریافت غرامت دستمزد می باشند بنابراین هزینه اقامت بیمار و همراه
صرفا به بیمه شدگان اجباری که استحقاق دریافت غرامت دستمزد را دارند  ،قابل پرداخت بوده و ارائه آن به افراد تحت
تكفل بیمه شده و مشمولین بندهای  2و  3و  9فوق الذکر موضوعیت نخواهد داشت.
میزان پرداخت :
 -1هزينه سفر

مبلغ هزینه سفر بر اساس وسیله نفلیه و به میزان بهای بلیط با نرخ مصوب ( در مورد هواپیما ،قطار و اتوبوس و کشتی ) و
نرخ مصوب اعالم شده توسط مراجع ذیصالح ( در مورد سواری ) قابل پرداخت خواهد بود .در صورتیكه امكان اعزام بیمار
بطور نشسته مقدور نباشد ،لزوم اعزام بیمار با سواری دربست و با تعداد بلیط مورد نیازجهت مسافرت با اتوبوس یا قطار
توسط شورای پزشكی تعیین خواهد شد .بدیهی است در صورت نیاز بیمار به همراه مراتب نیزتوسط شورای مذکور اعالم می
گردد .که در این قبیل موارد مبلغ هزینه سفر بابت همراه بیمار نیز قابل پرداخت خواهد بود.
 -2هزينه فوق العاده سفر

در صورتیكه بیمار و همراه با وسیله نقلیه زمینی اعزام گردند به ازاء هر کیلومتر ( مسافت بین شهر مبدأ و مقصد ) مبلغ ده
ریال و در صورت نیاز به همراه  ،بابت همراه بیمار ،هزینه فوق العاده سفر قابل پرداخت خواهد بودو در صورتیكه وسیله اعزام
هواپیما باشد به ازاء هرکیلومتر (دو سوم) مبلغ مذکور بابت فوق العاده سفر به بیمار و همراه پرداخت خواهد شد.
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 -3هزينه اقامت بيمار و همراه

هرگاه درمان بیمار اعزامی بطور سرپائی انجام پذیرد معادل صد در صد غرامت دستمزد متعلقه به بیمار بابت هزینه اقامت و
در صورت داشتن همراه معادل  %60متوسط حقوق یا دستمزد روزانه بیمه شده بابت همراه به وی پرداخت خواهد شد.
تعداد روزهای سرپائی× غرامت دستمزد متعلقه روزانه= هزینه اقامت بیمار
 × %60تعداد روزهای اقامت سرپائی × متوسط دستمزد روزانه بیمه شده = هزینه اقامت همراه
نحوه پرداخت هزینه ها :

در صورتیكه بیمار ،متقاضی دریافت هزینه های اشاره شده بطور یكجا باشد پس از رفت و برگشت هزینه های مذکور را از
شعبه اعزام کننده دریافت خواهد نمود ودر صورت نیاز به دریافت آن در دو مرحله رفت و برگشت  ،هزینه سفر و فوق العاده
سفر برگشت و اقامت ( در صورت استحقاق ) را از شعبه مقصد دریافت نمایند
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کمك عائله مندی
این کمک منحصرا تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می شود مشروط برآن که:
 بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه  520روز کار را داشته باشد.
 سن فرزندان او از  12سال کمتر و یا به تحصیل اشتغال داشته باشند ،تا پایان تحصیل یا دراثر بیماری یا نقص عضو
طبق نظر کمیسیون پزشكی قادر به کار نباشد.
میزان کمک:
میزان این کمک معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر عادی برای هر فرزند در ماه می باشد.
نكته:
پرداخت این کمک به عهده کارفرما است و باید در موقع پرداخت مزد به صورت ماهانه به بیمه شده پرداخت شود.

واگذاری تعهدات کوتاه مدت
بنا به در خواست کارفرمایان دارای بیش از  60نفر کارگر ،صندوق با واگذاری % 0/2از وجوه مبنای کسر حق بیمه به
کارگا های فا قد قرارداد واگذاری درمان و  %0/6به کارگا های دارای قرارداد واگذاری درمان  ،انجام تعهدات کوتاه مدت
را به کارفرمایان محول می نماید.
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ادامه بیمه به طور اختیاری
مقدمه

تامین اجتماعی در مفهوم فراگیر آن حقی است همگانی برای آحاد افراد جامعه که تدارک بستر اجرائی آن از تكالیف دولت به
شمار می رود .اما بیمه اجتماعی از نوعی که سازمان تامین اجتماعی مجری آن است به نحوی طراحی گردیده که صرفاً
افراد شاغل را می تواند تحت پوشش قرار دهد .با این وجود  ،در قانون تامین اجتماعی  ،برای بوشش بیمه ای کسانی که
مدتی به واسطه اشتغال تحت بوشش بیمه اجتماعی بوده اما بعداً به دلیل عدم اشتغال از پوشش این بیمه خارج شده
اند،تدابیری اندیشیده شده است  ،به نحوی که این گونه اشخاص با دارا بودن حداقل سابقه پرداخت حق بیمه  ،می توانند
بیمه خود را به طور اختیاری ادامه دهند.
مشمولین

افرادی که قبالً مشمول قانون تامین اجتماعی بوده و به دلیل عدم اشتغال از پوشش این بیمه خارج شده اند ،به نحوی که
این گونه اشخاص با دارا بودن حداقل  30روز سابقه پرداخت حق بیمه  ،می توانند بیمه خود را به طور اختیاری ادامه دهند.
شرایط ادامه بیمه به طور اختیاری

خروج از ردیف بیمه شدگان ( عدم شمول بیمه بر آنان ).
دارا بودن حداقل  30روز سابقه پرداخت حق بیمه.
حداکثر شرط سنی پذیرش تقاضا برای مردان و زنان  60سال تمام می باشد.
در صورتی که سن متقاضی در تاریخ ثبت تقاضا بیش از  60سال باشد  ،دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه معادل مازاد سنی
مقرر الزامی خواهد بود.
پذیرش درخواست افرادی که بیش از 10سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند بدون رعایت شرط سنی امكان پذیر خواهد بود.
بیمه شدگانی که حداقل یكبار در اجرای آئین نامه های قبلی و این آئین نامه قرارداد تنظیم و حق بیمه پرداخت نموده اند
تا سه ( )3مرتبه مجاز به انعقاد قرارداد بدون رعایت شرط سن وسابقه خواهند بود.
دستمزد مبنای دریافت حق بیمه

مبنای پرداخت حق بیمه افرادی که بیش از  10سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند معادل با میانگین دستمزد مبنای
پرداخت حق بیمه آخرین  360روز قبل از ثبت تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری خواهد بود مشروط بر اینكه مبلغ مزبور از
حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در زمان تقاضا کمتر نباشد و برای کسانی که کمتر از  10سال سابقه پرداخت
حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد مصوب خواهد بود  .مبنای پرداخت حق بیمه هر سال به
میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورایعالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می گردد ،افزایش می یابد.
نحوه پرداخت حق بیمه

بیمه شدگان اختیا ری می بایست حق بیمه هر ماه را حداکثر تا آخرین روز  2ماه بعد پرداخت نمایند در غیر این صورت
قرارداد منعقده از تاریخ عدم پرداخت حق بیمه لغو و ادامه بیمه موکول به تسلیم تقاضای جدید و موافقت سازمان
خواهد بود.
معاینه پزشكی متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری

متقاضیانی که طبق گواهی پزشک معاین سازمان در زمان ارائه تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری  ،ازکارافتاده کلی شناخته
شوند نمی توانند از حمایت مربوط به ازکارافتادگی برخوردار شوند .جنانچه متقاضی در بدو قرارداد به بیماری یا عارضه
خاصی مبتال باشد ،نمی تواند بر اساس بیماری یا عارضه مذکور از مستمری ازکارافتادگی استفاده
نماید مگر اینكه به عارضه یا بیماری دیگری مبتال شود که در این صورت معرفی وی به کمیسیون پزشكی بالمانع است.
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نرخ حق بیمه و نحوه استفاده بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری از امكانات درمانی سازمان

 .با توجه به نرخ پرداخت حق بیمه( )%26این قبیل از بیمه شدگان می توانند در صورت احراز شرایط مقرر با انعقاد
قرارداد و پرداخت حق بیمه از تعهدات قانونی مربوطه شامل بازنشستگی  ،فوت  ،از کارافتادگی و خدمات درمانی
بهره مند شوند.
 .هزینه کفن و دفن  ،وسائل کمک پزشكی ( پروتز و اروتز) به آنان نیز مطابق مقررات مربوطه بالمانع خواهد بود.
 .تمامی بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و آن دسته از مستمری بگیرانی که با احتساب سابقه پرداخت حق
بیمه ادامه بیمه به طور اختیاری به زمره مستمری بگیران پیوسته اند از تاریخ  1326/2/1همانند بیمه شدگان اجباری
از پرداخت فرانشیز (میزان سهم بیمه شده از هزینه درمان )درمانی معاف خواهند بود.

29

بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
در راستای نیل به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسالمی و تحقق اصول  29قانون اساسی و نیز ایفواء رسوالت سوازمان
در تعمیم وگسترش بیمه به آحاد افراد جامعه و در اجرای قانون اصالح بند ب و تبصره  3مواده  9قوانون توامین اجتمواعی
مصوب  1366/6/30مجلس شورای اسالمی و آئین نامه اجرائی مربوط مصوب  1366/5/29هیات وزیران تا کنوون گروههوای
زیادی از اقشار جامعه تحت پوشش مقررات مربوط به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گرفته اند.
مشمولین :

بر اساس ضوابط مقرر کلیه مشاغلی که تاکنون بیمه نشده اند مشمول مقررات بیمه صواحبان حورف و مشواغل آزاد شوناخته
شدند و پذیرش درخواست و انعقاد قرارداد با متقاضیان موصوف به جزء افرادی که قسمتی و یا کول حوق بیموه آنوان توسوط
مراجع ذیربط پرداخت می گردد ( مانند نویسندگان و پدید آورندگان کتاب و هنرمندان ،مجریان طرحهای خوود اشوتغالی و
کارآفرینی تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران  ،مددجویان تحت پوشش معاونت اشوتغال و خودکفوائی کمیتوه اموداد
امام خمینی(ره) و  ) ...بر اساس اظهارات متقاضی صورت می پذیرد .بنابراین افرادی کوه مطوابق مقوررات سوازمان مشومول
بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد شناخته شده اند واحدهای اجرایی از تاریخ  25/1/29مكلف بوده و خواهند بود نسوبت بوه
پذیرش درخواست آنان برابر ضوابط اقدام نمایند.
به منظور احراز اشتغال به کار متقاضی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد حسب مورد می بایست به روش های زیر
اقدام گردد :

الف) در مواردی که اشتغال به کار متقاضی صرفاً مستلزم دارا بودن پروانه و یا مجوز اشتغال خاص از مراجع ذیصالح مربوطوه
باشد ( همانند بازرگانان  ،پزشكان  ،مهندسین ساختمان و  ) ...الزم است با توجه به اهمیت و حساسویت اشوتغال بوه کوار
آنان و تبعات احتمالی مربوطه برای جامعه  ،تصویر مستندات شغلی از متقاضی اخذ و در پرونده فنی وی ضبط گردد.
ب) پذیرش در خواست بیمه متقاضیانی که به صورت سیار و بدون پروانه  ،اشتغال به کار دارند در صورتی که انجوام فعالیوت
مربوطه مغایر با ضوابط قانونی و عرف معمول نباشد و شواهد و قرائن داللت بر صحت اظهوارات متقاضوی نمایود  ،بوا رعایوت
سایر شرایط مقرر بالمانع خواهد بود در غیر این صورت واحد اجرائی می بایست در اسورع وقوت بوا انجوام بازرسوی تحقیقوی
صحت و سقم اشتغال به کار متقاضی در حرفه مورد ادعا را مورد بررسی قرار دهد.
ج) پذیرش درخواست زنانی که به حرف مشمول از قبیل خیاطی  ،آرایشگری و  ...اشتغال بوه کوار داشوته و فعالیوت آنوان در
منازل مسكونی انجام می پذیرد  ،اخذ مستندات صرفاً در صورت دارا بودن گواهی و یا پروانه مهارت حرفه ای صادره از سوی
مراجع ذیصالح الزامی خواهد بود .ضمناً متقاضیانی که خواهان انعقاد قرارداد با عنوان"بیمه زنان خانه دار" می باشند از ارائوه
مستندات اشتغال مستثنی بوده و اظهارات متقاضی در این خصوص کافی و مالک عمل می باشد.
دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه :

مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که  6سال و یا کمتر از  6سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخواب متقاضوی بوین
حداقل و حداکثر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه شاغلین خواهد بود و مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بویش از 6
سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آنان بین حداقل دستمزد مصوب شورای عوالی کوار توا
حداکثر میانگین دستمزد آخرین  360روز قبل از ثبت تقاضا به انتخاب متقاضی خواهد بود .
در ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضوافه موی گوردد
مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان افزایش می یابد و در هر حال مبنای پرداخت حوق بیموه از حوداقل دسوتمزد مصووب
شورای عالی کار کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب بیشتر نخواهد بود.
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شرط سنی :

حداکثر سن پذیرش تقاضای متقاضی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد برای مردان و زنوان  60سوال تموام در تواریخ ثبوت
تقاضا تعیین گردیده و در صورتی که سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سون موذکور باشود  ،پوذیرش درخواسوت وی
منوط به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سن نسبت به  60سال خواهد بود.
پذیرش درخواست متقاضیانی که در تاریخ ثبت تقاضا کمتر از  12سال سن دارند مجاز نبووده لویكن در صوورتی کوه گوواهی
رشد توسط متقاضی ارائه گردد ،قبول درخواست با رعایت سایر شرایط مقرر بالمانع خواهد بود.
پذیرش درخواست متقاضی در صورتی که قبل از تاریخ ارائه تقاضا دارای حوداقل  10سوال سوابقه پرداخوت حوق بیموه نوزد
سازمان باشد بدون رعایت شرط سنی و در صورت اشتغال به کار در حرفه مورد نظر انجام می گردد.
نحوه انجام معاینات پزشكی :

 کلیه متقاضیان بیمه بازنشستگی ،فوت و ازکارافتادگی با نرخ حق بیمه %12( %20سهم بیمه شده  %2 +سهم دولت) می
بایست بدواً با معرفی سازمان به هزینه شخص متقاضی مورد معاینه قرارگیرند و چنانچه ازکارافتاده کلی شناخته شوند
(%19
حسب شرایط مقرر تنها می توانند در قبال حمایت بیمه بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی %16
سهم بیمه شده  %2 +سهم دولت) و بیمه بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی %12( %19سهم بیمه شده %2+سهم
دولت ) مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گیرند.
 واحدهای اجرائی موظفند با متقاضیانی که در معاینات پزشكی قبل از عقد قرارداد ازکارافتاده کلی شناخته می شوند و
سابقه پرداخت حق بیمه آنان کمت ر ازیک سال تمام باشد صرفاً در برابر حمایت های بازنشستگی و فوت بعد از
بازنشستگی قرارداد منعقد نمایند و چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه آنان بیش از یک سال باشد انعقاد قرارداد در برابر
حمایتهای بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی انجام می گردد.
 کلیه بیمه شدگانی که به دلیل از کارافتادگی کلی در بدو قرارداد الزاماً در برابر تعهد بازنشستگی و فوت بعد از
بازنشستگی با نرخ  %12( %19بیمه شده  %2+سهم دولت ) قرارداد منعقد نموده اند در صورت دارابودن حداقل یكسال
(
سابقه پرداخت حق بیمه و بنا به درخواست بیمه شده و رعایت ضوابط مقرر می توانند قرارداد خود را به نرخ %16
 %19سهم بیمه شده  %2+سهم دولت ) تبدیل نمایند.
 در راستای تسهیل و روان سازی امور  ،ارتقاء سطح رضایتمندی و اعتماد سازی مخاطبین سازمان و کاهش هزینه های
اداری  ،متقاضیان در صورت احراز شرایط ذیل از انجام معاینات پزشكی بدو قرارداد معاف خواهند بود .
الف -در تاریخ ارائه درخواست بیش از  9ماه از قطع ارتباط بیمهای آنان سپری نشده باشد .
ب -قبل از قطع ارتباط بیموه ای بوه طوور پیوسوته حوداقل  366روز سوابقه پرداخوت حوق بیموه کوه بوه لحواظ
ازکارافتادگی معتبر است را دارا باشند.
ج -چنانچه متقاضی خواهان انعقاد قرارداد با نرخ حق بیمه  %19( %16سهم بیمه شده  %2+سهم دولت ) باشد
درصورت دارا بودن یک سال سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ بازنشستگی معتبراست نیازی به انجام
معاینات پزشكی بدو قرارداد نخواهد داشت .
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ضوابط اجرائی ماده  87قانون:

در اجرای ماده 90قانون تأمین اجتماعی  ،کارفرمایان مكلفند قبل از به کارگماردن افراد نسبت به انجام معاینات پزشكی
آنان از طریق معرفی و اعزام به مراکز طب کار مجاز که لیست آن در شعبه وجود دارد اقدام و نتیجه معاینات را همراه با
اولین لیست حق بیمه به شعبه محل بیمه پردازی ارائه نمایند .
بدیهی است درصورت عدم انجام معاینات  ،چنانچه افراد به کار گرفته شده ازکارافتاده شده و یا بیماری آنان تشدید شود
و یا فوت نمایند و این موضوع ناشی از عدم تناسب شغل محوله با وضعیت جسمی و روحی آنان تشخیص داده شود سازمان
تأمین اجتماعی مخیر خواهد بود تا حسب مقررات مربوطه نسبت به وصول خسارات ناشی از پرداخت غرامت دستمزد ایام
بیماری  ،اورتز و پروتز  ،مستمریها و سایر حمایتها از کارفرما اقدام نماید.
نحوه معرفی بیمهشدگان به کمیسیونهای پزشكی :

بیمهشده سازمان تأمین اجتماعی درصورت ابتالء به بیماری عادی ویا حرفهای و یا بعلت عوارض حاصل از حادثه ناشوی و یوا
غیر ناشی از کار و سپری نمودن کلیه اقدامات تشخیصی و درمانی و خاتمه معالجات میتواند بوا مراجعوه بوه شوعبه توأمین-
اجتماعی مربوطه و ارائه درخواست به همراه گواهی پزشک متخصص معالج و احراز شرایط قانونی بسوتر معرفوی خوویش بوه
کمیسیونپزشكی موضوع ماده  91قانونتأمیناجتماعی را فراهم نماید  .بدیهیاست درصورت تشوخیص ازکارافتوادگیکلوی و
احراز شرایط سابقهپرداخت حقبیمه امكان بهرهمندی از تعهدات سازمان فراهممیباشد.
مدارک الزم برای شرکت بیمهشده در کمیسیونپزشكی ازکارافتادگی :

 -1ارائه درخواست توسط بیمهشده یا وکیل قانونی به آخرین شعبه تأمیناجتماعی مربوطه
 -2ارائه گواهی پزشک معالج مبنیبر ذکر نوع بیماری  ،خالصه درمانهای انجامشده  ،نتیجه درمان  ،غیر قابل عالج بودن
بیماری یا عارضه و خاتمه درمان ( درمان مؤثر در بهبودی )
 -3ارائه کلیه مدارک و مستندات درمانی بیماری مربوطه
 -9احراز سوابق بیمهپردازی از لحاظ نوع بیمه  ،مدت سابقه پرداخت حقبیمه و نرخ آن
 -6ارائه پاسخ استعالم توسط پزشک معالج
 -6معرفی متقاضیان تحت تكفل بیمه شده ،بازنشسته و از کارافتاده کلی پس از تأیید بازرس فنی شعبه مبنی بر عدم
اشتغال و عدم سابقه بیمه پردازی و تأیید تأمین معاش آنها توسط بیمه شده اصلی
 -5معرفی متقاضیان تحت تكفل بیمهشده متوفی با ارائه مدارک و مستندات درمانی مبنیبر وقوع عارضه یا ابتالء به بیماری
در مقطع زمانی حیات بیمهشده  ،پس از تائید عدم اشتغال و عدم سابقه بیمهپردازی و تائید تأمین معاش آنان توسط بیمه-
شده اصلی در مقطع زمانی حیات بیمهشده

آئین نامهاجرائی کمیسیونهایپزشكی بدوی و تجدیدنظر مصوب  33/8/3شورایعالیتأمیناجتماعی :

ماده  : 1تشكیل کمیسیونهای پزشكی بدوی و تجدید نظر بعهده سازمان تأمین اجتماعی که در این آئیننامه سازمان
نامیدهمیشود خواهد بود .
ماده  : 2کمیسیونهای پزشكی بدوی و تجدید نظر بر حسب فراهم بودن امكانات در یكی از واحدهای سازمان و یا یكی از
مراکز درمانی بنا به تشخیص سازمان  ،تشكیل میگردد .
ماده  : 3چنانچه امكان تشكیل کمیسیونهای پزشكی بدوی و تجدید نظر با توجه به شرایط مندرج در این آیین نامه فراهم
نباشد الزم است سازمان بیمه شده را به یكی از نزدیكترین کمیسیونهای متشكله در سایر شهرستانها معرفی نماید .
ماده  : 9کمیسیونهای پزشكی بدوی با حضور افراد زیر تشكیل میگردد :
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الف – یک نفر پزشک متخصص بعنوان رئیس کمیسیون به پیشنهاد مدیر درمان و تصویب معاونت درمان با ابالغ دفتر
تشكیل کمیسیونهای فنی پزشكی .
ب – یک نفر پزشک متخصص داخلی بعنوان عضو ثابت به پیشنهاد مدیر درمان و ابالغ دفتر تشكیل کمیسیونهای پزشكی .
ج – یک نفر پزشک متخصص در رشته بیماری مربوطه بعنوان عضو به پیشنهاد مدیر درمان و ابالغ دفتر تشكیل
کمیسیونهای فنی و پزشكی .
د – یک نفرنماینده فنی سازمان بعنوان مشاور با پیشنهاد اداره کل تأمین اجتماعی استان و ابالغ معاونت درمان
هو -منشی با ابالغ مدیر درمان که وظیفه تهیه و تنظیم و تایپ صورتجلسات را عهده دار خواهد بود
تبصره یک الحاقی به ماده : 9
بررسی پرونده های بیمه شدگان و اظهار نظر درباره نوع کار  ،محل کار  ،ساعت کار و تعیین درصد ازکارافتادگی  ،ادامه
درمان و ادامه کار از وظایف کمیسیونهای پزشكی بدوی میباشد .
تبصره دو الحاقی به ماده : 9
دعوت از پزشک متخصص طب کار به منظور مشاوره بدون حق رأی در کمیسیون های بدوی و تجدید نظر بالمانع بوده و در
شهرستانهائی که پزشک متخصص طب کار وجود نداشته باشد  ،دعوت از کارشناسان بهداشت حرفه ای جهت مشاوره مجاز
میباشد .
ماده  : 6کمیسیونهایپزشكی تجدید نظر با حضور افراد زیر تشكیل میگردد :
الف – یک نفر پزشک متخصص به پیشنهاد معاونت درمان و تصویب مدیر عامل سازمان با ابالغ دفتر تشكیل کمیسیونهای
فنی پزشكی بعنوان رئیس کمیسیون .
ب – یک نفر پزشک متخصص داخلی بعنوان عضو ثابت به پیشنهاد مدیر درمان و ابالغ دفتر تشكیل کمیسیونهای فنی-
پزشكی
ج – یک نفر پزشک متخصص در رشته بیماری مربوطه به پیشنهاد مدیر درمان و ابالغ دفتر تشكیل کمیسیونهایفنیپزشكی
د – یک نفرنماینده فنی سازمان بعنوان مشاور به پیشنهاد اداره کل تأمین اجتماعی استان و ابالغ معاونت درمان
هو  -منشی به ابالغ مدیر درمان که وظیفه تایپ  ،تهیه و تنظیم صورتجلسات را عهده دار خواهد بود
تبصره الحاقی به ماده : 6
بررسی و اظهار نظر نهایی درباره کلیه آراء صادره کمیسیونهایپزشكی بدوی که مورد اعتراض بیمه شده یا سازمان قرار می-
گیرد از وظایف کمیسیونهای پزشكی تجدید نظر میباشد و ن حوه اعتراض سازمان مشابه نحوه اعتراض بیمه شده موضوع ماده
 9خواهد بود .
تبصره  :1پزشكان عضو کمیسیونهای بدوی مادام که عضویت یک کمیسیونبدوی را دارند نمیتوانند به عضویت کمیسیون-
پزشكی تجدیدنظر منصوب شوند .
تبصره  : 2برای هر یک از اعضاء شرکتکننده در کمیسیونهای پزشكی افرادی با شرایط ذکر شده در این آئیننامه بعنوان
عضو علی البدل تعیین میگردد .
تبصره  : 3ترتیب تشكیل کمیسیونها و دعوت اعضاء و بیمهشدگان طبق ضوابط و مقررات این آئیننامه با هماهنگی رئیس
کمیسیون بهعهده دبیر مربوطه میباشد .
ماده : 6
پرونده پ زشكی بیمه شده که شامل کلیه مدارک کلینیكی و پارا کلینیكی  ،نظریه پزشک معالج و همچنین شرح و سابقه
بیماری با قید تاریخ شروع آن و تشخیص فعلی بیماری و خالصه درمانهای انجام شده با ذکر نتیجه آن در مدت درمان و
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اظهار نظر نهایی درباره بیماری میباشد  ،با انعكاس علت ارجاع پرونده به کمیسیون بدوی توسط دبیر کمیسیون در دستور
کار قرار می گیرد .
ماده  : 5تاریخ تشكیل کمیسیونهای پزشكی جهت حضور بیمهشده بهوی اعالم خواهد گردید چنانچه در شهرستان مربوطه
امكان تشكیل کمیسیونهایپزشكی بدوی و تجدیدنظر با توجه به شرایط مندرج در این آئیننامه فراهم نباشد  ،درصورت
اعزام بیمهشده به شهرستان دیگر هزینهسفر و اقامت بیمار و همراه (درصورت نیاز به داشتن همراه ) در شهرستان محل
تشكیل کمیسیون با رعایت مقررات عام قانونتأمیناجتماعی و از محل سهم درمان موضوع ماده  29قانون مزبور پرداخت
خواهد گردید .
ماده  : 2کمیسیون پزشكی بدوی با توجه به مدارک موضوع ماده  6و اقداماتی که لزوماً بر اساس ضوابط قانونی بعمل می
آورد مبادرت به صدور رأی می نماید .
تبصره  :آراء کمیسیونهای پزشكی بدوی که جهت ادامه درمان صادر شده باشد قابل اعترض نخواهد بود .
ماده  : 9رأی کمیسیون های پزشكی بدوی توسط کمیسیون مربوطه به بیمه شده حاضر در جلسه ابالغ خواهد شد و در
صورتیكه بیمه شده به رأی صادره معترض باشد می تواند حداکثر ظرف مدت یكماه از تاریخ ابالغ  ،اعتراض کتبی خود را به
شعبه تأمین اجتماعی مربوطه تسلیم نماید و در صورت عدم حضور بیمه شده در کمیسیونپزشكی واحد تأمین اجتماعی
مربوطه موظف است مراتب را رأساً به بیمه شده ابالغ نماید .
تبصره  :اعتراض بیمهشده همراه با مدارک الزم ازطرف شعبه تأمین اجتماعی به کمیسیونتجدیدنظر ارسال و کمیسیون
مزبور با توجه به مفاد ماده  2این آئیننامه اقدام به صدور رأی مینماید .
ماده  10آئین نامه :
کمیسیونهای پزشكی بدوی و تجدید نظر با حضور کلیه اعضاء تشكیل خواهد شد و آراء کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر به
اتفاق آراء معتبر خواهد بود .
ماده : 11
آراء صادره از طرف کمیسیونهای پزشكی بدوی در صورتیكه از طرف بیمه شده ظرف مدت مقرر در این آئیننامه مورد
اعتراض قرار نگیرد و آراء کمیسیونهای پزشكی تجدیدنظر قطعی و الزم االجراست
تبصره:
آراء کمیسیونهای پزشكی میبایست قابل انطباق با موازین قانونی  ،صریح و فاقد هر گونه ابهام باشد و به منظور جلوگیری از
سرگردانی بیمه شدگان حتی المقدور از توصیه تغییر شغل در آراء صادره توسط کمیسیونها خودداری گردد .
ماده : 12
به شرکت کنندگان در کمیسیونهای پزشكی حق حضوری برابر ضوابطی که به تصویب هیأت مدیره سازمان میرسد پرداخت
خواهد گردید .
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چگونگی نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از
سایر صندوقها به سازمان تأمین اجتماعی
-2مشمولین قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب  30/8/10مجلس شورای اسالمی :

کلیه افرادی که به واسطه یكی از حاالت استعفاء  ،اخراج ،انفصال دائم یا بازخرید خدمت رابطه استخدامی آنان با مؤسسه
محل خدمت یا صندوق متبوع قطع گردیده یا می گردد و متعاقباً به نحوی از انحاء مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی
قرار گرفته باشند و یا طبق ضوابط قانونی به سبب انتقال یا تغییر ساختار سازمانی و یا تغییر وضع استخدامی مشترک
سازمان تأمین اجتماعی شوند می توانند در اجرای مقررات این قانون  ،درخواست انتقال کسور بازنشستگی سوابق خدمت
گذشته خود را را به شعبه محل پرداخت حق بیمه ارائه تا زمینه انتقال سوابق مورد نظر و برخورداری از مزایای قانونی آن
فراهم گردد .
نحوه اقدام و مدارک مورد نیاز :

 ارائه درخواست انتقال کسور از سوی متقاضی به شعبه ذیربط . انعقاد قرارداد انتقال کسور . اخذ اولین حكم استخدامی که مستخدم به موجب آن مشمول مقررات صندوق بازنشستگی قرار می گیرد به انضمام حكمقطع رابطه استخدامی یا تغییر نظام بیمه ای .
 گواهی دستگاه محل خدمت قبلی متقاضی مبنی بر اعالم تاریخ و شروع پایان مدت پرداخت کسور بازنشستگی به همراهمیزان آن با درج ایام مرخصی بدون حقوق  ،غیبت و ...
 گواهی رسمی موسسه محل اشتغال مبنی بر اینكه مستخدم کسور بازنشستگی خود را دریافت ننموده است . انعكاس درخواست بیمه شده به صندوق  /دستگاه بازنشستگی قبلی وی . پس از واریز کسور بازنشستگی یا حق بیمه از سوی صندوق ذیربط قبلی به حساب سازمان تأمین اجتماعی شعبه مكلفاست میزان مابهالتفاوت متعلقه را بشرح ذیل محاسبه و به متقاضی ابالغ نماید .
نحوه محاسبه مابه التفاوت :

در مورد بیمه شدگانی که رابطه استخدامی آنان با دستگاه محل خدمت قبلی به سبب استعفاء  ،بازخرید خدمت
( به جز قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی ) اخراج و انفصال دائم قطع شده باشد :
میزان وجوه منتقله از
صندوق قبلی

-

مدت سابقه
خدمت که بابت
*
آن کسور
منتقل شده

آخرین حقوق ومزایای مبنای
برداشت کسور در محل خدمت
قبلی یا حقوق و مزایای کسر حق
بیمه در زمان تقاضا ( هر کدام
بیشتر باشد )

*
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= مابه التفاوت
متعلقه

توجه  :در مورد آن دسته از بیمه شدگان متقاضی انتقال کسور که به سبب انتقال یا تغییر ساختار سازمانی مشمول قانون
تأمین اجتماعی شده یا می شوند :
11 7
میزان مابه التفاوت متعلقه می بایست طبق فرمول فوق محاسبه وبه نسبت  18و  18به ترتیب از بیمه شده و کارفرمای
سابق متقاضی وصول گردد .
نحوه و مهلت پرداخت ما به التفاوت :
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پس از ابالغ قانونی مبلغ مابه التفاوت  ،بیمه شده می بایست حداکثر ظرف سه ماه نسبت به پرداخت به صورت یكجا و یا
ارائه درخواست تقسیط اقدام نماید  .شعبه ذیربط نیز با توجه به کل مبلغ مابهالتفاوت  ،میزان حقوق و مزایای شخص و سایر
مالحظات در خصوص تعداد اقساط با متقاضی توافق نموده و اعالمیه مربوطه را صادر می نماید .
مهلت پرداخت قسط اول حدکثر به مدت یک ماه از تاریخ ارائه تقاضای تقسیط به شعبه می باشد و اقساط دوم به بعد نیز
هرکدام به ترتیب یک ماه پس از پایان مهلت قسط ماه قبل خواهد بود .
تعداد اقساط نیز حداکثر معادل عدد سنوات خدمت مورد محاسبه می باشد که طبق توافق شعبه و شخص تعیین می-
گردد .
-1مشمولین قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب  33/27/10مجلس شورای اسالمی :

مستخدمینی که به استناد قانون اصالح تبصره یک ماده " "59قانون استخدام کشوری و الحاق سه تبصره به آن مصوب
 66/3/25بازخرید شده اند  ،می توانند تقاضای انتقال کسور بازنشستگی خود را به شعب ذیربط سازمان تأمین اجتماعی
بنمایند .
چگونگی محاسبه مابهالتفاوت :

میزان وجوه منتقله از
صندوق قبلی

-

مدت سابقه
خدمت که
بابت آن کسور
منتقل شده

*

آخرین حقوق ومزایای مبنای
برداشت کسور در محل خدمت
قبلی یا حداقل دستمزدکارگر
عادی در زمان پرداخت مابه
التفاوت ( هر کدام بیشتر باشد )

*
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متعلقه

نحوه و مهلت پرداخت ما به التفاوت :

متعاقب واریز کسور بازنشستگی یا حق بیمه از صندوق قبلی به حساب سازمان تأمین اجتماعی  ،شعبه مكلف است میزان
مابه التفاوت متعلقه را محاسبه و به بیمه شده ابالغ نماید  .مهلت پرداخت حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ ابالغ به طور یكجا
می باشد .
-8تغییر صندوق بازنشستگی در اجرای ماده  11قانون برنامه سوم توسعه ( تنفیذ شده در مواد  278و بند"ب"ماده
 13قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه) :

براساس ضوابط اجرایی قوانین فوق  ،کلیه شاغلین مشترک هریک از صندوقهای بازنشستگی ( به استثنای کادر نیروهای
مسلح و کارکنان وزارت اطالعات ) می توانند نسبت به تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی خود اقدام نمایند.
* اجرای مواد مذکور تا پایان برنامه پنجم توسعه امكان پذیر بوده که با توجه به خاتمه یافتن اعتبار قانون برنامه پنجم
توسعه (پایان سال  ) 96و عدم پیش بینی مقررات مشابه در قانون برنامه ششم توسعه مصوب  ، 96/12/19اخذ درخواست
جهت تغییر اختیاری صندوق بازنشستگی متقاضیان از تاریخ  96/1/1به بعد فاقد موضوعیت خواهد بود .
*وفق ماده  101قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  26/5/2مجلس شورای اسالمی  ،آن عده از پرسنل غیررسمی دولت
که به محض تغییر وضع استخدامی از پیمانی به کارمند رسمی درخواست ادامه شمول قانون تأمین اجتماعی و استمرار
بیمه پردازی نزد سازمان را مبنی بر حفظ صندوق و ابقا به شعب ذیربط یا دستگاه محل خدمت خود بنمایند  ،به لحاظ
اینكه بین پرداخت حق بیمه و شمول مجدد آنها فاصله ای ایجاد نگردیده  ،برهمین اساس تداوم بیمه پردازی این قبیل افراد
در سازمان تامین اجنماعی بالمانع خواهد بود .
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 -1سایر موارد :

 سوابق منتقله از سایر صندوقها به سازمان تأمین اجتماعی در احراز شرایط و میزان مستمری ازکارافتادگی و بازماندگانعیناً مالک محاسبه قرار خواهد گرفت .
سوابق منتقله در صورتی در احراز شرایط مستمری بازنشستگی قابل احتساب می باشد که بیمه شده در زمان بازنشستگی
دارای حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی ( که در حال حاضر برای این قبیل افراد  10سال
می باشد ) و تغییرات بعدی را نزد سازمان تأمین اجتماعی دارا باشد .
 به استناد ماده  30قانون برنامه پنجم توسعه و بند الف بند ماده  6قانون احكام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب 96/11/10مجلس شورای اسالمی به کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده می شود در صورت انتقال به سایر
دستگاهها یا صندوق بازنشستگی  ،بازخریدی  ،اخراج  ،استعفا و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت  ،کمامان
مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند در این صورت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به استثناء افراد منتقل شده به
عهده بیمه شده می باشد .
 بازماندگان آن دسته بیمه شدگانی که متعاقب قطع رابطه استخدامی با دستگاه متبوع و خروج از عضویت صندوق قبلیبیمه پرداز سازمان تأمین اجتماعی شده لیكن در زمان حیات تقاضای انتقال کسور خود را به شعب ارائه ننموده اند  ،مجاز
خواهند بود در صورت تمایل نسبت به این امر اقدام نمایند .
 مدت اعتبار قرارداد انتقال کسور بازنشستگی از سایر صندوقها به سازمان از تاریخ درخواست به مدت یكسال خواهد بودبدیهی است پس از انقضا این مدت انجام تشریفات مقرر قانونی مستلزم ارائه درخواست جدید و محاسبه مجدد
خواهد بود .
 بیمه شده متقاضی انتقال کسور ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت ما بهالتفاوت متعلقه اقدام ننماید  ،پذیرش سوابقمورد نظر در کلیه موارد با اخذ درخواست جدید و تجدید محاسبه با رعایت ضوابط قانونی مربوط میسر خواهد بود .
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حادثه ناشی ازکار
موضوع ماده  37قانون تأمین اجتماعی

- 2تعریف حادثه " :حادثه اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تاثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یوا اتفواق ناگهوانی
رخ میدهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده میگردد.

 -1حادثه ناشی از کار :طبق مفاد ماده " "06قانون تأمین اجتماعی،

«حادثه ناشی از کار حادثه ای است که در حین انجام وظیفره و

به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد.

مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یوا مؤسسوات وابسوته یوا سواختمانهوا و محوطوه آن
مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد .اوقات مراجعه بوه درمانگواه
و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی واوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقوات انجوام
وظیفه محسوب میگردد مشروط براینكه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد .حادثهای که بورای
بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شودگان و مسواعدت بوه آنوان اتفواق مویافتود حادثوه ناشوی از کوار محسووب
میگردد».
بنابر این حادثه ناشی از کار با دو ویژگی مشخص می شود :

ب  :به سبب انجام وظيفه رخ داده باشد.

الف :درحين انجام وظيفه رخ داده باشد.

 -8کار موظف :عبارت است از کاری است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده وی در قبال دریافت وجه ملزم به انجوام
آن است که این کار ممكن است در قراردادهای فیمابین بیمه شده و کارفرما بصورت کتبی یا شوفاهی ویوا در عورف فعالیوت
کارگاه به منظورانجام وظیفه به بیمه شده محول شده باشد .مقتضیات و الزامات ناشی از انجام کار مذکور نیز جزء کار موظف
منظور میگردد.

 -1مدارک عام مورد نیاز به منظور بررسی حادثه ناشی از کار:
بررسی صحیح ادعاها راجع به وقوع حادثه ناشی از کار منوط به این است که جریان وقوع حادثه و کیفیت آن به ترتیبوی کوه
قانون تامین اجتماعی در ماده " "30مقرر داشته اسوت بالفاصوله یوا الاقول در مهلوت متعوارف ( ظورف سوه روز اداری ) بوه
واحدهای اجرایی سازمان گزارش گردد .وقتی حادثهای به موقع گزارش نشود طبعاً بازرسی و تحقیق به دلیول از بوین رفوتن
آثار حادثه مشكل خواهد بود و به علت تأخیر در گزارش حادثه ،امكان وقوف به واقعیت امر از بین می رود.
( ماده " - 30در صورت وقوع حادثه ناشی از کار ،کارفرما مكلف است اقدامات الزم اولیه را بورای جلووگیری از تشودید وضوع
حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتباً به اطالع سازمان برساند)" .....
عوامل و مدارکی که در تشخیص نوع حادثه ،بازرس فنی را به عنوان کارشناس متولی امر یاری میدهد و میبایست در تهیوه
و تنظیم آنها دقت الزم را به عمل آورند در بند های بعدی ذکر می گردد که توجه کامل و دقیق به آن ضروریست .
 -2-1گزارش اعالم حادثه

تنظیم و گزارش حادثه با توجه به قوانین کار و تامین اجتماعی به عهده کارفرما یا مسئول کارگاه میباشد .کارفرما به اسوتناد
تبصره یک ماده " "96قانون کار و ماده  66قانون تامین اجتماعی موظف است کلیه حوادث ناشی از کار را سریعاً به صوورت
کتبی به اطالع ادارات کار و تامین اجتماعی محل برساند.
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گزارش حادثه الزاماً باید به وسیله کارفرما یا نماینده رسمی یا هر شخص مجاز دیگری که قبالً امضواء وی بوه واحود مربوطوه

معرفی شده تنظیم شود .ضمناً در مواردی که کارفرما گزارش حادثه را خارج از مهلت مقرر در ماده  56قانون تاامين
اجتماعی (سه روز اداری) به واحد اجرائی مربوطه ارائه نموده يا از ارائه گزارش حادثه خودداری مینمايد ،به منظور
جلوگيری از تضييع حقوق بيمه شدگان ضرورت دارد تا واحدهای اجرايی براساس گزارشات ارساالی و درخواسات
بيمه شده يا بازماندگان وی با توجه به مدارک ارائه شده نسبت به بررسی حادثه اقدام نمايند.
 -1-1گزارش بازرس کار:

کارفرما یا مسئول کارگاه موظف است گزارش کلیه حوادث را به صورت کتبی به اطالع اداره کل تعاون ،کار و رفواه اجتمواعی
محل برساند .گزارش بررسی حادثه که توسط بازرس اداره مذکورتنظیم میشود در تشخیص علل وقوع حادثه و انطباق آن بوا
مواد 60و 66قانون تامین اجتماعی در مواردی که وقوع حادثه به علت عدم رعایت مقررات حفاظت فنوی باشود حوائز اهمیوت
است.
-8-1کارشناسان رسمی دادگستری:

درمواردی که بررسی حادثه ناشی از کار و تعیین میزان قصور کارفرما برخی از پرونده ها جهوت اجورای مواده  66قوانون بوال
اقدام مانده باشد و بازرس کار نیز درمقطع مورد نظر پیرامون حادثه مزبور اظهارنظر ننموده باشود ،مویتووان بوا همواهنگی و
تعامل الزم از طریق دادگستری و کانون کارشناسان ،از وجود کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص وصول خسوارات وارده
به سازمان و اجرای ماده قانونی مذکور اقدام نمود.
 -1-1نظریه پزشكی قانونی:

در مواردی که حادثه ناشی از کار منجر به فوت بیمه شدگان میگردد ،نظریه پزشكی قوانونی درموورد علوت فووت یوا نظریوه
پزشک یا بیمارستانی که با تعیین علت مرگ اجازه دفن را صادر نموده است باید اخذ گردد.
 -0-1گزارش مقامات انتظامی :

در مواردی که حادثه بیمه شده از طریق نیروی انتظامی مورد بررسی قرار گرفته است ،ضرورت دارد تا نسبت به اخذ گوزارش
مزبور نیز اقدام گردد .گزارش نیروی انتظامی ،راهنمای بسیار مفیدی برای بازرس فنوی شوعبه مویباشود زیورا در ایون قبیول
گزارشات به نكات و مطالبی اشاره میشود که دسترسی به آنها برای بازرس در تشخیص نوع حادثه کمک خواهد کرد.
 -3-1آراء صادره از سوی مراجع قضائی :

واحدهای اجرایی با توجه به مدارک و مستندات فوق الذکر می بایست بررسی ها و اقدامات الزم را درخصووص حادثوه پویش
آمده به عمل آورده و تصمیم مقتضی درخصوص پرونده مورد نظر را اتخاذ نمایند .بدیهی است چنانچه پس از اقودامات انجوام
شده توسط شعب ،رأیی از سوی مراجع قضائی صادر گردد که در تصمیم قبلی مؤثر باشد ،سازمان موظف اسوت بوا توجوه بوه
مفاد رأی مذکور در پرونده بیمه شده تجدید نظر نماید.
 -0-1مدارک درمانی:

اخذ مدارک از اولین مرکز درمانی که بیمه شده بعد از وقوع حادثه به آن اعزام گردیده است بوه لحواظ تطبیوق شوغل بیموه
شده با وظایف محوله  ،صحت و سقم زمان و نوع حادثه منجر به جرح و مصدومیت ضروریست.
 -3-1نوع گواهینامه رانندگی و اعتبار آن:

چنانچه بیمه شده حادثه دیده راننده وسیله نقلیه باشد و دچار حادثه گردد می بایست تصوویر گواهیناموه راننودگی وی اخوذ
شود .درصورتی که بیمه شده فاقد گواهینامه رانندگی بوده یا گواهینامه رانندگی وی متناسب با وسیله نقلیهای کوه راننودگی
آنرا به عهده داشته ،نباشد یا گواهینامه فاقد اعتبار الزم باشد ،این امر علیاالصول مانع از بررسی حادثه نخواهد بود .
 -8-1حكم ماموریت:

در مواردی که بیمه شده به دستور کارفرما در خارج از کارگاه عهده دار انجام ماموریتی میباشود موی بایسوت حسوب موورد
نسبت به اخذ مدارک الزم از قبیل؛ احكام کارگزینی متناسب با فعالیت آن و همچنین احكام ماموریت که به موقع صادر شده
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باشد نیز اقدام گردد .در مورد کارگاههایی که فاقد این احكام می باشند تحقیق وبررسی همه جانبه درخصوص صحت و سوقم
موضوع بسیار حائز اهمیت میباشد.
 -27-1سایر مدارک مرتبط:

هر گونه مدارک و مستندات دیگری که براساس آن بتوان زمان و علت وقوع حادثه ،تاریخ وقوع و همچنین ناشی یا غیرناشوی
از کار بودن حادثه را احراز نمود.

 -0حادثه مشمولین قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب :2801/3/12
با توجه به اینكه به موجب ماده یک قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی ،کوارگران شواغل در کارهوای سواختمانی اعوم از
ایجاد ساختمان یا توسعه ساختمان و یا تجدید بنا و تخریب مربوط به آن به ترتیوب منودرج در قوانون مزبوور نوزد سوازمان
تامین اجتماعی در مقابل حوادث ناشی ازکار بیمه خواهند بود ،بنابراین حوادث کلیه مشمولین این قرانون در صرورت وجرود
مدارک الزم از قبیل پروانه ساختمانی معتبرو برگ پرداخت حق بیمه مربوطه قابل بررسی خواهد بود.

ضمناً ازآنجائيکه به استناد تبصره  2ماده قانونی مذکور ،منظوراز حادثه ناشی از کار در اين ماده حادثه ای است کاه
در حين انجام کارو به سبب آن در محدوده کارگاه ساختمانی برای کارگر اتفاق می افتد ،تبيين گردياده اسات ،لاذا
چنانچه برای کارگران مشمول اين قانون هنگام رفت وآمد ازمنزل به محل کار و بالعکس و ياا در خاارج از کارگااه
ساختمانی حادثه ای اتفاق بيفتد حادثه مزبور ناشی از کار تلقی نخواهد شد .
تذکر :ازآنجائیكه بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال  62نسبت به سایر بیمه های موضوع قانون تامین اجتمواعی از
جمله بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ،اختیاری و  ............که مبتنی بر اراده و تقاضای فرد می باشود اولویوت قوانونی دارد ،
لذا صرفنظر از تداوم بیمه پردازی آنان در اجرای سایر ضوابط مذکور حادثه این قبیل کارگران قابل بررسی می باشد.
 -3حادثه بیمه شده قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب  33/3/8و  30/21/21مجلرس شرورای
اسالمی:
به موجب قانون مورد اشاره کارگرساختمانی به فردی اطالق میشود که به نحوی ازانحاءدر رابطه با ایجاد ،توسعه سواختمان،

تجدید بنا  ،تعمیرات اساسی و تخریب ساختمان به طور مستقیم اشتغال داشته و
مشمول مقررات خاص ازنظر بیمه و بازنشستگی نبوده و همچنین دارای کارت مهارت فنی معتبر از سوی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور باشد .بنابراین حادثه این قبیل بیمه شدگان در صورت وجود پروانه سراختمانی معتبرر  ،کرارت
مهارت فنی و برگ پرداخت حق بیمه متعلقه با رعایت سایر ضوابط مقرر قابل بررسی می باشد.

تذکر :چنانچه حادثه ناشی ازکار منجر به مصدومیت  ،فوت و ازکارافتادگی کارگر ساختمانی گردد و مالک با وجوود الوزام بوه
گرفتن پروانه ساختمانی نسبت به اخذ آن اقدام ننموده و حق بیمه مربوطه را نیز پرداخوت نكورده باشود ،سوهم کارفرموایی
ساختمان و جرائم متعلقه می بایست به صورت مقطوع به استناد تبصره یک ماده  6قانون فوق الوذکر محاسوبه شوود  ،لویكن
کارگر حادثه دیده که مشمول قانون مذکور و آیین نامه مربوطه قرار گرفته ،در هر حال از تموامی تعهودات منودرج در قوانون
بهره مند خواهد شد.
 -0کارگران شاغل در کارهاى ساختمانى موسسات زیر اعم از اینكه انجام کار بوه پیمانكوار واگوذار یوا راسو ًا توسوط ایون
مووسسوات تصودى شوود از شموول قوانون بیمووه اجبوواری کارگووران ساختمووانی خوارج موی باشوند و حوق بیموه آنووان
میبایست طبق قانون تامین اجتماعى وصول گردد.
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تذکر مهرم  :به استناد ماده  33قانون تامين اجتماعی در مواردی که انجام کار بطور مقاطعاه باه اشاخاق حقيقای ياا
حقوقی واگذار می شود کارفرما بايد در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نمايد که کارکناان خاود و
همچنين کارکنان مقاطعه کاران فرعی رانزد سازمان تامين اجتماعی بيمه نمايد .بنا براين چنانچه انجام کاری به غيار
ازموارد مندرج در ماده قانونی مذکور از سوی اشخاق حقيقی به اشخاق حقيقی يا حقوقی واگاذار گاردد قارارداد
مزبور ازمصاديق ماده قانونی مذکور تلقی نمی گردد .دراين صورت بررسی حوادث اين قبيل افراد مشروط به احراز
رابطه مزدبگيری باکارفرما يا مالک ساختمان (حسب مورد) بارعايت سايرضوابط مقرر امکان پذيرخواهد بود.
 -3حادثه اتباع بیگانه:
به استناد ماده  120قانون کار  ،اتباع بیگانه در صورتی می توانند در ایران مشغول به کار شوند که اوالً دارای روادیود ورود بوا

حق کار مشخص بوده و ثانیاً طبوق قووانین و آیین نامه های مربوطه پوروانه کاردریافت دارند  ،بنابراین جهت بررسی حووادث
اتباع بیگانه عالوه بر اخذ مدار ک مورد نیاز حسب مورد  ،می بایست قبل از هرگونه اقدام مجوز اشتغال به کار فورد حادثوه
دیده از کارفرما و یا مراجع ذیصالح اخذ و در بررسی حادثه مدنظر قرار گیرد.
-8گردش کار بررسی حادثه:
در صورت وقوع حادثه و به محض ارائه گزارش آن توسط کارفرما یا نماینده وی  ،واحدهای اجرائی سازمان مكلفند سوریعاً بوا

رعایت نكات زیر اقدامات قانونی را به عمل آورند:
 -با توجه به اینكه سببیت حادثه با شغل موظف از ارکان مهم تشخیص حادثه است ،موضوع احراز اشتغال و داشرتن رابطره

مزدبگیری و تحقیق جامع پیرامون آن نیز از اهمیت خاص برخوردار خواهد بود.
 چنانچه توسط مراجع ذیصالح ثابت شود علت وقوع حادثه ناشی از کار مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنویو یا بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و یا عدم سببیت حادثه با شوغل موظوف و همچنوین احتیواط الزم از
طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده ،سازمان می بایست با رعایت کلیه ضوابط قانونی هزینه های مربوط به معالجه و غراموات و
مستمریها و غیره را پرداخته و طبق ماده  60قانون تأمین اجتماعی از کارفرما مطالبوه و وصوول نمایود کوه نحووه وصوول و
ضوابط اجرائی آن تابع دستورالعمل اجرائی ماده  66قانون آن خواهد بود.
 -27تعهدات قانونی :
حمایت های سازمان تأمین اجتماعی در قبال حوادث ناشی از کار در صورت وقوع حادثه ناشی از کار و تأثیر آن  ،فرد حادثوه

دیده یا خانواده وی از تمامی تعهدات قانونی شامل ( خدمات درمانی  ،معالجه شوخص بیموه شوده  ،تحویول پروتوز و اروتوز ،
غرامت دستمزد ایام بیماری ،نقص عضو ،مستمری ازکارافتادگی جزئی  ،کلی و فوت) حسب مورد بهره مند می شوند.
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نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه بیمه شدگان
 -2در اجرای قانون اصالح تبصره ماده  21قانون کار و الحاق یك تبصره به آن مصوب  38/2/87و قانون استفساریه

قانون مذکور مصوب  30/8/13مجلس شورای اسالمی کلیه بیمه شدگانی که به هر نحو حق بیمه خوود را بوه سوازمان
تأمین اجتماعی پرداخت می نمایند ( شامل بیمه شدگان اجباری  ،گروه های خواص بیموه ای  ،دریافوت کننودگان مقورری
بیمه بیكاری و )...با شرایط ذیل مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت :
اوالً -در زمان ارائه تقاضا در ردیف بیمه پردازان سازمان تأمین اجتماعی باشند.
ثانیاً -قبل از ارائه درخواست حداقل  2سال سابقه پرداخت حق بیمه جهت محاسبه نزد سوازمان توأمین اجتمواعی را داشوته
باشند.
* منظور از بیمه پردازی در این قسمت برای احراز شرایط بیمه شدگان متقاضی شاغل در کارگاه ها ،آخورین صوورت موزد و
حقوق یا لیست پرداخت حق بیمه ارسالی از سوی کارفرما (مطابق ماده  39قانون توأمین اجتمواعی و ضووابط مربوطوه) موی
باشد مشروط بر اینكه از  2ماه قبل از ارائه درخواست بیشتر نگردد ،لویكن بورای بیموه شودگان بوا ماهیوت غیور اجبواری
پرداخت حق بیمه زمان درخواست الزامی خواهد بود.
* مواردی که الزم است درخصوص کارت های پایان خدمت نظام وظیفه بیمه شدگان مورد توجه قرار گیرد :

 با توجه به اعالم معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر ضرورت اخذ کارتهای پایوان خودمت الكترونیكووی(هوشمند) برای افراد کمتر از  60سال ،انجام اموور و تشوریفات مربوطوه برای احتساب سوابق مدت نظام وظیفوه ایون قبیول
افراد صرفاً با ارائه کارت های پایان خدمت الكترونیكی امكانپذیر خواهد بود .لیكن در حال حاضر برای افراد  60سال بوه بواال
کارت های پایان خدمت قدیمی کماکان معتبر بوده و می تواند مالک اقدام قرار گیرد .
 -موارد قابل توجه در خصوص گواهی حضور در جبهه و مراکز مجاز صادر کننده آن :

در راستوای یكنواختی و یكسوان سازی گواهیهوای حضوور در جبهوه و براسواس دستوورالعمول صووادره از سووی معوواونت
محترم نیوروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ،سازمان های مجاز صادر کننده گوواهی جبهوه در نیروهوای مسولح از تواریخ
 93/5/1به شرح زیر می باشند:
* -در ارتش جمهوری اسالمی ایران گواهی جبهه در سطح ستاد آجا و نیروهای چهارگانه (نزاجا -پداجا-نهاجا-نوداجا) صورفاً
با امضای معاون نیروی انسانی نیروها.
* -در سپاه پاسداران انقالب اسالمی گواهی جبهه در سطح ستاد سپاه،نیروهای  6گانه (نزسا-ندسا-هوافضوا-نیوروی قودس-
سازمان بسیج) با امضای معاون نیروی انسانی نیروها و در سطح سپاه هوای اسوتانی صورف ًا بوا امضوای فرمانوده سوپاه اسوتان؛
(گواهی سایر رده ها پذیرفته نیست) .
*  -در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گواهی جبهه به صورت متمرکز صرفاً با امضای معواون نیوروی انسوانی وزارت
مذکور.
* -در ناجا گواهی جبهه به صورت متمرکز صرفاً با امضای معاون نیروی انسانی ناجا.
الزم به ذکور است موراجع صوادر کننوده مجوواز گووواهی جبهووه در وزارت جهواد کشوواورزی بورای جهوادگووران سووابق"
مدیر کل امور ایثارگران وزارت " و در استان ها " مدیر امور سازمان جهاد کشاورزی استان " می باشند.
چگونگی محاسبه حق بیمه:

به موجب ماده  3آئین نامه اجرایی قانون اصالح تبصره ماده  19قانون کار و الحاق یک تبصره بوه آن مصووب  29/9/2هیوأت
وزیران ،میزان حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه و یا حضور داوطلبانه مشمولین مطابق فرمول زیر محاسبه و تعیین خواهود
شد :
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( نرخ) × % 87مدت × میانگین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه ظرف آخرین دو سال قبل از تقاضا = میزان حق بیمه متعلقه
23
7
آن سهم دولت می باشد .
آن سهم بیمه شده و
که
30
30
مهلت پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده :

مهلت پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده در صورت پرداخت یكجا حوداکثرتا پایوان مواه بعود از زموان محاسوبه و در صوورت
پرداخت به صورت اقساط ( حداکثر  12قسط ماهانه) مطابق مهلت های تعیین شده در تقسیط نامه می باشد.
* پذیرش سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضوور داوطلبانوه در جبهوه و توأثیر آن در برخوورداری بیموه شودگان از
حم ایت های مقرر در قانون تأمین اجتماعی پس از پرداخت کامل حق بیمه سهم آنان در مهلت تعیوین شوده امكوان پوذیر
است .بنابراین در صورت عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر ،احتساب سوابق مورد نظر منوط به ارائه درخواسوت جدیود و
تجدید محاسبه با رعایت ضوابط مربوطه خواهد بود.
**الزم به ذکر است متقاضی حداکثر به مدت  3ماه از تاریخ ثبت درخواست در دبیرخانه شعبه مهلت دارد نسبت به پیگیری
درخواست و انجام تشریفات مقرر ( منجمله دریافت اعالمیه بدهی  /اعالمیه تقسیط و پرداخت آن در مهلت های تعیین شوده
) اقدام نماید  ،در غیر اینصورت درخواست ملغی و احتساب سوابق مورد نظر موکول بوه تسولیم درخواسوت جدیود و تجدیود
محاسبه با رعایت مقررات مربوطه خواهد بود .
 -1نحوۀ احتساب مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین ماده  80قانون تأمین اجتماعی و شرایط احراز آن :
ماده  96قانون " :مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجودد در مؤسسوات مشومول ایون
قانون جزو سابقه پرداخت حق بیمه آنها منظور خواهد شد ".
به موجب ماده قانونی مورد اشاره و با توجه به قانون استفساریه قانون اصالح تبصره ماده  19قانون کار  ، ...کلیه بیمه شودگان
و دریافت کنندگان مستمری های بازنشستگی و از کارافتادگی مشمول قانون تأمین اجتماعی که قبل از تواریخ الزم االجوراء
شدن قانون استفساریه قانون مذکور ( )1326/6/5درکارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی اشوتغال داشوته و بوه واسوطه
رابطه مزد بگیری دارای سابقه پرداخت حق بیمه بوده و پس از پایان خدمت نظام وظیفه مجدداً در مؤسسات و کارگواه هوای
تأمین اجتماعی نمووده باشوند،
مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال یافته ومبادرت به تداوم بیمه پردازی نزد سازمان
چنانچه موراحل یاد شده تمواماً قبل از تاریخ  1326/6/5انجوام پذیورفته باشد ،در این صورت متقاضیان موصوف صرفنظر از
اینكه در تاریخ تقاضا ،بیمه پرداز باشند یا نباشند ،مشمول ماده  96قانون تامین اجتماعی بوده و از پرداخت حوق بیموه دورة
سربازی معاف خواهند بود.

* احتساب مدت حضور در جبهه بر اساس مواد قانونی امکان پذیر نبوده و صرفاً ناظر بر مـدت خـدمت
نظام وظیفه خواهد بود .
سوابق قابل قبول در احراز شرایط متقاضیان مشمول ماده  80قانون عبارتند از :
الف -سوابق کارگاهی ناشی ازصورت مزد و حقوق(لیست) ،فرمهای  3/1و ، 6بازرسی دفاتر قانونی .
ب  -سوابق ایجاد شده ناشی ازتوافقنامه نفت و گاز ،حوادث غیرمترقبه ،آراء دیوان عدالت اداری و سایر مراجوع قضوائی و
قانونی در ارتباط با اشتغال افراد در کارگاه های اجباری ،کارگزاران و پیمانكاران دفاترمخابرات روستائی و همچنین سووابق
مورد ادعا ناشی از هیأت سه نفره .
 -8نحوۀ احتساب مدت حضور در جبهه و مدت معالجه بیمه شدگان جانباز:
با توجه به ماده  3و تبصره ماده  6قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی مصووب  59/3/31مجلوس
شورای اسالمی  ،کلیه بیمهشدگان جانباز شاغل در کارگاه های دولتی و یا غیردولتی که متقاضوی احتسواب مودت حضوور در
جبهه و یامدت معالجه می باشند  ،در صورت اشتغال و بیمه پردازی در زمان ارائه تقاضا نزد کارگاه های تحت پوشوش قوانون
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تأمین اجتماعی ،مشمول این قانون می باشند که به منظور انجام امور الزم است مدارک مشروحه ذیل به شعبه ذیربط ارائه تا
برهمین اساس زمینه اقدام و احتساب سوابق مورد نظر فراهم گردد.
اصل گواهی جانبازی که به تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران رسیده باشد.
اصل گواهی مدت حضور در جبهه توسط مراجع مجاز و ذیصالح .
( درصوورت
اصل گواهی مدت معالجه جانباز که به تأیید کمیسیون پزشكی بنیاد شهید و امور ایثارگران رسویده باشود.
وجود مدت معالجه )
* منظور از بیمه پردازی برای احراز شرایط بیمه شدگان جانباز متقاضی ،آخرین صورت مزد و حقوق یا لیست پرداخوت حوق
بیمه ارسالی از سوی کارفرما می باشد مشروط بر اینكه از  2ماه قبل از ارائه درخواست بیشتر نگردد .
بیموه
* با توجه به تصوریح قانونگوذار در ماده  3قانوون تسهیوالت استخودامی جانبوازان و مووردنظر قوورار دادن
شدگان جانباز شاغل در کارگاه های دولتی و غیر دولتی ،پذیرش درخواست احتساب مدت حضور در جبهوه  /مودت معالجوه
سایر بیمه شدگان جانباز ( با ماهیت غیراجباری منجمله بیمه شدگان گروه های خاص بیمهای) دراجرای ایون قوانون امكوان
پذیر نخواهد بود.
* پرداخت حق بیمه متعلقه ناشی از احتساب دوره های مورد نظر برای بیمه شدگان جانباز حسب مورد بر عهده دستگاههای
مربوطه و یا دولت بوده و از این حیث فرد جانباز از پرداخت حق بیمه سوابق مورد اشاره معاف می باشد .
مرجع پرداخت کننده حق بیمه :
الف ) به استناد تبصره ماده  6قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان  ،پرداخت حق بیمه مربوط به مدت حضور در
جبهه بیمه شدگان شاغل و جانباز در دستگاه ها و موسسات دولتی و یا دارای مدیریت دولتی به عهده موسسه محل اشوتغال
متقاضی خواهد بود .
ب ) به استناد تبصره ماده  6قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان  ،پرداخت حق بیمه مربوط به مودت حضوور در
جبهه بیمه شدگان شاغل و جانباز در کارگاههای غیر دولتی کوه بوه طوور مسوتقیم و غیور مسوتقیم وابسوته بوه هیچیوک از
دستگاههای دولتی  /اجرایی و یا موسسات دارای مدیریت دولتی نباشند  ،به عنوان بدهی سهم دولت منظور خواهد شود توا
براساس اعتبارات پیش بینی شده در بودجه کل کشور به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شود .
نحوه محاسبه و وصول حق بیمه مدت حضور در جبهه و مدت معالجه بیمه شدگان جانباز شاغل درموسسرات و
شرکت های دولتی :
*نرخ

×

حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه
در زمان تقاضا

×

مجموع مدت حضور در جبهه و مدت
معالجه

=

رزان
میررر
حق بیمه

* الف  -نرخ حق بیمه برای متقاضیان شاغل غیر مشمول قانون کار  72درصد می باشد .
*ب  -نرخ حق بیمه متقاضیان شاغل مشمول قانون کار برای بازه زمانی قبل از تاریخ شمول قانون بیمه بیکااری
( ) 6666/5/6
 72درصد و برای بعد از آن  63درصد خواهد بود.

نحوه محاسبه و وصول حق بیمه مدت حضور در جبهه و مدت معالجه بیمه شدگان جانباز شاغل در شرکت ها و
موسسات غیر دولتی :
*نرخ

×

حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه
در زمان تقاضا

×
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مجموع مدت حضور در جبهه و مدت
معالجه

=

رزان
میررر
حق بیمه

* الف -نرخ حق بیمه برای متقاضیان مشمول که در کارگاه های غیر دولتی مشمول قانون کار اشاتاال باه کاار
دارند برای بازه زمانی قبل و بعد از تاریخ  6666/5/6به ترتیب  63و  66درصد می باشد.
* ب -نرخ حق بیمه برای تمامی متقاضیانی که در کارگاه های غیردولتی و غیرمشمول قانون کاار اشاتاال باه
کار دارند  63درصد خواهد بود .
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موضوع :چگونگی احراز شرایط تحت تكفل بودن افراد خانواده بیمه شده /مستمری بگیر و
نحوه برخورداری از حمایتهای مقرردر قانون
 -2تعریف معاش و تحت تكفل:

 "معاش" در قانون مدنی به معنای تأمین وسایل وهزینه های ضروری و اساسی زندگی به قدر رفع نیاز بوا در نظور گورفتندرجه استطاعت بیمه شده است .
 تأمین معاش در قانون تامین اجتماعی امری نسبی است و بر حسب شرایط موی توانود سوطوح و درجوات مختلوف داشوتهباشد.
 در تأمین معاش وجه غالب وعمده مطرح می باشد و با برآورده شدن یكی از آنها موضوع دیگر نیازهوا و احتیاجوات منتفوینمی شود.
در بیان کلی تحت تكفل کسی است که قادر به تامین معاش ( مطابق تعریف اشاره شده در فوق ) و وسایل معیشت خود در حد نیاز نمی باشد .

 -1شرایط احرازکفالت والدین بیمه شده  /مستمری بگیر :

الف – سن پدر 60سال تمام  ،سن مادر  66سال تمام  /سن شوهر از 60سال متجاوز باشد یا در مووارد عودم احوراز شورایط
سنی ،به تشخیص کمیسیون های پزشكی موضوع ماده  91قانون تأمین اجتماعی ازکارافتاده کلی باشند.
ب– بیمه شده /مستمری بگیر در تأمین معاش نقش اساسی را داشته باشد.
ج  -به موجب قانون تأمین اجتماعی مستمری دریافت ننمایند.
د -در زمان ارائه تقاضای کفالت  ،بیمه شده سازمان نباشند.
ه  -مشمول سایر صندوقهای بیمه و بازنشستگی از نظر پرداخوت حوق بیموه یوا کسوور بازنشسوتگی و یوا دریافوت حقووق و
مستمری نباشند.
 -8مدارک هویتی مورد نیاز :

 اصل و تصویر شناسنامه والدین یا شوهر بیمه شده زن  /مستمری بگیر اصل و تصویر کارت ملی والدین یا شوهر بیمه شده زن  /مستمری بگیر اصل و تصویر گواهی فوت ( در صورت فوت پدر ) اصل وتصویر طالق نامه ( در صورت جدایی والدین) -1نحوه درخواست تكفل:

در موواردی که پودر و موادر یا شووهر بیموه شوده زن از لحواظ سنوی یا ازکارافتوادگی واجود شورایط بوده و
بیمه شده /مستمری بگیر مدعی تحت تكفل بودن والدین یا شوهر خود می باشد ،می بایست در خواست خود را به انضمام
اصول وتصواویر شناسنوامه و کارت ملوی هوریک از افوراد موورد تكفول طبق فرم مربوطوه تكمیول و به شعبه تامین
اجتماعی ذیربط ارائه تا در دفتر شعبه ثبت گردد .
 مالک تشخیص سن بیمه شده و افوراد تحت تكفل جهت برخورداری از مزایای قانون توامین اجتمواعی بوه موجوب قوانونالحاق یک تبصوره به عنوان تبصره  2ماده « »3قانون تامین اجتماعی مصوب  59/2/2مجلس شورای اسوالمی،

شناسونامه

ای است که در بدو بیمه شدن به تامین اجتماعی ارائه شده یا می شود و هرگونه تغییراتی کوه پوس از آن در شناسونامه بوه
عمل آید برای سازمان معتبر نخواهد بود .
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 -0نحوه بررسی و تشخیص تكفل :

در مواردی که بیمه شده  /مستمری بگیر مدعی تكفل پدر ،مادر و یا همسر (شوهر بیمه شده زن) خود بوده و افراد
مورد اشاره نیز حائز شرایط مقرر در قانون از لحاظ سن یا ازکارافتادگی ( در موارد عدم احراز شرایط سنی) باشند ،بازرس
فنی شعبه می بایست نسبت به بررسی تقاضای ارائه شده و انجام تحقیقات محلی و مذاکره با مطلعین و درنظر گرفتن میزان
استطاعت مالی بیمه شده وتوجه به وجه غالب نیازهای اساسی زندگی ( مسكن  ،غذا ) و همچنین ملحوظ داشتن موقعیت
جغرافیایی محل و پرهیز از مطلق اندیشی و جزئی نگری اقدام الزم معمول و گزارش خود را اعالم نماید .
بنابراین در مواردی که پدر و مادر  /شوهر بیمه شده زن جزئی از امكانات زندگی به طور مثال فقط دارای یک واحد
مسكونی است یا به اندازه تأمین غذای خود درآمد داشته باشند ،سایر حوایج اساسی آنان همچنان به قوت خود باقی است
و این امر به تنهایی مانع بررسی کفالت می باشد.
 -3شرایط کفالت اتباع بیگانه:

 با توجه به اینكه به مووجب ماده « »6قانوون تأمین اجتمواعی  ،کلیه اتبواع بیگوانه ( به استثناء اتباع موضوع بندهای الفو ب ماده قانونی مذکور) که طبق قوانین و مقررات مربوطه و بر اساس مجوز های صادره از سوی مراجع ذیصالح در ایران
اشتغوال به کار دارند تابع مقررات عام قانون تامین اجتماعی می باشند و از لحواظ پرداخت حق بیمه و برخوورداری از
موزایای قانوونی (به جز مقرری بیمه بیكاری) همانند سایر بیمه شدگوان خواهنود بود ،بنابراین بررسی کفالت والدین این
قبیل بیمه شدگان مادامیكه در ایران اقامت دارند با رعایت ضوابط مقرر امكان پذیر می باشد و بر همین اساس بررسی
موضوع کفالت در خارج از کشور منتفی خواهد بود .
 درمواردی که شوهر بیمه شده زن جزو اتباع بیگانه باشد  ،بررسی کفالت این قبیل افراد با ارائه گذرنامه و کارت اقامتمعتبر در مدت اقامت مجاز تعیین شده در ایران با رعایت ضوابط مقرر ( توجه به شرط سنی  ،ازکارافتادگی ،عدم اشتغال به
کار  ،عدم تمكن مالی و  )......امكان پذیر خواهد بود.
 -0نحوه بررسی کفالت و چگونگی احراز شرایط فرزندان اناث و ذکور بیمه شدگان و مستمری بگیران
الف  -فرزندان اناث :

فرزنودان اناث بیموه شدگان ،مستمری بگیران بازنشسته ،ازکارافتواده کلی و متووفی که به دلیول ازدواج و اشتغوال در ردیف
افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده اند در صورت احراز شرایط مجدد ( نداشتن شوهر و عدم اشتغال به
کار) از تاریخ تقاضا پس از مشاهده اصل شناسنامه فرزند ( از  12سال به بعد ) و تكمیل تعهد نامه مربوطه حسب مورد می-
توانند از حمایتهای قانون تأمین اجتماعی بهرهمند گردند.
ب -فرزندان ذکور:

به استنواد بنود  3ماده  92قانوون حموایت از خوانواده مصووب 1391مجلس شوورای اسالموی ،فرزنودان ذکوور کلیه بیمه-
شودگان و مستومری بگیران در صورت احوراز هر یک از شرایوط ذیل از تاریخ الزم االجرا شدن قانون مذکور ()1392/2/5
استوحقواق دریافت حمایتهای قانونی را خواهند داشت:
* تا سن بیست سالگی (19سال تمام) یا پس از آن منحصراً درصورتی که به تحصیالت دانشگاهی اشتغال داشته باشند.
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* چنانچه معلول از کارافتاده نیازمند باشند ( .تشخیص معلولیت و ازکارافتادگی بر عهده کمیسیون های پزشكی موضوع
ماده  91قانون تأمین اجتماعی می باشد)
-3حمایت های قانونی:
الف -حمایت های قانونی به افراد تحت تكفل و واجد شرایط خانواده بیمه شده  /مستمری بگیر:

شامل خدمات درمانی بوده و در صورت فوت بیمه شده  /مستمری بگیر می توانند در صورت احراز شرایط مقرر قانونی از
مستمری بازماندگان نیز بهره مند گردند.
ب -حمایت های قانونی به فرزند یا فرزندان چهارم :

باتوجه به اینكه به استناد" قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده" مصوب  1392/3/20مجلس محترم شورای
اسالمی مقررگردیده" از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون کلیه محدودیتهای مقرردر قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصووب
 1352/2/26و اصوالحوات آن و سوایر قووانین که براسواس تعوداد فورزند برای والودین شواغل یا فرزندان آنان ایجاد شده
است ،لغو میشود" لذا از تاریخ " "1392/9/29وصول حق سرانه درمان جهت فرزند یا فرزندان چهارم و به بعد کلیه بیمه
شدگان ،مستمری بگیران و مقرری بگیران فاقد موضوعیت خواهد بود.
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آشنایی با اداره کل امور فنی مستمریها
سازمان تامین اجتماعی
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مقدمه

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است که بخش عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه ها (بامشارکت
بیمه شده و کارفرما) تأمین می شود و متكی به منابع دولتی نیست  .به همین دلیل  ،دارایی ها و سرمایه های آن متعلق به
اقشار تحت پوشش در نسل های متوالی است و نمی تواند قابل ادغام با هیچیک از سازمان ها و مؤسسات دولتی یا غیر
دولتی باشد.
تكیه گاه اصلی این سازمان مشارکت سه جانبه کارفرمایان  ،بیمه شدگان و دولت در عرصه های مختلف سیاست گذاری ،
تصمیم گیری های کالن و تأمین منابع مالی است .
تعهدات این سازمان برابر استاندارد های تعیین شده به وسیله سازمان بین المللی کار و سازمان بین المللی تأمین اجتماعی
تنظیم شده و باالترین حد این استانداردها را در بر می گیرد .چگونگی تحقق این تعهدات و ارائه خدمات به وسیله این
سازمان را قانون معین کرده است .
مهمترین تعهدات و خدمات سازمان تأمین اجتماعی در بخش تعهدات بلند مدت آن است که شامل «مستمری بازنشستگی3
ازکارافتادگی و بازماندگان» می باشد.
خالصه ای که در این مجلد برشته تحریر درآمده بی تردید بیانگر تمامی وسعت این حوزه از تعهدات سازمان و روشنگر همه
جوانب و قوانین و مسائل حاکم بر حوزه مزبور نیست  .مروری بر این تعهدات ما را به سوی افقی روشن از گستردگی آن می
کشاند که قطعاً با مطالعه و مرور قوانین جاری عظمت آن ملموس تر خواهد بود.
مستمری بازنشستگی

پایان دوران کار هر فرد  ،به مرحله ای از مراحل عمر می انجامد که در اصطالح دوران بازنشستگی خوانده می شود  .اگر
روزگاری انسانها برای زیستن و تأمین معاش تا واپسین روزهای عمر خود  ،ناگزیر از کار و تالش بودند  ،تمدن و شهرنشینی
و دستاوردهای علمی ناشی از آن  ،به انسانها امكان داده است بی آنكه زیانی به روند رشد و تكامل جوامع وارد شود  ،فراغت
را میان خود توزیع و سالهای کار سازمان یافته را محدود کنند  .بازنشستگی درواقع روشی برای توزیع فراغت میان افراد بشر
است .پرداخت مستمری بازنشستگی و تأمین شرایط زندگی مناسب برای بیمه شدگان به هنگام بازنشستگی  ،یكی از
کارکردهای اصلی نظام بیمه های اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان محوری ترین بخش نظام بیمه های
اجتماعی کشور،در قبال دریافت حق بیمه از بیمه شدگان در دوران اشتغال آنان ،مسئولیت پرداخت مستمری ،حق مسكن و
تأمین و ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان و خانواده آنان را در هنگام بازنشستگی بر عهده دارد.
بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی عالوه بر دریافت مستمری از این سازمان از خدمات درمانی که در مراکز
درمانی ملكی و مراکز درمانی طرف قرارداد تأمین اجتماعی ارائه می شود،برخوردار هستند .پرداخت عیدی،حق اوالد ،حق
عائله مندی ،حق سنوات مازاد بر  20سال و ارائه کاالبرگ از دیگر اقداماتی است که ازسوی سازمان تأمین اجتماعی برای
بهبود شرایط زندگی بازنشستگان تحت پوشش این سازمان انجام می شود.
مستمری از کار افتادگی

حمایت مستمر از بیمه شدگان که در معرض آسیب های جسمی و مالی قرار می گیرند  .یكی ازمهمترین کارکردهای نظام
بیمه های اجتماعی است  .اگر بر اثر حادثه و یا بیماری  ،قدرت بیمه شده برای ادامه کار کاهش یابد  ،به نحوی که در شغل
قبلی و یا شغل جدیدی که به مقتضای شرایط جدید جسمی به او واگذار می شود  ،نتواند درآمد قبلی خود را کسب کند ،
سازمان تأمین اجتماعی وی را تحت پوشش حمایت های خود قرار میدهد.
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حمایت ها و خدمات این سازمان در مرحله اول متوجه بازگرداندن قدرت کار بیمه شده از طریق ارائه خدمات درمانی و
توانبخشی است و اگر این اقدامات موثر واقع نشود 3با برقراری مستمری ازکارافتادگی کاهش و یا قطع درآمدی را جبران می
کند.
سازمان تأمین اجتماعی تمامی بیمه شدگان تحت پوشش خود را بدون توجه به میزان سابقه پرداخت حق بیمه در مقابل
حوادث ناشی از کار مورد حمایت قرارمیدهد  ،اما چنانچه بیمه شده ای در اثر حوادث غیر ناشی از کار و یا بیماری های
عادی آسیب دیده و توانایی خود را حسب نظر کمیسیونهای پزشكی پیش بینی شده در قانون تأمین اجتماعی به صورت
کامل از دست بدهد  ،در چارچوب قانون و با احراز شرایط قانونی مورد حمایت قرار می گیرد.
مستمری بازماندگان

چتر حمایتی تأمین اجتماعی از هنگام پرداخت اولین حق بیمه  ،برسر بیمه شده و خانواده تحت تكفل وی گسترده میشود.
در صورت تداوم پرداخت حق بیمه  ،این پوشش حمایتی تا پایان حیات بیمه شده ادامه می یابد و پس از فوت بیمه شده
نیز خانواده او از خدمات حمایتی ویژه ای برخوردار می شوند  .با فوت مستمری بگیر بازنشسته و از کارافتاده کلی تحت
پوشش تأمین اجتماعی  ،خانواده و بازماندگان وی با احراز شرایط پیش بینی شده در قانون تحت حمایت قرار میگیرند.
بازماندگان بیمه شده ای که بر اثر حادثه ناشی از کار و یا بیماریهای حرفه ای فوت می کند نیز به همین ترتیب از حمایت
سازمان تأمین اجتماعی برخوردار می شوند  .اما اگر فوت بیمه شده شاغل ،ناشی از حوادث و بیماریهای عادی باشد حمایت
از بازماندگان وی تابع شرایط خاصی خواهد بود.
بی شک نوشتن جزوه ا ی آموزشی پیرامون مستمریها که جامع وکامل باشد مستلزم وجود فرصت کافی و صرف وقت بسیار
است و در چنین صورت نیز خوانندگان جزوه مزبور می بایست همواره به این مهم توجه نمایند که در شرایط کنونی مقررات
قانونی و رهنمودهای صادره بر اساس آنها در حال تغییر و تحول است .
به هر حال امید است آنچه در این جزوه گرد آمده شده راه گشای تحقیق و بررسی بیشتر و تبادل نظر همكاران ذیربط باشد.
” بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی ”
تعریف  :بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون
(بند  16ماده ) 2
” شرایط بازنشستگی”
* ماده  03قانون

مشمولین این قانون در صورت رسیدن به شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را داشته باشند:
حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند .
سن مرد به شصت سال تمام و سن زن پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد .
بیمه شدگانی میتوانند از مستمری بازنشستگی طبق ماده  56قانون استفاده نمایند که تا تاریخ تقاضای بازنشستگی (بعد از
 90/5/13حداقل  20سال تمام ) حق بیمه به مأخذ کامل را به سازمان پرداخت نموده باشند ( .این حداقل حسب بند ””3
جزء ”ب” قانون اصالح تبصره  2ماده  56قانون تأمین اجتماعی مصوب  20/5/19مجمع تشخیص مصلحت نظام از  19مهر
هر سال  ،یكسال اضافه میگردد تا این حداقل به  20سال تمام برسد )
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مشمولین بخشنامه شماره  1/2کارهای سخت و زیان آور
طبق قانون اصالح تبصره  2الحاقی به ماده  56قانون تأمین اجتماعی  ...مصوب  20/5/19مجمع تشخیص مصلحت نظام،
حداقل سابقه پرداخت حق بیمه بصورت پلكانی و به ازاء هر سال از تاریخ تصویب یكسال اضافه میگردد .
بنحوی که در یک فرآیند ده ساله  ،حداقل مزبور به بیست سال ارتقاء می یابد .
لذا هر زمان که بیمه شده حداقل شرایط مقرر در ماده  56قانون ( 10سال سابقه و  60سال برای مردان و  66سال سن برای
زنان ) را احراز نماید  .سابقه مقرر در جزء  3بند ” ب” ماده واحده مذکور (موضوع جدول بخشنامه شماره  2کارهای سخت و
زیان آور ) در آن زمان  ،جایگزین  10سال سابقه مذکور در ماده  56قانون شده و از آن تاریخ به بعد در هر زمانی که بیمه
شده سابقه الزم مزبور را کسب نماید میتواند درخواست بازنشستگی نموده و بازنشسته شود .
ماده  56قانون تأمین اجتماعی جهت بیمه شدگانی که مدت حق بیمه بیشتری به سازمان پرداخت نموده اند  ،دارای تبصره
هایی میباشد که با احراز سوابق الزم از تقلیل سنی برخوردار خواهند گردید .
*تبصره یك ماده  03قانون

در این تبصره بیمه شدگانی که  30سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در
صورتیكه سن مردان  60سال و سن زنان  96سال تمام باشد میتوانند تقاضای بازنشستگی نمایند .
* بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه

طبق ماده واحده در قانون تعیین تكلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیموه پرداخوت کوردهانود مصووب
 1392/5/15مجلس شورای اسالمی ارسال و در خصوص بازنشستگی بیمه شدگانی که شرایط الزم طبق مقررات عام قوانون
تامین اجتماعی را احراز نمی کنند  ،توجه واحدهای اجرائی را به موارد ذیل جلب می نماید :
 – 1مشمولین این قانون جهت ارائه درخواست بازنشستگی عبارتند از :
الف ) آندسته از بیمه شدگان متقاضی که دارای حداقل  60سال تمام سن برای مردان و  66سال تمام سن برای زنوان بووده
و دارای حداقل  10سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند.
ب ) بیمهشودگانی کوه دارای حوداقل 10سوال سوابقه پرداخوت حوق بیموه بووده و در اجورای مقوررات جواری ،طبوق آرای
کمیسیونهای پزشكی موضوع ماده  91قانون مزبور ازکارافتادهکلی شناخته شده لیكن حائز شرایط دریافت مستمری نگردیوده
و سن متقاضیان مرد کمتر از  60سال و زن کمتر از  66سال باشد.
 – 2چنانچه میزان سابقه پرداخت حق بیمه افراد فوق کمتر از  10سال باشد  ،متقاضیان برقراری مستمری مویتواننود بوا
پرداخت حق بیمه سنوات کمتر از  10سال سهم بیمه شده و کارفرما از مزایای بازنشستگی موضوع این بخشونامه بهورهمنود
گردند .
تبصره -حق بیمه موضوع این بند بر مبنای حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال تقاضای بازنشسوتگی از طریوق
سیستم مستمریها محاسبه و جهت صدور برگ پرداخت به سیستم درآمد ارسال و پس از وصوول بوه صوورت یكجوا  ،امكوان
صدور حكم برقراری مستمری از تاریخ وصول حق بیمه مربوطه و یا قطع بیمهپردازی وجود خواهد داشت  .چنانچه متقاضوی
ظرف مهلت تعیین شده نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام ننماید  ،پس از محاسبه مجدد  ،صدور فیش پرداخت بالمانع اسوت
.
نكته  :در اجرای قانون نحوه تاثیر سوابق منتقله  ...مصوب  1320/2/9مجلس شورای اسالمی  ،سوابق متقاضیانی که مشومول
قانون مذکور باشند منحصراً در محاسبه و تعیین میزان مستمری موثر خواهد بود .
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 – 3میزان مستمری با رعایت مفاد ماده  55قانون و تبصره ذیل آن و عنداللزوم رعایت ماده  31قانون برنامه پنجم توسوعه
محاسبه و تعیین میگردد .
 – 9حداقل مستمری قابل پرداخت به متقاضیان بازنشستگی و مشمولین بخشنامه مذکور بر مبنوای مفواد مواده  111قوانون
تامین اجتماعی  ،حداقل دستمزد سال تقاضای بازنشستگی و متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه بشرح ذیل می باشد :
حداقل دستمزد سال تقاضا * سنوات پرداخت حق بیمه = حداقل مستمری قابل پرداخت
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تبصره  -1مبنای تعیین متوسط دستمزد در مواردی که کسری سابقه موجب اخذ حق بیمه گردیده حوداقل دسوتمزد سوال
تقاضا و در صورت کسری مدت آن تا  29ماه  ،باقیمانده از آخرین سابقه پرداخت حق بیمه قبلی وی جبران خواهد شد.
تبصره  - 2مزایای جانبی قابل پرداخت به مستمریبگیران نیز در مورد مشمولین این بخشنامه بوه نسوبت سونوات پرداخوت
حق بیمه محاسبه و پرداخت میگردد .
 - 6در صورت فوت مستمری بگیر بازنشسته مشمول این بخشنامه  ،بازمانودگان حوائز شورایط وی عینواً از مسوتمری حوین
الفوت و سایر مزایای متعلقه به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه متوفی برخوردار خواهند بود .
 - 6و احدهای اجرائی مكلف اند در زمان اخذ درخواست بازنشستگی در مورد عدم شمول قوانین حاکم در سایر صوندوقها بور
متقاضی بررسی الزم را بعمل آورده و میبایست درخواست بیمه شودگان متقاضوی بهوره منودی از بازنشسوتگی موضووع ایون
بخشنامه را طبق فرم پیوست از ایشان اخذ و بر مبنای آن اقدام نمایند .
به منظور جلوگیری از تبعات ناشی از عدم آگاهی متقاضیان الزم است واحدهای اجرایی نحوه تعیین مبلوغ مسوتمری و
میزان مزایای جنبی قابل پرداخت را به آنان یادآور شده تا درصورت تمایل و اعالم کتبی ایشان  ،حكم بازنشستگی آنها صوادر
و به مرحله اجرا درآید .
 – 5در صورت ارائه درخواست بازنشستگی  ،صدور حكم و برقراری مستمری و متعاقباً انصوراف از آن  ،لغوو حكوم در صوورت
عدم پرداخت مستمری و استفاده از دفترچه بیمه امكانپذیر می باشد  .در غیر این صورت پرداخت مستمری متوقف و با قطوع
مجدد پرداخت حق بیمه از سوی بیمه شده مطابق دستورالعمل شماره  2مكانیزه ( اشتغال بكار مجدد ) مستمری محاسوبه و
پرداخت ادامه می یابد .
* اصالحیه تبصره  1ماده  03قانون

الف – دارا بودن  22سال سابقه متوالی اشتغال در کارهاي سخت و زیان آور
بر اساس آیین نامه اجرایی بند ( )6جزء (ب) ماده واحده قانون اصالح تبصره ( )2الحاقی ماده  56قانون اصالح مواد  52و
 55و تبصره ماده  56قانون تأمین اجتماعی مصوب  1369و الحاق دو تبصره به ماده  56مصوب  - 1351مصوب 1320
بیمه شدگانی که حداقل  20سال سابقه پرداخت حق بیمه متوالی در کارهای سخت و زیان آور را دارا باشند بدون شرط
سنی میتوانند درخواست بازنشستگی نمایند .
شایان ذکر است که تشخیص مشاغل سخت و زیان آور  ،گردشكار و نحوه محاسبات آن در بخشنامه  99الی 99/9
کارهای سخت و زیان آور بصورت کامل شرح داده شده که جهت اطالع بیشتر ضروری است مفاد آنها مطالعه و مالک
عمل قرار گیرد .

ب – دارا بودن  22سال سابقه متناوب اشتغال در کارهاي سخت و زیان آور
بر اساس آیین نامه اجرایی صدراالشاره (موضوع بند الف) بیمه شدگانی که حداقل  26سال سابقه پرداخت حق بیمه متناوب
در کارهای سخت و زیان آور را دارا باشند بدون شرط سنی میتوانند درخواست بازنشستگی نمایند .
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الزم به یادآوری است سوابق سخت و زیان آور بیمه شدگان در صورتی که بیش از یكسال باشد ،یک و نیم برابر شده
و چنانچه بیمه شده بادرنظرگرفتن مجموع سوابق اصلی و ارفاقی  ،حائز شرایط بازنشستگی بر اساس ماده  56و
تبصره های ذیل آن باشد  ،می تواند بازنشسته گردد.

* تبصره  8ماده  03قانون

بیمه شدگانی که دارای  36سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند میتوانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در
قانون تقاضای بازنشستگی نمایند .
* تبصره  1ماده  03قانون (بازنشستگی زنان کارگر)

به موجب تبصره  9ماده  56قانون تأمین اجتماعی زنان کارگر با داشتن حداقل  20سال سابقه پرداخت حق بیمه و  92سال
تمام سن میتوانند از مزایای بازنشستگی بهره مند گردند  ،به شرط آنكه در زمان تقاضای بازنشستگی یا ترک کار مشمول
قانون کار قرار داشته باشند.
الزم به ذکر است که مستمری این افراد مشمول ماده  111قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.
توضیح  :برقراری مستمری بازنشستگی طبق ماده  56قانون و تبصره های مربوط به آن کالً در اختیار بیمه شده بوده و
موکول به درخواست کتبی وی خواهد بود و کارفرما نمیتواند در صورت احراز شرایط مذکور تقاضای بازنشستگی بیمه شده
خود را بنماید .
* ماده  03قانون

طبق ماده  52قانون تأمین اجتماعی کارفرما منحصراً میتواند بازنشستگی بیمهشدگانی را که حداقل پنج سال پس از
رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون به کار خود ادامه داده اند را از سازمان تقاضا نماید( .مردان در  66سالگی تمام
و زنان در  60سالگی تمام)
این ماده قانونی منحصراً درخصوص مشمولین ماده  56قانون و با احراز حداقل سابقه قابل قبول و تغییرات بعدی آن
امكانپذیر بوده و در مورد تبصرههای ماده  56قانون جاری نیست.
شایان ذکر است که به لحاظ وجود ابهاماتی در رابطه با اجرای ماده  52قانون با پیشنهاد هیأت محترم مدیره و موافقت
شورایعالی دستور اداری  6000/11036مورخ  55/6/3مبنی بر حدود اختیارات کارفرما جهت بازنشستگی بیمهشدگان صادر
گردیده که سازمان بنادر و کشتیرانی برعلیه دستور اداری فوق به دیوان شكایت کرد لیكن رأی هیأت عمومی دیوان دستور
اداری فوق را مغایر قانون ندانست .که در این راستا اساس برقراریهای ( 10605تسری ماده  52قانون به تبصره  1ماده  )56و
( 10602تسری ماده  52قانون به تبصره  2ماده  )56با صدور این دستور اداری از  55/6/3غیر فعال گردیدند.
* بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت

در این قانون کلیه کارکنان شاغل رسمی  ،پیمانی و قراردادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کارکنان شرکتهای
دولتی و موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی دارای مقررات استخدامی خاص که قانون تامین اجتماعی می باشند
درصورتی که دارای حداقل  26سال سابقه قابل قبول برای مردان و حداقل  20سال برای زنان باشند  ،بدون شرط سنی و با
استفاده از حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی تا سقف  30سال بازنشسته شوند  .این قانون ازتاریخ تصویب به مدت  3سال وتا
پایان  29/6/6و با توجه به قانون تمدید بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب  1326ازتاریخ اتمام مهلت آن به
مدت  6سال تمدید گردید .ضمنا باتوجه به بند ج تبصره  12قانون بودجه سال  1399کشور مشمولین این قانون تا تاریخ
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 99/6/6می توانستند با دارا بودن سابقه الزم مندرج در این قانون و پرداخت هزینه های مربوطه ازمزایای این قانون بدون
سنوات ارفاقی بهره مند گردند.
* نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران  ،جنگ تحمیلی و آزادگان

براساس قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و
زیانآور مصوب ( ، ) 65/9/1قانون اصالح قانون مذکور (مصوب  ، )23/2/21قانون استفساریه تبصره  6ماده واحده قانون
اصالح قانون فوق (مصوب  ) 29/9/22مجلس شورای اسالمی و نیز آیین نامه موضوع بند ( )3ماده واحده قانون اصالح قانون
یاد شده (مصوب  )26/2/10هیأت محترم وزیران  ،جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی  ،معلولین و حوادث ناشی ازکار ،
بیماران ناشی از شرایط خاص کار  ،معلولین عادی و آزادگان با داشتن حداقل  20سال سابقه خدمت یا بیمه پردازی و
داشتن حداقل  60سال سن برای مردان و  96سال سن برای زنان از مزایای بازنشستگی قانون مذکور بهرهمند گردند.
شایان ذکر است که جانبازان و آزادگان مشمول در صورتیكه مدت سابقه مبنای بازنشستگی و یا بیمه پردازی آنها با احتساب
مجموع سابقه خدمت و یا بیمه پردازی (حداقل  20سال ) و سنوات ارفاقی (حداکثر  10سال )  30 ،سال تمام باشد از احراز
شرط سنی بازنشستگی معاف خواهند بود .
طبق تبصره 6قانون اصالح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی مصوب  23/12/20پرداخت هزینه های ناشی از
اجرای قانون به صورت ذیل محاسبه واخذ می گردد:
دستگاه های دولتی  :کل هزینه ها ( اعم از حق بیمه و مستمری قابل پرداخت تا احراز شرایط بازنشستگی ) از دستگاه
اخذمی گردد.
دستگاه های غیر دولتی(خصوص و نهادهای عمومی غیر دلتی )  :کلیه هزینه ها ( اعم از حق بیمه و مستمری قابل پرداخت
تا احراز شرایط بازنشستگی و حق بیمه سنوات ارفاقی طبق مقررات ) از دستگاه اخذ می گردد.
با توجه به اینكه بر اساس ماده واحده قانون مذکور مصوب  65/9/1صراحتا کلیه وارتخانه ها  ،شرکت ها و ....مجاز می باشند
مستخدمین خود را مشروط به احراز شرایط  ....بازنشسته نمایند بنابراین بدیهی است وزارتخانه ها و موسسات تنهامی توانند
شاغلین خود را جهت بازنشستگی معرفی نمایند .لذا با شرح فوق مفاد ماده واحده کامال بیانگر لزوم اشتغال به کار در زمان
درخواست بازنشستگی است  .ضمنا رابطه بیمه پردازی به صورت اجباری( کارگر و کارفرمائی ) الزامی می باشد.

* آراء صادره از سوی مراجع قضایی

مربوط به پرونده هایی است که حكم برقراری مستمری بازنشستگی آنان به استناد آراء صادره از سوی مراجع قضایی صادر
گردیده و فاقد شرایط مقرر در قانون میباشند .
الزم به ذکر است در صورت وجود چنین مواردی در شعب اجرایی ،مجوز الزم و اجازه صدور حكم مكانیزه آنان و تخصیص
کد رمز از سوی اداره کل استان مربوطه انجام خواهد پذیرفت.
* قانون تخلفات اداری مصوب  01/8/0دستگاههای دولتی

براساس بند ”ط“ فصل سوم قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ( 52/9/5کارکنانی که به موجب تخلف اداری محكوم
به بازنشستگی با تقلیل یک یا دو گروه گردیدهاند) بازنشستگی این افراد در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت
دولتی برای مستخدمین زن و بیش از بیست و پنج س ال سابقه خدمت برای مستخدمین مرد براساس سنوات خدمت دولتی
یا تقلیل یک یا دو گروه امكانپذیر خواهد بود.
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ضمناً از آنجایی که مستخدمین مورد نظر دارای سابقه دولتی مورد نیاز در ماده ” ”9قانون مذکور میباشند لیكن بعضاً بنا به
دالیلی مختلف دارای سوابق پرداخت حق بیمه ای کمتر از سابقه مورد نظردر قانون تأمین اجتماعی بوده و این امر در نهایت
موجب عدم اجرای به موقع احكام مورد نظر می گردید  ،با صدور دستور اداری شماره  6030/23509مورخ  29/9/25به
کلیه واحدهای اجرایی تحت پوشش تاکید گردید که چنانچه مستخدمی به موجب آراء قطعی هیأتهای یاد شده بر اساس بند
”ط” ماده  9قانون مذکور محكوم به بازنشستگی با تقلیل یک یا دو گروه شده باشند واحدها میبایست نسبت به اجرای احكام
اقدام نمایند .
بدیهی است مبنای محاسبات مستمری بازنشستگی ،در این موارد مدت سابقه پرداخت حق بیمه واقعی افراد خواهد بود و
الز م است واحدهای اجرایی دقت کافی را جهت اخذ احكام کارگزینی اصالح شده جدید بر مبنای تقلیل گروه از دستگاه
مربوطه و انجام محاسبات الزم جهت اعمال تبصره ذیل ماده  55قانون بعمل آورند .
* بازنشستگی کار با اشعه

در این نوع از بازنشستگی ،افرادی که به نحوی با اشعه در تماس هستند  ،می توانند با ارائه گواهی از سوی سازمان انرژی
اتمی مبنی بر مشخص نمودن گروه پرتو و همچنین میزان سنوات ارفاقی  ،از بازنشستگی وفق قانون مذکور بهره مند
گردند .بازنشستگی این افراد به گونه ای است که حداکثر سنوات ارفاقی آنان برای کارکنان با پرتو گروه الف حداکثر 10
سال و پرتو ب حداکثر  6سال خواهد بود که در صورت داشتن  30سال سابقه ( اعم از سابقه اصلی و ارفاقی ) میتوانند
بازنشسته شوند .
* بازنشستگی کارکنان دستگاههای اجرائی

در اجرای ماده  69قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب  29/10/16مجلس شورای اسالمی کارکنان
دستگاههای اجرائی مشمول قانون تأمین اجتماعی از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا تابع قانون مذکور و
اصالحات آن می شوند لذا الزم است واحدهای اجرائی به نكات ذیل توجه نمایند:
مفاد ماده  56قانون تأمین اجتماعی در خصوص کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی کلیه دستگاهها اعم از وزارتخانه ها،
موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی ،شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا
تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران  ،سازمان گسترش نوسازی صنایع بانک مرکزی ،بانكها و بیمه های دولتی قابل
تسری است.
تذکر :با توجه به مفاد تبصره  9ماده  56قانون مذکور زنان مشمول قانون تأمین اجتماعی که دارای آئین نامه استخدامی
خاص بوده و مشمول قانون کار نمی باشند از شمول این تبصره خارج می باشند.
نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی مشمولین این بخشنامه مطابق با مفاد ماده  55و تبصره ذیل آن خواهد بود.
بازنشستگی مقرری بگیران بیمه بیكاری

مقرری بگیران بیمه بیكاری در صورت احراز شرایط ماده عمومی ماده  56یا تبصره های  1و 3از تاریخ احراز ،بدون
درخواست بازنشستگی  ،استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت .
دستمزد مالک محاسبه مستمری بازنشستگی

متوسط دستمزد برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارتست از جمع مزد یا حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ظرف
آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار و اگر در خالل آن بیمه شده مدتی بهر علت کارکرد نداشته باشد
کسر مدت از ماههای قبل از  29ماه تأمین میگردد به عبارت دیگر :
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متوسط دستمزد ماهانه =  : 42جمع مزد يا حقوق و مزاياي مشمول كسرحق بيمه ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه
نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی

مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی ام متوسط دستمزد بیمه شده (بشرح فوق ) ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه
بشرط اینكه از (  ) 36/30سی و پنج  /سی ام متوسط دستمزد تجاوز ننماید .

مستمری بازنشستگی =

(حداکثر  36سال ) سنوات پرداخت حق بیمه × متوسط دستمزد
30

حسب ماده  111قانون تأمین اجتماعی پس از محاسبات  ،میزان بازنشستگی در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی
کمتر باشد و در صورتیكه میزان مستمری کمتر از حداقل مذکور باشد میزان مستمری بازنشستگی قابل پرداخت تا سطح
حداقل مزد کارگر عادی ارتقاء می یابد .
مراحل صدور حكم بازنشستگی
 - 1دریافت فرم ضمیمه بخشنامه  32/2مستمریها پس از تكمیل توسط متقاضی و ثبت در دبیرخانه واحد اجرایی/مكانیزه توسط
همكاران واحد مستمری
 - 2بررسی شرایط سن و سابقه بیمه شده
 - 3اخذ پرونده بیمه شده از بایگانی
 - 9استعالم سابقه متقاضی از واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی
 - 6اعالم سابقه بصورت مكتوب توسط واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی
 - 6بررسی سوابق و در صورت احراز شرایط اخذ پرونده از بایگانی
 -1-6در صورت اجباری بودن نوع بیمه صدور ترک کار
 -1-1-6دریافت پاسخ ترک کار و ثبت نامه در دبیرخانه
 -2-1-6استعالم سابقه تا ترک کار از واحد سابقه
 - 2-6در صورتی که نوع بیمه حرف و مشاغل آزاد باشد نامه درخواست بازرسی به واحد امور بیمه شدگان
 -1-2-6دریافت پاسخ بازرسی از واحد مربوطه
 -2-2-6مكاتبه جهت استرداد طلب یا اخذ بدهی از نامبرده به واحد امور بیمه شدگان
 -3-2-6اخذ تعهد عدم بیمه پردازی و اشتغال از بیمه شده
 -9 -2-6استعالم سابقه تا تاریخ ترک کار
 -3-6در صورتی که بیمه اختیاری باشد مكاتبه جهت استرداد طلب یا اخذ بدهی از نامبرده به واحد امور بیمه شدگان از تاریخ
درخواست
 -1-3-6استعالم سابقه تا تاریخ درخواست
 - 5بررسی ریزدستمزد ثبت شده در سیستم
 - 2در صورت وجود مشكل در ریزدستمزد مكاتبه با واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی یا امور بیمه شدگان حسب مورد
 - 9صدور حكم بازنشستگی
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 - 10تایید حكم بازنشستگی توسط مسئولین ذیربط
 - 11ثبت حكم بازنشستگی در دبیرخانه
 - 12تخصیص شماره مستمری در پایگاه مستمریها

” ازکارافتادگی در قانون تأمین اجتماعی ”
ازکارافتادگی یكی از تعهدات پیش بینی شده در قوانین بیمههای اجتماعی از جمله در قانون تأمین اجتماعی (بند ”د” ماده
” )”3است .این تعهد در زمره تعهدات بلند مدت محسوب و به اجرا متعددی تقسیم میگردد .

از نظر علت ازکارافتادگی :
از نظر درصد ازکارافتادگی :

 -1بیماریها
 -2حوادث
 - 1کلی
 -2جزیی
 -3غرامت نقص عضو

همین تنوع پیچیدگی خاصی را به این مقوله بخشیده و آنرا دارای جایگاه ویژه ای در میان تعهدات بلند مدت قرار داده است.
زیرا کوچكترین غفلت در این زمینه ممكن است موجب تضییع حقوق افراد و یا ایجاد حقوق غیر واقعی گردد .
” تعاریف ازکارافتادگی در قانون تأمین اجتماعی ”

 - 1تعریف ازکارافتادگی کلی
طبق بند  13ماده  2قانون :
” ازکارافتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش
از  1/3از درآمد قبلی خود را بدست آورد ” .
- 2تعریف ازکارافتادگی جزیی
طبق بند  19ماده  2قانون :
” عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال بكار سابق یا کار دیگری فقط قسمتی از درآمد خود را
بدست آورد ” .
- 3تعریف غرامت مقطوع نقص عضو
طبق بند  15ماده  2قانون :
” غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که بطور یكجا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او
داده میشود ” .
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” عوامل ایجاد ازکارافتادگی”

ازکارافتادگی ممكن است بر اثر بیماریها (عادی یا حرفه ای ) و یا حوادث (حوادث ناشی ازکار یا غیر ناشی از کار ) ایجاد
گردد .

 - 1بیماري
طبق بند  7ماده  2قانون :
” بیماری وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانایی
موقت اشتغال به کار میشود یا این که موجب هر دو در آن واحد میشود ” .
بعبارت دیگر  ،بیماری اگر غیر قابل عالج تشخیص داده شود ممكن است موجب کاهش کار بیمه شده و بالنتیجه
ازکارافتادگی وی گردد .

- 2حادثه
طبق بند  1ماده  2قانون :
” حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است  ،پیش بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق
ناگهانی رخ میدهد و موجب صدمات بر جسم یا روان بیمه شده میگردد ” .
حادثه طبق ماده  69قانون بر دو نوع تقسیم شده است :
 - 1حادثه ناشی ازکار
 - 2حادثه غیر ناشی از کار
*در مورد بیماری حرفه ای و حوادث ناشی از کار طبق ماده  51قانون تأمین اجتماعی مدت پرداخت حق بیمه مالک
عمل نمیباشد .
” حوادث ناشی از کار ”

در گروه حوادث ناشی از کار حمایتها عبارتند از :
 مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار ووو مواد قانونی  52 ، 51 ، 50 ، 60و تبصرههای یک و دو آن مستمری ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار ووو مواد قانونی  52 ، 50 ، 60و 53 غرامت مقطوع نقص عضو ووو مواد قانونی  52 ، 50 ، 60و 59در گروه حوادث ناشی از کار طبق مواد قانونی  ،در صورت تشخیص حادثه ناشی از کار توسط بازرس واحد اجرایی بیمه شده
بدون در نظر گرفتن میزان سابقه پرداخت حق بیمه ،استحقاق دریافت مستمری و یا غرامت نقص را خواهد داشت لذا
تشخیص و احراز ناشی از کار بودن حادثه بسیار حائز اهمیت است .
نكات قابل توجه :
* در خصوص برقراری مستمری ازکارافتاده کلی ناشی از کار ،مستمری ازکارافتادگی جزیی ناشی ازکار و غرامت مقطوع نقص

عضو ،سوابق بعد از تاریخ تحقق ازکارافتادگی (تاریخ برقراری )در تعیین میزان مستمری لحاظ نخواهد شد .
*در تعیین مبلغ مستمری جزیی ،میزان مستمری ازکارافتادگی کلی استحقاقی مالک عمل میباشد .

مبلغ مستمري جزیی = درصد ازکارافتادگی جزیی × مستمري استحقاقی ازکارافتادگی کلی
* مستمری جزیی از شمول ماده  111قانون خارج میباشد .
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* ادامه اشتغال بكار بیمه شده دریافت کننده مستمری ازکارافتادگی جزیی  ،مانع پرداخت مستمری نیست .
*در پرداخت مستمری جزیی رعایت ماده  99قانون بجز در موارد کمک ازدواج و عائله مندی و بیمه بیكاری الزامی است
*مستمری ازکارافتادگی جزیی در صورت فوت مستمری بگیر واجد شرایط (شاغل بیمه پرداز ) یا بازنشستگی یا
ازکارافتادگی کلی قطع و میزان آن به عنوان قسمتی از دستمزد در محاسبه مستمری جدید منظور مالک عمل قرار خواهد
گرفت .
* مستمری از کارافتادگی جزیی افرادی که تبدیل وضع استخدامی می یابند و از شمول قانون تأمین اجتماعی خارج میشوند
به استناد ماده  9قانون و تبصره آن  ،از تاریخ انتقال سابقه پرداخت حق بیمه به صندوق بیمه و بازنشستگی مربوطه لغو و
مختومه میگردد .
* در ماده  93قانون ،تجدید نظر در میزان غرامت نقص عضو پیش بینی نگردیده است (مگر در صورت ارائه مدارک و
مستندات جدید مبنی بر آسیب دیدن عضوی دیگری که مدارک و مستندات آن در کمیسیون ارائه نگردیده است)  .بنابراین
بدنبال وقوع حادثه و اعالم نظر کمیسیون مبنی بر درصد ازکارافتادگی بین  10تا  %33غرامت مذکور فقط برای یكبار قابل
پرداخت می باشد.
مبلغ غرامت نقص مقطوع =  × 36درصد ازکارافتادگی ×مستمری استحقاقی ازکارافتادگی کلی
ماده  33قانون :

« قانونگذار به منظور رعایت مقررات حفاظت فنی و مقررات بهداشتی و احتیاط الزم از طرف کارفرما یا نمایندگان وی جهت
افزایش ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار و بیماری حرفه ای ماده  66قانون را به شرح ذیل پیش بینی نموده
است" در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم
مقررات بهداشتی و احتیا ط الزم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و
مستمریها و غیره را پرداخته و طبق ماده  60این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
تبصره  :1مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.
تبصره  :2هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد درصورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تامین
خدمات درمانی و یا شخصا کمک های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت های بیمه
موظفند خسارت های وارده به سازمان ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند".
بنابراین در مواردیكه به استناد گزارش بازرسی کار  ،گزارشات کارشناسی بهداشت کار و آرای صادره از مراجع ذیصالح،
گزارشات کارشناسان رسمی دادگستری و آرای قطعی مراجع قضایی کارفرما در بروز حادثه یا بیماری حرفه ای مقصر باشد
سازمان تعهدات و حمایت های قانونی خود را به بیمه شدگان و افراد تحت تكفل آنها ارائه و مطابق با ضوابط و مقررات جاری
خسارات وارده را از کارفرمای مقصر وصول می نمایند.
حسب تبصره  1ماده قانونی فوق الذکر در صورت درخواست کارفرما مبنی بر پرداخت خسارات وارده به سازمان معادل ده
سال مستمری کارفرما بری الذمه خواهد شد و توجه به این نكته ضروریست از آنجائیكه اختیار اجرای تبصره  1ماده قانون
یاد شده با کارفرما می باشد بنابراین مبنای محاسبات خسارات وارده به سازمان سال درخواست کارفرما خواهد بود».
” حوادث غیر ناشی از کار و بیماری عادی ”

این مستمری به موجب مواد  52 ، 50و  56برقرار میگردد .
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ماده  07قانون :

بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل عالج تشخیص داده میشوند پس از انجام خدمات توانبخشی و اعالم نتیجه
یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیونهای پزشكی مذکور در ماده  91این قانون توانائی خود را کالً یا بعضاً از دست داده
باشند به ترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد :
الف – هر گاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده  %66و بیشتر باشد از کارافتادگی کلی شناخته میشود .
ب – چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین  33تا  %66و به علت حادثه ناشی از کار باشد ازکارافتاده جزئی شناخته
میشود .
ج – اگر درجه کاهش قدرت بیمه شده بین  10تا  % 33بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت
نقص مقطوع را خواهد داشت .
ماده  00قانون :

بیمه شدهای که ظرف ده سال قبل از وقوع حادث ه غیر ناشی از کار ،یا ابتال به بیماری حداقل حق بیمه یكسال کار را که
متضمن حق بیمه نود روز کار ظرف یكسال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به ازکارافتادگی باشد پرداخت نموده باشد در
صورت ازکارافتادگی کلی حق استفاده از مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار را خواهد داشت .
نكته  :در برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار تعیین و تشخیص تاریخ شروع بیماری یا وقوع حادثه حائز
اهمیت است چرا که :
 مبنای احراز شرایط ماده  56قانون بمنظور تشخیص استحقاق یا عدم استحقاق
 مبنای استخراج ریز دستمزد و محاسبه میزان مستمری قرار میگیرد .
که در همین راستا اخیراً دستور اداری شماره  6000/69951مورخ  29/2/10با عنوان” شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی ”
صادر گردیده  ،این دستور اداری در رابطه با مفهوم ” ابتال به بیماری ” و ” بیماری منجر به ازکارافتادگی ” که در متن ماده
 56آمده اشاره نموده به اینكه :
با توجه به صدر و ذیل ماده  56و تبصره  2ماده  52که بیماری را مقید به صفت ” منجر به ازکارافتادگی ” نموده و با توجه
به بند  5ماده  2قانون (بویژه حاالت دوم و سوم مقرر در آن )
حالت اول  :حالتی که خدمات درمانی را ایجاب نماید بدون آنكه بیمه شده نیازمند استراحت باشد (درمان بدون استراحت )
حالت دوم  :مرحله ای که موجب عدم توانائی موقت اشتغال به کار گردد بدون آنكه بیمه شده نیازمند استفاده از خدمات
درمانی باشد (استراحت پزشكی )
حالت سوم  :وضعیتی که در آن واحد خدمات درمانی را ایجاب و موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار گردد ( .استراحت
توام با درمان )
و نیز با عنایت به ماده  90قانون اعالم میگردد :
مفهوم ” ابتال به بیماری”  ” ،بیماری منجر به ازکارافتادگی ” و ”شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی ” ناظر بر حالت و مرحله
ای واحد از بیماری است که بر اثر تشدید بیماری  ،عالئم و آثار عدم توانایی اشتغال به کار ظاهر و در یک دوره زمانی (بر
حسب مورد کوتاه یا بلند مدت ) بیمه شده را به سوی ناتوانائی دائمی (ازکارافتادگی کلی ) سوق میدهد  ............... .به عبارت
دیگر زمان پیدایش شدت بیماری و آغاز ناتوانائی اشتغال به کار بیمه شده است که بصورت نیاز به استراحت یا استراحت توأم
با درمان ظاهر و تداوم آن به زایل شدن قدرت کار بیمه شده و ازکارافتادگی کلی منجر میگردد .
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” مرجع تشخیص ازکارافتادگی ”

طبق ماده  50قانون تأمین اجتماعی  ،مرجع تشخیص ازکارافتادگی کمیسیونهای پزشكی مذکور در ماده  91قانون میباشند
 ،بدین معنی که پزشک معالج پس از انجام خدمات توان بخشی و درمان چنانچه بیمه شده را غیر قابل عالج تشخیص دهد
این امر را گواهی مینماید و سپس کمیسیونهای پزشكی بر اساس آن اعالم نظر و اقدام به صدور رأی می نمایند .
در ماه  91قانون تأمین اجتماعی جایگاه کمیسیونهای پزشكی مشخص و مقرر شده است:
” برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشكی
تشكیل خواهد شد  ،ترتیب تشكیل و تعیین اعضا و ت رتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق
آیین نامهای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی رسیده است ” .
آخرین آیین نامه در تاریخ  66/3/6به تصویب شورایعالی تأمین اجتماعی رسیده که در تاریخ  51/6/19اصالحاتی به آن وارد
شده است .
این آئین نامه که مشتمل بر  12ماده و  5تبصره میباشد در یكصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی مورخ 66/3/6
تصویب و به مرحله اجرا درآمده است .
طبق ماده یک آیین نامه اجرایی مذکور تشكیل کمیسیونهای پزشكی بدوی و تجدید نظر بعهده سازمان تأمین اجتماعی
خواهد بود .
بر حسب فراهم بودن امكانات در یكی از واحدهای سازمان و یا یكی از مراکز درمانی بنا به تشخیص سازمان  ،این کمیسیونها
طبق ماده  2این آیین نامه میبایست تشكیل گردند .
چنانچه امكان تشكیل کمیسیونهای پزشكی بدوی و تجدید نظر با توجه به شرایط مندرج در این آیین نامه فراهم نباشد الزم
است سازمان بیمه شده را به یكی از نزدیكترین کمیسیونهای متشكله در سایر شهرستانها معرفی نماید ( .ماده ) 3
کمیسیون پزشكی بدوی ” موضوع ماده  9آیین نامه ”
کمیسیونهای پزشكی بدوی با حضور افراد ذیل تشكیل میگردد :
الف – یک نفر پزشک متخصص جراحی عمومی بعنوان عضو و رئیس کمیسیون به پیشنهاد مدیر درمان و تصویب معاونت
درمان با ابالغ دفتر تشكیل کمیسیونهای فنی پزشكی .
ب – یک نفر پزشک متخصص داخلی بعنوان عضو ثابت به پیشنهاد مدیر درمان و ابالغ دفتر تشكیل کمیسیونهای پزشكی .
ج – یک نفر پزشک متخصص در رشته بیماری مربوطه بعنوان عضو به پیشنهاد مدیر درمان و ابالغ دفتر تشكیل
کمیسیونهای پزشكی .
د – مشاور با پیشنهاد اداره کل تأمین اجتماعی استان و ابالغ معاونت درمان
هو  -منشی با ابالغ مدیر درمان که وظیفه تهیه و تنظیم و تایپ صورتجلسات را عهده دار خواهد بود .
تبصره یک الحاقی :
بررسی پرونده های بیمه شدگان و اظهار نظر درباره نوع کار  ،محل کار  ،ساعت کار و تعیین درصد ازکارافتادگی  ،ادامه
درمان و ادامه کار از وظایف کمیسیونهای بدوی میباشد .
تبصره دو الحاقی :
دعوت از پزشک متخصص طب کار به منظور مشاوره بدون حق رأی کمیسیون های بدوی و تجدید نظر بالمانع بوده و در
شهرستانهائی که پزشک متخصص طب کار وجود نداشته باشد  ،دعوت از کارشناس بهداشت حرفه ای جهت مشاوره مجاز
میباشد .
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کمیسیونهای تجدید نظر ” موضوع ماده  6آیین نامه ”
کمیسیونهای تجدید نظر با حضور افراد ذیل تشكیل میگردد :
الف – یک نفر پزشک متخصص جراحی عمومی به پیشنهاد معاونت درمان و تصویب مدیر عامل سازمان با ابالغ دفتر تشكیل
کمیسیونهای فنی پزشكی بعنوان عضو و رئیس کمیسیون .
ب – یک نفر پزشک متخصص داخلی بعنوان عضو ثابت به پیشنهاد مدیر درمان و ابالغ دفتر تشكیل کمیسیونهای فنی و
پزشكی
ج – یک نفر پزشک متخصص در رشته بیماری مربوطه به پیشنهاد مدیر درمان و ابالغ دفتر تشكیل کمیسیونهای پزشكی
د – مشاور به پیشنهاد اداره کل تأمین اجتماعی استان و ابالغ معاونت درمان
هو  -منشی به ابالغ مدیر درمان که وظیفه تایپ  ،تهیه و تنظیم صورتجلسات را عهده دار خواهد بود .
تبصره یک الحاقی :
بررسی و اظهار نظر نهایی درباره کلیه آراء صادره کمیسیونهای پزشكی بدوی که مورد اعتراض سازمان یا بیمه شده قرار
گیرد از وظایف کمیسیونهای پزشكی تجدید نظر میباشد و نحوه اعتراض سازمان مشابه نحوه اعتراض بیمه شده موضوع ماده
 9خواهد بود .
تبصره :
اعتراض بیمه شده همراه با مدارک الزم از شعبه مربوطه به کمیسیون تجدید نظر ارسال و کمیسیون مزبور با توجه به مفاد
ماده  2آیین نامه اقدام به صدور رأی می نماید .
نكات الزم :
در صورت اعتراض به موقع  ،رأی کمیسیون ب دوی به حالت تعلیق درآمده و به هیچ وجه نمیتواند مالک اقدامات قانونی قرار
گیرد .
طبق مقررات روز ابالغ و روز اقدام جز مهلت یک ماهه محسوب نمیگردد .
ماده  6آیین نامه اجرایی کمیسیونهای پزشكی :
پرونده پزشكی بیمه شده که شامل کلیه مدارک کلینیكی و پارا کلینیكی  ،نظریه پزشک معالج و همچنین شرح و سابقه
بیماری با قید تاریخ شروع آن و تشخیص فعلی بیماری و خالصه درمانهای انجام شده با ذکر نتیجه آن در مدت درمان و
اظهار نظر نهایی درباره بیماری میباشد  ،با انعكاس علت ارجاع پرونده به کمیسیون بدوی توسط دبیر کمیسیون در دستور
کار قرار می گیرد .
دبیر کمیسیون پزشكی مشخصات پرونده  ،مدارک دریافتی را در سیستم ثبت و تاریخ تشكیل کمیسیون پزشكی را تعیین و
به ذینفع اعالم می نماید ( .ماده  ) 5و بیمه شده باید در تاریخ تشكیل کمیسیون کلیه مدارک درمانی اعم از نسخ داروئی،
عكس و نوار و آزمایشات را به همراه داشته باشد .
مطابق ماده  2این آیین نامه کمیسیون پزشكی بدوی با توجه به مدارک مذکور ( موضوع ماده  ) 6و اقداماتی که لزوماً بر
اساس ضوابط قانونی بعمل می آورد مبادرت به صدور رأی می نماید .
تبصره : 2
” آراء کمیسیونهای پزشكی بدوی حسب ماده  9آیین نامه اجرایی توسط کمیسیون مربوط به بیمه شده حاضر در جلسه
ابالغ خواهد شد و در صورتیكه بیمه شده به رأی صادره معترض باشد میتواند حداکثر ظرف مدت یكماه از تاریخ ابالغ ،
اعتراض کتبی خود را به شعبه تأمین اجتماعی مربوطه تسلیم نماید و در صورت عدم حضور بیمه شده در کمیسیون واحد
تأمین اجتماعی مربوطه موظف است مراتب را رأساً به بیمه شده ابالغ نماید .
ماده  10آئین نامه :
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کمیسیونهای پزشكی بدوی و تجدید نظر با حضور کلیه اعضا تشكیل خواهد شد و آراء کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر به
اتفاق آراء معتبر خواهد بود .
مطابق ماده  11آئین نامه :
آراء صادره از طرف کمیسیونهای پزشكی بدوی در صورتیكه از طرف بیمه شده ظرف مدت مقرر در این آئین نامه مورد
اعتراض قرار نگیرد و آراء کمیسیونهای پزشكی تجدید نظر قطعی و الزم االجراست .
حسب تبصره ماده : 11
آراء کمیسیونهای پزشكی میبایست قابل انطباق با موازین قانونی  ،صریح و فاقد هر گونه ابهام باشد و به منظور جلوگیری از
سرگردانی بیمه شدگان حتی المقدور از توجیه تغییر شغل در آراء صادره توسط کمیسیونهای پزشكی خودداری گردد .
بر اساس ماده  12این آیین نامه نیز :
ب ه شرکت کنندگان در کمیسیونهای پزشكی حق حضوری برابر ضوابطی که به تصویب هیأت مدیره سازمان میرسد پرداخت
خواهد گردید .
ویژگیهای آراء قابل قبول

نظر به اینكه آراء کمیسیون های پزشكی بدوی و تجدید نظر ،مبنای ارائه تعهدات موضوع ازکارافتادگی
(کلی ،جزئی و یا غرامت نقص مقطوع) می باشد؛ لذا به منظور شفاف سازی ،رفع ابهام و جلوگیری از ایجاد تعهدات من
غیرحق یا تضییع حقوق احتمالی بیمه شدگان می بایست ضمن رعایت مفاد دستور اداری شماره  1000/93/1022مورخ
 1393/11/11حوزه معاونت درمان و فنی و درآمد با موضوع "نحوه انشاء و صدور آراء در کمیسیون های پزشكی بدوی و
تجدید نظر" این آراء به لحاظ شكلی و محتوایی دارای خصوصیات ذیل نیز باشند:
 .1ازآنجائیكه تاریخ تشكیل کمیسیون های پزشكی الزاماً می بایست بعد از تحقق شرایط ماده " "50قانون باشد ،بنابراین
تاریخ ابتالء به بیماری منجر به ازکارافتادگی ،در آراء کمیسیون های پزشكی تجدید نظر باید همزمان با تشكیل
کمیسیون پزشكی بدوی و یا قبل از آن تعیین شده باشد .کمیسیون های پزشكی تجدید نظر صرفاً مجاز به اظهار نظر در
خصوص بیماری ،یا بیماری هایی می باشند که کمیسیون های پزشكی بدوی در مورد آنها اظهار نظر نموده باشند.
 .2تاریخ تحقق ازکارافتادگی در حوادث ناشی از کار ،تاریخ خاتمه درمان عوارض ناشی از حادثه و پایان استراحت پزشكی
متصل به تاریخ وقوع حادثه تعیین گردیده باشد.
 .3در مواردی که بیمه شده دچار بیماری عادی و حادثه ناشی از کار گردیده ،امكان طرح همزمان بیماری عادی و حادثه
ناشی از کار در کمیسیون پزشكی وجود ندارد و صرفاً پس از رسیدگی به حادثه ناشی از کار و صدور حكم قطعی در
خصوص حادثه ،بیماری عادی وی در کمیسیون پزشكی قابل طرح خواهد بود.
 .9در متن نظریه کمیسیون پزشكی تاریخ ابتالء به بیماری به صورت کامل(روز ،ماه و سال) اعالم شده باشد.
 .6رسیدگی و صدور رای توسط کمیسیون های پزشكی بدوی و تجدیدنظر ،می بایست صرفاً در خصوص عارضه و یا
بیماری اعالم شده توسط پزشک معالج که بابت آن از سوی واحد اجرایی معرفی گردیده صورت گرفته باشد.
 .6نظریه کمیسیون پزشكی ممهور به مهر و امضاء پزشكان متخصص بیماری های اشاره شده در متن نظریه باشد.
 .5چنانچه بیمه شده در معاینات اولیه استخدام یا عقد قرارداد ادامه بیمه به صورت اختیاری ،خاص ،توافقی و ...بابت
بیماری خاصی ،ازکارافتاده کلی شناخته شده باشد ،معرفی وی از سوی واحدهای اجرائی به کمیسیون های پزشكی و
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رسیدگی و صدور رأی توسط کمیسیون ها در خصوص همان بیماری موضوعیت نخواهد داشت ،مگر در صورت احراز
شرایط مقرر در تذکر بند  29بخشنامه شماره  19امور فنی بیمه شدگان.
 .2حسب بند" "9آئین نامه اجرایی کمیسیون های پزشكی بدوی و تجدید نظر رای کمیسیون پزشكی بدوی توسط
کمیسیون مربوطه به بیمه شده حاضر در جلسه ابالغ خواهد شد .بدین منظور دبیر کمیسیون پزشكی بدوی موظف به
ابالغ نظریه کمیسیون به بیمه شده و ارائه توضیحات الزم پیرامون مدت و نحوه اعتراض به رأی می باشد .از آنجاکه عدم
ابالغ آرای کمیسیون های پزشكی بدوی توسط کمیسیون های پزشكی منجر به تأخیر در قطعیت نظریه و نهایتاً اطاله
فرآیند ارائه حمایت های قانونی می گردد ،لذا در مواردی که حسب تایید بازرس فنی شعبه بیمه شده به علت بستری در
بیمارستان ،منزل و هر دلیل دیگری قادر به شرکت در جلسه کمیسیون پزشكی بدوی نباشد ،نسخه اول و سوم نظریه
کمیسیون پزشكی به شعبه منعكس می شود ،در این حالت شعب سازمان مكلفند از طریق احضار بیمه شده (در صورت
امكان) ،مراجعه به محل سكونت ،محل بستری ،محل کار و  ...در اسرع وقت نسبت به ابالغ نسخه سوم نظریه کمیسیون و
ارائه توضیحات الزم به بیمه شده در خصوص مدت و نحوه اعتراض به رای کمیسیون پزشكی اقدام نمایند.
 .9ترکیب اعضاء کمیسیون پزشكی بایستی مطابق آئین نامه اجرایی کمیسیون های پزشكی باشد.
 .10پزشک معالج نباید از اعضاء کمیسیون پزشكی صادر کننده رأی باشد.
 .11در متن نظریه کمیسیون پزشكی به بند ،صفحه و کد بر اساس جدول تعیین میزان نقص عضو و ازکارافتادگی ،اشاره
گردد.
 .12آراء کمیسیون های پزشكی باید فاقد هر گونه قلم خوردگی بوده و یا هر گونه قلم خوردگی توسط کلیه اعضاء
کمیسیون مورد تایید قرار گرفته باشد.
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” تاریخ برقراری ”

در مبحث ازکارافتادگی تاریخ برقراری که مصادف با تاریخ ازکارافتادگی است حائز اهمیت بوده و مالک انجام مقررات قانونی
قرار میگیرد  .تشخیص و اعالم ازکارافتادگی در زمره وظایف کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر است  .از طرفی ماهیت
کمیسیونهای مزبور متفاوت و الزاماً در دو مقطع زمانی مختلف تشكیل می یابند و بر اساس نوع بیماری و ازکارافتادگی و
سایر عوامل ذیمدخل اقدام به صدور رأی می نمایند که مجموعه این عوامل بعضاً در شناخت تاریخ برقراری ابهاماتی ایجاد
مینماید لذا ضروری است بدانیم :
در مواقعی که نظریه کمیسیون بدوی مستند برقراری مستمری باشد  ،تاریخ برقراری  ،از تاریخ تشكیل آخرین کمیسیون
پزشكی بدوی که منجر به صدور رأی ازکارافتادگی کلی گردیده خواهد بود .
آراء کمیسیونهای تجدید نظر جایگزین آراء کمیسیونهای بدوی میباشند بنابراین اینگونه آراء از تاریخ رأی کمیسیون بدوی
قابل اجرا میباشند .
اگر در متن رأی کمیسیون تجدید نظر تاریخ مشخصی بعنوان تاریخ ازکارافتادگی معین و اعالم شده باشد  ،تاریخ مزبور
تاریخ برقراری خواهد بود .
چنانچه در مرحله اول تشكیل کمیسیون تجدید نظر بر حسب نظر کمیسیون مذکور ،انجام و پیگیری اقدامات درمانی و
تكمیل مدارک توص یه و تجویز گردد و در مرحله دوم تشكیل کمیسیون  ،با توجه به اسناد مدارک رأی از کارافتادگی صادر
شود در این قبیل موارد تاریخ برقراری مستمری (تاریخ ازکارافتادگی ) تاریخ آخرین کمیسیون تجدید نظر خواهد بود  ،در
این قبیل موارد تاریخ برقراری مستمری (تاریخ ازکارافتادگی ) تاریخ آخرین کمیسیون تجدید نظر خواهد بود .
اگر فاصله زمانی میان تشكیل جلسات کمیسیونهای پزشكی بدوی و تجدید نظر به بیش از دو ماه برسد در اینصورت تاریخ
ازکارافتادگی (تاریخ برقراری ) از کمیسیون تجدید نظر استعالم گردد .
تاریخ پرداخت مستمری عموماً با تاریخ برقراری انطباق دارد و لیكن تأثیر کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر در نحوه تعیین
تاریخ برقراری باعث ایجاد تغییرات در پرداخت مستمری میگردد .
اگر فاصله میان تاریخ برقراری و پرداخت به بیش از دو ماه برسد و بیمه شده پس از تشخیص و اعالم ازکارافتادگی همچنان
شاغل باشد  ،با اعالم ترک کار و قبل از پرداخت مستمری پایدار بودن موضوع ازکارافتادگی کلی میبایست از کمیسیون
استعالم و سپس مستمری پرداخت گردد .
تاریخ برقراری مستمری ازکارافتاده جزیی و کلی ناشی از کار
تعیین تاریخ برقراری صرف نظر از نوع کمیسیون (بدوی و تجدیدنظر ) در همه حال از تاریخ پایان معالجات و به عبارتی
همان تحقق ازکارافتادگی جزیی یا کلی ناشی از کار می باشد که مسئولیت تعیین تاریخ تحقق ازکارافتادگی بر عهده
کمیسیونهای پزشكی ذیربط قرار دارد و موظفند در متن رأی صادره تاریخ مزبور را معین و اعالم دارند .
تذکر :
زمان تحق ق ازکارافتادگی جزیی و کلی ناشی از کار و تاریخ پایان معالجات بر هم منطبق است .
در کلیه حاالت تاریخ پرداخت مستمری جزیی و کلی ناشی از کار از تاریخ برقراری (تاریخ تحقق ازکارافتادگی) خواهد بود
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” تغییرات مستمری ازکارافتادگی ”

ماده  93قانون
پس از بررسی انواع مستمریهای ازکارافتادگی امكان دارد بلحاظ ماهیت برخی بیماریها و همچنین پیشرفت علوم پزشكی که
منجر به کشف و ابداع راههای جدید درمانی میشود با بكارگیری این روشها  ،تغییراتی در میزان ازکارافتادگی حاصل شود
بمنظور اعمال این تغییرات (کاهش و یا افزایش درجه ازکارافتادگی ) در قانون تأمین اجتماعی مقررات ماده  93پیش بینی
گردیده که ذیالً بیان میشود .
بخش اول – تغییرات در میزان ازکارافتادگی کلی

بند یک ماده  93قانون به تغییرات میزان ازکارافتادگی کلی توجه داشته و ناظر به موارد زیر است :
در صورت از میان رفتن شرایط ازکارافتادگی کلی و به محض اشتغال مجدد مستمری بگیر ،مستمری ازکارافتادگی قطع
میگردد لذا با حصول دو شرط :
تشخیص عدم ازکارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشكی
 -1-1-2اشتغال مجدد مستمری بگیر
پرداخت مستمری از تاریخ اشتغال بكار قطع و در پیامد آن پرونده مختومه خواهد بود .
توجه  :برخی مستمری بگیران بدون اطالع واحدها و همچنین بدون کسب نظر کمیسیون پزشكی مبنی بر بهبودی  ،اشتغال
بكار مجدد میابند که در صورت وقوف  ،باستناد بند  16ماده  2قانون میبایست پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی از تاریخ
اشتغال متوقف گردد .
توجه خواهند د اشت در این گونه موارد حكم ازکارافتادگی کلی در طول مدت اشتغال بحالت تعلیق درآمده و پرداخت
مستمری متوقف میشود و برقراری مجدد آن منوط به احراز شرایط ذیل خواهد بود .
اعالم ترک کار از جانب مستمری بگیر و تائید موضوع توسط بازرسی واحد اجرایی
تائید ازکارافتادگی کلی اولیه ذینفع توسط کمیسیون پزشكی
بدیهی است پرداخت مستمری پیشین (بحالت توقف درآمده ) با افزودن افزایشهای قانونی (در صورتیكه مشمول افزایش قرار
بگیرد ) از تاریخ ترک کار مجدد ادامه خواهد یافت  .ضمناً کار در کارگاههای مشمول قانون مورد نظر بوده و اشتغال تلقی
میگردد .
 -2ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار با حصول دو شرط :
زائل شدن شرایط ازکارافتادگی کلی
اشتغال مجدد مستمری بگیر قطع و پرونده مختومه میگردد .
 -1-2اگر درصد ازکارافتادگی کلی ناشی از کار به تشخیص و تائید کمیسیون پزشكی کاهش یافته و به میزان مندرج در
ماده  53قانون باشد مستمری ازکارافتادگی کلی لغو و تبدیل به مستمری ازکارافتادگی جزیی خواهد شد .
 -1-3در صورتیكه درجه ازکارافتادگی کلی ناشی از کار به تشخیص کمیسیون پزشكی تقلیل یافته و به میزان مندرج در
ماده  59قانون باشد  .مستمری ازکارافتادگی کلی مختومه و غرامت نقص عضو پرداخت خواهد شد .
تذکر  :در هر یک از بخشهای پیشگفت ( 1-3و  )1-2مبنای محاسبات تاریخ وقوع حادثه ناشی از کار است .
بخش دوم – کاهش میزان ازکارافتادگی جزئی

 -2بموجب بند  2ماده  93مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار موضوع ماده  53قانون ظرف مدت پنجسال از تاریخ
برقراری قابل بررسی مجدد است و با اعالم کاهش درجه ازکارافتادگی توسط کمیسیون پزشكی و در صورت وقوع حاالت ذیل
در مستمری پرداختی تجدید نظر میگردد .
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با کاهش درجه ازکارافتادگی جزئی به جزئی مستمری جدید ازکارافتادگی جزئی برقرار میشود .
 -2-2با کاهش درجه ازکارافتادگی جزئی به میزان  10تا  % 33غرامت نقص مقطوع عضو پرداخت و پرونده مستمری جزیی
مختومه خواهد شد .
تذکر  :در هر یک از حاالت فوق مبنای عمل رعایت تبصره  2ماده  52قانون تاریخ وقوع حادثه است .
 -2-3کاستن میزان ازکارافتادگی جزئی در طی مدت پنجسال از تاریخ برقراری میسر و با انقضاء مدت مقرر و علیرغم اعالم
کاهش درجه توسط کمیسیون  ،قانوناً مستمری جزئی قابل تجدید نظر نخواهد بود .

بخش سوم – افزایش میزان ازکارافتادگی جزئی

 -3در بند  3ماده  93قانون مقرر گردیده  ،افزایش میزان ازکارافتادگی جزئی با تائید کمیسیون پزشكی در هر برهه از زمان
امكان پذیر است و حسب مورد مستمری جزئی افزایش یافته یا تبدیل به مستمری کلی ناشی از کار میگردد در اینگونه موارد
پذیرش افزایش درجه منحصراً در ارتب اط با عوارض حادثه ناشی از کار اولیه قابل بررسی خواهد بود و در رأی صادره تصریح و
تاکید بر تغییر و افزایش میزان ازکارافتادگی بدنبال وقوع حادثه و بدون تأثیر عوامل جانبی (بیماری – کهولت ) در ازدیاد
درجه الزامی است .
بند  3ماده  93قانون ناظر به موارد زیر است :
افزایش درجه ازکارافتادگی جزئی به جزئی جدید
افزایش درجه ازکارافتادگی جزئی به کلی
نكات مهم
* ارائه نظریه پزشک معالج از جانب بیمه شده جهت اجرای ماده قانونی مبنای عمل واحدها خواهد بود .
* اعمال افزایش درجه ازکارافتادگی جزئی در صورت تشخیص کمیسیون پزشكی فاقد محدودیت زمانی خواهد بود .
* پیش از اجرای مفاد بند  3ماده  93واحدها موظفند از شمول ماده چهار قانون (تبصره یک و دو ) و عدم خروج متقاضی از
نظام تأمین اجتماعی به لحاظ تغییر وضعیت استخدامی اطمینان حاصل نمایند .
*در صورت افزایش درجه ازکارافتادگی و یا تبدی ل آن به کلی برای محاسبه مستمری جدید  ،مبنای اعمال تبصره  2ماده
 52قانون  ،تاریخ وقوع حادثه اولیه است .
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” بازماندگان در قانون تأمین اجتماعی ”
فصل اول  :موارد برقراری مستمری بازماندگان

مطابق قانون تامین اجتماعی بازماندگان واجد شرایط بیمهشده متوفی دریكی از حاالت زیر استحقاق دریافت مستمری
بازماندگان را خواهند داشت:
 - 1در صورت فوت بیمهشده بازنشسته (بند  1ماده  20قانون)؛
- 2در صورت فوت بیمهشده ازکارافتاده کلی مستمریبگیر (بند  2ماده  20قانون)؛
- 3در صورت فوت بیمهشدهای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال کار ،مشروط بر اینكه ظرف
آخرین سال حیات حق بیمه  90روز کار را پرداخت کرده باشد (اصالحیه بند  3ماده  20قانون)؛
 )3-1چنانچه بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل  20سال سابقه پرداخت حق بیمه را قبل از
فوت پرداخت کرده باشد (تبصره  2اصالحیه بند  3ماده  20قانون)؛
 )3-2درصورتیکه بیمه شده متوفی فاقد شرایط مقرر در این بند بوده لیكن دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین ده تا
بیست سال باشد (تبصره  3اصالحیه بند  3ماده  20قانون)؛
 )3-3درصورتیکه بیمه شده متوفی فاقد شرایط مقرر در این بند بوده لیكن دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین یک
تا ده سال باشد (قانون تعیین تكلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کردهاند)؛
- 4در مواردی که بیمهشده در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماریهای حرفهای فوت نماید (بند  9ماده  20قانون).
فصل دوم  :بازماندگان واجد شرایط

بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری مربوطه را خواهند داشت عبارتاند از:
 - 1عیال دائم بیمهشده متوفی
- 2شوهر بیمهشده زن متوفی
مشروط بر اینكه اوالً تحت تكفل زن بوده و ثانیاً سن او از شصت سال متجاوز باشد و یا طبق نظر کمیسیون پزشكی
موضوع ماده  91قانون تأمین اجتماعی ازکارافتاده بوده و درهرحال مستمری دریافت ننماید.
- 3فرزند ذکور متوفی
حداکثر سن بهره مندی فرزند ذکور تا بیستسالگی (حداکثر  19سال تمام) و پس از آن منحصراً
در صورت اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی و یا اینكه معلول ازکارافتاده نیازمند شناخته شود.
- 4فرزند اناث متوفی
درصورتیکه فاقد شغل و شوهر باشد.
- 2فرزند خوانده متوفی
فرزندخوانده در حكم فرزند حقیقی بوده و از کلیه حقوق و مزایای قانونی بهرهمند خواهد گردید.
 - 3پدر و مادر متوفی
درصورتی که اوالً تحت تكفل او بوده ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاهوپنج سال تجاوز کرده باشد و یا
آنكه به تشخیص کمیسیون پزشكی موضوع ماده  91قانون تأمین اجتماعی ازکارافتاده باشند و درهرحال مستمری
دریافت ننمایند.
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فصل سوم :نحوه محاسبه مستمری

مستمری بازماندگان واجد شرایط بیمهشده متوفی به شرح ذیل محاسبه میگردد:
 - 1در صورت فوت بیمه شده بازنشسته یا ازکارافتاده کلی ،میزان مستمری قابل پرداخت حین الفوت مستمریبگیران
مذکور بهعنوان مستمری استحقاقی تلقی و عیناً به میزان سهام مقرر در ماده  23قانون بین بازماندگان واجد شرایط
تقسیم میگردد.
- 2در صورت فوت بیمهشدهای که در  10سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال کار ،مشروط بر اینكه ظرف
آخرین سال حیات حق بیمه  90روز کار را پرداخت کرده باشد ،بازماندگان واجد شرایط وی از مستمری که به شرح
ذیل محاسبه میگردد بهرهمند خواهند شد:

متوسط دستمزد ماهیانه

= × 87

مستمری استحقاقی =

دستمزد کسر حق بیمه ظرف  017روز قبل از فوت یا شروع بیماری منجر به فوت
روزهای کارکرد ظرف  017روز قبل از تاریخ فوت یا شروع بیماری منجر به فوت

سنوات پرداخت حق بیمه (حداکثر  87سال) × متوسط دستمزد ماهیانه
87

مستمری استحقاقی بدست آمده نباید از پنجاه درصد متوسط مزد یا حقوق ماهانه بیمه شده کمتر و از صد در صد آن
بیشتر باشد ،چنانچه مستمری استحقاقی محاسبه شده از شصت درصد متوسط مزد یا حقوق آنها کمتر باشد( به شرط
داشتن فرد یا افراد تحت تكفل) عالوه بر آن معادل ده درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمک ،مشروط بر آنكه جمع
مستمری و کمک از شصت درصد تجاوز نكند پرداخت خواهد شد.
- 3آندسته از بیمه شدگانی که فاقد شرایط مقرر در بند  3ماده  20قانون بوده و مستمری آنان مطابق قانون به نسبت
سنوات پرداخت حق بیمه برقرار میگردد ،در تعیین ریز دستمزد آنان تبصره ذیل ماده  55با رعایت ضوابط مقرر در
ماده  52قانون مالک عمل خواهد بود.

فصل چهارم :نحوه تقسیم سهام

مستمری بازماندگان به میزان سهام مقرر در ماده  23قانون بین بازماندگان واجد شرایط تقسیم میگردد :
* میزان مستمری همسر بیمهشده متوفی معادل پنجاهدرصد مستمری استحقاقی بیمهشده است و درصورتیکه
بیمهشده مرد دارای چند همسر دائم باشد مستمری بهتساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.
* میزان مستمری هرفرزند بیمهشده متوفی معادل بیست وپنج درصد مستمری استحقاقی بیمهشده
است و درصورتیکه پدر و مادر را ازدستداده باشد سهم او دو برابر میزان مذکور خواهد بود.
* میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمهشده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمهشده است.
میزان مستمری سهم هر یک از بازماندگان از مجموع مستمری استحقاقی متوفی؛ از حاصلضرب سهم وی در مستمری
استحقاقی تقسیم بر مجموع سهام بازماندگان به دست خواهد آمد.
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فصل پنجم :تغییرات مستمری بازماندگان

صدور حكم تغییرات بازماندگان در موارد ذیل صورت می پذیرد :
 افزایش یا کاهش سابقه پرداخت حق بیمه یا دستمزد متوفی تغییرات در میزان سابقه پرداخت حق بیمه و دستمزد بیمه شده متوفی ( اعم از کاهش یا افزایش سابقه یادستمزد) ضرورتا ً باید بر اساس مستندات قانونی و معتبر که به تأیید مسئولین ذیربط در شعبه رسیده ،صورت
پذیرد.
 افزایش یا کاهش تعداد بازماندگان واجد شرایط ورود یا خروج فرد یا افراد از ردیف بازماندگان واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان باید بر اساس مستنداتقانونی و معتبر که به تأیید مسئولین ذیربط در شعبه رسیده است ،انجام شود .
 ورود یا خروج فرد یا افراد از ردیف بازماندگان اعم از اینكه مجموع درصد سهام بازماندگان ( موضوع ماده  23قانون) پس از اعمال تغییرات  ،بیشتر یا کمتر از صددرصد گردد ،تأثیری در مجموع مستمری قابل پرداخت به بازماندگان
ندارد زیرا به هرترتیب همواره صددرصد مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی با رعایت میزان سهم هر نفر ،به افراد
باقیمانده قابل پرداخت خواهد بود.
 در صورت خروج کلیه افراد و عدم وجود بازمانده واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان ،واحد اجرائی پس ازتعیین وضعیت مطالبات سازمان (اضافه پرداختی پس از تاریخ فوت و  )...موظف به صدور حكم مختومه از طریق
سیستم مكانیزه مستمری ها و ثبت اطالعات آن در پایگاه اطالعات مستمری بگیران شعبه می باشد.

فصل ششم) فرآیند بررسی و چگونگی احراز شرایط بازماندگان
* همسر:

-

-

-

به موجب بند  1ماده  92قانون حمایت خانواده از تاریخ  1392/2/5ازدواج زوجه دائم متوفی مانع دریافت حقوق
مذکور نمی باشد.
برقراری مجدد مستمری آن دسته از همسر یا همسران بیمه شدگان یا مستمری بگیران متوفی که قبل از تاریخ
الزم االجراء شدن قانون حمایت خانواده ( مورخ  ) 1392/2/5ازدواج نموده اند  ،از تاریخ اخیرالذکر با رعایت ضوابط
مربوطه بالمانع خواهد بود.
چنانچه همسر یا همسران بیم ه شده یا مستمری بگیر متوفی در صورت فوت همسر بعدی استحقاق دریافت
مستمری وی را نیز داشته باشند  ،سازمان یا سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی موظفند آن مستمری که میزان
آن بیشتر است را به متقاضی پرداخت نمایند .
به موجب بند  2ماده  92قانون حمایت خانواده ،دریافت مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی همسر یا
همسران بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی در صورت احراز شرایط قانونی  ،بالمانع خواهد بود .

* فرزند ذکور

فرزندان ذکور بیمه شدگان و مستمری بگیران متوفی در صورت احراز هر یک از شرایط ذیل استحقاق دریافت
مستمری بازماندگان را خواهند داشت:
الف) سن آنان کمتر از  20سال ( حداکثر  19سال تمام ) بوده یا منحصراً به موجب مدارک مثبته به تحصیالت
دانشگاهی اشتغال داشته باشند.
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در صورت ترک تحصیل استفاده از مزایای مذکور متوقف وبا اشتغال مجدد به تحصیل برخورداری از مزایای مورد
بحث امكان پذیر نخواهد بود.
ب) چنانچه معلول ازکارافتاده نیازمند باشد.
با عنایت به اینكه بازماندگان بیمه شدگان متوفی در صورتی استحقاق دریافت مستمری مربوطه را خواهند داشت که
در زمان فوت بیمه شده حائز شرایط مقرر قانونی باشند لذا آن دسته از فرزندان ذکور که به دالیلی نظیر رسیدن به
سن خروج از تكفل ( 19سال تمام) و عدم اشتغال به تحصیل در زمان حیات بیمه شده تحت تكفل وی قرار نداشته و
پس از فوت به لحاظ اشتغال به تحصیل و یا ازکارافتادگی درخواست ورود به ردیف بازماندگان را جهت دریافت
مستمری دارند الزم است موارد ذیل مد نظر قرار گیرد :
 در خصوص آن دسته از فرزندان ذکور که پس از فوت بیمه شده /مستمری بگیر با ادعای ازکارافتادگی ،متقاضیبهره مندی از مزایای مستمری مربوطه می باشند ،می بایست موضوع ازکارافتادگی کلی ،تحت تكفل بودن و
همچنین تامین مخارج آنان قبل از فوت توسط بیمه شده /مستمری بگیر اصلی و یا در زمانی که فرد به واسطه ی
احراز شرایط قانونی (سن کم و یا اشتغال به تحصیل) خود در زمره بازماندگان واجد شرایط دریافت مستمری قرار
داشته ،محرز گردد ( .ارائه گواهی پزشک معالج و تاریخ مدارک و مستندات درمانی متقاضی باید ناظر بر نوع بیماری
در زمان حیات بیمه شده /مستمری بگیر اصلی و یا دوره مستمری بگیر بودن فرد باشد) بنابراین افراد موصوف صرفاً
در صورتی محق به دریافت مستمری بازماندگان خواهند بود که کمیسیون های پزشكی موضوع ماده  91قانون،
زمان ازکارافتادگی کلی آنان را قبل از فوت بیمه شده /مستمری بگیر و یا دوره مستمری بگیری فرد تشخیص
دهند .در این قبیل موارد رعایت شرط سنی در زمان فوت بیمه شده /مستمری بگیر (حین الفوت) موضوعیت
نخواهد داشت .اقدامات سازمان در این راستا طی دادنامه شماره  215مورخ  1391/11/9هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری مورد تائید قرار گرفته است.
 آن عده از فرزندان ذکور که در زمان فوت بیمه شده /مستمری بگیر ،سن آنها بیش از حد نصاب مقرر در قانون (19سال تمام) بوده و در هنگام فوت بیمه شده مشغول به تحصیل نبوده و پس از آن مجدداً مشغول به تحصیل گردند ،
استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را نخواهند داشت .
* فرزند اناث

مطابق بند  3ماده  92قانون حمایت خانواده مصوب  1391/12/1مجلس شورای اسالمی ،فرزندان اناث بیمه شده متوفی به
شرط نداشتن شوهر و شغل می توانند از مستمری بازماندگان بهره مند شوند.
به موجب مفاد دادنامه شماره  136مورخ  1399/2/21هیات عمومی دیوان عدالت اداری بازنشستگی فرزندان اناث (دریافت
مستمری بازنشستگی از هر یک از صندوق های بیمه و بازنشستگی) در تدوام و استمرار اشتغال ایشان محسوب شده لذا
مانع احراز شرایط جهت بهره مندی از مستمری بازماندگان در قانون تأمین اجتماعی خواهد بود .بنابراین چنانچه فرزند اناث
مست مری بگیر متوفی که در حال پرداخت حق بیمه به صورت اختیاری می باشد شرایط الزم جهت بهره مندی از مستمری
بازنشستگی یا ازکارافتادگی را احراز نماید ،از تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی مشارالیها ،پرداخت
مستمری بازماندگان به وی فاقد موضوعیت خواهد بود.
در صورت فوت پدر و مادری که هر دو بیمه پرداز سازمان بوده اند ،فرزندان واجد شرایط آنان می توانند با رعایت شرایط
فوق الذکر از هر دو مستمری استفاده نمایند.
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* فرزند خوانده

در اجرای ماده " "19قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب  ،1392/5/10افراد تحت
تكفل سرپرستی در حكم افراد تحت تكفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید از سوی سازمان بهزیستی (
موضوع ماده  5آئین نامه اجرایی مصوب  )1399/9/19در صورت احراز شرایط از کلیه مزایای قانونی بهره مند می گردند.
* پدر و مادر

پدر و مادر متوفی در صورتیكه :
 سن پدر  60سال و سن مادر  66سال تمام باشد یا در موارد عدم احراز شرایط سنی به تشخیص کمیسیونپزشكی موضوع ماده  91قانون ازکارافتاده کلی باشند.
 به موجب قانون تامین اجتماعی مستمری دریافت ننمایند. مشمول سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی از نظر پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی و یا دریافت حقوقو مستمری نباشند.
در مواردی که والدین بیمه شده پس از فوت بیمه شده مدعی تحت تكفل بودن فرزند متوفی خود درزمان حیات وی
باشند ،پذیرش د رخواست این قبیل افراد در صورت احراز شرایط سنی فوق در زمان فوت بیمه شده منوط به ارائه
دالیل و مدارک معتبر می باشد و صرفاً پس از تحقیق و بررسی در صورت تحقق و تجمیع کلیه شرایط قانونی و احراز
آنها توسط سازمان ،ارائه حمایت های مقرر در قانون به ایشان امكان پذیر خواهد بود .ارائه تعهدات قانونی به افراد
مذکور به واسطه ازکارافتادگی کلی در صورتی امكان پذیر خواهد بود که ازکارافتادگی آنان طبق نظریه کمیسیون
پزشكی قبل از فوت بیمه شده /مستمری بگیر انجام پذیرفته باشد.چنانچه بیمه شده یا مستمری بگیر در زمان حیات ،
والدین خویش را با رعایت تمامی ضوابط و مقررات قانونی تحت تكفل خود معرفی نموده باشد  ،واحد اجرائی موظف
است قبل از برقراری مستمری بازماندگان  ،با انجام بازرسی فنی از پایدار بودن شرایط کفالت والدین اطمینان حاصل
نماید .چنانچه پدر بیمه شده حسب مفاد بند  9ماده  62و بند  3مواد  21و  22قانون تامین اجتماعی ،واجد شرایط
کفالت بوده و تحت تكفل فرزند خود قرار گیرد ،همسر واجب النفقه وی نیز که مادر بیمه شده باشد به تبع وی تحت
تكفل بیمه شده تلقی می گردد .بنابراین چنانچه مادر بیمه شده متوفی به دلیل عدم احراز شرط سنی حین الفوت بیمه
شده ح ائز شرایط بهره مندی از مزایای مستمری بازماندگان قرار نگرفته باشد ،در صورت پایداری شرایط کفالت و
حصول شرایط مندرج در قانون ،می تواند پس از رسیدن به سن مقرر درقانون (  66سالگی ) به ردیف بازماندگان اضافه
و از مزایای قانونی بهره مند گردد.
* شوهر

چنانچه بیمه شده اصلی ،زن باشد شوهر وی در صورت داشتن شرایط ذیل از مستمری بازماندگان برخوردار خواهد شد:
اوالً تحت تكفل بیمه شده یا مستمری بگیر زن متوفی بوده ثانیاً سن او از  60سال تجاوز کرده یا طبق نظریه
کمیسیون پزشكی موضوع ماده  91قانون از کارافتاده بوده و در هر حال مستمری از سازمان دریافت نكند و
مشمول سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی از نظر پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی و یا دریافت حقوق و
مستمری نباشد.

133

” مزایای جنبی ”
الف -کمك هزینه عائله مندی

به منظورجبران قسمتی از افزایش هزینه هایی موضوع ماده  96قانون تامین اجتماعی بنابر پیشنهاد این سازمان هیأت
محترم وزیران باعنایت به اصل  132قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب نمودند که به مستمری بگیران سازمان
همانند مشموالن قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت کمک هزینه عائله مندی پرداخت گردد لذا در اجرای مصوبه
مزبور به کلیه مستمری بگیران بازنشسته و ازکارافتاده کلی از تاریخ  1351/1/1کمک هزینه عائله مندی پرداخت میگردد.
این کمک هزینه مشمول کسر دو درصد ماده  29نبوده و هر ماه به همراه مستمری پرداخت می گردد.
براساس مصوبه شورایعالی تامین اجتماعی وبخشنامه های شماره 25و25/1مستمریهاازتاریخ  55/10/1مبلغی باعنوان افزایش
کمک هزینه عائله مندی به بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی که متناسب با سنوات واقعی پرداخت حق بیمه آنان میباشد
پرداخت می گردد.
مشمولین دریافت کمک هزینه عائله مندی عبارتند از:
-1بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی مرد به شرط داشتن عیال دائم ودر قید حیات .
(پرداخت کمک هزینه عا ئله مندی به مستمری بگیران مرد بازنشسته و ازکارافتاده کلی که همسر آنان شاغل باشد بالمانع
است )
-2بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی زن که دارای شرایط ذیل باشند :
الف -شوهر نداشته با شند.
ب -دارای فرزند یا فرزندان پسری با شند که سن انان از12سال تجاوز نكرده و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند
ویا بعلت بیماری و نقص عضو طبق گواهی کمیسیونهای پزشكی موضوع ماده  91قانون قادر بكار نباشند و در مورد فرزندان
دختر در صورتی که دارای شوهر نبوده و اشتغال بكار نداشته باشد .
ج – به تنهایی متكفل مخارج فرزندان مذکور باشند و تاکید میگردد که صرفاً نداشتن شوهر موجب پرداخت کمک هزینه
عائله مندی به زنان بازنشسته و ازکارافتاده کلی نخواهد بود بلكه میبایست مستند به مدارک اثبات گردد که مستمری بگیر
زن خود به تنهایی عهده دار تأمین مخارج فرزندان میباشد .
د -عالوه بر شرایط مذکور چنانچه مستمری بگیر زن بازنشسته و ازکارافتاده کلی دارای شوهری باشد که اوالٌ تحت تكفل زن
بوده و ثانیاً سن شوهر از  60سال متجاوز باشد و یا به تشخیص کمیسیونهای پزشكی موضوع ماده  91قانون از کار افتادگی
باشد پرداخت کمک هزینه عائله مندی به زن مذکور از تاریخ  56/1/1به بعد بالمانع خواهد بود ( .موضوع بخشنامه 12
مستمریها)
ب – کمك هزینه اوالد

 -1کمک هزینه اوالد نیزهمانند کمک هزینه عائله مندی به منظور جبران قسمتی از هزینههای موضوع ماده  96قانون
تصویب و از تاریخ  51/1/1به کلیه مستمری بگیران بازنشسته و ازکارافتاده کلی که دارای فرزند واجد شرایط هستند
پرداخت میگردد .
 -2بر اساس بخشنامه شوماره  25و  25/1مسوتمریها مبلغوی بعنووان افوزایش کموک هزینوه اوالد از تواریخ  55/10/1بورای
بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی در نظر گرفته شده است .
این کمک هزینه حداکثر تا سه فرزند قابل پرداخت بوده و مشمول کسر دو درصد ماده  29نبوده و بصورت ماهانوه بوه هموراه
مستمری پرداخت می گردد.
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ج – حق سنوات

به منظور تأمین بخشی از هزینه زندگی مستمری بگیران ،به کلیه مستمری بگیران بازنشسته  ،ازکارافتاده کلی و بازماندگان
که دارای سابقه پرداخت حق بیمه مازاد بر بیست سال میباشند ازابتدای سال  1356مبلغی بعنوان حق سنوات پرداخت
شده است ( .موضوع بخشنامه  22مستمریها )
سوابق مورد محاسبه برای پرداخت مبلغ مذکور سنواتی هستند که مالک دریافت حق بیمه بوده اند و به عبارتی سوابق
ارفاقی کارهای سخت و زیان آور مورد احتساب قرار میگیرد  .مبلغ پرداختی بابت حق سنوات مشمول افزایش ماده 96
قانون نبوده و دو درصد حق درمان موضوع ماده  29از آن کسر میگردد .
د – کمك هزینه مسكن

با توجه به پیشنهاد ه یأت مدیره سازمان  ،شورایعالی تأمین اجتماعی پرداخت کمک هزینه مسكن را مورد تائید قرار داده
است  .این کمک هزینه به کلیه مستمری بگیران بازنشسته  ،ازکارافتاده کلی و بازماندگان پرداخت میگردد .
این کمک هزینه مشمول کسر دو درصد حق درمان نمیباشد و تاریخ شروع پرداخت و اجرای آن از 21/1/1تعیین شده ،
بطور ماهیانه و همراه با مستمری قابل پرداخت میباشد.
تذکر  :یک درصد از مبلغ مذکور بابت کمک به کانونهای بازنشستگی کسر میگردد .
هر  :عیدی

به مناسبت آغاز سال جدید مبلغی بعنوان عیدی به مستمری بگیران بازنشسته  ،ازکارافتاده کلی و بازماندگان پرداخت
میگردد ،این مبلغ مشمول کسر دو درصد ماده  29نبوده و در پایان هر سال به مستمری بگیران پرداخت میشود .
و – کمكهای غیر نقدی (کاالبرگ )

کلیه مستمری بگیران بازنشسته  ،ازکارافتاده کلی و بازماندگان از  66/5/1به بعد همه ساله از کمكهای غیر نقدی سازمان
برخوردار شده اند  .اعتبار این کمكها همه ساله در تبصره های بودجه پیش بینی و میزان ریالی آن توسط شورایعالی تصویب
میگردد.از بهای کاال برگ هیچ مبلغی کسر نمیگردد و مشمول کسر دو درصد موضوع ماده  29قانون نیز نمیباشد. .
ز – کمك هزینه همسر متكفل فرزند

با توجه به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان  ،شورایعالی تأمین اجتماعی در جلسه مورخ  21/6/19پرداخت ” کمک هزینه
همسر متكفل فرزند ” را مورد تایید قرار داده  ،لذا کلیه مستمری بگیران بازمانده همسر دارای حداقل یک فرزند ( که
همزمان در ردیف مستمری بگیران قرار دارند ) مشمول دریافت این کمک خواهند بود .
میزان کمک مذکور معادل  %60کمک هزینه عائله مندی پرداختی به مستمری بگیران بازنشسته و ازکارافتاده کلی در هر
سال بوده ضمن اینكه کمک هزینه فوق الذکر مشمول کسر دو د رصد حق درمان نبوده و عیناً و منحصراً به همسر پرداخت
میگردد .
تاریخ شروع پرداخت این کمک هزینه از  21/5/1و مطابق رویه پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اوالد به صورت ماهیانه
انجام میگیرد .
توجه  :در صورت وجود بیش از یک همسر با شرایط مذکور  ،مبلغ فوق به تساوی بین همسران تقسیم خواهد شد .
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آشنایی با درمان غیر مستقیم
سازمان تامین اجتماعی
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خالصه تاریخچه بیمه خدمات درمانی ایران به ترتیب تاریخ از  1301تا به حال
سال

مالحظات

1301

برای اولین بار در قانون استخدام کشوری به حمایت های بیمه ای «کارکنان دولت» اشاره شد.

1309

 -1جهت حمایت از کارگران راه سازی ،طرح تشكیل «صندوق احتیاط کوارگران طورق و شووارع » بوه تصوویب
رسید.

1311

به موجب ماده  20قانون متمم بودجه دولت به وزارت مالیه اجازه داده شد به کارگرانی کوه در اموور سواختمانی
دولتی هستند در صورت « حادثه ناشی از کار» خسارت پرداخت شود.

1319

شرکت بیمه ایران (اولین شرکت بیمه ای در کشور) تاسیس شد.

1316

صندوق های « احتیاط و صرفه جویی » زیر نظر « وزارت پیشه و هنر » ایجاد شد.

1316

قانون بیمه به تصویب مجلس رسید.

1322

« بیمه اجباری حوادث و بیماری ناشی از کار » به تصویب رسید.

1329

قانون فوق ( )1322به اجرا درآمد.

1326

قانون کار مشتمل بر  92ماده به تصویب دولت رسید.

1326

برای هماهنگی بین « صندوق تعاون » و « صندوق بهداشت » بنگاه رفاه اجتماعی به عنوان یک صندوق مرکزی
به وجود آمد.

1322

بنگاه رفاه اجتماعی به « صندوق تعاون و بیمه کارگران » تغییر یافت.
اولین اقدام جدی در زمینه بیمه کارکنان دولت :کارکنان وزارت فرهنگ بیمه شدند.

1330

امور مربوط به بیمه کارگران از بیمه ایران متنزع و تمام امور در « صندوق تعاون و بیمه کارگران » متمرکز شد.

1331

« صندوق تعاون و بیمه کارگران » به « سازمان بیمه های اجتماعی کارگران » تغییر نام داد.

1332

«بیمه اجتماعی کارگران دولت » به وجود آمد.
قرارداد همكاری وزارت دارایی و بیمه ایران منعقد  1003000نفر تحت پوشش که تا سال  1392ادامه یافت.
در سال  1392قرارداد مذکور لغو و به وزارت بهداری واگذار گردید.

1361

« قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت » به تصویب رسید.

1362

سازمان تامین خدمات درمانی تشكیل و اساسنامه آن در سال  1362به تصویب رسید.

1363

با تشكیل وزارت رفاه اجتماعی ،سازمان تامین خدمات درمانی تحت پوشش این وزارتخانه قرار گرفت.
درمان مشمولین تامین اجتماعی به وزارتخانه مذکور واگذار شد.

1366

با تشكیل وزارت بهداری و بهزیستی سازمان تامین خدمات درمانی به این وزارتخانه وابسته شد.

1366

صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر یافت.

1362

سازمان تامین خدمات درمانی منحل و وظایف آن به وزارت بهداری و بهزیستی محول شد

1369

نام وزارت بهداری و بهزیستی به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی تغییر یافت.
وظایف سازمان تامین خدمات درمانی و مسئولیت های مشمولین تامین اجتماعی به وزارت بهداشت واگذار شد.

1366

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی تشكیل و وزارت بهداری و بهزیستی منحل شد.

1365

رد پیشنهاد قانون بیمه خدمات درمانی همگانی از طرف دولت به علت مشكالت مالی

51/11/5

تصویب الیحه نظام بیمه خدمات درمانی کشور در جلسه هیات وزیران

51/12/6

الیحه نظام بیمه خدمات درمانی کشور به مجلس شورای اسالمی تقدیم شد.

52/2/6

کلیات الیحه مذکور به تصویب کمیسیون مشترک بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس رسید.

53/1/16

قانون نظام بیمه خدمات درمانی کشور به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.
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53/2/5

قانون بیمه خدمات درمانی کشور به تایید شورای نگهبان رسید.

59/3/29

فهرست خدمات فوق تخصص مشمول بیمه های مضاعف توصیف شد.

59/5/1

تاسیس سازمان بیمه خدمات درمانی

1323

تشكیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی

1391

تشكیل سازمان بیمه سالمت ایران

132

سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر خریدار خدمت درمانی و دومین تولید کننوده درموان در کشوور
جهت ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود به موجب قانون الزام مصووب  1369دارای تشوكیالت معاونوت
درمان می باشد که مانند سایر واحدها زیر نظر مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی بوده و مسئولیت مستقیم فرایند درمان به
عهده معاونت درمان سازمان قرار گرفته است.
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روش هاي ارائه خدمات
طبق قانون الزام سازمان تامین اجتماعی ،انجام تعهدات بندهای الف و ب ماده  3قانون توامین اجتمواعی برعهوده سوازمان
می باشد لذا سازمان تامین اجتماعی موظف است کلیه تعهدات درمانی مزبور را از بخش هاي دولتی و در صورت نیـاز
از بخش خصوصی با رعایت تعرفه هاي مصوب هیات محترم وزیران در بخش دولتی تامین نماید.
از طرفی کلیه واحدهاي درمانی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی ملکفند نسبت به پـذیرش بیمـاران
بیمه شده تامین اجتماعی اقدام و هزینه های انجام شده را براساس تعرفه های مصوب در بخش دولتی از سازمان دریافوت
نمایند همچنین سازمان تامین اجتماعی می تواند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خودمات پزشوكی بخـش خصوصـی
جهت درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی استفاده نموده و هزینه های مربوطه را طبق تعرفه های مصوب در بخش دولتـی
راسا از محل سهم درمان پرداخت نماید.
تعه دات قانونی که سازمان تامین اجتماعی مكلف است برطبق این قوانون بوه بیموه شودگان ارائوه نمایود شوامل مووارد زیور
می باشد:
الف) انجام کلیه خدمات کلینیكی ،پاراکلینیكی و بیمارستانی مورد تعهد اعم از پزشوكی و دندانپزشوكی بورای بیمواران تحوت
پوشش سازمان تامین اجتماعی
ب) انجام کمک ها و معاینات طبی و معالجات قبل ،حین و بعد از زایمان و یا پرداخت وجه نقد به جای کموک هوای موذکور
بنا به درخواست بیمه شده طبق ضوابط مقرر
ج) توانبخشی و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده که قدرت کار خود را از دست داده اند و اقدام به اشتغال به کارهوای
مناسب آنان
د) تحویل وسایل کمک پزشكی (پروتز و اروتز) که به منظور اعاده سالمت و یا برای جبران نقص جسمانی و یا تقویت یكوی از
حواس به کار می رود.
همانگونه که قبالً به آن اشاره شد در بخش درمان روش های ارائه خدمت به دو سیستم درمان مستقیم و درمان غیرمسوتقیم
تقسیم می گردد که ما دراین مجلد فقط به درمان غیرمستقیم خواهیم پرداخت.
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از آنجائیكه جمعیت بیمه شده تحت پوشش درمان سازمان جمعیتی بیش از سی و هشت میلیوون نفور را در بور مویگیورد و
امكانات درمانی متعلق به سازمان تكافوی نیاز آنها را نمی دهد لذا نیاز به خرید خدمت درمان از سایر مراکوز کوامالً احسواس
می شود به همین دلیل اداره کل درمان غیر مستقیم به عنوان متوولی امور درموان در بخوش طورف قورارداد سوازمان توامین
اجتماعی موظف به خرید خدمات از بخش دانشگاهی ،خصوصی و … گردیده اسوت .ایون اداره کول برناموه ریوزی ،نظوارت،
هماهنگی وابالغ دستورالعملهای شورایعالی بیمه ،هماهنگی با سایر سازمانهای بیمهگور ،شورکت در جلسوات تصومیمگیوری،
هماهنگی با سایر ادارات سازمان تامین اجتماعی و ارگانهای کشور را برعهده داشته و از طریق دفاتر اسناد پزشكی کوه بوازوی
اجرایی این اداره کل میباشند بعنوان شخص ثالث وظیفه خرید خدمات از فراهم کنندگان خدمات را به نیابت از بیموه شوده
عهده دار می باشد.
مدیر کل درمان
غیرمستقیم
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چارت تشکیالتی دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی ممتاز
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دفاتر اسناد پزشکی
در حال حاضر تعداد  32دفتر اسناد پزشكی در  31استان کشور ومنطقه کاشوان فعالیوت داشوته و دارای پونج بخوش اصولی
میباشند.
1و حوزه مدیریت و ریاست اسناد
2و بخش پشتیبانی ،اداری ،مالی
3و بخش رسیدگی به اسناد سرپایی که شامل پزشكان ،دندانپزشكان ،داروخانه ها و پاراکلینیک ها
9و بخش رسیدگی به اسناد بستری که شامل بیمارستانها و دی کلینیک ها در بخش هوای دانشوگاهی ،دولتوی ،خصوصوی و
خیریه میباشد.
6و حوزه نظارت و بازرسی از مراکز طرف قرارداد
بیمه شدگان تحت پوشش سازمان به گروه های اصلی زیر تقسیم می شوند:
 اجباری اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد مستمری بگیربخش عمده بیمه شدگان به طور اجباری تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که این ویژگی موجب ثبات و استمرار
پوشش بیمهای و وصول به موقع حق بیمهها میشود .از سوی دیگر ،تمامی افراد تحوت تكفول بیموه شوده ،یعنوی همسور و
فرزندان و پدر و مادر بدون دریافت حق بیمه اضافی از فرد مشمول بیمه می باشند.
بخش دوم شامل صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری می باشد.
یكی از مهمترین وظا یف دفاتر اسناد پزشكی در روش درمان غیر مستقیم ،طبق قانون الزام عقد قرارداد متناسب با نیاز بیموه
شدگان با مراکز درمانی دولتی و بخش خصوصی می باشد.
ضوابط پذیرش بیمار
پذیرش بیمار در مراکز تشخیصی و درمانی تابع ضوابطی (استانداردهایی) است که در مـتن قـرارداد همکـاري یوا اسوناد
منضم به آن تعریف و ابالغ شده است و عدم رعایت آنها تخطی از قوانین محسوب میشود .این ضوابط ،ناظر بور جلووگیری از
عدم استفاده من غیرحق از دفترچه بیمه درمانی است .خط مقدم نظارت در واقع واحد پوذیرش (منشوی) موسسوه یوا مرکوز
عرضه کننده خدمات درمانی (بیمارستان ،مطب پزشک ،آزمایشگاه ،رادیولوژی ،و غیره) است .فرآیند این فعالیت عبارتست از:
و تطبیق عکس و مشخصات مندرج در دفترچه ،با چهره و مشخصات بیمار
و کنترل تاریخ اعتبار دفترچه با تاریخ روز معاینه
و بررسی صفحه اول و دوم دفترچه به منظور اطمینان از مخدوش نبودن آن
الزم به ذکر است که در داروخانه ها نیازی به تطبیق مشخصات دفترچه با مشخصات بیمار نیست و فقط کنترل تواریخ اعتبوار
دفترچه الزامی است .مهمترین مرجعی که به عنوان ابزار نظارتی صحیح در مرحله پذیرش مورد استفاه قرار میگیرد ،دفترچه
بیمه درمان بیمار است که در آن مشخصات فردی بیمار ،عكس الصاق شده ،و تاریخ اعتبار مهر شده کنترل میشود.
در بیمارستان ها و در خصوص بیماران بستری اعمال کنترل مجودد بوا حضوور بازرسوان و نواظرین بیمارسوتانی و در بخوش
صورت میگیرد.
مهمترین مزیت کنترل در مرحله پذیرش ،جلوگیری از سوء اسوتفاده از دفترچوه بیموه اسوت کوه ممكون اسوت بوه یكوی از
صورتهای ذیل اتفاق بیافتد:
1و استفاده افراد غیر بیمه شده از دفترچه بیمه درمان تامین اجتماعی و تحمیل هزینههای اضافی به سازمان
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2و استفاده از دفترچههای بیمه توسط بیمه شدگانی که از تكفل بیمه شده اصلی یا پوشش بیمه خارج شدهاند،
3و استفاده از دفترچههای جعلی یا فاقد اعتبار.
کنترل و ارزیابی در مرحله ارائه خدمت به بیمار
به هنگام ارائه خدمت به بیماران بیمه شده در مطب پزشكان ،داروخانهها ،مراکز تشخیصی و پاراکلینیكی ،و بیمارستانها بایود
ضوابطی رعایت شود که عمدتاً در متن قرارداد همكاری و ضمائم آن یا در دستور العملها تعریف شده است.
اهم این ضوابط عبارتند از:
 مطب پزشك:
1و به هنگام ویزیت بیمار و عدم تجویز دارو ویا خدمات تشخیصی درمانی باید برگ مخصوص پزشك و برگ اول(مخصوص
داروخانه و پاراکلینیک) (یعنی برگه دوم نسخه کاربن لس) بعد از تكمیل نسخه از دفترچه بیموار جدا شود و تواریخ ویزیوت،
تاریخ اعتبار دفترچه و مهر و امضای پزشک در آن ثبت شده باشد،
2و دریافت فرانشیز براساس تعرفه های مصوب هیئت وزیران و براساس قرارداد فی مابین که از بیمار بیمه شده فرانشیز بـه
مقدار مصوب دریافت شود.
3و در نسخه نویسی و تجویز دارو و خدمات تشخیصی ،موازین علمی پزشکی رعایت شود.
 در داروخانهها.
1و نسخه پیچی با حضور مسئول فنی و با امضای وی و در شیفت مقرر انجام شود،
2و داروها حتی المقدور کامل تحویل شود و در صورت فقدان یک یا چند قلم دارو و عدم تحویول آن ،در نسوخه بوا رنـ
قرمز عالمت گذاري شود،
3و قیمت گذاري نسخه در حضور بیمار انجام شود،
9و داروهایی به بیمار تحویل شود که در نسخه است و تحویل داروي مشابه یا اشكال دیگر داروئی بوه جوای داروی تجوویز
شده با هماهنگی پزشك انجام شود.
 در مؤسسات پاراکلینیکی
1و مسئول فنی براساس پروانه مربوطه حضور داشته باشد،
2و خدماتی که در نسخه بیمار درج شده ارائه شود و با استفاده از نسخه ،خدمات دیگر ،ماننود خدمات خـار از تعهـد،
ارائه نشود،
3و فرانشیز سهم بیمه شده به مقدار مصوب دریافت شود.
 در بیمارستانها.
1و برای بیمار پرونده بالینی (پزشكی) تشكیل شود،
2و تمامی خدمات پزشکی و تشخیصی و درمانی موردنیاز بیمار که در بیمارستان قابل ارائه است به او ارائه شود،
3و داروها و لوازم مصرفی پزشكی بیمار به مقدار موردنیاز توسط بیمارستان تأمین گردد،
 -9تمامی خدمات ارائه شده به بیمار ،در فرم معرفی نامه صادر شده توسط ناظر بیمارستانی ثبت ،قیمـتگـذاري و بوه
تائید ناظر بیمارستانی برسد.
فرآیند عقد قرارداد با مراکز درمانی تحویل نسخ و اسناد مراکز و پرداخت مطالباتشان در واحدهاي مختلف دفتر
اسناد
199

 واحد فیشیه (نحوه عقد قرارداد و گسترش قرارداد)
در حال حاضر تمامی دفاتر اسناد پزشوكی بوا کلیوه مراکوز دارویوی ،مطوب پزشوكان ،خودمات سورپایی متخصصوین ،مراکوز
آزمایشگاهی ،رادیولوژی و سونوگرافی قرارداد همكاری منعقد می نمایند.
براین اساس پس از ارائه درخواست عقد قرارداد متقاضی به دفاتر اسناد پزشكی به همراه ارائه مدارک ذیـل ضومن تشوكیل
پرونده نسبت به عقد قرارداد با موسسات پزشكی درمانی متقاضی اقدام می نماید:
1و تحویل درخواست مرکز درمانی موردنظر جهت عقد قرارداد
2و تكمیل فرم درخواست
3و داشتن پروانه تأسیس
9و داشتن پروانه مسئول فنی
 -6داشتن پروانه طبابت
6و تصویر کارت عضویت در نظام پزشكی
 -5مجوز دانشگاه علوم پزشكی مربوطه در مورد خدمات قابل ارائه توسط موسسه متقاضی
2و بازرسی اولیه توسط اداره بازرسی دفتر اسناد پزشكی
9و بررسی مدارک دریافتی و طرح در کمیته عقد قرارداد
 -10اعالم نظر کمیته عقد قرارداد و زمان شروع قرارداد
 -11تنظیم فرم قرارداد فی مابین دفتر و موسسه
-12صدور کارت مالی و اخذ شماره حساب بانكی از موسسه طرف قرارداد جهت واریز وجوه تائید شده
 نحوه تنظیم اسناد
نسخ در واقع یک سند خام مالی می باشند که طی چند مرحله تبدیل به سند قابل پرداخت میشود .مرکز داروئی ،موسسوات
درمانی و کلیه مراکز طرف قرارداد نسبت به دسته بندی و لیست بندی و نسخ منضم به یک درخواست اقدام نمووده و جهوت
دریافت هزینه در زمان مقرر نسخ را به دفتر اسناد پزشكی تحویل می نمایند.

 واحد پذیرش
در واقع واحدی است که فرآیند دریافت نسخ و اسناد مالی مرکز طرف قرارداد در آن صوورت موی پوذیرد و بوه عبوارتی در
دفاتر اسناد پزشكی پذیرش نسخ به صورت رایانهاي صورت گرفته و رسید کامپیوتری به طورف قورارداد ارائوه موی گوردد.
همزمان اطالعات درخواستی به شبكه کامپیوتری دفتر اسناد پزشكی وارد می گردد .زمان پذیرش نسخ در  16روز کواری اول
هر ماه می باشد.
 واحد رسیدگی
 مسئول واحدفرآیند هماهنگی اسناد واصله از مراکز طرف قرارداد را بعهده دارد و بعبارتی اسناد ارسالی از مراکز طورف قورارداد براسـاس
رسید در اختیار مسئول واحد قرار میگیرد تا اسناد را بر اساس توانایی کارشناسان ،ساعات حضور فیزیكی ،نرم هوای تعریوف
سده برای رسیدگی اسناد تقسیم و پس از رسیدگی آنها را جمعآوری نماید.
 مقوم196

کارکنانی هستند که در دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی ،نسخ را از نظر ضوابط فنی کنترل می نمایند بخشوی از ایون ضووابط
عبارتند از:
1و درج تاریخ در نسخه و عدم مخدوش بودن آن،
2و هماهنگی تاریخ نسخه با زمان ارسال،
3ودر تاریخ اعتبار درنسخه
9و هماهنگی بین جنسیت بیمار و داروها،
6و هماهنگی بین سن بیمار و داروها
6و وجود مهر نظام پزشکی
5و مطابقت امضاء با نمونه امضاء معرفی شده برای پزشكان
2وامالی صحیح اسامی داروها و اشكال آن
9و قیمت گذاري صحیح نسخ
10و رعایت فارماکوپه داروئی سازمان تأمین اجتماعی
11و رعایت سقف ارزش ریالی نسخ بر اساس مصوبات
 -12رعایت ضوابط مربوط به نسخ مامایی
13و رعایت ضوابط نسخ داروهای ترکیبی
19و رعایت ضوابط مربوط به تحویل داروهاي شیمی درمانی ،ام اس ،پیوند و بیماران خاص براساس تبصره های سالیانه
بودجه
16و مطابقت تعداد داروهاي قیمت گذاری شده با تعداد داروهای تجویزی
16و کنترل به لحاظ نسخ تكراری
 -15تعیین کدها و مطابقت با درخواست
-12رعایت ضوابط مربوط به داروهای یارانه ای
-19رعیت درج بارکد اصالت دارو
-20رعیت سقف تعدادی داروها
-21ارائه مدارک و مستندات جهت داروهای اعالمی
 حسابداري رسیدگی
واحدی است که مطابقت نسخه و مبلغ درخواستی با لیست ارسالی را بر عهوده موی گیورد بعبوارتی مراکوز کلینیكوی ،مراکوز
پاراکلینیكی و مراکز دارویی به ترتیب نسخ قرمز و برگ سبز خود را لیست و با مشخص کوردن سوهم سوازمان و سوهم بیموه
شده اسناد را به دفتر اسناد پزشكی ارسال مینمایند که حسابداری رسیدگی پس از انجام بررسی مقومی نسبت به:
1و مطابقت نسخه با لیست ارسالی
2و مشخص کردن جمع نسخ و مقایسه آن با میزان درخواستی
3و مشخص کردن سهم سازمان
9و تجمیع ارقام کسر شده توسط مقومین
 تنظیم سند
در نهایت سند حسابداری بر اساس کد داروخانه و پاراکلینیک و مراکز درمانی و شماره حساب تنظیم میشود.
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 ممیزي
سند تهیه شده به همراه نسخ در اختیار اداره ممیزی قرار میگیرد تا نسبت بوه تطبیوق ضووابط سوازمانی ،کنتورل و بررسوی
احتمالی مغایرت مالی تعداد برگه ها و مبالغ درخواستی و تائیدی اقدام شود.
 مالی
همانطور که در قسمت عقد قرارداد اشاره شد هر مؤسسه طرف قرارداد با تعیین شخصیت حقیقی و حقوقی ،حساب جاری یوا
هر حساب مناسب در بانک طرف حساب افتتاح کرده به دفتر اسناد پزشكی اعالم می نمایود و مبوالغ قطعوی محاسوبه شوده
براساس لیست ارسالی توسط واحد مالی و طی چک به حساب موسسه طرف قرارداد واریز می گردد.

 پاسخگویی
کلیه مراکز طرف قرارداد میتوانند در پایان هر ماه با پورتال ازموارد ذیل و مبالغ واریزی به حساب خودشان آگاه گردند:
1و مبلغ درخواستی اعالم شده توسط خود مرکز طرف قرارداد و مبلغ واریزی از طرف دفاتر اسناد پزشكی
2و کل پرداختی از طرف سازمان به موسسات طرف قرارداد
 -3مطالبات موسسات طرف قرارداد در ماههای مختلف
9و مبلغ کسورات
6و علت و کدهای کسورات به تفكیک
گروه نظارت و بازرسی
همانطور که در چارت تشكیالتی دفاتر اسناد پزشكی در صفحات گذشته نشان داده شد در کلیه دفواتر اسوناد پزشوكی حووزه
نظارت و بازرسی وجود دارد که این گروه ،مدیریت بازرسی و هماهنگی با ادارات سرپایی و بستری را در مورد نظارت بر نسخ
و عملكرد مراکز طرف قرارداد را ضمن هماهنگی با دیگر سازمانهای بیمهگر بعهده دارد .این حوزه با تشوكیل جلسوات مونظم
برنامه ریزی و تعیین خط مشی نظارت ،اقدامات الزم را با هماهنگی های قبلی انجام می دهد.
ادارات زیر مجموعه حوزه رسیدگی به اسناد سرپایی مانند اداره داروئی ،اداره پزشكان ،اداره پاراکلینیوک در صوورت مشواهده
مواردی که نیاز به بازرسی از مرکز طرف قرارداد را طلب می کند موضوع را به حووزه نظوارت و بازرسوی اعوالم نمووده و ایون
حوزه در صورت تائید لزوم بازرسی موضوع را با همكاران بازرسی هماهنگ می نماید تا طوی بازدیود از مراکوز طورف قورارداد
گزارش مربوطه به ریاست دفتر جهت اقدام مطابق ضوابط ارجاع گردد .در واقع این حوزه به سه صورت زیر نسبت بوه نظوارت
و بازرسی از مراکز طرف قرارداد اقدام مینماید:

 بازرسی دورهاي که به شكل محسوس و نامحسوس صورت میپذیرد.
 بازرسی بر اساس درخواست واحدهای رسیدگی به نسخ

 بازرسی براساس شکایات :در جهت اجرای طرح تكریم ارباب رجوع و شفاف سازی و رضوایتمندی بیموه شودگان در
مراکز درمانی ،داروئی ،پاراکلینیک و با توجه به اطالع رسانی و نصب اطالعیه در محل پذیرش در صورت شوكایت بیموه
شدگان از طریق اداره بازرسی نسبت به بررسی آن اقدام و در صورت لزوم بازدید از مرکز طرف قرارداد بعمل می آید.
همچنین نظارت بر امر درمان و تخلفات صنفی پزشكی بوه ترتیوب از وظوایف وزارت بهداشوت ،درموان،و آمووزش پزشوكی و
سازمان نظام پزشكی است ،البته سازمان تامین اجتماعی در راستای همسوئی و هماهنگی با سایر سازمانهای بیمه گور پایوه و
بعنوان خریدار آگاه به منظور خرید خدمات درمانی با کیفیت مناسب از طریق دفاتر اسناد پزشكی اقدام به نظوارت محسووس
و غیرمحسوس به شرح ذیل می نماید:
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الف) نظارت بر پزشكان طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد ،مراکز درمانی ،درمانگاهها ،بیمارستانها از طریوق کنتورل دفترچوه و
دقت در استفاده اختصاصی و انحصاری توسط بیمه شده
ب) نظارت بر مراکز دارویی و خدماتی از طریق تطبیق شناسه هایی مانند سن ،یا وزن ،تطابق نسخه با داروی تجوویزی و …
کنترل قیمت داروهای تحویلی
ج) نظارت از طریق ْتایید نسخ ْ مراکز داروئی ،گروه پیگیری بیماران خاص و صعب العالج و گروه ناظرین بیمارستانی.
گروه آمار
یكی دیگر از واحدهای دفاتر اسناد پزشكی که وظیفه کنترل و استاندارد نمودن آمار و ارقام مالی و فنی دفاتر را بر عهده دارد
گروه آمار می باشد ،در واقع وظیفه این گروه مشخص نمودن آمار و فعالیتهای مالی و فنی دفتر رسیدگی بوه اسوناد پزشوكی
میباشد این گروه در حال حاضر بر اساس تابع شماری اسناد و بر اساس روشهای :گذشته نگر ،آینده نگر اسناد و اطالعوات را
جمعآوری نموده و نسبت به تفسیر و توجیه آماری اطالعات و انعكاسی به سایر واحدهای دفاتر اقدام می نماید.

حوزه مدیریت:
ارجاع و حل نهایی مشكالت موجود در دفاتر اسناد به حوزه مدیریت خواهد بود تا چالشهایی که در واحدهای مختلوف پویش
می آید و نیاز است که از طریق ریاست دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی به آن پاسخ داده شود به این حوزه ارسوال مویگوردد
این حوزه با استفاده از گروه های ذیل پاسخگویی میکند:
1و پزشک مشاور
 -2شورای علمی تخصصی
 -3کمیته عقد و لغو قرارداد
 -9کمیته فنی دفتر
 -2گروه انفورماتیک و فرابری دادهها:
این گروه در واقع پشتیبانی فرآیندهای دریافت ،ثبت و بررسی رایانه ای اسناد را در کلیه دفاتر اسناد پزشكی بر عهده دارد.
موارد خاص و استثنائی و مشخص کردن نوع عمل جراحی بر اساس دو راهكار ذیل صورت میپذیرد:
 .1از طریق پزشک مشاور
 .2شورای علمی تخصصی دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی
که در واقع شورای علمی تخصصی در جهت حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات خریداری شده به بیموه شودگان و در جهوت رفوع
آالم بیمه شدگان قدم بر می دارد .این شورا براساس پرونده های ارسالی نسبت به کنترل علمی نسخ پزشكان ،تعیین نرمهوا و
شاخصهای محلی و منطقه ای در خرید خدمت درمان نظارت دارد و نسبت به دعوت و منواظره علموی آن دسوته از طرفهوای
قراردادی که ضوابط علمی نگارش نسخ را رعایت نمیکنند اقدام مینمایند این شورا هفتهای دو جلسه و هر جلسه سه ساعت
تشكیل می گردد و به عنوان یكی از بازوهای تصمیم گیری در دفتر اسناد پزشكی اعمال اثر می کند.
این شورا در حال حاضر از دو گروه اعضاء اصلی وعلی البدل تشكیل شده است.
1و مدیر درمان به عنوان رئیس شورا
2و رئیس دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی به عنوان دبیر شورا
 -3یک نفر پزشک عمومی به عنوان مسئول امور جاری شورا
-9پزشک داروساز
 -6پزشک آزمایشگاه
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 -6متخصص داخلی
 -5متخصص جراح عمومی
 - 2پزشک متخصص زنان و زایمان
 - 9متخصص اطفال
اعضاء علی البدل به دعوت رئیس و یا دبیر شورا حسب مورد دعوت میشوند که عبارتند از:
1و متخصص ارتوپدی
2و جراح و متخصص بیماریهای چشم
3و جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
9و رادیولوژیست
6و متخصص قلب و عروق
6و متخصص جراحی مغز و اعصاب
5و متخصص غدد و یا سایر تخصصهای مورد نیاز که بر حسب مورد دعوت میشوند.
تأیید نسخ و بیماران خاص:
بیماران خاص شامل بیماران دیالیزی ،تاالسمی ماژور و هموفیلی  Aو  Bمی باشند .برای بیماران خاص با توجوه بوه شورایط
اینگونه بیماران دفترچه  96برگی بیماران خاص صادر می گردد که برگه های این دفترچه ها با رنوگ متفواوت (بورگ قرموز
مخصوص داروخانه ها ومراکز پاراکلینیک ،برگ زرد مخصوص پزشكان و برگ مشكی بعنوان سوابق پزشكی مخصوص بیموار)
می باشد.
الف) فرایند تشکیل پرونده :بیماران خاص با مراجعه به دفتر اسناد پس از ارائه مدارک مورد نیاز و تكمیل فورم مخصووص
بیماران خاص به شعبه معرفی میشوند و سپس توسط شعبه دفترچه مخصوص بیمارخاص صادر می گردد .دفترچوه بیمواران
خاص دارای تمامی شناسههای دفترچههای معمولی می باشد با این تفاوت که دارای چهل و پنج برگ بوده کوه قوبال توضویح
داده شد.
الزم به توضیح است که دفترچه های درمانی برای بیماران عادی  16برگی بوده که برگ سوبز مخصووص داروخانوه و مراکوز
پاراکلینیک ،برگ قرمز مخصوص پزشكان ،برگ آبی مخصوص بیماران می باشد.
بیماران در صورت نیاز به داروهای گران قیمت فرآیند زیر را طی میكنند:
الف) چنانچه مبلغ نسخه بیمار از  600000ریال برای پزشكان عمومی و  200000ریال برای پزشوكان متخصوص200000 ،
برای دندانپزشک 100000 ،برای ماما بیشتر باشد ،داروخانه میتواند نسبت به اخذ تأئید تا مبلغ  20000000ریوال از طریوق
پورتال معاونت درمان اقدام نماید(.برای بیمارنیكه پرونده الكترونیک ندارند)
ب) چنانچه مبلغ نسخه بیمار بیش از 20000000ریال باشد بیمار موظف است با در دست داشتن مودارک پزشوكی الزم بوه
دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی مراجعه و نسبت به تأئید نسخه اقدام نماید.
یادآوری مینماید داروهای موجود در لیست تعهدات داروئی سازمان تأمین اجتماعی دارای شروط متفاوت هستند که به
هنگام تأئید نسخه و یا تشكیل پرونده مورد توجه قرار گیرد.
ج) چنانچه مبلغ نسخه بیمار بیش از  20000000ریال بوده و بیمار دارای پرونده الكترونیک باشد ،داروخانه تا سقف نسخه
 60000000ریال قادر به تائید نسخه می باشد.
طرح ارسال مکانیزه اطالعات توسط مراکز طرف قرارداد
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*1یكی از مهمترین اقدامات اداره کل درمان غیرمستقیم که اثرات آن در دفتر اسناد پزشوكی نموود پیودا کورده اسوت طورح
ارسال دیسكت اطالعات از مراکز داروئی و آزمایشگاهی در سراسر کشور می باشد .براسواس ایون طورح داده هوای بیمواران و
خدمات انجام شده در مراکز آزمایشگاهی و داروخانه هابصورت دیسكت تحویل دفتر شده و اقودامات ذیول بور روی آن انجوام
می شود:
1و بررسی بیمه شدهها
2و بررسی پزشكان تجویز کننده
3و بررسی آزمایشگاه ها و داروخانهها
9و دستیابی به آمار صحیح در راستای برنامه ریزی مستند محور
6و ارتقاء کیفیت و تسریع در امور
-6افزایش بهره وری
5و دستیابی به کلیدهایی برای نظارت
2و دستیابی به هنگام و فوری به اطالعات
-9برنامه ریزی کالن در جهت تعیین سرانه
-10برنامه ریزی کالن در جهت تربیت نیروی انسانی توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی
-11بررسی نحوه توزیع و انتقال تكنولوژی
-12بررسی نحوه ایجاد تسهیالت و مراکز جدید
 - 1برنامه ریزی تولید و توزیع دارو
*2انجام پذیرش غیر حضوری نسخ از طریق پورتال معاونت درمان
*3ارسال نسخی که در پورتال معاونت درمان ثبت و تائید گردیده اند
*9ثبت و ارسال نسخ از طریق وب سرویس در مراکز پاراکلینیک
همانگونه که تا کنون دریافته اید ،گستره عملیاتی درمان غیر مستقیم بسیار وسیع و متنوع بوده و داشتن نگاه تخصصی به
موضوعات و فرآیندهای جاری آن توسط پرسنل امری الزامی است.
در انتهای این جزوه آموزشی دو فرآیند کلیدی دفاتر رسیدگی به اسناد پزشكی برای نمونه و به جهت آشنایی و تمرین ارائه
می گردد که تا حدودی شما را با ریز عملیات پرسنل مختلف دفتر آشنا می سازد.
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عنوان فرایند:
پذیرش اسناد غیر مکانیزه موسسات طرف قرارداد
«روش اجرائی»

هدف:
دریافت نسخ از موسسات و توزیع بین واحدهای رسیدگی

کاربرد:
واحد پذیرش ،امور سرپایی( :واحد داروخانه ،واحد پزشكان و دندانپزشكان ،واحد پاراکلینیک) امور بیمارستانی.

درونداد:
نسخ و صورتحسابهای تحویلی از مؤسسات طرف قرارداد.

محصول:
نسخ و صورتحسابهای پذیرش شده

ماخذ:
دستورالعملهای سازمان تامین اجتماعی

مشتري فرآیند:
واحدهای رسیدگی دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی

تامین کننده فرآیند:
مؤسسات طرف قرار داد.

منابع:
 - 1نیروی انسانی :مسئول پذیرش ،کارشناس پذیرش ،اپراتور ،کارشناس فرابری داده ها
 - 2تجهیزات :کامپیوتر ،نوشت افزار اداری ،وسایل بسته بندی (دوک نخ ،قیچوی و پالسوتیک) ،وسوایل جهوت تفكیوک
(سبد) ،فرم پذیرش ،برگه لیست کامپیوتری ،رسید دستی
 - 3اطالعات :اپراتوری کامپیوتر ،آشنایی با دستورالعملهای سازمان مرتبط با کار واحد.

تعاریف:
 - 1وضعیت ادامه کار :در موقع مراجعه موسسه طرف قرار داد از نظر قرار داد مشكلی نداشته باشد و پذیرش
و پرداخت نسخ آن بالمانع باشد.
 - 2ثبت در کامپیوتر :اطالعاتی که موسسه طرف قرار داد در ناموة درخواسوت قیود کورده شوامل :کود نووع
مراجعه(پزشک ،دندانپزشک ،داروخانه ،پاراکلینیک)  ،کد مراجعوه کننوده ،نوام ،مواه ،تعوداد نسوخه ،تواریخ
مراجعه ،تعداد ضمائم ،نام تحویل دهنده ،مبلغ در خواستی که وارد کامپیوتر میشود.
 - 3بسته بندي و تفکیك :پس از ثبت برگ سند به همراه نسخ و ضمائم بسته بندی و با توجه به نوع نسوخ
در سبد مربوطه گذاشته میشود.
 - 9تحویل نسخ به واحد رسیدگی :پس از بسته بندی و تفكیوک ،لیسوت کوامپیوتری بورای تموام واحودها
گرفته شده و در قسمت مخزن اسناد نگهداری و روزانه در ازای اخذ رسید به واحد هوای مربوطوه تحویول
می گردد.
 - 6درخواست اشتباه :اسنادی هستند که از سوی موسسات طرف قرارداد مغایر با لیست یوا نسوخ یوا سوایر
مدارک درخواستی ارسال می گردد.
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 - 6ثبت اشتباه :کلیه مغایرتهایی که در هنگام ثبت اسناد در واحد پذیرش توسط کاربر یا برنامه کوامپیوتری
ایجاد می گردد.
 - 5سند اشتباه :کلیه اشكاالتی که در هنگام تنظیم سند از سوی واحد رسیدگی ایجاد می گردد.
 - 2تغییر سقف :کلیه اسنادی که به هر دلیل تغییری در سقف نسخ بعد از ثبت پذیرش دارند.

162

دريافت اسناد توسط متصدي پذيرش

آيا مدارك كامل
است؟

مراجعه نماينده مركز طرف
قرارداد

خير

برگشت مدارك به نماينده مركز
جهت رفع نقص

بلي

آيا طرف قرارداد
داراي وضعيت
ادامه كار ميباشد؟

خير

ارجاع متقاضي به مسئول
مربوطه جهت رفع نقص

بلي

ثبت درخواست دركامپيوتر و دريافت
اسناد توسط متصدي پذيرش

رفع نقص وبرقراري
قرارداد

بلي

آيا قرارداد قابل
برقراري است؟
خير
عدم پذيرش وعودت مدارك
به موسسه توسط متصدي
پذيرش

چاپ رسيد در دونسخه وتحويل يك نسخه
به مركز طرف قرارداد توسط متصدی
پذيرش

بسته بندي ،تفكيك وتقسيم نسخ بين
مقومين از طريق رايانه تو.سط
متصدي پذيرش
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تحويل نسخ به واحد رسيدگی

عنوان فرایند:
پذیرش اسناد مکانیزه و غیر مکانیزه موسسات طرف قرارداد
«آئین نامه اجرائی»
روش کار در این فرآیند به چهار قسمت اصلی تقسیم می شود:
الف :پذیرش
ب :پاسخگویی
پ :تهیه گزارش
ت :تغییرات در ثبت اسناد

الف :پذیرش شامل دریافت ،بررسی اولیه ،ثبت ،دسته بندي ،تفکیك و تقسیم می باشد.
 -1دریافت:
اصل نسخ و دیسكت از موسسه (در صورت دارا بودن دیسكت)

 -2بررسی اولیه:
کنترل مدارک از نظر ضمیمه بودن مدارک ذیل در مورد واحد های پزشک و پاراکلینیک و داروخانه عبارت است از:
 )1اصل نسخ و لیست تكمیل شده مطابق ستونهای فرم که واجد مهر و امضاء باشد.
 )2شمارش تعداد دسته های نسخ دارویی به صورت دسته های صدتایی.
 )3تكمیل بودن و ارائه فرم درخواست مؤسسه.
 -3ثبت درخواست در کامپیوتر :با توجه به اطالعات درج شده در فرم درخواسوت موسسوه ،اسوناد در کامپیوترثبوت موی
شود و از آن چاپ گرفته و رسید تحویل موسسه شده و برگ رسیدگی به صورتحساب ،ضمیمه لیست نسخ می گردد.
تبصره :در صورت هرگونه مشكل سخت افزاری و یا دریافت زودتر از موعد ،فرم رسید دستی ،ارائه می گردد.
 -4دسته بندي نسخ :بعد از ثبت ،نسخ بصورت جداگانه بسته بندی می شود بدین صورت که مؤسساتی کوه از یوک واحود
مستقل تشكیل شده اند در یک بسته ،بسته بندی نموده و یک نسخه از فرم برگ رسیدگی به صورتحساب ،پیوست می شود
و جهت مؤسساتی مثل شبكه ها و بیمارستانها ،درمانگاهها و مراکز بهداشت که از چنود واحد مسوتقل تشكیل شده اند بورای
هر قسومت یوک نسخه از فورم برگ رسیدگی به صورتحساب ،چاپ گرفته و ضمیمه لیسوت نسوخ میشوود و جداگانوه بسوته
بندی می گردد.
-2تفکیك و تقسیم :بعد از بسته بندی هر کدام از نسخ با توجه بوه نووع آن تفكیوک موی شوود (پزشوكان ،دندانپزشوكان،
داروخانه ها ،آزمایشگاه ،رادیولوژی .،سونوگرافی ،MRI ،پاتولوژی ،طب هسته ای ،رادیوتراپی ،سوی توی اسوكن ،سوایر مراکوز
درمانی که هر کدام شامل موارد باال می باشد).
طبق توافق انجام شده با مسئول واحد رسیدگی لیست اسناد پذیرش شده به صورت دستجات چند تایی ( 20تایی ،ده توایی،
 6تایی و )...تقسیم و به ترتیب اولویت پذیرش تحویل مقوم می گردد و رسید دریافت میشود.
تبصره  :1اگر موسسه طرف قرارداد بعد از موعد مقرر مراجعه نماید ،برابر قرارداد فی مابین (ارائه نسخ بعد ار مهلوت پوذیرش)
اقدام می شود.
تبصره  :2مراکزی که اسناد و نسخ ماهیانه خود را به صورت پستی ارسال می نمایند اسناد مربوطه ابتدا در دفتر بسوته هوای
پستی ثبت سپس طبق بندهای باال عمل می شود.
اگر نسخ بعد از زمان پذیرش تحویل پذیرش گردند و تاریخ پست قبل از تاریخ مقورر (پوانزده روز کواری اول هور مواه) باشود،
پذیرش اسناد بالمانع است در غیر اینصورت طبق تبصره  1اقدام خواهدشد.
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نسخی که قبل ازروز پانزدهم ارائه و به هر دلیل از قبیل ناقص بودن مدارک و غیره ،قابل پذیرش نباشند پذیرش نمی گردنود
و روی درخواست علت عدم پذیرش درج و تاریخ گذارده می شود و به موسسه مهلت داده می شود تا بوه منظوور رفوع نقوص
اقدام نمایند این قبیل نسخ در دفتری که بدین منظور تهیه می گردد ثبت می شود بدیهی است نسخ تا موعد مقرر همان ماه
قابل پذیرش خواهد بود در غیر اینصورت مطابق مفاد قراردادعمل شود.
نسخی که به دالیلی از قبیل :اختالف در شمارش ،اشتباه در درخواست ،افزایش سقف ،اشتباه در ثبت ،نیاز به اصوالح و ثبوت
مجدد دارد و به شرح تغییر در ثبت اسناد ا قدام می گردد.
ب) پاسخگویی :در این مورد پرسنل پذیرش با توجه به اطالعات دریوافتی از واحودهای رسویدگی و نیوز مشوكالت و مسوائل
مطرح شده از سوی موسسات طرف قرارداد نقش اطالع رسانی و انعكاس دو جانبه را بر عهده دارند به نحویكه ایون واحود بوه
عنوان یكی از پایگاههای اطالع رسانی ،تحویل عملكرد مالی دفتر در رابطه با پرداخت ها به موسسوات طورف قورارداد و ارائوه
برخی از بخشنامه ها به آنها عمل مینماید.
پ) تهیه گزارش :گزارشات شامل آمار عملكرد ،لیست عملكرد و لیست پذیرش می باشود کوه حسوب لوزوم و یوا درخواسوت
واحدهای رسیدگی کننده ،آمار و ...این واحد اقدام به تهیه آنها با توجه به اطالعات موجود در سیستم مینماید.
ت) تغییرات در ثبت اسناد
اسنادی که به دالیل مطرح شده فوق الذکر نیاز به اصالح و تغییر دارند واحد طرف قرارداد ،فرم مخصوص اصالح سند مربووط
به واحد پذیرش را در دو نسخه تكمیل و پس از تائید مسئول واحد مربوطه به واحد پذیرش ارائه می نماید.
واحد پذیرش پس از اخذ درخواست متقاضی نسبت به اصالح سند در سیستم رایانه ای اسناد پزشكی اقودام و پرینوت جدیود
سند را تائید نموده و به متقاضی ارائه می نماید و نسخه دوم فرم مربوطه به انضمام سند قبلی که به مهور باطول شود ممهوور
شده است را در زونكن بایگانی می نماید.
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عنوان فرایند:

پذیرش ،رسیدگی و پرداخت اسناد مکانیزه داروخانه های طرف قرارداد
«روش اجرائی»
هدف:
.1
.2
.3
.9

پرداخت صحیح و در کمترین زمان ممكن هزینه دارویی بیمه شدگان سازمان توامین اجتمواعی بوه داروخانوه هوای
طرف قرارداد در چارچوب قوانین ومقررات سازمان
دستیابی به آمار و اطالعات صحیح جهت برنامه ریزی مناسب تر
اطالع رسانی عملكرد پزشكان به خود ایشان جهت مقایسه با استانداردهای منطقوه و جهوانی و احیانواً بوازنگری در
نحوه ارائه خدمات
کنترل و نظارت دقیق تر بر عملكرد رفتاری بیمه شدگان ،داروخانه ها و پزشكان

کاربرد:
واحد پذیرش ،واحد داروخانه ،امور مالی

درونداد:
نسخ و صورتحسابهای تحویلی از موسسات طرف قرارداد

محصول:
لیست بانک داروخانه های طرف قرارداد جهت پرداخت صورتحسابهای رسیدگی شده

ماخذ:
دستورالعملهای سازمان تامین اجتماعی

مشتري فرآیند:
بانک رفاه جهت واریز وجوه موسسات به حسابهای اعالم شده

تامین کننده فرآیند:
داروخانه های طرف قرارداد

زمان انجام فرآیند:
حداکثر  60روز از زمان تحویل اسناد به دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی

منابع:
نیروی انسانی :کارشناس پذیرش ،مسئول مخزن اسناد ،معاون سرپائی (مسئول واحد رسیدگی) ،مسئول واحد داروخانه،
مقوم داروئی ،کارشناس فرابری داده ها ،ممیز ،حسابدار ،مسئول امور مالی ،رئیس دفتر
تجهیزات :رایانه ،چاپگر ،نوشت افزار اداری ،وسایل بسته بندی اسناد ،وسایل جهت تفكیوک(سوبد) ،فورم پوذیرش ،برگوه
لیست کامپیوتری ،فرم کمیته ،فرم لیست سند ،فرم لیست بانک
اطالعات :اپراتوری رایانه ،آشنایی با دستورالعملهای سازمان مرتبط با واحد کار
مالی :تنخواه واریزی به حساب دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی

تعاریف:
وضعیت ادامه کار :در موقع مراجعه موسسه طرف قرارداد ،از نظر قرارداد مشكلی نداشته باشد.
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ثبت در رایانه :اطالعاتی که موسسه طرف قرارداد در نامه درخواست قید کورده شوامل :کود نووع مراجعوه (در ایون فرآینود
داروخانه) ،کد داروخانه طرف قرارداد ،نام ،ماه عملكرد ،تعداد نسخه ،تاریخ مراجعه ،مبلغ درخواستی ،تعوداد ضومائم ،کوه وارد
رایانه می شود.
بسته بندي و تفکیك :پس از ثبت برگ سند به همراه نسخ و ضمائم بسنه بندی و با توجه به نوع نسخ در سوبد مربوطوه
گذاشته می شود.
تحویل نسخ به واحد رسیدگی :پس از بسته بندی و تفكیک لیست کامپیوتری برای واحد داروئوی گرفتوه شوده و پوس از
بسته بندی به واحدهای مربوطه تحویل می گردد.
فرمت ارسال اطالعات :اطالعات ارسالی از سوی داروخانه به دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی بصورت فایل متنی موی باشود
که در  6فایل بصورت زیر به دفتر اسناد ارسال می شود.
 NOS 1 برای نسخ عادی
 NOS 2 برای نسخ تجویز شده توسط ماما
 NOS 3 برای نسخ بیماران خاص
 NOS 4 برای نسخ بیماران پیوند کلیه
 NOS 5 برای نسخ بیماران ام اس
 NOS 6 برای نسخ بیماران شیمی درمانی
 تبصره :کلیه نسخ بیماران خاص ،پیوند ،ام اس و شیمی درمانی حاوی دراوهوای تخصصوی الوزام بوه تائیود نسوخ در
پورتال معاونت درمان دارند.
داده هاي اجباري :عبارتست از داده هایی که داروخانه های طرف قرارداد موظف به درج آن به صورت مكانیزه موی باشوند و
هرکدام از این اطالعات نقصان داشته باشد اطالعات مكانیزه داروخانه قابل پذیرش نخواهد بود .مشخصه داده ها شامل مووارد
زیر می باشد:
نوع بیمه ،شماره سریال دفترچه ،اعتبار دفترچه ،کد داروخانه ،کد ملی  6رقموی دارو ،تعوداد دارو ،قیموت دارو (جموع ریوالی
نسخه ،سهم بیمار ،سهم سازمان) ،تاریخ نسخه ،شماره نظام پزشكی پزشک معالج
صحت سنجی :براي اطمینان از صحت اطالعات موجود در اطالعات مکانیزه ارسالی این عملیات انجام می گیرد.
نرم افزار :مقصود نرم افزار جامع دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی می باشود کوه در پالتفورم  .Netو بانوک اطالعواتی اراکول
توسط شرکت خدمات ماشینی تامین نوشته شده است.
مقومی مکانیزه :به عملیاتی اطالق می شود که توسط رایانه مبالغ مندرج در اطالعات مكانیزه مرکز طرف قورارداد بوا بانوک
اطالعاتی موجود در نرم افزار مطابقت داده و مغایرت های آن را مشخص می نمایند.
مقومی دستی :با توجه به اینكه تمامی آیتمهای کنترلی از طریق رایانه قابل انجام نمی باشود ،مقوومین داروئوی مجبوور بوه
کنترل آنها بصورت دستی و به روش غیر مكانیزه می باشند.
کسورات :به مبالغی از اسناد داروخانه اطالق می شود که نحوه محاسـبه یـا درخواسـت آن بـا دسـتورالعملهاي
ارسالی و یا قرارداد مابین موسسه و دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی مغایرت داشته باشد.
اطالع رسانی :جهت اطالع موسسات طرف قرارداد از قوانین و دستورالعملهای سازمانی در چارچوب قرارداد فی ما بین ،دفتر
به روشهای گوناگون از جمله نامه نگاری ،برگزاری جلسات ،مراجعه بازرسین به مراکز اقدام به تشریح روشوهای صوحیح ارائوه
خدمت به بیمه شدگان سازمان مینماید.
لیست سند :لیست نهایی عملكرد داروخانه های طرف قرارداد شامل تعداد نسخ ،مبلوغ درخواسوتی ،مبلوغ پرداختوی ،شورح
کسورات فنی و ....می باشد.
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لیست بانك :جهت ارسال چک به بانک نیاز به اعالم مبلغ واریزی و شماره حساب هور کودام از مراکوز موی باشود کوه ایون
پارامترها در لیست بانک به بانک اعالم میگردد.
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عنوان فرایند:
پذیرش ،رسیدگی و پرداخت اسناد مکانیزه داروخانه هاي طرف قرارداد
«آئین نامه اجرائی»
روش انجام کار در این فرآیند به سه قسمت اصلی تقسیم می شود:

الف -ثبت و پذیرش و تحویل اسناد به واحدهای رسیدگی
ب -رسیدگی و مقومی نسخ
ج -ممیزی ،حسابداری و پرداخت
الف)پذیرش
خود شامل:

1
2
3
9

 پذیرش (مراکز خصوصی و درمانی دولتی) پاسخگویی تهیه گزارش ها تحویل به واحد رسیدگی ( تحویل اسناد پذیرش شده توسوط مسوئول واحود از قسومت پوذیرش ،تفكیوک مجودد وتحویل به مسئول واحد رسیدگی :پانزده روز کاری اول هر ماه با کسر ایام تعطیل و جمعه ها)

ثبت و پذیرش و تحویل اسناد به واحدهاي رسیدگی
دریافت نسخ :ضمن دریافت نسخ بررسی اولیه از نظر ضمیمه بودن مدارک ذیل صورت میگیرد:
الف -اصل نسخ
ب -لیست تكمیل شده مطابق ستون های فرم که واجد مهر و امضاء باشد.
پ -شمارش تعداد دسته های نسخ در مورد داروخانه های خصوصی (بسته های صد برگی)
ت -تكمیل بودن و ارائه فرم درخواست موسسه
ث -ارسال مكانیزه اطالعات تمامی نسخ
ثبت درخواست در کامپیوتر :با توجه به اطالعات درج شده فرم درخواست در کامپیوتر(قسمت دریافت اطالعات مكانیزه) ثبت
می شود .سپس مراحل دریافت اطالعات مكانیزه انجام می گیرد .و از آن چاپ گرفته و رسید ضمیمه لیست نسخ موی گوردد.
توجه گردد که کد ملی داروخانه در اطالعات مكانیزه بطور صحیح درج شده باشد.
تبصره :1در صورت هرگونه مشكل سخت افزاری و یا دریافت زودتر از موعد یا تعلیق یا لغو بودن رسید دسوتی ارائوه

می گردد.
تبصره :2به هنگام پذیرش نسخ امكان اعالم دو نوع هشدار وجود دارد (هشدار فیشیه) و (مراجعه به امور قراردادهوا)

که در هر مورد حسب پیغام صادره باید رفع اشكال صورت گیرد.
تبصره :3درصورتیكه بین تعداد نسخ اعالمی در روکش لیست و اطالعات مكانیزه مغایرت وجود داشته باشد ،بایود از

قبول نسخ خودداری گردد.
تبصره :9درصورتیكه بین مبلغ نسخ اعالمی در روکش لیست و اطالعات مكانیزه مغوایرت وجوود داشوته باشود ،اگور

مبلغ مندرج در اطالعات مكانیزه کمتر یا بیشتر از مبلغ درخواستی باشد ،مغایرت باالتر از یک هزار ریال قابل پذیرش نبووده
ولی مغایرت کمتر از یک هزار ریال در صورت موافقت داروخانه پذیرش میگردد در غیر اینصورت اسناد بوه داروخانوه عوودت
داده می شود.


تبصره :6نحوه اعمال کسورا ت به مبالغ درخواستی بر اساس قرارداد فی مابین دفتر و مرکز طرف قرارداد می باشد.
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تبصره :6در قسمت شرح اطالعات مشاهده شده در اطالعات مكانیزه برای تمامی موارد حداکثر توا  %6خطوا ،اسوناد

قابل پذیرش است.
 دسته بندي نسخ :بعد از ثبت ،نسخ به صورت جداگانه بسته بندی می شود بدین صورت کوه موسسواتی کوه از یوک
واحد مستقل تشكیل شده اند در یک بسته یک نسخه از فرم پیوست می شود و جهوت موسسواتی مثول شوبكه هوا و
بیمارستان ها ،درمانگاه ها و مراکز بهداشت که از چند واحد مستقل تشكیل شده اند برای هور قسومت یوک لیسوت از
فرم چاپ گرفته و ضمیمه لیست نسخ می شود و جداگانه بسته بندی می گردد.


تفکیك :بعد از بسته بندی هر کدام از نسخ با توجه به نوع آن تفكیک از سایر اسناد تفكیوک موی شوود (پزشوكان،

دندانپزشكان ،داروخانه ،پاراکلینیک ،آزمایش ،رادیولوژی ،سونوگرافی ،MRI ،پاتولوژی ،طب هسته ای ،رادیوتراپی ،سوی توی
اسكن ،سایر مراکز درمانی که هر کدام شامل موارد باال می باشد).


تحویل به واحد رسیدگی :بطور روزانه مسئول واحد پذیرش ،لیست داروخانه هوای پوذیرش شوده را بوه مسوئول

واحد رسیدگی یا مسئول واحد داروئی اعالم مینماید .پس از آن مسئول واحد رسیدگی یا مسئول واحود داروئوی بور اسواس
تعداد نسخ ،اسناد را بین مقومین تقسیم نموده (تغییرات الزم را در برنامه مكانیزه اعمال می نمایود) ،سوپس مسوئول واحود
پذیرش یا مسئول واحد داروئی (حسب صالحدید ریاست دفتر) بر اساس لیست ارسالی از جانب مسئولین فوق اسناد را بین
مقومین تقسیم نموده و اخذ رسید می نماید.
 تبصره :1موارد فوق الذکر در صورت نداشتن هیچ گونه مشكل قراردادی از قبیل تاریخ انقضاء ،تعلیوق یوا لغوو ،ثبوت
رایانه می شود با توجه به نوع مشكل با هماهنگی امور قراردادها و کارشناس فرابری داده ها در صورت برطرف نشدن
مشكل اقدام به ثبت و اخذ نسخ می گردد رسید دستی تحویل و سپس نسخ به صورت تحت بررسی در دفتور ثبوت و
فرم مربوطه ضمیمه می شود و بعد از رفع نقص به واحد مربوطه ارجاع داده می شود.
 تبصره :2اگر موسسه طرف قرارداد بعد از موعد مقرر مراجعه نماید ،برابر قرارداد فی مابین اقدام شود.
 تبصره :3در خصوص مراکزی که با سازمان قرار نداشته باشند و یا به هر علت قرارداد همكاری آنان لغو شوده باشود
نسخ قابل پذیرش نخواهد بود.
 تبصره :4مراکزی که اسناد و نسخ ماهیانه خود را به صورت پستی ارسال می نماینود اسوناد مربوطوه ابتودا در دفتور
بسته های پستی ثبت سپس طبق بندهای باال عمل شود.
اگر نسخ بعد از زمان پذیرش تحویل پذیرش گردند و تاریخ پست قبل از تاریخ مقرر باشد ،پذیرش اسناد بالمانع است.
نسخی که قبل از اتمام مهلت پذیرش (دهمین روز کاری اول ماه) تحویل و به هر دلیل از قبیل ناقص بودن مودارک

و غیره ارائه شده باشند و پذیرش نمی گردد روی درخواست علت عدم پذیرش درج و تاریخ گذارده می شود و به آنان مهلت
داده می شود حداکثر تا پانزدهم همان ماه پس از اصالح ،تحویل نمایند .این قبیل نسخ در دفتری بدین منظوور تهیوه شوده
اسامی آنها درج می گردد.
نسخی که به دالیلی از قبیل :اختالف در شمارش ،اشتباه در نامه ،افزایش سوقف ،اشوتباه در ثبوت ،مجودداً تغییور و

ثبت می گردد و به شرح ذیل عمل می شود:
 oفرمی که با شماره تهیه شده و واحد درخواست کننده آن را تكمیل و پس از امضاء کارشناس پذیرش اقودام و سوپس
فرم را امضاء و مورد را در دفتر ثبت و فرم تحویل پذیرش می شود.
در پایان لیست های مربوطه در زونكن بایگانی می شود.

ب) رسیدگی و مقومی نسخ
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پس از آنكه نسخ تحویل مقوم گردید عملیات زیر به ترتیب انجام می گردد:
 - 1صحت سنجی
 - 2مقومی مكانیزه
 - 3مقومی دستی
 - 9ثبت کسورات
 - 6ثبت کارشناسی
صحت سنجی :در این مورد بطور کلی نسخ و اطالعات مكانیزه ارسالی مورد بررسی قرار گرفته و در صوورت وجوود صوحت،
سایر مراحل انجام خواهد شد .در غیر اینصورت اسناد جهت رفع نقص در مدت زمان کوتاه بوه داروخانوه عوودت داده خواهود
شد.
برای اطمینان از صحت اطالعات مكانیزه ارسالی موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرند:
 .1شماره سریال بیمه شده
 .2اعتبار دفترچه
 .3تطابق نام داروی مندرج در سیستم مكانیزه و نسخه (بررسی صحت کد ملی دارو)
 .9تعداد دارو
 .6تاریخ نسخه
 .6ثبت شماره نظام پزشكی صحیح
برای انجام عملیات صحت سنجی %6 ،نسخ (به روش اعداد تصادفی) مورد بررسی قرار گرفته بطوریكه مندرجات داخل نسخه
با اطالعات مكانیزه کامالً انطباق داشته باشد.اگر در بین تعداد نسخ بررسی شده %10 ،نسخ با اطالعات مكانیزه تطابق نداشوته
باشد ،اسناد مربوطه به داروخانه جهت تصحیح عودت داده می شود.
تبصره  :1در صورت عدم ثبت شماره سریال و یا ثبت شماره بیمه به جای سریال ،اسناد به داروخانه عودت داده می شود.
تبصره  :2در صورت عدم ثبت شماره نظام پزشكی بیش از  2مورد اسناد به داروخانه عودت داده می شود.
تبصره  :3در صورت ثبت اشتباه نظام پزشكی بیش از  6مورد ،اسناد جهت تصحیح به داروخانه عودت داده می شود.
مقومی مکانیزه :پس از اطمینان از صحت اطالعات مكانیزه ارسالی ،نوبت به مقومی مكانیزه می رسود .کارشوناس داروئوی
پس از انجام مراحل دسترسی به اطالعات داروئی داروخانه ،بطور مكانیزه اقدام به بررسی تمامی نسخ می نماید.
چهار مورد سهم سازمان ناصحیح ،دارو خارج از تعهد بیمه تامین اجتمواعی ،داروی تحوویلی خوارج از تخصوص و قیموت دارو
ناصحیح به عنوان کسورات مكانیزه محاسبه می شوند .نحوه محاسبه  %90 ،%50و  %100مبلغ اضوافه درخواسوتی بور اسواس
نوع نسخه به ترتیب شامل نسخ عادی و ماما ( ،)%50نسخ  ،ام اس و شیمی درمانی( )%90و پیوند کلیه و نسخ بیماران خواص
( )%100می باشد.
مقومی دستی :در مقومی دستی موارد زیر بررسی و در صورت عودم انطبواق بوا دسوتورالعملهای صوادره مشومول کسوورات
خواهد شد .بدیهی است در این مرحله  %100نسخ (بخصوص نسخ تائیدی) باید مورد بررسی قورار گیرنود و مووارد مغوایرت
جزء کسورات لحاظ خواهند شد .این موارد شامل:
 .1تاریخ ویزیت
 .2نسخ مخدوش
 .3تاریخ اعتبار نسخه
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.6
.6
.5
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.9

تطابق نام داروی مندرج در اطالعات مكانیزه و نسخه (مالک صحت ثبت اطالعات ،نام داروی مندرج در نسوخه
می باشد).
تطابق تعداد داروی مندرج در اطالعات مكانیزه و نسخه (مالک صحت ثبت اطالعوات ،تعوداد داروی منودرج در
نسخه می باشد).
کنترل مهرو امضاء مسئول فنی داروخانه
نسخ فاقد قیمت گذاری
مهر پزشک
تطابق شماره نظام پزشكی مندرج در اطالعات مكانیزه و نسوخه (موالک صوحت ثبوت اطالعوات ،شوماره نظوام
پزشكی مندرج در نسخه می باشد).

تبصره :در صورتی که بین مبلغ مندرج در نسخه و اطالعات مكانیزه مغایرت وجود داشته باشد ،مالک پرداخت ،مبلوغ قیموت
روز دارو در زمان تحویل به بیمار می باشد .بدین صورت که:
مالک محاسبه بهای دارو ،قیمت درج شده در اطالعات مكانیزه است مشروط به آنكه از قیمت واقعی بیشتر نباشد.
ثبت کسورات :پس از انجام مقومی دستی کسورات دستی در کارشناسی دستی ثبت می گردد و از چاپ رسوید پرینوت تهیوه
می شود .این مرحله شامل مجموع کسورات دستی و مكانیزه خواهد بود .الزم به ذکر است تمامی نسخ مشمول کسورات بایود
ضمیمه سند و پرینتها شده و جداگانه بایگانی شوند.
تبصره  :1اگر کارشناس داروئی متوجه اشكال یا اشتباه در کسورات گیری سیستم شد به روش زیر عمل خواهد نمود:
ابتدا به مسئول واحد داروئی مراجعه و مشكالت مطرح می شود .مسئول واحد داروئی موظف به کنترل موارد ذکور شوده موی
باشد .دو حالت برای بررسی مشكل وجود خواهد داشت:
 - 1اگر مشكل مربوط به نرم افزار و بانک اطالعات پایه باشد :در این وضعیت بوا همواهنگی کارشوناس فرابوری داده هوا
نسبت به رفع نقص اقدام می شود .پس از انجام تغییرات مسئول واحد داروئی موظف به کنترل و گوزارش تغییورات
به معاون سرپائی یا رئیس دفتر می باشد.
تذکر :بدیهی است هرگونه تغییر غیر کارشناسی و فارغ از دستورالعمل های ارسالی به عهده ریاست دفتور ،معواون سورپائی و
مسئول واحد داروئی خواهد بود و هر گونه ضرر و زیان وارده به سازمان از این محل از مزایای غیر مستمر افوراد فووق جبوران
خواهد شد.
 - 2اگر مشكل مربوط به داروخانه طرف قرارداد باشد :کارشناس داروئی موظف است برای دو مرتبوه مووارد نقوص را بوه
موسس داروخانه جهت تصحیح اعالم داشته و از اعمال کسورات برای داروخانه با همواهنگی مقاموات موافوق پرهیوز
نماید (بدیهی است مستندات مربوطه باید پیوست اسناد گردد ،بدین صورت که گزارشات ریز کسورات قبل و بعود از
اصالح به تائید کارشناس مربوطه ،مسئول واحد داروئی و مسئول واحد رسیدگی برسد) .پس از آن اگور داروخانوه از
اصالح سیستم خودداری نمود ،کارشناس داروئی مكلف به اعموال کسوورات خواهود بوود .الزم بوه ذکور اسوت ایون
کسورات مربوط به ثبت سهوی تعداد دارو (بطور مثال برای ثبت داروی امپرازول از عدد  1به جای  19استفاده شده
باشد) و یا کد دارو (بطور مثال بحای ثبت کد ژنریک یک دارو از کد تجاری آن استفاده شوده باشود) .بودیهی اسوت
این حالت شامل کسورات مقومی دستی نخواهد شد.
تذکر :رئیس دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی موظف است جلسات اطالع رسانی مناسب جهت ارائه بدون نقص اطالعات رایانوه
ای به دفتر را برای داروخانه های طرف قرارداد برگزار نماید.
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ثبت کارشناسی :آخرین مرحله مقومی مكانیزه ،ثبت کارشناسی می باشد .دراین مرحله پس از تحویول اسوناد بوه مسوئول
واحد داروئی ،ضمن کنترل نهایی تمامی اسناد ممیزی شده را جهت پرداخت و ارجاع به امور مالی در رایانه تائید موی شووند.
گزارش مربوطه به صورت کتبی به مسئول واحد رسیدگی یا معاونت سرپایی ارائه شده و ایشوان نیوز گوزارش مسوئول واحود
داروئی را به همراه اسناد مراکز جهت آغاز فرآیند ممیزی گزارش را به ممیز ارجاع می نماید.
تبصره :1نسخ مراکز پس از بسته بندی مجدد و بصورت جداگانه (نسخ مربوط به هر داروخانه بطور مجزا بسته بندی می شود
و بر روی بسته مشخصات داروخانه شامل کد داروخانه ،نام داروخانه ،ماه عملكرد و سال مالی درج میگردد) توسط کارشوناس
رسیدگی مربوطه تحویل بایگانی اسناد می شود.
تبصره :2بایگان اسناد موظف خواهد بود جهت دسترسی سریع به اسناد ،نسخ بسته بندی شده را به ترتیب کود داروخانوه در
سبدهای مخصوص قرار داده و مشخصات ماه عملكردی و سال مالی را به همراه کد داروخانه ها (از کود ....توا کود )....بور روی
سبد درج نماید.
تذکر مهم :پس از این مرحله هیچ کدام از کارشناسان رسیدگی نمی توانند تغییراتی را در اسناد مراکز طورف قورارداد اعموال
نمایند .مسئولیت حسن انجام این مرحله بعهده مسئول واحد رسیدگی یا معاونت سرپائی است.

) ممیزي ،حسابداري و پرداخت
ممیزی اسناد :ممیز پس از دریافت اسناد رسیدگی شده ،نسخ را به دو صورت دستی و مكانیزه صحت سنجی می کند.
در کنترل سند به روش دستی موارد زیر را ممیز بررسی خواهد نمود:
کنترل تعداد و مبلغ کسورات ،کنترل مبالغ در تمامی پرینتها ،کنترل کد داروخانه در صوورت صوحت ،در کوامپیوتر عملیوات
ثبت انجام و جهت اجرای عملیات پرداخت به حسابدار تحویل داده می شود .در صورتی کوه مغوایرتی بوین نتوایج مقوومی و
ممیزی وجود داشته باشد ،ممیز موظف است ضمن عودت اسناد به مقوم جهت تصیح ،گزارش مربوطوه را بوه مسوئول واحود
رسیدگی ارائه نماید.
حسابداران واحد مالی پس از دریافت اسناد ،اقدام به صدور لیست سند از اسناد تائید شده می نمایند و پس از کنتورل جهوت
امضاء به افراد مربوطه ل یست ارائه می شود و در نهایت جهت تائید نهایی تحویل مسئول اموور موالی و ریاسوت دفتور بعنووان
کنترل کننده نهائی میگردد.
در صورتی که ریاست دفتر پس از کنترل لیست سند اجازه پرداخت را بدهد ،مسئول امور مالی اقدام به صودور لیسوت بانوک
نموده ،سپس توسط حسابدار مالی شماره حسابهای داروخانه های طرف قرارداد کنترل می گردد پوس از آن توسوط مسوئول
امور مالی ،لیست بانک بهمراه برگه دستور پرداخت و چک پرفراژ شده که قبالً به امضاء افراد ذیربط رسیده اسوت ،تحویول
ریاست دفتر جهت امضاء می گردد.
پس از امضاء ریاست دفتر ،مراحل ثبت و شماره و ارسال لیست بانک به بانک رفاه جهت واریز بوه حسوابهای داروخانوه هوای
طرف قرارداد انجام میگیرد.
تبصره  :1در صورتی که رئیس دفتر ابهامی در خصوص عملكرد هر یک از داروخانه های طرف قورارداد داشوته باشود بایود از
امضاء لیست سند خودداری نموده و پس از اطمینان از صحت مندرجات و یا تغییر لیست نسبت به امضاء آن اقدام نماید.
تبصره  :2وظیفه کنترل صحت شماره حساب داروخانه های طرف قرارداد ،به عهده حسابدار امور مالی بوده و باطبع هرگونوه
اشكال در حسابهای مراکز طرف قرارداد بهعده مسئول امور مالی و حسابدار مالی می باشد.
تبصره  :3اگر موجودی حساب دفتر کمتر از مجموع مبلغ لیست سند می باشد و یا به هر دلیول دفتور نموی توانود تموامی
مبلغ صورتحسابها را پرداخت نماید اولویت پرداخت به ترتیب تاریخ پذیرش اسناد خواهد بود.
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آشنایی با قانون مالیات های مستقیم

169

پیشگفتار

آگاهی از قوانین و مقررات برای عموم شهروندان و مأموران مجری قوانین از اهمیت زیادی برخوردار میباشد .آشنایی
شهروندان ،موجب اطالع از حقوق و تكالیف قانونی خود گردیده و امكان برخورداری از مزایای قانونی و سایر تسهیالت قانونی
برای آنان فراهم میگردد و از طرفی دیگر باعث کاهش هزینهها از قبیل جریمههای مالی و مجازاتهای کیفری خواهد بود.
همچنین آگاهی مأموران مجری قانون ،از مقررات مربوطه موجب افزایش رضایتمندی مردم ،کاهش فرایندهای اجرایی و به
تبع آن کاهش هزینههای اداری میباشد.
قوانین مالیاتی از جمله مهمترین قوانین بخش حقوق عمومی در هر کشوری بوده و به دلیل دامنه وسیع اجرایی و تعداد زیاد
مشمولین این مقررات ،الزم است مؤدیان مالیاتی و مأموران مجری قوانین اطالع کامل ،صحیح و به موقع از قوانین مصوب را
داشته باشند.
مجموعة حاضر با هدف اطالع رسانی قوانین مالیاتی با آخرین اصالحات آن و تجمیع کلیة قوانین جاری به منظور دسترسی
آسان کلیه کاربران تهیه گردیده است و مشتمل بر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  1366با اصالحات بعدی و احكام
مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کش ور و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت ( )2و قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال  1399کل کشور و سایر قوانین دارای احكام مالیاتی
میباشد.
آخرین اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ  31/9/1399به تصویب نهایی مجلس شورای اسالمی رسیده است و
نظر به اهمیت اصالحیه اخیر ،متون اصالحی بهمنظور مشخص شدن به صورت «پر رن » نگارش یافته است و در تألیف
مجموعه نهایت سعی و کوشش به عمل آمده که از اشتباهات رایج اجتناب گردد .لكن از خوانندگان محترم استدعا میگردد
که در صورت مشاهده هرگونه اشتباه و سایر کم و کاستی در مجموعه ،موارد را به ناشر محترم یا گردآورندگان اطالع دهند.
* اشخاص مشمول مالیات

 ماده 1اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات میباشند:
 -1کلیة مالكین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا امالک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.
 -2هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید.
 -3هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران تحصیل میکند.
 -9هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید.
 -6هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل مینماید و همچنین نسبت به
درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی و یا واگذاری فیلمهای
سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها میگردد) از ایران تحصیل میکند.

 مادة 2اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند:
 -1وزارتخانهها و مؤسسات دولتی؛
 -2دستگاههایی که بودجة آنها وسیلة دولت تأمین میشود.
 -3شهرداریها
 -9بنیا دها و نهادهای انقالب اسالمی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (الحاقی
)1399
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تبصرة  -1شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسههای مذکور در بندهای فوق باشد ،سهم
درآمد یا سود آنها مشمول حكم این ماده نخواهد بود .حكم این تبصره مانع استفادة شرکتهای مزبور از معافیتهای مقرر در
این قانون ،حسب مورد ،نیست.
تبصرة  -2درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی ،معدنی ،تجاری ،خدماتی و سایر
فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده ،که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشود ،در هر مورد بهطور
جداگانه به نرخ مذکور در مادة ( )106این قانون مشمول مالیات خواهد بود.
مسئوالن ادارة امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مكلف به انجام دادن تكالیف مربوط طبق مقررات این
قانون خواهند بود ،در غیر اینصورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
* مالیات بر درآمد

 مالیات بردرآمد حقوق
مادة 12
درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال
در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته بطور نقد یا غیرنقد تحصیل میکند مشمول مالیات بردرآمد حقوق است.
تبصره  -درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (از طرف دولت جمهوری اسالمی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از
منابع ایرانی عاید شخص میشود مشمول مالیات بردرآمد حقوق میباشد.
مادة 13
درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد ،یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و
یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون.
تبصره  -درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق بشرح زیر تقویم و محاسبه میشود:
الف -مسكن با اثاثیه معادل  26درصد و بدون اثاثیه  20درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (باستثنای مزایای نقدی معاف
موضوع ماده  91این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.
ب -اتومبیل اختصاصی با راننده معادل  10درصد و بدون راننده معادل  6درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (باستثنای
مزایای نقدی معاف موضوع مادة  91این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.
ج -سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کنندة حقوق.
مادة ( 14اصالحی )1394/4/31
میزان معافیت مالیات بر درآمد ساالنه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع ،هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص
میشود.
مادة ( 12اصالحی )1394/4/31
نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده ( )29این قانون و تا هفت برابر آن
مشمول مالیات ساالنه ده درصد ( )10%و نسبت به مازاد آن ( )20%است.
مادة ( 13اصالحی )1394/4/31
پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مكلفاند مالیات متعلق را طبق مقررات مادة ( )26این قانون
محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به ادارة
امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند.
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تبصره  -پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا
بیمه نمیباشند ،با عنوان حقالمشاوره ،حق حضور در جلسات ،حقالتدریس ،حقالتحقیق و حق پژوهش پرداخت میکنند،
بدون رعایت معافیت موضوع ماده ( )29این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد ( )10%میباشد .کارفرمایان
موظفند در موقع پرداخت یا تخصیص ،مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده ( )26این قانون با اعالم
م شخصات دریافت کنندگان مطابق فرم نمونه اعالم شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت
کنند و در صورت تخلف ،مسؤول پرداخت مالیات و جرایم متعلق خواهند بود.
مادة 17
اضافه پرداختی بابت مالیات بردرآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط براینكه بعد از انقضای تیرماه
سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از ادارة امور مالیاتی محل سكونت مورد مطالبه قرار گیرد.
ادارة امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست ،رسیدگیهای الزم را معمول و در صورت احراز
اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن ادارة امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولیهای
جاری اقدام کند .در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور
منظور و مازاد مسترد خواهد شد.
مادة 11
در مواردی ک ه از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت کنندگان حقوق
مكلفاند تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به ادارة امور مالیاتی محل سكونت
خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامة مالی اتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به ادارة امور مالیاتی مزبور تسلیم
نمایند.
مادة 19
صدور پروانة خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه ،بهاستثنای کسانی که طبق مقررات این
قانون از پرداخت مالیات معاف میباشند ،موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی
ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.
مادة ( 92اصالحی )1394/4/31
در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق ،مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت
نمایند ،ادارة امور مالیاتی ذی صالح ،مكلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت
کنندگان حقوق که در حكم مؤدی میباشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در مادة ( )165این قانون مطالبه
کند .حكم این ماده نسبت به مشموالن مادة ( )22این قانون نیز جاری خواهد بود.
مادة ( 91اصالحی )1394/4/31
درآمدهای حقوق بشرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:
 -1رؤسا و اعضای مأموریتهای سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأتهای نمایندگی فوق العادة دول
خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود بشرط معاملة متقابل و همچنین رؤسا و اعضای
هیأت های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان
و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسالمی ایران نباشند.
 -2رؤسا و اعضای مأموریتهای کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی
نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود بشرط معاملة متقابل.
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 -3کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسالمی ایران از محل کمکهای بالعوض فنی و اقتصادی و
علمی و فرهنگی دول خارجی و یا مؤسسات بین المللی به ایران اعزام میشوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول
متبوع یا مؤسسات بین المللی مذکور.
 -9کارمندان محلی سفارتخانهها و کنسولگریها و نمایندگی های دولت جمهوری اسالمی ایران در خارج نسبت به
درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسالمی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران
نباشند بشرط معاملة متقابل.
 -6حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری
پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.
 -6هزینة سفر و فوق العادة مسافرت مربوط به شغل.
 -5حذف شد(.اصالحیه )1320/11/25
 -2مسكن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفادة کارگران و خانههای ارزان قیمت سازمانی در خارج از
محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار میگیرد.
 -9وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.
 -10عیدی ساالنه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده ( )29این قانون.
 -11خانه های سازمانی که با اجازة قانونی یا به موجب آیین نامههای خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده
میشود.
 -12وجوهی که کارفرما بابت هزینة معالجة کارک نان خود یا افراد تحت تكفل آنها مستقیماً به وسیلة حقوق بگیر
به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.
 -13مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع مادة ( )29این قانون.
 -19درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهو ری اسالمی ایران اعم از نظامی و انتظامی ،مشموالن قانون
استخدامی وزارت اطالعات و جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی وآزادگان.
مادة ( 92اصالحی )1394/4/31
پنجاه درصد ( )60%مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور بخشوده میشود.
تبصره -حذف شده است.
فصل چهارم -مالیات بردرآمد مشاغل
مادة 93
درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در
ایران تحصیل کند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میباشد.
تبصره  -درآمد شرکتهای مدنی(اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیتهای مضاربه در صورتی که
عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل میباشد.
مادة 94
درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کاال و خدمات به اضافة سایر درآمدهای آنان که
مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینهها و استهالکات مربوط طبق مقررات فصل هزینههای قابل قبول
و استهالکات.
مادة ( 92اصالحی )1394/4/31
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صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفاند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از
جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم میگردد برای تشخیص
درآمد مشمولمالیات ،نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.
آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر ،اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مكانیزه) و دستی و نمونه
اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و
تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط ،حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون توسط
سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
مادة  93حذف شد( .اصالحی )1394/4/31
مادة ( 97اصالحی )1394/4/31
درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مكلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشند به استناد اظهارنامه
مالیاتی مؤدی که با رعایت مقرارت مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد ،خواهد بود .سازمان امور
مالیاتی کشور میتواند اظهارنامههای مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و
شاخصهای تعیین شده و یا بهطور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند ،سازمان امور مالیاتی کشور
نسبت به تهیه اظهارنامه مال یاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطالعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و
مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام میکند .در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از
تاریخ ابالغ برگ تشخیص مالیات ،نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق ب ا مقررات مربوط اقدام کند ،اعتراض مؤدی طبق
مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد .این حكم مانع از تعلق جریمهها و اعمال مجازاتهای عدم تسلیم اظهارنامه
مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.
حكم موضوع تبصره ماده ( )239این قانون در اجرای این ماده جاری است.
تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از ابالغ این قانون ،بانک اطالعات مربوط به
نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید .در طی این مدت ،در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی
به صورت کامل به اجراء درنیامده است ،مواد ( )169( ،)163( ،)162( ،)92( ،)95و ( )251قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
سال 1320مجری خواهد بود.
مادة  -91حذف مشروط شد( .اصالحی )1394/4/31
مادة 99
قراردادهای پیمانكاری موضوع مادة ( )56قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه  1396و اصالحیههای بعدی آن که
پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهاردرصد
مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوقالذکر خواهند بود.
تبصره  -قراردادهای پیمانكاری موضوع مادة ( )56قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه  1396و اصالحیههای بعدی
که پیشنهاد آنها از تاریخ  3/12/1366لغایت  29/12/1365تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات
این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بردرآمد عملكرد منتهی به سال  1365تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور
خواهند بود.
مادة ( 122اصالحی )1394/4/31
مؤدیان موضوع این فصل مكلفاند اظهارنامة مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد
شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم تا آخر
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خردادماه سال بعد به ادارة امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در مادة ( )131این قانون
پرداخت نمایند.
تبصره  -سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کاال و خدمات ساالنه
آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ( )29این قانون باشد از انجام بخشی از تكالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک
موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را بهصورت مقطوع تعیین و وصول نماید .در
مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و
وصول میشود.
حكم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.
مادة 121
درآمد ساالنه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامة مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر
تسلیم کردهاند تا میزان معافیت موضوع مادة ( )29این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخهای مذکور در مادة
( )131این قانون مشمول مالیات خواهد بود .شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملكرد سال
 1322به بعد جاری است.
تبصره  -1در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت
به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی ماندة سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود .شرکایی که با هم رابطة
زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حكم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا میگردد .در صورت فوت
احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و
این معافیت بهطور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.
تبصره  -2در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد ،مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر
فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده ( )131این قانون میشود (الحاقی مصوب
.)31/9/1399
مادة 122
در مضاربه ،عامل (مضارب) مكلف است در موقع تسلیم اظهارنامه عالوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب
سرمایه را بدون رعایت معافیت مادة ( )101این قانون کسر و به عنوان مالیات علیالحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی
واریز و رسید آن را به ادارة امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.
تبصره  -د ر صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تكلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.
مادة 123
وکالء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مكلفاند در وکالتنامههای خود رقم حق الوکالهها را قید
نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبرالصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر
حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
الف -در دعاوی و اموری که خواستة آنها مالی است پنج درصد حق الوکالة مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب -در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً الزم نیست و همچنین در دعاوی
کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکالة مقرر در آئین نامة حق الوکاله برای
هر مرحله.
ج -در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حكم بند (الف) این ماده .
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د -در مورد دعاوی و اختالفات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق
الوکالة آنها تعرفة خاصی مقرر نشده است از قبیل اختالفات مالیاتی و عوارض توسعة معابر شهرداری و نظایر آنها
میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی بشرح زیر:
تا ده میلیون ( )000/000/10ریال ما به االختالف ،پنج درصد؛ تا سی میلیون ( )000/000/30ریال ما به االختالف،
چهاردرصد نسبت به مازاد ده میلیون ( )000/000/10ریال ،از سی میلیون ( )000/000/30ریال ما به االختالف به باال سه
به
نسبت
درصد
مازاد سی میلیون ریال ( )000/000/30منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام مینمایند(ولو اینكه وکیل دادگستری نباشند) نیز
جاری است ،جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر– مادر -برادر -خواهر -پسر -دختر -نواده و همسر مؤدی.
تبصرة  -1در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در
هیچیک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانهها و مؤسسات
دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه
نمیباشند.
تبصرة  -2وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها
مكلفاند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکال پرداخت می کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علیالحساب مالیاتی وکیل تا
پایان ماه بعدبه ادارة امور مالیاتی محل پرداخت نمایند (اصالحی .)1399/9/31
تبصرة  -3در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مكلف به ابطال تمبر روی
وکالتنامه مربوط نخواهد بود.
تبصرة  -9در مواردی که دادگاه ها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی
وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مكلفاند میزان مورد حكم قطعی را به ادارة امور مالیاتی
مربوط اطالع دهند تا ما بهالتفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.
مادة  124حذف شد (اصالحی )1394/4/31
 مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی
مادة 122
جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از
ایران تحصیل میشود ،پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق
مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد ،مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد ( )26%خواهند بود.
تبصرة  -1د ر مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشدهاند ،در صورتی که دارای
فعالیت انتفاعی باشند ،از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول
میشود.
تبصرة  -2اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشموالن تبصرة ( )6مادة ( )109و مادة
( )113این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیتهایی که مستقیماً یا به
وسیله نمایندگی از قبیل شعبه ،نماینده ،کارگزار و امثال آن در ایران انجام میدهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق
خود ،انتقال دانش فنی ،دادن تعلیمات ،کمکهای فنی یا واگذاری فیلمهای سینمایی از ایران تحصیل میکنند به نرخ مذکور
در این ماده مشمول مالیات خواهند بود .نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر
عنوان به حساب خود تحصیل میکنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات میباشند.
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تبصرة  -3در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی ،مالیاتهایی که قبالً پرداخت شده
است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.
تبصرة  -9اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهامالشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر مشمول
مالیات دیگری نخواهند بود.
تبصرة  -6در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد
مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد ،مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.
تبصره  -6درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیههای تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول
بیست و پنج درصد ( )26%تخفیف از نرخ موضوع این ماده میباشد.
تبصره  -5به ازای هر ده درصد ( )10%افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابزاری
مشمول مالیات سال گذشته آنها ،یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود .شرط
برخورداری از این تخفیف تس ویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعالم شده
از سوی سازمان امور مالیاتی است (الحاقی مصوب .)1399/9/31
مادة ( 123اصالحی )1394/4/31
درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (بهاستثنای ،درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوة دیگری برای
تشخیص آن مقرر شده است) بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد ( )99و ( )96و ( )95این قانون و تبصره آن
تعیین میشود.
مادة ( 127اصالحی )1394/4/31
درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران
تحصیل مینمایند به شرح زیر تعیین میشود.
بابت تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات ،نقشهبرداری ،نقشه کشی ،نظارت و محاسبات فنی ،دادن تعلیمات و کمکهای فنی،
انتقال دانش فنی ،سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق ،همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به عنوان بها یا
حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل میکند به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون
نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به
مأخذ
ده درصد ( )10%تا چهل درصد( )90%مجموع وجوهی میباشد که ظرف مدت یکسال مالیاتی عاید آنها میشود.آییننامه
اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت ،ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزماالجراء
شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد .پرداختکنندگان وجوه مذکور در
این ماده مكلفند در هر پرداخت ،مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کردهاند کسر و تا
پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند ،در غیر این صورت پرداختکنندگان مذکور و دریافت کنندگان متضامناً
مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمههای متعلق آن خواهند بود.
تبصره  -1در مورد عملیات پیمانكاری ،آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات میرسد مشروط بر
آنكه در قرارداد یا اصالحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات بهطور جدا از سایر اقالم قرارداد درج شده باشد ،در
مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کاال و حقوق ورودی
و سایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره  -2در مواردی که پیمانكاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانكاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان
پیمانكاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط
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پیمانكار دست دوم خریداری میشود و با رعایت قسمت اخیر تبصره ( )1این ماده از پیمانكار دست اول دریافت میگردد ،از
پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.
تبصره  -3شعب و نمایندگیهای شرکتها و بانک های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر
بازاریابی و جمع آوری اطالعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر
وجوهی دریافت میکنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.
تبصره  -9درآمد حاصل از بهرهبرداری سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی مزبور به وسیلة نمایندگی از قبیل
شعبه ،نماینده ،کارگزار و امثال آنها در ایران انجام میدهند مشمول مقررات ماده ( )106این قانون خواهد بود (الحاقی
مصوب .)31/9/1399
مادة 121
اندوختههایی که مالیات آن تا تاریخ الزم االجرا شدن این اصالحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول
مالیات نخواهد بود ،لیكن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوختة اضافه شده به
حساب سرمایه ،به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه میشود .این حكم شامل اندوختههای
سود ناشی از فعالیت های معاف مؤسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع مادة ( )132قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
 3/12/1366و اصالحیههای بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصالحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود.
اندوختههایی که مالیات آن تا تاریخ الزم االجرا شدن این اصالحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و
زیان یا سرمایه یا انحالل مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.
مادة 129
درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمة ایرانی عبارت است از:
 -1ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.
 -2حق بیمه دریافتی در معامالت بیمة مستقیم پس از کسر برگشتیها و تخفیفها.
 -3حق بیمة بیمههایی اتكایی وصولی پس از کسر برگشتیها.
 -9کارمزد و مشارکت در سود معامالت بیمههای اتكایی واگذاری.
 -6بهره سپردههای بیمة بیمهگر اتكایی نزد بیمهگر واگذارکننده.
 -6سهم بیمه گران اتكایی بابت خسارت پرداختی بیمههای غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمههای
زندگی.
 -5سایر درآمدها.
پس از کسر:
 -1هزینه تمبر قراردادهای بیمه.
 -2هزینههای پزشكی بیمههای زندگی.
 -3کارمزدهای پرداختی از بابت معامالت بیمة مستقیم.
 -9حق بیمههای اتكایی واگذاری.
 -6سهم صندوق تأمین خسارت های بدنی از حق بیمة اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیة موتوری زمینی
در مقابل شخص ثالث.
 -6مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمة زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمههای
غیرزندگی.
 -5سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع.
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 -2کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معامالت بیمههای اتكایی قبولی.
 -9بهرة متعلق به سپردههای بیمههای اتكایی واگذاری.
 -10ذخائر فنی در آخر سال مالی.
 -11سایر هزینهها و استهالکات قابل قبول.
تبصرة  -1انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (اندوختههای فنی موضوع مادة  61قانون تأسیس بیمة مرکزی ایران و بیمه گری)
برای هر یک از رشتههای بیمه و میزان و طرز محاسبة آنها به موجب آیین نامهای خواهد بود که از طرف بیمة مرکزی
ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.
تبصرة  -2انواع ذخایر فنی بیمة مرکزی ایران برای هر یک از رشتههای بیمه و میزان و طرز محاسبة آنها از طرف مجمع
عمومی بیمة مرکزی ایران تعیین خواهد شد.
تبصرة  -3در معامالت بیمة مستقیم ،حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمهگذاران در منافع و نحوة
احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود .کلیة اقالم مزبور به استثنای کارمزد باید در
قرارداد بیمه ذکر شده باشد.
تبصرة  -9اقالم مربوط به معامالت بیمه های اتكایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافقهای
مؤسسات بیمة ذیربط خواهد بود.
تبصرة  -6مؤسسات بیمة خارجی که با قبول بیمة اتكایی از مؤسسات بیمة ایرانی تحصیل درآمد مینمایند مشمول مالیاتی
به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران میباشند .در صورتی که مؤسسات بیمة ایرانی در
کشور متبوع مؤسسه بیمه گر اتكایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معامالت اتكایی معاف باشند ،مؤسسه
مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد .مؤسسات بیمه ایرانی مكلفاند در موقع تخصیص حق بیمه بنام
بیمهگر اتكایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره ،دو درصد ( )2%آن را بعنوان مالیات بیمهگر اتكائی کسر نمایند .و
وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی تا پایان ماه بعد به ضمیمة صورتی حاوی مشخصات بیمهگر اتكایی و حق بیمة متعلق به
ادارة امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند( .اصالحی .)31/9/1399
مادة 112
اشخاص حقوقی مكلفاند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متكی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا
چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهمالشرکه یا تعداد سهام و
نشانی هر یک از آنها را به ادارة امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را
پرداخت نمایند .پس از تسلیم اولین فهرست مزبور ،تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود .محل تسلیم
اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی
نمیباشند تهران است.
حكم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.
تبصره  -اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوة دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است
مكلف به تسلیم اظهارنامة مالیاتی جداگانه که در فصلهای مربوط پیشبینی شده است نیستند.
مادة 111
شرکت هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت ،در هم ادغام یا ترکیب میشوند از لحاظ
مالیاتی مشمول مقررات زیر میباشند:
الف -تأسیس شرکت جدید با افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایههای ثبت شده شرکتهای
ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع مادة ( )92این قانون معاف است.
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ب -انتقال داراییهای شرکت های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش
دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.
ج -عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دورة انحالل موضوع
بخش مالیات بردرآمد این قانون نخواهد بود.
د -استهالک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب
ادامه یابد.
ه -هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب ،درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکتهای ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد
طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
و -کلیه تعهدات و تكالیف مالیاتی شرکت های ادغام یا ترکیب شده به عهدة شرکت جدید یا موجود حسب مورد
میباشد.
ز -آیین نامه اجرایی این ماده حداکر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصالحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای
امور اقتصادی و دارایی و صنعت ،معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
مادة 112
حكم مادة ( )99و تبصرة آن در مورد عملیات پیمانكاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.
مادة 113
مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمائی خارجی بابت کرایة مسافر و حمل کاال و امثال آنها از ایران بطور مقطوع عبارت از
پنج درصد ( )6%کلیة وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از اینكه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه
دریافت شود.
نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظف اند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به ادارة امور مالیاتی
محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند مؤسسات مذکور از بابت اینگونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان
مالیات بردرآمد نخواهند بود .هرگاه شعب یا نمایندگیهای مذکور صورتهای مقرر را به موقع تسلیم نكنند یا صورت ارسالی
آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محموالت علیالرأس تشخیص خواهد شد.
تبصره  -در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمائی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از  6%کرایة
دریافتی باشد با اعالم سازمان ذیربط ایرانی ،وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکتهای کشتیرانی و
هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.
مادة 114
آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظفاند قبل از تاریخ تشكیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صالحیت دار که
برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحالل شخص حقوقی دعوت شده است ،اظهارنامهای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص
حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونهای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میگردد تنظیم و به ادارة امور
مالیاتی مربوط تسلیم نمایند .اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق
اساسنامه شخص حقوقی باشد برای ادارة امور مالیاتی معتبر خواهد بود.
مادة ( 112اصالحی )1394/4/31
مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای
بدهیها و سرمایه پرداخت شده و اندوختهها و مانده سودهایی که مالیات آن قبالً پرداخت گردیده است.
تبصرة  -1ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبالً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیة بر اساس بهای
روز انحالل تعیین میشود.
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تبصرة  -2چنانچه در بین داراییهای شخص حقوقی که منحل میشود ،دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم این
قانون و سهام یا سهمالشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد و این دارایی یا داراییها حسب مورد درهنگام
نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده ( )69و تبصره ( )1ماده ( )193و ماده ( 193مكرر) این قانون باشند ،در تعیین
مأخذ محاسبة مالیات آخرین دورة عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا داراییهای مذکور جزو اقالم
داراییهای شخص حقوقی منحل شده منظور نمی گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهیها کسر
میگردد .مالیات متعلق به دارایی یا داراییهای مزبور حسب مورد بر اساس مقررات مادة ( )69و تبصره  1مادة ( )193و ماده
( 193مكرر)این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار میگیرد.
تبصره  -3آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که بر اساس مقررات فوق در تاریخ انحالل مشمول مالیات مقطوع
موضوع مادة ( )69و تبصره ( )1ماده ( )193و ماده ( 193مكرر) این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحالل
مشمول مالیات نخواهند بود.
مادة 113
مدیران تصفیه مكلفاند ظرف شش ماه از تاریخ انحالل (تاریخ ثبت انحالل شخص حقوقی در ادارة ثبت شرکتها) اظهارنامة
مالیاتی مربوط به آخرین دورة عملیات شخص حقوقی را بر اساس مادة ( )116این قانون تنظیم و به ادارة امور مالیاتی
مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
تبصره  -مالیات آخرین دورة عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند با رعایت تبصرة ( )2مادة ( )116این قانون به نرخ
مذکور در مادة ( )106این قانون محاسبه میگردد.
مادة 117
ادارة امور مالیاتی مكلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامة مربوط به آخرین دورة عملیات اشخاص حقوقی خارج از
نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یكسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه،
مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابالغ نماید و گرنه مالیات متعلق به اظهارنامة تسلیمی بوسیلة مدیران
تصفیه قطعی تلقی میگردد .در صورتی که بعداً معلوم گردد اقالمی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است
نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصرة مادة ( )112این قانون ،مالیات مطالبه خواهد شد.
مادة 111
تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات
مجاز نیست.
تبصره  -آخ رین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع مادة ( )119این قانون یا تسلیم اظهارنامه
خالف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع مادة ( )116این قانون و این ماده و ضامن یا ضامنهای
شخص حقوقی و شرکای ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم
گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به
شخص حقوقی خواهد بود بشرط آنكه ظرف مهلت مقرر در مادة ( )165این قانون از تاریخ درج آگهی انحالل در روزنامه
رسمی کشور مطالبه شده باشد.
 مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف
مادة  -129حذف شد( .مصوب )1320/11/25
مادة ( -132اصالحی )1399/9/31
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بدهیهای گذشته موضوع مواد ( )3تا ( )16و تبصرة ( )3مادة ( ،)69مادة ( )129قانون مالیات مستقیم مصوب  3/12/1366و
اصالحیههای بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
تبصره  -وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند بدهی مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد
قبل از سال  1321باشد را تا سقف ده میلیون ()000/000/10ریال برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند کالً یا جزاً
مورد بخشودگی قرار دهد.
مادة (131اصالحی )1394/4/31
نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد بشرح زیر
است:
 -1تا میزان پانصد میلیون ( )60030003000ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ پانزده درصد()16%
 -2نسبت به مازاد پانصد میلیون ( )60030003000ریال تا میزان یک میلیارد ( )100030003000ریال درآمد
مشمول مالیات ساالنه به نرخ بیست درصد()20%
 -3نسبت به مازاد یک میلیارد ( )100030003000ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ بیست و پنج
درصد()26%
تبصره  -1به ازای هر ده درصد ( )10%افزایش درآمد ابزاری مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابزاری
مشمول مالیات سال گذشته آنها ،یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود .شرط
برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعالم شده از سوی
سازمان امور مالیاتی است.
* در مقررات مختلفه

فصل اول :معافیتها
مادة 132
درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ
اجرای این ماده از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود
و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستانها ،هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف
مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر میشود از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت به
مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد.
الف -منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مكلف به تسلیم اظهارنامه ،دفاتر قانونی ،اسناد و مدارک
حسابداری حسب مورد ،برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی
کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مكلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان ،بر اساس مستندات،
مدارک و اظهانامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان ،مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه میشود.
ب -مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی
کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت ،هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد
( )60%افزایش دهند ،به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه میشود .تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش
اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه
تأمین اجتماعی کارکنان محقق میشود .در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق
مالیاتی این بند استفاده کرده باشند ،مالیات متعلق در سال کاهش ،مطالبه و وصول میشود .افرادی که بازنشسته ،بازخرید و
مستعفی میشوند کاهش محسوب نمیگردد.
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پ -دوره بر خورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای
صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق
کمتر توسعه یافته ،به مدت سه سال افزایش مییابد.
ت -شرط برخ ورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور
تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است .اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان
طبق نمونهای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه میشود.
ث -به منظور تشویق و افزایش سرمایهگذاری های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده عالوه بر دوره حمایت از طریق
مالیات با نرخ صفر حسب مورد ،سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت
قرار میگیرد:
 -1در مناطق کمتر توسعه یافته:
مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات
واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد ،با نرخ صفر محاسبه میشود و بعد از آن ،مالیات متعلقه با نرخهای مقرر
در ماده ( )106این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود.
 -2در سایر مناطق:
پنجاه درصد ( )60%مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد ()60%
باقی مانده با نرخهای مقرر در ماده ( )106قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود .این حكم تا
زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد ،معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود ،ادامه مییابد و بعد از آن ،صددرصد
( )100%مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده ( )106این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی ،از مشوق مالیاتی جزءهای ( )1و ( )2این بند برخوردار میباشند.
اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصالحیه تأسیس شدهاند ،در صورت سرمایهگذاری مجدد از
مشوق این ماده میتوانند استفاده کنند.
هرگونه سرمایهگذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی ربط به منظور تأسیس ،توسعه ،بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای
ایجاد داراییهای ثابت به استثنای زمین هزینه میشود ،مشمول حكم این بند است.
ج -استثنای زمین مذکور در انتهای بند (ث) در مورد سرمایهگذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل،
بیمارستانها ،هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین شده در مجوزهای قانونی صادر شده از مراجع
ذیصالح ،جاری نمیباشد.
چ -در صورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه
استفاده کرده باشند ،مالیات متعلق و جریمههای آن مطالبه و وصول میشود.
ح -در صورتی که سرمایهگذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایهگذاران خارجی با مجوز سازمان
سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد ( )6%مشارکت سرمایهگذاری خارجی
به میزان ده درصد ( )10%به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد ( )60%اضافه
میشود.
خ -شرکت های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصوالت با نشان معتبر
اقدام کنند در صورتی که حداقل بیست درصد ( )20%ا ز محصوالت تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همكاری با
واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حكم این ماده بوده و در صورت اتمام
دوره مذکور ،از پنجاه درصد ( )60%تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصوالت تولیدی در
مدت مذکور در این ماده برخوردار میباشند.
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د -نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یكصدوبیست
کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای
بیش از سیصدهزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسكن نمیشود.
واحدهای تولیدی فناوری اطالعات با تأیید وزارتخانههای ذی ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در هر حال از
امتیاز این ماده برخوردار میباشند .همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و
شهرکهای صنعتی بهاستثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یكصدوبیست کیلومتری مرکز استان
تهران با نرخ صفر محاسبه میشود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار میباشند.
درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار
میگیرند ،مالک تعیین محدوده به موجب آییننامه ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک
وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت و امور اقتصادی و داریی ،سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان حفاظت
محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ذ -فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان ،شهرستان ،بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه
پنجساله،توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ
بیكاری و سرمایهگذاری در تولید تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد و تا ابالغ فهرست جدید ،فهرست برنامه
قبلی معتبر میباشد .تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذیربط ،مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمتر
توسعه یافته است.
ر -کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این ماده پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط اخذ کرده
باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ الزماالجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاهدرصد ( )60%مالیات بر درآمد ابرازی معاف
میباشند .حكم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.
ز -صددرصد ( )100%درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط که از محل جذب
گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان ،عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات میباشد.
ژ -مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان شده میباشد .این حكم در مورد
کلیه احكام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.
س -معادل هزینههای تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خ صوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه
بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز
قطعی از وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی که در چهارچوب نقشه جامع علمی
کشور انجام می شود ،مشروط بر اینكه گزارش پیشرفت ساالنه آن به تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی
مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد ()6300030003000
ریال نباشد ،حداکثر به میزان ده درصد ( )10%مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده میشود .معادل مبلغ منظور
شده به حساب مالیات اشخاص مذکور ،به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی ،صنعت ،معدن و
تجارت ،علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی میرسد.
تبصره  -1کلیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال
 1396اجراء میشود.
تبصره  -2آییننامه اجرا یی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ قانون توسط
وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت ،معدن و تجارت با همكاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به
تصویب هیأت وزیران میرسد.
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مادة  131مکرر ( -الحاقی از قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر مصوب )1394/2/1
اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه و طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی
فراهم نمایند ،معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف
میشوند و برای پرداخت کننده سود ،معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
تبصره  -1استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمیتواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند .در
صورت کاهش آورده نقدی ،به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده ،مالیات سال خروج آورده نقدی،اضافه میشود.
تبصره  -2تشخیص تحقق به کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه و طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی
حوزه مربوط است.
مادة  143مکرر
از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای
مجوز ،مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ( )6/0%ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت
وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه
نخواهد شد.
کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس مكلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به
حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال ،رسید آن را به همراه
فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.
تبصره  -1تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری درچهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری در
اوراق بهادار موضوع بند ( )29مادة ( )1قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب  1329و درآمدهای حاصل از
نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و
مالیات برارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  2/3/1325معاف میباشد و از بابت نقل و انتقال آنها و
صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
تبصره  -2سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره( )1این ماده به استثنا سود سهام و سهمالشرکه
شرکتها و سود گواهیهای سرمایهگذاری صندوقها ،مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء
هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب میشود.
تبصره  -3در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته در بورس یا بازار خارج از
بورس ،سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد ،از این بابت هیچ گونه مالیاتی در
ایران دریافت نخواهد شد.
تبصره  -9صندوق سرمایهگذای مجاز به هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان
نمیباشد.
تبصره  -6نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس
از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد ( )6/0%این ماده ،معاف است( .الحاقی از ماده  33قانون رفع موانع تولید ،مصوب
)1399/2/1
مادة 143
کلیه معافیتهای مدت دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء
مدت به قوت خود باقی است.
تبصره -مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصالحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.
مادة  196مكرر (الحاقی )1399
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معافیتهای مذکور در مواد (« )139( ،)139( ،)133به استثنای بندهای (الف)( ،ب) و (ز) آن» )193( ،)192( ،و تبصره ()1
ذیل ماده ( 193مكرر) به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور میشود.
تبصره  -1ارائه اظهارنامه مالیاتی ،دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ( )96این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان
امور مالیاتی کشور اعالم مینماید بهجز مورد بند (ح) ماده ( )139این قانون که مطابق ماده  26قانون الحاق برخی مواد به
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )2مصوب  9/12/1393عمل میشود .شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه
معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه ،دفاتر و یا اسناد و
مدارک مذکور ،مؤدی مطابق احكام و ضوابط این قانون مشمول مالیات ،جریمه و مجازات مقرر در این قانون میشود .حكم
این تبصره در خصوص مشموالن مواد ( )199و ( )196و بندهای (الف)( ،ب) و (ز) ماده ( )139این قانون جاری نمیباشد.
اجرای حكم این تبصره در خصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده ( )21این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد
ظرفیتهای اجرایی ،اداری و حسب اعالم سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.
تبصره  -2معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی -خرجی که همه ساله در
بودجه سنواتی پیشبینی می شود به حساب اشخاص مذکور منظور میشود .اعتبارات موضوع این تبصره تخصیصیافته تلقی
می شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال
باشد مبلغ اعتبار جمعی -خرجی یادشده و متقابالً منابع مربوط ،با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ،تصویب هیأت
وزیران و تصویب مجلس شورای اسالمی قابل افزایش است.

فصل دوم -هزینههاي قابل قبول و استهالک
مادة ( 147اصالحی )1394/4/31
هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است
از هزینههایی که در حدود متعارف متكی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دورة مالی مربوط
با رعایت حد نصابهای مقرر باشد .در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این
قانون بوده ولی پردا خت آن به موجب قانون و یا مصوبة هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره  -1از لحاظ مقررات این فصل ،کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده ( )96این قانون که
مكلف به نگهداری دفاتر میباشند ،در حكم مؤسسه محسوب میشوند .همچنین هزینههای قابل قبول مالیاتی در مورد سایر
صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
تبصره  -2هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر
بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود ،به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی شناخته نمیشوند.
تبصره  -3پذیرش هزینههای پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه
میلیون ( )6030003000ریال به باال منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانكی
خواهد بود.
مادة ( 141اصالحی )1394/4/31
هزینههایی که حائز شرایط مذکور در مادة فوق میباشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
 -1قیمت خرید کاالی فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کاال و خدمات فروخته شده.
 -2هزینههای استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح ذیل:
الف -حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای
کارفرما).
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ب -مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار ،بهره وری ،پاداش ،عیدی ،اضافه کار ،هزینة سفر
و فوقالعادة مسافرت ،نصاب هزینة سفر و فوق العادة مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به
منظور رفع حوائج مؤسسة ذیربط طبق آیین نامهای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد تعیین خواهد شد.
ج -هزینههای بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمههای بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.
د -حقوق بازنشستگی ،وظیفه ،پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق
قوانین موضوعه مازاد بر مانده حسابهای ذخیره مربوط.
ه -وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد ( )3%حقوق
پرداختی ساالنه بابت پسانداز کارکنان بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب
وزیر امور اقتصاد و دارایی میرسد.
و -معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابهالتفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین
حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت ،خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره میشود.
این حكم نسبت به ذخایری که تاکنون در حساب بانکها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.
پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده ( )29این قانون
 -3کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد ،مال االجارة پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در
حدود متعارف.
 -9اجاره بهای ماشینآالت و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد.
 -6مخارج سوخت ،برق ،روشنایی ،آب ،مخابرات و ارتباطات.
 -6وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.
 -5حق االمتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیاتهایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداریها و
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت میشود (به استثنای مالیات بردرآمد و ملحقات آن و سایر
مالیات هایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن میباشد و همچنین جرایمی
که به دولت و شهرداریها پرداخت میگردد).
 -2هزینههای تحقیقاتی ،آزمایشی و آموزشی ،خرید کتاب ،نشریات و لوحهای فشرده ،هزینههای بازاریابی ،تبلیغات و
نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه ،بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر
امور اقتصادی و دارایی میرسد.
 -9هزینههای مربوط به جبران خسارات وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این که:
اوالً -وجود خسارت محقق باشد.
ثانیاً -موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثاً -طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهدة دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده
باشد.
آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیش نهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و
دارایی میرسد.
 -10هزینه های فرهنگی ،ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار
ریال به ازای هر کارگر.
 -11ذخیرة مطالباتی که وصول آن مشكوک باشد مشروط بر اینكه:
اوالً -مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.
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ثانیاً -احتمال غالب برای ال وصول ماندن آن موجود باشد.
ثالثاً -در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا الوصول بودن آن
محقق شود.
آیین نامة مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
 -12زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد ،از درآمد
سال یا سالهای بعد استهالک پذیر است.
 -13هزینههای جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهدة مستأجر است در صورتی که اجاری باشد.
 -19هزینههای مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی که ملكی باشد.
 -16مخارج حمل و نقل.
 -16هزینههای ایاب و ذهاب ،پذیرایی و انبارداری.
 -15حقالزحمههای پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل -داللی -حق الوکاله -حق المشاوره -حق
حضور -هزینة حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی ،هزینة نرم افزاری ،طراحی و استقرار سیستمهای مورد
نیاز مؤسسة ،سایر هزینههای کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسة و حقالزحمة بازرس قانونی.
 -12سود ،کارمزد و جریمههایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها ،صندوق تعاون ،صندوقهای حمایت از
توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانكی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از
بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.
 -19بهای ملزومات اداری و لوازمی که معموالً ظرف یک سال از بین میروند.
 -20مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آالت و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی
نگردد.
 -21هزینههای اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد.
 -22هزینههای مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.
 -23مطالبات الوصول بشرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشكوک الوصول.
 -29زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یكنواخت طی سالهای
مختلف از طرف مؤدی.
 -26ضایعات متعارف تولید.
 -26ذخیرة مربوط به هزینههای پرداختی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.
 -25هزینههای قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق
مییابد.
 -22هزینة خرید کتاب و سایر کاالهای فرهنگی -هنری برای کارکنان و افراد تحت تكفل آنها تا میزان حداکثر پنج
درصد ( )6%معافیت مالیاتی موضوع مادة ( )29این قانون به ازای هر نفر.
 -29ذخیره مربوط به خدمات پس ازفروش (گارانتی) اشخاص حقوقی
تبصرة  -1هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده میشود و در این ماده پیشبینی نشده است
به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینههای قابل قبول پذیرفته خواهد شد.
تبصرة  -2مدیران و صاحبان سرمایة اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء
کارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و
اوالد
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تحت تكفل و همسر نامبرده به استثنای هزینة سفر و فوق العادة مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء «ب» بند
« »2این ماده خواهد بود جزء هزینههای قابل قبول منظور نخواهد شد.
تبصرة  -3در محاسبة مالیات شرکتها و اتحادیههای تعاونی ،ذخایر موضوع بندهای ( )1و ( )2مادة ( )16قانون شرکتهای
تعاونی مصوب  1360/3/16و اصالحیههای بعدی آن و در مورد شرکتها و اتحادیههایی که وضعیت خود را با قانون بخش
تعاونی
اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصوب  1350/6/13تطبیق دادهاند یا بدهند ،ذخیرة موضوع بند ( )1و حق تعاون و آموزش
موضوع بند ( )3مادة ( )26قانون اخیرالذکر جزء هزینه محسوب میشود.
مادة ( 149اصالحی )1394/4/31
آن قسمت از داراییهای استهالکپذیر که بر اثر بهکارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمتها
ارزش آن تقلیل مییابد و همچنین هزینههای تأسیس ،قابل استهالک بوده و هزینه استهالک آنها جزء هزینههای قابل قبول
مالیاتی تلقی میشود .مقررات مربوط به استهالکهای داراییهای استهالکپذیر شامل جداول استهالکها و چگونگی اجرای
آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب
این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره  -1افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی ،با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول
پرداخت مالیات بردرآمد نیست و هزینه استهالک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی
نمیشود.
در زمان فروش یا معاوضه داراییهای تجدید ارزیابی شده ،مابهالتفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید
ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور میشود.
آییننامه اجرایی این تبصره در مورد نحوه تجدید ارزیابی ،فروش و استهالک داراییهای تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و
ترتیبات اجرایی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می شود ،به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت
ششماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون ()1396/1/1به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره  -2در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهالک یا مسلوبالمنفعه شدن ماشینآالت ،زیانی متوجه مؤسسه گردد،
زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یكجا قابل احتساب در حساب سود
و زیان همان سال است .حكم این تبصره در مورد داراییهای تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید
ارزیابی جاری است.
فصل سوم -قرائن و ضرایب مالیاتی
مادة  122و  - 121حذف شدند( .اصالحی )31/4/1394
مادة  123 ،122و  - 124حذف شدند( .اصالحی )31/4/1394
فصل چهارم -مقررات عمومی
مادة 122
سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم
می شود لكن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند
درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب
سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهارماه شمسی پس از سال مالی میباشد.
مادة 123
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ادارة امور مالیاتی مكلف است اظهارنامة مؤدیان مالیات بردرآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده
است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید .در صورتی که ظرف مدت
مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوقالذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به
مؤدی ابالغ نكند اظهارنامة مؤدی قطعی تلقی میشود.
هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامة مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابالغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده
یا نرسیده باشد معلوم شود مؤدی ،درآمد یا فعالیتهای انتفاعی کتمان شدهای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده
باشد ،فقط مالیات بر درآمد آن فعالیتها با رعایت مادة ( )165این قانون قابل مطالبه خواهد بود .در این حالت و همچنین
در مواردی که اظهارنامة مؤدی به علت عدم رسیدگی ،قطعی تلقی میگردد ادارة امور مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ
تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی
مالیاتی ارسال نماید.
مادة 127
نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامة منبع درآمد خودداری نمودهاند یا اصوالً طبق مقررات
این قانون مكلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید
پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود ،مگر این که ظرف این
مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ
تشخیص صادره به مؤدی ابالغ شود.
تبصره  -در مواردی که مالیات به هر علت از غیرمؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختالف
مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحلهای که باشد کان لم یكن تلقی میگردد و در این صورت ادارة امور مالیاتی
مكلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور ،مالیات متعلق را از
مؤدی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.
مادة  121حذف مشروط شد (اصالحی )1394/4/31
مادة 129
وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع ،از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر
پرداخت می شود در موقع تشخیص و احتساب ،مالیات قطعی مؤدی منظور میگردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات
متعلق پرداخت شده باشد اضافة پرداختی مسترد خواهد شد.
تبصره -به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میش ود که در مورد مؤدیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل
مالیاتهای متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.
مادة 132
سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئوالن پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبكاران
به استثنای صاحبا ن حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت ،حق تقدم خواهد
داشت .حكم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.
مادة ( 131اصالحی )1394/4/31
در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی
به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود ادارة امور مالیاتی باید با ارائة دالیل کافی از هیأت حل اختالف مالیاتی قرار تأمین
مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت ،صدور قرار را الزم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ ،قرار مقتضی صادر خواهد کرد.
ادارة امور مالیاتی مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این
صورت مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابالغ اخطار کتبی ادارة امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف
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خود خارج کنند مگر اینكه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف عالوه بر پرداخت مطالبات مذکور،
مشمول مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز خواهند بود.
مادة 132
در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته میشوند ادارات امور مالیاتی حق دارند به همة آنها مجتمعاً یا
به هر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یكی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.
مادة 133
سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشموالن مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و
پرداخت نمی شود کالً یا بعضاً مكلف نماید در طول سال ،مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی
شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت بهطور علی الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علیالحساب مذکور
طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.
مادة 134
سازمان امور مالیاتی کشور مكلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعة مؤدیان به ادارات امور
مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در بانک ملی ایران افتتاح نماید تا مؤدیان
بتوانند مستقیماً به شعب یا باجههای بانک مزبور مراجعه و مالیاتهای خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند.
مادة 132
در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله ،سیل ،آتش سوزی ،بروز آفات و خشكسالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبة
دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانهها یا مؤسسات
دولتی یا شهرداریها یا سازمان های بیمه و یا مؤسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند
معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی ،در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش
از  60%اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نمیباشند با تصویب
هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طوالنی نماید.
آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره  -مؤدیان مالیاتی مناطق جنگ زدة غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و
دارایی و تصویب هیأت وزیران اعالم میگردد ،از تسهیالت مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:
الف -پنجاه درصد مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال  1362لغایت  1352بخشوده میگردد.
ب -به ازای هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این اصالحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال  1365آنها بابت
درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده میشود.
ج -مالیات پرداخت شدة مؤدیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ  1369/6/30لغایت سال  1365در نقاط مذکور
حداکثر معادل یک سوم آن در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد.
د -در مواردی که مؤدی قادر به ادامة فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائة دالیل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی
تمام یا قسمتی از بدهیهای موصوف مؤدی بخشوده خواهد شد.
مادة 133
سازمان امور مالیاتی کشور می تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی ،تهیه و برای استفادة مؤدیان عرضه نماید .قبوض مذکور با
نام و غیرقابل انتقال بوده و در مو قع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیش پرداخت ،به اضافة دو درصد آن به ازای هر سه ماه زود
پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر خواهد شد.
مادة 137
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وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود
اعم از ا صل و جریمه بطور یک جا نیستند از تاریخ ابالغ مالیات قطعی ،بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط
نماید.
مادة 131
دولت می تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطالعات راجع به درآمد و دارایی مؤدیان با دولتهای خارجی
موافقت نامههای مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسالمی به مرحلة اجراء بگذارد .قراردادها یا موافقت نامههای
مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوة مقننه یا هیأت وزیران رسیده
است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است .دولت موظف است ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و
موافقت نامههای قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدالً به مجلس شورای اسالمی گزارش نماید.
مادة ( 139اصالحی )1394/4/31
اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعالم سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام
مالیاتی می شوند ،مكلفند برای انجام معامالت خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در
صورتحساب ها ،قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معامالت خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
عدم صدور صورتحساب یا ع دم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا
استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معامالت خود ،حسب مورد مشمول جریمهای معادل دو درصد ( )2%مبلغ مورد
معامله میشود .همچنین عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین
میشود مشمول جریمهای معادل یکدرصد ( )1%معامالتی که فهرست آنها ارائه نشده است ،میباشد.
تبصره  -1در صورتی که طرف معامالت اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده ،اشخاص حقیقی مصرف کننده
نهایی کاال یا خدمات و نی ز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده ( )21این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور
الزامی نیست.
مصرف کننده نهایی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کاالها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی
خریداری کند و از آن برای عرضه کاالها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.
تبصره  -2مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش (صندوق مكانیزه فروش) و تجهیزات مشابه
استفاده کنند .معادل هزینههای انجام شده بابت خرید ،نصب و راهاندازی تجهیزات فوق اعم از نرمافزاری و سختافزاری از
مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.
سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت ،اشخاص مشمول حكم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور
ماه هر سال از طریق درج در یكی از روزنامه های کثیراالنتشار و روزنامه رسمی کشور اعالم و از ابتدای فروردین ماه سال بعد
از آن اعمال نماید.
معادل ده درصد ( )10%از مالیات ابرازی عملكرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق
فروش و تجهیزات مشابه شدهاند مشروط به رعایت آیین نامه اجرایی مربوط ،برای مدت دو سال اول بخشوده میشود .عدم
اجرای حكم این تبصره موجب تعلق جریمهای به میزان دو درصد ( )2%فروش میباشد.
نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطالعات به موجب آییننامه اجرایی است که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ
الزم االجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همكاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران
تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره  -3ترتیبات اجرایی احكام این ماده و تبصره ( )1آن و تعیین مصادیق معامالت مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل
رقم گردش مالی مؤدی) به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تار یخ تصویب این قانون با
پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و داراییمیرسد.
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تبصره  -9نحوه رسیدگی ،مطالبه ،حل اختالف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره
مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده ( )165انجام میشود.
تبصره  -6وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پس از الزماالجراء شدن این قانون سامانه
انجام معامالت وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایدهها راهاندازی کند و
امكان دسترسی بر خط (آنالین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.
کلیه دستگاههای اجرایی موضوع بند (ب) ماده ( )1قانون برگزاری مناقصات مصوب  1323/11/3موظفند حداکثر ظرف مدت
سه ماه پس از راهاندازی سامانه مذکور کلیه معامالت خود به غیر از معامالت محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند.
تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معامالت مطابق تبصره ( )1بند (ب) ماده ( )3قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله
با فساد مصوب  1390/2/5مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
تبصره  -6جرایمی که مؤدیان به واسطه عدم اجرای احكام ماده ( 169مكرر) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1320
مرتكب شدهاند ،مطابق مقررات این ماده محاسبه ،مطالبه و وصول میشود.
مادة 139مکرر (اصالحی )1394/4/31
به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یكپارچه اطالعات مالیاتی ،پایگاه اطالعات هویتی ،عملكردی و دارایی
مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطالعات مالی ،پولی و اعتباری ،معامالتی ،سرمایهای و ملكی اشخاص حقیقی و حقوقی
در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود.
وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی ،شهرداریها ،مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها ،مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی،
نهادهای انقالب اسالمی ،بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ،سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم
از دولتی و غیردولتی که اطالعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای
اشخاص را فراهم میآورند ،موظفند اطالعات به شرح بستههای ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
الف -اطالعات هویتی:
 .1اطالعات هویتی و مكانی اشخاص حقیقی و حقوقی
 .2مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معامالت تجاری و عقد قراردادها
ب -اطالعات معامالتی اشخاص:
 -1معامالت (خرید و فروش داراییها ،کاالها و خدمات)
 -2تجارت خارجی (واردات و صادرات کاالها و خدمات)
 -3قراردادهای مربوط به انجام معامالت و فعالیتهای تجاری
 -9قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانكاری و هرگونه خدمات
 -6اطالعات مربوط به خرید و فروش ارز و سكه طال
 -6اطالعات انواع بیمهنامههای صادره و خسارتهای پرداختی
 -5بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر
پ -اطالعات مالی ،پولی و اعتباری و سرمایهای اشخاص:
 -1جمع گردش ساالنه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار
 -2جمع گردش و مانده ساالنه (دوره مالی) انواع حسابهای بانكی
 -3جمع گردش و مانده ساالنه (دوره مالی) انواع سپردهها و سود آنها
 -9تسهیالت بانكی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار
اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی ،ضمانتها و نظایر آن
ت -اطالعات داراییها ،اموال و امالک و همچنین نقل و انتقال آنها
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ث -سایر اطالعات فعالیت های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد
مزبور اضافه خواهد شد.
تبصرة  -1کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالكیت ،نگهداری ،انتقاالت ،خدمات بیمهای و
معامالت داراییهای مذکور می باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر میدارد اطالعات مربوط را به آن
سازمان ارائه دهند.
متخلف از مفاد حكم این تبصره عالوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمهای
معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.
تبصرة  -2سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امكان دسترسی برخط (آنالین) بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،بیمه
مرکزی ،گمرک جمهوری اسالمی ایران ،سازمان بورس اوراق بهادار ،سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و همچنین سایر
دستگاه های اجرایی را به فهرست بدهكاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقهبندی،
اطالعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهكار مالیاتی لحاظ کنند.
تبصرة  -3اشخاص متخلف از حكم این ماده عالوه بر محكومیت به مجازات مقرر در این قانون ،مسؤول جبران زیانها و
خسارات وارده به دولت خواهند بود.
تبصره  -9دستگاه های اجرایی که مطابق قانون نیاز به این اطالعات دارند ،مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقهبندی
مربوط ،از اطالعات موجود در پایگاه اطالعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.
تبصره  -6ترتیبات اجرای احكام این ماده و نحوه دسترسی برخط ،تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطالعات) ،دریافت و
ارسال اطالعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آییننامهای است که ظرف مدت شش ماه
از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه
میشود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری میرسد.
تبصره  -6سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مكلف است بانک اطالعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطالعاتی آن را به
نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.
تبصره  -5وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی امالک و اسكان
کشور» را ایجاد کند .این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امكان شناسایی برخط مالكان و ساکنان یا
کاربران واحدهای مسكونی ،تجاری ،خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال امالک و مستغالت به صورت رسمی ،عادی،
وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد .وزارت راه و شهرسازی موظف است امكان دسترسی برخط به سامانه
مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
مادة 172
مرجع رسیدگی به هرگونه اختالف که در تشخیص مالیات های موضوع این قانون بین ادارة امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود
هیأت حل اختالف مالیاتی می باشد مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین
شده باشد.
مادة 171
کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دورة خدمت یا آمادگی به خدمت نمیتوانند به
عنوان وکیل یا نمایندة مؤدیان مراجعه نمایند.
مادة 172
صددرصد وجوهی که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بالعوض
پرداخت میشود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمکهای غیرنقدی بالعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی
جهت تعمیر ،تجهیز ،احداث و یا تكمیل مدارس ،دانشگاهها ،مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای
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تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی ،و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هالل احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و
هنری (دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانههای آموزش و پرورش ،و علوم ،تحقیقات و فنآوری ،بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكی و امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود از درآمد مشمول مالیات عملكرد سال پرداخت منبعی که مؤدی
انتخاب خواهد کرد قابل کسر میباشد.
مادة 173
این قانون از اول فروردین سال  1362به موقع اجرا گذاشته میشود و مقررات آن شامل کلیة مالیاتها و مالیات بردرآمدهایی
است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد
اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که در سال اول اجرای این قانون خاتمه مییابد خواهد بود و کلیة قوانین و
مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است.
تبصره  -با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع مادة  2قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال  1362منتفی
است.
مادة 174
مالیات بردرآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات های مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آنها قبل از سال
 1362و بعد از  1396میبا شد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخهای
مالیاتی و تكالیف مؤدیان و مرور زمان تابع احكام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع
مقررات این قانون خواهد بود.
تبصرة  -1مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال  1396میباشد و تا تاریخ تصویب
این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.
تبصرة  -2انتقاالت موضوع مادة ( )120قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه  1396و اصالحات بعدی آن که قبل از
اجرای این قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجرای این قانون به سهماالرث ورثة مربوط اضافه و
مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس از وضع سهماالرث پرداختی قبلی وصول خواهد شد.
مادة 172
کلیة نصاب های مندرج در این قانون ،هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و
تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.
مادة 173
سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر بصورت قطعی و یا تشخیصی وصول
نماید.
آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور ت هیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا
گذارده میشود.

فصل پنجم :وظایف مؤدیان
مادة (177اصالحی )1394/4/31
مؤدیان مالیاتی میتوانند اظهارنامه های موضوع این قانون را که حسب مورد مكلف به تسلیم آن هستند به تفكیک با اخذ
رسید به ادارة امور مالیاتی محل سكونت تسلیم نمایند .در این صورت ادارة امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پروندة
مؤدی منعكس نموده و اظهارنامة تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به ادارة امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد .تسلیم
اظهارنامه به ادارة امور مالیاتی محل سكونت از لحاظ آثار مترتب در حكم تسلیم آن به ادارة امور مالیاتی مربوط خواهد بود.
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حكم این ماده شامل مواردی نیز که مؤدی اظهارنامة خود را اشتباهاً به ادارة امور مالیاتی دیگری در شهرستان مربوط تسلیم
نماید خواهد بود.
تبصرة  -1هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامة یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات
مكلف به تسلیم آن می باشد ،مصادف با تعطیل یا تعطیالت رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیالت مزبور
بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.
تبصرة  -2تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤدیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شرکتهایی
که مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است ،چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهدة نمایندة آنها خواهد بود.
تبصرة  -3صاحبان مشاغل مكلفاند ظرف چهارماه از تار یخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به ادارة امور مالیاتی محل اعالم
نمایند.
عدم انجام دادن تكلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمهای معادل ده درصد ( )10%مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت
از کلیه تسهیالت و معافیتهای مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط ادارة امور مالیاتی خواهد بود .این حكم در مورد صاحبان
مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است ،نخواهد بود.
مادة 171
در مواردی که اظهارنامة مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مكلف به تسلیم آن میباشد به وسیلة
ادارة پست واصل می گردد ،تاریخ تسلیم به ادارة پست در صورت احراز ،تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.
مادة 179
در صورتی که مؤدی محل های متعدد برای سكونت خود داشته باشد مكلف است یكی از آنها را به عنوان محل سكونت اصلی
معرفی نماید و گرنه ادارة امور مالیاتی میتواند هر یک از محلهای سكونت مؤدی را محل سكونت اصلی تلقی نماید.
مادة 112
هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائة گواهی نمایندگیهای مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسالمی ایران در خارج ثابت کند
که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یكی از کشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن
سال ،مقیم خارج از کشور شناخته خواهد شد مگر در یكی از موارد زیر:
 -1در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.
 -2در سال مالیاتی مزبور الاقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سكونت داشته باشد.
 -3توقف در خارج از کشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.
تبصره  -اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به
دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد
طبق مقررات این قانون اعالم نمایند مالیات پرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده
در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می گیرد ،هر کدام کمتر باشد از مالیات بردرآمد آنها قابل
کسر خواهد بود.
مادة ( 111اصالحی )1394/4/31
به منظور کنترل دفاتر ،اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و مكانیزه با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی،
واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود .واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل
سازمان ام ور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی ،نسبت به اعزام هیأتهای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح
قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشكیل می شود ،به اقامتگاه قانونی ،محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری
دفاتر ،اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و مكانیزه اقدام می کند و کلیه دفاتر ،اسناد و مدارک ،اطالعات و سوابق مالی
نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار میدهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال میدهد.
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اداره امور مالیاتی ذیربط مكلف است دفاتر ،اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مؤدی عودت
نماید.
تبصره  -1بازرسی دفاتر ،اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر ،اسناد و مدارک و سوابق مالی
مربوط به مالیاتهای موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.
تبصره  -2چنانچه در بازرسی هیأتهای موضوع این ماده دفاتر ،اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت در مورد
مالیات بر واردات کشف شود ،مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذیربط اعالم میشود.
تبصره  -3مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأتهای موضوع این ماده همكاریهای الزم به عمل آورند و کلیه دفاتر ،اسناد ،مدارک
و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و مكانیزه و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأتها
قرار دهند .مؤدیان مزبور در صورت استنكاف ،عالوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون ،از معافیتهای مالیاتی منابع
مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم میشوند.
تبصره  -9آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ الزماالجراء
شدن این قانون ( )1396/1/1مشترکاً به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری میرسد.

فصل هفتم :تشویقات وجرایم مالیاتی
مادة 119
اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی ،چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک
آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأتهای حل اختالف
مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور عالوه بر استفاده از مزایای مقرر در مادة ()190
این قانون بعنوان جایزة خوش حسابی از محل وصولیهای جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد.
جایزة مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
مادة 192
علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملكرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملكرد
موجب تعلق جایزهای معادل یک درصد ( )1%مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق
همان عملكرد کسر خواهد شد .پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمهای معادل  6/2%مالیات به ازای هر ماه
خواهد بود.
مبداء احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مكلف به تسلیم اظهارنامة مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از
تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به ما به االختالف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه
خودداری نموده یا اصوالً مكلف به تسلیم اظهارنامه نیستند ،تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات
حسب مورد میباشد.
تبصرة  -1مؤدیانی که به تكالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا
ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائة به موقع دفاتر و اسناد و
مدارک خود اقدام نمودهاند در موارد مذکور در مادة ( )239این قانون ،هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با ادارة
امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد ()20%
جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود .همچنین ،در صورتی که اینگونه مؤدیان ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ برگ
قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد ( )90%جرایم متعلقه مقرر در این
قانون معاف خواهند بود.
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تبصرة  -2چنانچه فاصلة تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال
تجاوز نماید ،جریمه دو و نیم درصد ( )6/2%در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ
ابالغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود .سازمان امور مالیاتی کشور مكلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که
رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.
مادة 191
تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دالیل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن
عدم انجام تكالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی
کشور قابل بخشوده شدن میباشد.
مادة ( 192اصالحی )1394/4/31
در کلیة مواردی که مؤدی یا نمایندة او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مكلف به تسلیم اظهارنامه
مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نكند ،مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد
( )30%مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ( )10%مالیات متعلق برای سایر مؤدیان
میباشد.
حكم این ماده در مورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامههای تسلیمی و یا هزینههای غیرواقعی نیز جاری است.
تبصره  -سازمان امور مالیاتی کشور مكلف است تكالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی در مورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم
اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی ،روزنامههای کثیراالنتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطالع عموم برساند.
مادة ( 193اصالحی )1394/4/31
نسبت به مؤدیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مكلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم
تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمهای معادل بیست درصد( )20%مالیات برای هر یک از
موارد مذکور خواهند بود.
تبصره  -عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دورة معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال
مربوط خواهد شد.
مادة 194
مؤدیانی که اظهارنامة آنها در اجرای مقررات مادة ( )162این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد ،در صورتی که درآمد
مشمول مالیات مشخصة قطعی با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از پانزده درصد ( )16%اختالف داشته باشد عالوه بر
تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابالغ مالیات مشخصة قطعی از هرگونه تسهیالت
و بخشودگیهای مقرر در قانون مالیاتها نیز محروم خواهند شد.
مادة 192
جریمة تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامة موضوع مادة ( )119این قانون ظرف مهلت مقرر
یا تسلیم اظهارنامة خالف واقع به ترتیب عبارتست از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شدة شخص حقوقی در تاریخ
انحالل.
مادة 193
جریمة تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیة امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل
از سپردن تأمین مقرر موضوع مادة ( )112این قانون معادل  20%مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه
وصول میگردد.
مادة 197
193

نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مكلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی
می باشند ،در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخالف واقع تسلیم نمایند ،جریمة متعلق در مورد حقوق
عبارت خواهد بود از  2%حقوق پرداختی و در خصوص پیمان کاری  1%کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدی متضمامناً
مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
مادة ( 191اصالحی )1394/4/31
در شرکتهای منحله ،مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی بهطور جمعی یا
فردی ،نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب
این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مكلف به کسر یا وصول یا ایصال آن میباشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده
باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت .این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.
مادة ( 199اصالحی )1394/4/31
هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مكلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت
تخلف از انجام وظایف مقرره عالوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت ،مشمول
جریمهای معادل ده درصد ( )10%مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد ( )6/2%مالیات به ازای هر ماه
نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت ،خواهد بود.
چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود ،در این صورت جریمه دو و نیم درصد ( )6/2%موضوع این ماده تا
تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مكلفین به کسر و ایصال مالیات ،مطالبه و وصول خواهد شد.
مادة ( 222اصالحی )1394/4/31
در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تكلیف یا وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف
عالوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیاتهای متعلق مربوط ،مشمول جریمهای معادل 20%
آن نیز خواهد بود و در مورد تكرار به مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقررات مربوط محكوم خواهد شد.
مادة 221
هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای
تشخیص مالیات مالک عمل می باشد و برخالف حقیقت تهیه و تنظیم شده ا ست استناد نماید یا برای سه سال متوالی از
تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و سود و زیان خودداری کند عالوه بر جریمهها و مجازاتهای مقرر در این قانون از کلیة
معافیتها و بخشودگیهای قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.
تبصره – حذف شد
مادة ( 222اصالحی )1394/4/31
وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهكاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی
آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد ( )20%سرمایه ثبت شده
و یا مبلغ پنج میلیارد ( )6300030003000ریال ،سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد ( )10%سرمایه
ثبت شده و یا دو میلیارد ( )2300030003000ریال و سایر اشخاص حقیقی از یكصد میلیون ( )000/000/100ریال بیشتر
است ،از کشور جلوگیری نماید .حكم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی
مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بردرآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مكلف به
کسر و ایصال آن میباشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است .مراجع ذیربط به اعالم وزارت یا سازمان مزبور
مكلف به اجرای این ماده میباشند .حكم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذیربط
اعزامکننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهیمالیات مربوط ،با اخذ تضمین الزم جاری نمیباشد.
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تبصره  -د ر صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان
نمایند سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.
فصل هشتم :ابالغ
مادة 223
اوراق مالیاتی بهطو ر کلی باید به شخص مؤدی ابالغ و در نسخة ثانی رسید اخذ گردد .هرگاه به خود مؤدی دسترسی پیدا
نشود اوراق مالیاتی باید در محل سكونت یا محل کار او به یكی از بستگان یا مستخدمین او ابالغ گردد مشروط بر این که به
نظر مأمور ابالغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اور اق مورد ابالغ کافی بوده و بین مؤدی و شخصی که اوراق را
دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد.
تبصرة  -1هرگاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگها استنكاف نماید یا در صورتی
که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابالغ باید امتنا ع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در
محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخة اول اوراق را به درب محل سكونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید .اوراق مالیاتی که
به ترتیب فوق ابالغ شده ،قانونی تلقی و تاریخ الصاق ،تاریخ ابالغ به مؤدی محسوب میشود.
تبصرة  -2سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برای ابالغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید .مأمور پست
باید اوراق مالیاتی را به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابالغ و در نسخة ثانی رسید اخذ کند و چنانچه
مؤدی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند ،مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخة دوم را
به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخة اول را به ادارة امور مالیاتی عودت میدهد .هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده
در محل نباشند ،مأمور پست با قید تاریخ مراجعه ،عبارت «پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه خواهد شد» را در
اوراق مذکور قید و نسخة دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخة اول را عودت میدهد .مأمور پست در مراجعة
بعدی در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخة دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و
نسخة اول را به ادارة امور مالیاتی عودت میدهد .اوراقی که بدین ترتیب الصاق میشوند از تاریخ الصاق ،ابالغ شده محسوب
میشود.
مادة 224
مأمور ابالغ باید مراتب زیر را در نسخة اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید:
الف -محل و تاریخ ابالغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد.
ب -نام کسی که اوراق به او ابالغ شده با تعیین این که چه نسبتی با مؤدی دارد.
ج -نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصرههای مادة ( )203این قانون.
مادة 222
اگر مؤدی یكی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد ،اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس
دفتر آن اداره یا مؤسسه ابالغ گردد.
مادة 223
اگر مؤدی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد ،اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت
حق امضا دارند ابالغ شود.
تبصره  -مقررات مادة ( )203این قانون و تبصرة آن در مورد شرکتهای تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.
مادة 227
در مواردی که مؤدی محلی را به عنوان محل کار یا سكونت یا محل ابالغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در
صورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سكونت مؤدی ابالغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطالع
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مؤدی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نكرده باشد ،مادامی که محل دیگری به عنوان محل سكونت یا کار اعالم نكند،
ابالغ اوراق مالیاتی به همان نشانی ،قانونی و صحیح است.
مادة 221
در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامة کثیراالنتتشار حوزة ادارة امور مالیاتی محل و
اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامة کثیراالنتشار نزدیكترین محل به حوزه ادارة امور مالیاتی یا یكی از روزنامههای
کثیراالنتشار مرکز آگهی میشود .این آگهی در حكم ابالغ به مؤدی محسوب خواهد شد.
تبصرة  -1در متن اوراق مالیاتی ابالغ شده باید عالوه بر مطالب مربوط ،محل مراجعه ،مهلت مقرر و تكلیف قانونی مؤدی درج
شده باشد.
تبصرة  -2در مورد مؤدیان مالیات مستغالت که نشانی آنها طبق مادة ( )205این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به
ترتیب مذکور در تبصرههای مادة ( )203این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابالغ خواهد شد.
مادة 229
مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابالغ ،جز در مواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابالغ اوراق مالیاتی
اجرا خواهد شد.

فصل نهم :وصول مالیات
مادة 212
هرگاه مؤدی مالیات قطعی شدة خود را ظرف ده روز از تاریخ ابالغ برگ قطعی پرداخت ننماید ادارة امور مالیاتی به موجب
برگ اجرایی به او ابالغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به ادارة امور
مالیاتی بدهد.
تبصرة  -1در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات ،مدارک تشخیص قطعی بدهی ،سال مالیاتی ،مبلغ پرداخت شدة قبلی و
جریمة متعلق درج گردد.
تبصرة  -2آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامة تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی
میشود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.
مادة 211
هرگاه مؤدی پس از ابالغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کالً پرداخت نكند یا ترتیب پرداخت آن را به
ادارة امور مالیاتی ندهد به اندازة بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافة ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیر
منقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد.
صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن بعهدة اجرائیات ادارة امور مالیاتی میباشد.
مادة 212
توقیف اموال زیر ممنوع است:
 -1دو سوم حقوق حقوقبگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.
 -2لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تكفل او الزم است و همچنین آذوقة
موجود و نفقة اشخاص واجب النفقة مؤدی.
 -3ابزار وآالت کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مؤدی الزم است.
 -9محل سكونت به قدر متعارف.
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تبصرة  -1هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته میشود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفكیک
نباشد ،تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد میشود مگر این که مؤدی اموال بالمعارض دیگری معادل میزان
فوق معرفی نماید.
تبصرة  -2هرگاه مؤدی یكی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی مینمایند ،از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفادة زنان
است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته میشود مگر آنكه خالف ترتیب فوق معلوم شود.
تبصرة  -3توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی
گردد.
مادة 213
ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب ادارة امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی میتواند با تودیع حقالزحمة
ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیلة ارزیاب رسمی به
عمل آید.
مادة 214
کلیة اقدامات الزم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیرمنقول به عهدة مسئول
اجرائیات ادارة امور مالیاتی میباشد .در مورد فروش اموال غیرمنقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین
خریدار ،مالک برای امضای سند حاضر نشود مسئول اجرائیات ادارة امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط از ادارة ثبت محل
تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و ادارة ثبت اسناد و امالک مكلف به اجرای آن است.
مادة 212
در مورد اموال غیرمنقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی
میشود) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل
کل بدهی مؤدی به عالوة هزینة متعلقة از مال مورد توقیف تملک و بهای آن را به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.
تبصرة  -1در صورتی که مؤدی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری ،حاضر به پرداخت
بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافة ده درصد بدهی و هزینههای متعلقه از ملک
مزبور رفع توقیف مینماید.
تبصرة  -2در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و
مؤدی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.
مادة 213
مرجع رسیدگی به شكایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق
مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول میباشد هیأت حل اختالف مالیاتی خواهد بود .به شكایت مزبور به فوریت و
خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد .رأی صادره قطعی و الزماالجرا است.
تبصرة  -1در مورد مالیات های مستقیم در صورتی که شكایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت ،به موقع
اجرا گذارده شده است ،هرگ اه هیأت حل اختالف مالیاتی شكایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطالن اجرائیه حسب
مورد قرار رسیدگی و اقدام الزم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد .رأی صادره
از هیأت حل اختالف قطعی است.
تبصرة  -2در مورد مالیاتهای غیرمستقیم ه رگاه شكایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبة مالیات قانونی نیست مرجع
رسیدگی به این شكایت نیز هیأت حل اختالف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و الزماالجرا است.
مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیاتهای
غیرمستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.
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مادة 217
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون
وصول میگردد (به استثنای مالیات بر درآمد شرکتهای دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد
آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری
مبذول داشته و یا میدارند خرج نماید .وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیة
مقررات مغایر مستثنی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هر شش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین
طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید.
مادة 211
آیین نامة مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانههای اموراقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت
امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
* سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

فصل اول :مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها
مادة ( 219اصالحی )1394/4/31
شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ،مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول
میشود که به موجب بند (الف) مادة ( )69قانون برنامه سوم توسعة اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
ایجاد گردیده است .نحوة انجام دادن تكالیف و استفاده از اختیارات و برخوردرای از صالحیتهای هر یک از مأموران مالیاتی
و ادارة امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احكام مقرر در این قانون به موجب آیین نامهای خواهد بود که حداکثر ظرف
مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ،به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی
خواهد رسید.
تبصره  -1سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و روشهای
مكانیزه ،ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام ،نحوه ارائه اظهارنامه ،پرداخت مالیات،
رسیدگی ،مطالبه و وصول مالیات ،ثبت اعتراضات مؤدیان ،ابالغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصالح برای
انجام موارد فوق را تعیین و اعالم میکند .حكم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه ،ثبت
اعتراضات ،ابالغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.
تبصره  -2سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان ،قسمتی از فعالیتهای خود
به استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات ،دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار
کند .نحوه واگذاری و انجام دادن تكالیف طبق آیین نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و
ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون ( )1/1/1396به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره  -3در تبصره ( )9ماده ( ،)63ماده ( ،)26ماده ( ،)22تبصره ( )2ماده ( ،)103تبصره ( )6ماده ( ،)109ماده ( )126و
تبصره ( )2ماده ( )193عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارتهای «ظرف ده روز»« ،ظرف سی روز» و
«منتهی ظرف سی روز» میشود.
مادة 222
اصالحات عبارتی زیر در این قانون انجام میشود:
 -1در موارد ذیل عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» میگردد:
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مواد ( )119( ،)20( ،)65( ،)91( ،)90( ،)39( ،)29( ،)26و ( )169و تبصرة ( )2ذیل آن ،مواد ( )169( ،)162و تبصرة ذیل
آن ،مواد ( ،)156( ،)169( ،)166( ،)169( ،)163( ،)160تبصرههای ( ،)191( ،)126تبصرة ( )2ذیل مادة ( ،)203مادة
( )216و تبصرههای ( )1و ( )2ذیل آن و تبصرة مادة (.)230
 -2در موارد زیر عبارت «ادارة امور مالیاتی» جایگزین واژهها و عبارتهای «مأمور تشخیص»« ،مأموران تشخیص»« ،ممیز
مالیاتی»« ،سرممیز مالیاتی»« ،حوزه»« ،حوزة مالیاتی»« ،دفتر ممیزی حوزه مالیاتی»« ،دفتر ممیزی» و «اداره امور
اقتصادی و دارایی» میشود:
مواد ( )36( ،)39( ،)31( ،)29( ،)25( ،)26و تبصرههای ( )2و ( )3مادة ( ،)32مادة ( )39و تبصرة ذیل آن ،ماده ( ، )52ماده
( )20و تبصرههای ( )1و ( )2آن ،مواد ( )22( ،)25و ( ،)102تبصرة ( )6مادة ( ،)109مواد ( )126( ،)115( ،)119( ،)113و
( )169و تبصرة ( )2آن ،مواد ( )126( ،)129( ،)123( ،)159( ،)150( ،)169( ،)162( ،)161( ،)166و ( )126و تبصرة ذیل
آن ،مواد ( )229( ،)225( ،)219( ،)213( ،)211( ،)210( ،)202( ،)122و ( )230و تبصرة ذیل آن ،مواد ( )233( ،)232و
(.)299
مواد  221تا  –222حذف شد.
مادة 223
عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مكلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند
موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در
مادة ( )166این قانون نخواهد بود .در غیر اینصورت ،درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد
بود.
تبصره  -به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان
تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد ،با ارائة مدارک الزم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت
به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصالحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ
تسلیم اظهارنامة مؤدی تاریخ تسلیم اظهار نامة اول میباشد.
مادة 227
در مورادی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول میشود و همچنین پس از تشخیص
علیالرأس و صدور برگ تشخیص ،چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیتهایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و
یا ادارة امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبودهاند ،مالیات باید با محاسبة درآمد ناشی از فعالیتهای
مذکور تعیین و ما بهالتفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در مادة ( )165این قانون مطالبه شود.
مادة 221
در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حسا ب سود و زیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مؤدی اوراق مزبور را در
موعد مقرر قانونی تسلیم نكرده باشد ،مالیات مؤدی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.
مادة 229
ادارة امور مالیاتی می تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیة دفاتر و اسناد و مدارک
مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مكلف به ارائة و تسلیم آنها میباشد و گرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی
آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی
خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است.
حكم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختالف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارائه
شده از طرف مؤدی استناد نمایند.
مادة 232
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در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در مادة ( )231این
قانون موجود باشد اشخاص ثالث مكلف اند با مراجعه و مطالبه ادارة امور مالیاتی ،دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد
مربوط و هرگونه اطالعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند و گرنه در صورتی که در اثر این استنكاف آنها
زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محكوم خواهند شد .مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعیین
زیان وارده به دولت مراجع صالحة قضائی است که با اعالم دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی
خواهند نمود.
تبصره  -در موارد استنكاف ا شخاص ثالث در ارائة اسناد و مدارک مورد درخواست ادارة امور مالیاتی ،سازمان امور مالیاتی
کشور می توان اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مكلف به ارائة اسناد و مدارک مذکور بنماید .تعقیب قضائی
موضوع ،مانع از اقدامات ادارة امور مالیاتی نخواهد بود.
مادة 231
در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی ،شرکتهای دولتی و نهادهای انقالب اسالمی و
شهرداری ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطالعات و اسناد الزم را در زمینة فعالیت و معامالت و درآمد
مؤدی بخواهند ،مراجع مذکور مكلفاند رو نوشت گواهی شدة اسناد مربوط و هرگونه اطالعات الزم را در اختیار آنان بگذارند
مگر اینكه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعالم نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر
امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری میشود و در غیر اینصورت به تخلف مسئول امر با اعالم دادستانی انتظامی
مالیاتی در مراجع صالحة قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد .ولی در مورد
اسناد و اطالعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند ،ارائة آن منوط به موافقت
دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره  -در مورد بانکها و مؤسسه های اعتباری غیربانكی ،سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطالعات مربوط به درآمد
مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکها و مؤسسههای اعتباری غیربانكی موظفند حسب
نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
مادة 232
ادارة امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطالعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست میآورند محرمانه
تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا
طبق قانون مجازات اسالمی با آنها رفتار خواهد شد.
مادة  -233حذف شد( .اصالحی )1394/4/31
مادة  -234حذف شد.
مادة 232
ادارة امور مالیاتی مكلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمودهاند حداکثر ظرف پنج روز از
تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند.

فصل دوم :ترتیب رسیدگی
مادة  -233حذف شد
مادة 237
برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متكی به دالیل و اطالعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیة
فعالیتهای مربوط و درآمدهای حاصل از آن بهطور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد .امضا کنندگان برگ
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تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص بطور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و
نظریة خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعالم مؤدی از نحوة تشخیص مالیات مكلفاند جزئیات گزارشی را که
م بنای صدور برگ تشخیص قرارگرفته است به مؤدی اعالم نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.
مادة 231
در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابالغ می شود ،چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد میتواند ظرف
سی روز از تاریخ ابالغ شخصاً یا بوسیله وکیل تام االختیار خود به ادارة امور مالیاتی مراجعه و با ارائة دالیل و اسناد و مدارک
کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید .مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی
که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دالیل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد
مندرجات برگ تشخیص کافی دانست ،آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی که دالیل و
اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد ،مراتب ظهر برگ
تشخیص منعكس و به امضای مسئول مربوط و مؤدی خواهد رسید و هرگاه دالیل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد
برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدالً در ظهر برگ تشخیص منعكس و پروندة امر را
برای رسیدگی به هیأت حل اختالف ارجاع نماید.
مادة 239
در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابالغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعالم کند یا مالیات
مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختالف موجود بین خود و ادارة امور مالیاتی
را به شرح مادة ( )232این قانون رفع نماید پروندة امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد و در
مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در مادة مذکور به ادارة امور مالیاتی مربوط مراجعه
نكند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.
تبصره  -در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصرة مادة ( )203و مادة ( )202این قانون ابالغ شده باشد و
مؤدی بشرح مقررات این ماده اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته میشود .در این صورت و
همچنین در مواردی که مؤدی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابالغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند پروندة امر برای
رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع میگردد.
مادة 242
در موقع طرح پرونده در هیأت حل اختالف مالیاتی ،نمایندة ادارة امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیأت شرکت کند و برای
توجیه مندرجات برگ تشخیص ،دالیل کافی اقامه کند و توضیحات الزم را بدهد.
مادة  –241حذف شد.
مادة 242
ادارة امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه ،مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در
مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد میباشد ،وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه
به مؤدی پرداخت کند.
تبصره  -مبالغ اضافی دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم
درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد میباشد و از محل وصولیهای جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد.
حكم این تبصره نسبت به مالیاتهای تكلیفی و علیالحساب های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در
صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود.
مادة 243
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در صورتی که درخواست استرداد از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و ادارة امور مالیاتی آن را وارد نداند ،مؤدی میتواند
ظرف سی روز از تاریخ اعالم نظر ادارة یاد شده از هیأت حل اختالف مالیاتی درخواست رسیدگی کند .رأی هیأت حل
اختالف مالیاتی در این مورد قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی ادارة مربوط
طبق جزء اخیر مادة ( )292این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.

فصل سوم :مرجع حل اختالف مالیاتی
مادة 244
مرجع رسیدگی به کلیة اختالف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیشبینی شده ،هیأت
حل اختالف مالیاتی است .هر هیأت حل اختالف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشكیل خواهد شد:
 -1یک نفر نمایندة سازمان امور مالیاتی کشور.
 -2یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته .در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایط در شهرستانها یا مراکز استانها
وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور ،رئیس قوة قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت
معرفی خواهد نمود.
 -3یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسالمی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران
یا مجامع حرفهای یا تشكلهای صنفی یا شورای اسالمی شهر به انتخاب مؤدی در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابالغ
قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعالم ننماید سازمان
امور مالیاتی کشور با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب
خواهد کرد.
تبصرة  -1جلسات هیأت های حل اختالف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیأتهای مزبور با اکثریت آراء قطعی
و الزماالجرا است ،ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.
تبصرة  -2ادارة امور هیأتهای حل اختالف مالیاتی و مسئولیت تشكیل جلسات هیأتها به عهدة سازمان امور مالیاتی کشور
میباشد و حقالزحمة اعضای هیأتهای حل اختالف بر اساس آیین نامهای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به
تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجة سازمان مذکور پیشبینی
میشود قابل پرداخت خواهد بود.
مادة 242
نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقة خدمت
بوده و الاقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.
مادة 243
وقت رسیدگی هیأت حل اختالف مالیاتی در مورد هر پرونده ،جهت حضور مؤدی یا نمایندة مؤدی و نیز اعزام نمایندة ادارة
امور مالیاتی باید به آنها ابالغ گردد .فاصله تاریخ ابالغ و روز تشكیل جلسه هیأت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست
مؤدی و موافقت واحد مربوط.
تبصره  -عدم حضور مؤدی یا نمایندة مؤدی و نیز نمایندة اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی
نخواهد بود.
مادة 247
آراء هیأتهای حل اختالف مالیاتی بدوی قطعی و الزماالجراء است.
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مگر این که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ رأی بر اساس ماده ( )203این قانون و تبصرههای آن به مؤدی ،از طرف
مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل
اختالف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد .رأی هیأت حل اختالف مالیاتی تجدید نظر قطعی و الزماالجرا میباشد.
تبصره  -1مؤدی مالیاتی مكلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت
مقرر تسلیم کند.
تبصره  -2نمایندگان عضو هیأت های حل اختالف مالیاتی نباید قبالً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده
باشند.
تبصره  -3در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یكی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظر خواهی قرارگرفته باشد در
مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.
تبصره  -9آراء قطعی هیأت های حل اختالف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختالف مالیاتی بدوی با عدم
اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت مییابد برابر مقررات ماده ( )261این قانون قابل شكایت و رسیدگی در شورای
عالی مالیاتی خواهد بود.
تبصره  -6سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شكایت کتبی مؤدیان مالیاتی از آراء هیأتهای حل اختالف مالیاتی صادره
تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذیربط تسلیم شده است را یک بار به هیأتهای حل اختالف
مالیاتی تجدیدنظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.
تبصره  -6در مواردی که شكایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأتهای بدوی از طرف هیأت حل اختالف مالیاتی تجدید نظر رد
شود و همچنین شكایت از آراء هیأت های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعالم شود ،برای هر مرحله
معادل یک درصد ( )1%تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شكایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی ،هزینه
رسیدگی تعلق میگیرد که مؤدی مكلف به پرداخت آن خواهد بود.
مادة 241
رأی هیأت حل اختالف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ
تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات ،جهات و دالیل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود.
مادة 249
هیأتهای حل اختالف مالیاتی مكلف اند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه
اشتباهی کرده باشند ،با درخواست مؤدی یا ادارة امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصالح کنند.
مادة 222
در مواردی که هیأت حل اختالف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد یا این که تشخیص ادارة امور مالیاتی را تعدیل نماید
مكلف است نسخه ای از رأی خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی
ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.
مادة 221
مؤدی یا ادارة امور مالیاتی می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ رأی قطعی هیأت حل اختالف مالیاتی ،به استناد عدم رعایت
قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی ،با اعالم دالیل کافی به شورای عالی مالیاتی شكایت و نقض رأی و تجدید
رسیدگی را درخواست کنند.
مادة  221مکرر
در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای
غیرعادالنه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دالیل کافی از طرف مؤدی شكایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور
اقتصادی و دارایی میتواند پروندة امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.
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رأی هیأت به اکثریت آراء قطعی و الزماالجرا میباشد .حكم این ماده نسبت به عملكرد سنوات  1362تا تاریخ تصویب این
اصالحیه نیز جاری خواهد بود.
* مختصری درخصوص مالیات بر ارزش افزوده

اگر بخواهیم ارزش افزوده را به زبان ساده بیان کنیم ،ارزش افزوده عبارت است از مابه التفواوت سوتاده و داده .بوه عبوارت
ساده تر و در عمل ،ارزش افزوده یعنی :فروش منهای خرید( .خرید و فروش = ارزش افزوده)
یا به عبارت دیگر:
ارزش افزوده کاال و خدمات خریداری شده و ارزش افزوده کاال و خدمات عرضه شده = ارزش افزوده
برای تبیین موضوع به مثال زیر دقت کنید:
یک کارگاه کفاشی را در نظر بگیرید که اقدام به تولید کفش می کند .این کارگاه برای تولید یک جفت کفوش احتیواج بوه
مواد اولیه به شرح زیر دارد که هر کدام را به قیمت هایی که در فهرست زیر آمده است ،خریداری مینماید:
 -2کفی کفش 26000 :ریال
 -1چرم رویه 36000 :ریال
 -9چسب کفاشی 2000 :ریال
 -3میخ کفاشی 10000 :ریال
 -6نخ کفاشی 6000 :ریال
بنابراین مجموع خرید این کارگاه کفاشی برای تولید یک جفت کفش  23000ریال می باشد.
بعد از انجام یک سری عملیات بر روی مواد اولیه خریداری شده ،یک جفت کفش تولید می گردد.
تولید کننده کفش ،یک جفت کفش را به قیمت  120000ریال می فروشد.
با توجه به تعریف مالیات بر ارزش افزوده ،ارزش افزوده ایجاد شده توسط تولید کننده کفش عبارت خواهد بود از :خرید –
فروش = ارزش افزوده
 =120000 – 23000 = 35000ارزش افزوده

الف) مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

بر مبنای تعریف ارزش افزوده ،نوعی مالیات بر مصرف طراحی شده است که مستقیماً توسط مصورف کننودگان در هنگوام
خرید پرداخت می گردد و فروشندگان این مالیات ها را به نیابت از طرف دولت جمع آوری می کنند و سپس آن را در اختیار
سازمان امور مالیاتی قرار می دهند.
به عبارت دیگر ،مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش کاال و خدمات چند مرحلوه ای اسوت ،کوه در طوی مراحول
زنجیره واردات ،تولید ،توزیع و مصرف با نرخ مالیاتی ثابت (غیر تصاعدی) اعمال می گردد ولی نهایتاً مصرف کننودگان نهوایی
تنها پرداخت کننده واقعی آن می باشند .مبنای محاسبه این مالیات ،بهای کاال و خدماتی است کوه یوا در داخول تولیود موی
شوند و یا به کشور وارد می گردند و توسط فروشندگان و یا ارائه دهندگان خدمات عرضه می شود.
در هر یک از مراحل زنجیره به هم پیوسته تولید و توزیع ،هر یک از بنگاه های اقتصادی در زمان خریود موواد اولیوه و یوا
سایر کاالهای مورد نیاز ،بهای کاالی خریداری شده به عالوه مالیات بر ارزش افزوده (که به صورت درصد ثابتی از بهوای کواال
می باشد) را به فروشنده کاال می پردازند .اما در زمان فروش کاال یا محصوالت تولیدی عالوه بر بهای کاالیی که به فروش می
رسانند ،مالیات بر ارزش افزوده متعلقه را نیز محاسبه و از خریدار کاالی خود دریافت موینماینود .حوال چوون در ایون نظوام
مالیاتی ،فعال اقتصادی نبایستی خود مالیاتی پرداخت نماید و بایستی مالیات تنها از مصرف کننده نهایی اخذ گوردد ،فعواالن
اقتصادی مالیات پرداختی با بت خرید مواد اولیه و سوایر کاالهوا را از وجووه مالیوات دریوافتی از خریوداران کاالهوا و دریافوت
کنندگان خدمات خود ،کسر و تنها مابه التفاوت را به خزانه دولت می پردازند.
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به این ترتیب هر فعال اقتصادی تنها به میزان ارزش افزوده ای که ایجاد می کند مالیات به حساب دولت واریز مینمایود و
عمل انتقال مالیات از هر عنصر زنجیره تولید  /توزیع به عنصر بعد تا زمانی که مالیات به مصرف کننوده نهوایی منتقول شوود،
ادامه پیدا می کند و نهایتاً مصرف کننده نهایی که حلقه آخر زنجیره تولید /توزیع /مصرف است ،کل مالیوات را پرداخوت موی
نماید.
جهت تبیین موضوع مثال ساده ای بیان می گردد .این مثال به فرآیند تولید صندلی بوا فورض نورخ  %9بورای مالیوات بور
ارزش افزوده می پردازد .در یک نگرش ساده به این فرآیند ،مراحل زیر را خواهیم دید:
 مرحله اول :استحصال تنه درخت از جنگل توسط بهره بردار جنگل و فروش آن به چوب بری مرحله دوم :تبدیل تنه درخت به الوار توسط چوب بر و فروش آن به نجار مرحله سوم :تبدیل الوار به صندلی توسط نجار و فروش آن به مصرف کننده نهاییدر مرحله اول تنه درخت توسط بهره بردار جنگل به قیمت  1000تومان به چوب بری فروخته می شود (بوا فورض اینكوه
چوب جنگلی بوده و بدون پرداخت هزینه ای برای مواد اولیه تهیه شده باشد) ،با توجه به قیمت تنه درخت %9 ،آن به عنوان
مالیات بر ارزش افزوده ( 90تومان) به سازمان امور مالیاتی پرداخت می شود .قیمت چوب به اضافه مالیات ( )1000+90برابور
 1090تومان می شود .یعنی چوب بر مبلغ  1090تومان به بهره بردار جنگل میپردازد که  1000تومان آن بابوت کواال و 90
تومان دیگر مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
در مرحله دوم چوب بر ،تنه درختی را که به قیمت خالص  1000تومان خریده است با به کارگیری عوامل تولیود بوه الووار
تبدیل می کند و آن را به قیمت خالص  1600تومان به نجار می فروشد .نجار بهای کاال به اضافه  %9مالیات بر ارزش افوزوده
( )1600+60یعنی  1660تومان را به چوب بر می پردازد .چون در نظام مالیات بر ارزش افزوده فعال اقتصادی نباید پرداخوت
کننده اصلی مالیات باشد ،چوب بر از محل  60تومان مالیات دریافتی 90 ،تومان مالیاتی را که قبالً بابت تنه درخت پرداخوت
کرده است را کسر می نماید ( )60-90و  20تومان باقیمانده را به دولت پرداخت می نماید.
در مرحله سوم نجار با الواری که به قیمت  1600تومان خریداری کرده است صندلی تولید کرده و به قیمت  1900توموان
به مصرف کننده نهایی می فروشد .ارزش افزوده این مرحله  900تومان است .قیموت محصوول مصورف کننوده بوا اضوافه %9
مالیات ( )1900+56برابر  1956تومان می شود .نجار  56تومان مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننوده نهوایی موی گیورد و
 60تومان مالیاتی که قبالً به چوپ بر پرداخت کرده بود را از آن کسر مینماید .سپس مالیوات خوالص ایون مرحلوه ()56-60
برابر  16تومان می شود که توسط نجاری به دولت پرداخت میگردد.
مالیاتی که در مراحل سه گانه فوق توسط عناصر زنجیره تولید به حساب دولت واریز گردیده است جمعواً برابور  56توموان
( )90+16+20می گردد ،که کالً توسط مصرف کننده نهایی پرداخت می گردد .یعنی هر عنصر در این زنجیره فقط مالیات بور
ارزش افزوده را به طرف مصرف کننده به حرکت در آورده است و در واقع تنها مصرف کننده ،پرداخوت کننوده مالیوات بووده
است که مالیات متعلقه به کل فرآیند را به میزان  56( %9تومان) بهای محصول نهایی پرداخت نموده است.
چنان که مالحظه می گردد ،در اینجا انتقال مالیات به جلو انجام شده ،یعنی نهایتاً مالیات بور عهوده خریودار نهوایی قورار
گرفته است .همانطور که در مثال فوق مشاهده می شود ،عاملین اقتصادی از تولید کننده گرفته تا خورده فوروش هویچ گونوه
مالیاتی را از حساب خود پرداخت نمی کنند و هر مودی مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره تولید  /توزیع فقوط مالیوات را بوه
عامل بعدی منتقل می کند تا نهایتاً به مصرف کننده نهایی برسد.
ب) تعاریف و احكام کلی قانون مالیات بر ارزش افزوده

در ادامه سعی خواهد شد سایر تعاریف و مفاهیمی که مودیان این نظام مالیاتی در اجرای قوانون بوا آن مواجوه مویشووند،
مطرح گردد.
 -1مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده
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فعاالن اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که اقدام به عرضوه ،صوادرات یوا واردات کواال و خودمات شومول قوانون
مالیات بر ارزش افزوده می کنند و طبق ضوابطی که سازمان امور مالیاتی اعالم می نماید مكلف به ثبت نام میگردند ،موودی
محسوب می شوند.
 -2اعتبار مالیات بر ارزش افزوده
مكانیزم اعتبار مربوط به مالیات بر ارزش افزوده چنین است که از مالیات دریافتی بابت فوروش کواال و خودمات مویتووان
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی جهت خرید یا وارد کردن مواد و لوازم مربوط بوه فعالیوت اقتصوادی را کسور نموود .بوه ایون
ترتیب عمالً شخصی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده است می تواند در اظهارنامه مالیاتی مربوط (کسوری) را منظوور دارد.
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت خریدها قابل احتساب به عنوان اعتبار مالیاتی است ،ضمناً اعتبار اقالم کاالهوای مفقوود
یا منهدم شده یا به زیان فروخته شده در صورت احراز قابل اعمال خواهد بود.
 -3ساز و کار مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کاالها و خدمات
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است که در شمار مالیات های غیرمستقیم قورار موی گیورد .از سووی دیگور
عوارض کاالها و خدمات ،عوارضی است که بر روی قیمت فروش کاالها و خدمات مشمول اعمال و براساس درصدی از قیموت
دریافت می شود.
طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده ،کلیه عرضه کنندگان ،ارائه دهندگان و همچنین واردکنندگان و صادر کنندگان کاالهوا
و خدمات مشمول ،عالوه بر ارزش افزوده ،باید عوارضی را نیز به عنوان عوارض شوهرداری هوا و دهیواری هوا بپردازنود و ایون
عوارض پرداختی همانند مالیات بر ارزش افزوده قابل تهاتر و استرداد می باشد و از هر فعال اقتصادی به فعال اقتصادی دیگور
در طول زنجیره واردات ،تولید و توزیع انتقال می یابد ،تا نهایتاً به مصرف کننده منتقل و توسط وی پرداخت شوود .بنوابراین،
پرداخت کنندگان واقعی این عوارض نیز مصرف کنندگان کاالهوا و خودمات مشومول هسوتند و فعواالن اقتصوادی حاضور در
زنجیره ،تنها عامالن انتقال این عوارض به مصرف کننده نهایی می باشند و وجهی را به عنوان عوارض موضووع ایون قوانون از
محل فروش های خود پرداخت نخواهند کرد.
 -9عرضه کاالها و خدمات مشمول
عرضه و فروش و همچنین واردات و صادرات کلیه کاالها و خدمات (به استثنای کاالها و خدمات معاف) مشمول این نظوام
مالیاتی است .منظور از عرضه کاال و انتقال کاال از طریق هر نوع معامله و منظور از ارائه خدمات ،انجام خودمت بورای دیگوران
در قبال دریافت مابه ازاء (نقد یا غیرنقدی) می باشد .بنابراین ،به جز کاالهوا و خودمات معواف کوه عمودت ًا کاالهوا و خودمات
اساسی سبد مصرفی خانوار به ویژه خانوارهای کم درآمد میباشند ،سایر کاالها و خدمات ،مشمول مالیات و عووارض موضووع
قانون این نظام مالیاتی می شوند.
 -6عرضه کاالها و خدمات خاص مشمول
مطابق قانون ،انواع سیگار و محصوالت دخانی ،انواع بنزین و سوخت هواپیما ،نفت سفید ،نفت گاز و نفت کووره بوه عنووان
کاالهای خاص مدنظر قرار گرفته شده است .این کاالها دارای نرخ مالیات و عوارض متفاوتی نسبت به نرخ عمومی می باشوند
و مالیات و عوارض پرداختی بر روی خرید آنها نیز تحت شرایط خاص به عنوان اعتبار تلقی میگردد.
 -6عرضه کاالها و خدمات غیرمشمول
کاالها و خدماتی که مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت مالیات معاف شوده انود ،خوارج از شومول ایون نظوام
مالیاتی خواهند بود .یعنی در زمان عرضه و فروش کاالهوا و خودمات معواف ،مبلغوی بوه عنووان مالیوات بور ارزش افوزوده از
مشتریان و خریداران دریافت نمی شود.
 -5دوره مالیاتی
مطابق ماده  10قانون مالیات بر ارزش افزوده ،هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه یا فصلی (بهوار و تابسوتان و
پاییز و زمستان) تقسیم می شود .وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیواتی کشوور مودت دوره
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مالیاتی را برای هر گروه از مودیان ،دو یا یک ماهه تعیین نماید .در هر صورت ،مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افوزوده،
باید حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضای هر دوره ،مالیات و عوارض دریافتی و پرداختی طی آن دوره را با ارائه اظهارناموه
ای به اداره امور مالیاتی مربوط اعالم و پرداخت نمایند.
 -2قلمرو نظام مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده ،بر کلیه کاالها و خدمات مشمول قانون که در داخل کشور مصورف موی شوود ،اعموال موی گوردد،
لیكن مطابق مواد  6و  5قانون مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصوادی از قلمورو اجورای
این نظام مالیاتی خارج می باشند.
 -9مالیات و عوارضی که با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری آنها ممنوع یا حذف می شود:
الف) برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کاالهای وارداتی و تولیدی و همچنوین ارائوه خودمات کوه در قوانون
مالیات بر ارزش افزوده تكلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ،ممنوع می باشد.
ب) برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ،سود سهام شرکت ها ،سود اوراق مشارکت ،سود سپرده گوذاری و
سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانكی مجاز ،توسط شوراهای اسالمی و سایر مراجوع ممنووع
شده است.
ج) قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیواری هوا ملغوی
می شود.
د) مالیات بند (هو) ماده  3قانون موسوم به تجمیع عوارض از اول مهر ماه پس از تواریخ تصوویب قوانون مالیوات بور ارزش
افزوده ( )1325/3/1لغو و عوارض آن به نرخ  1/6درصد اصالح و به مورد اجرا گذاشته شده است.
هو) مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده از اول مهر ماه سال  1325قوانون موسووم بوه تجمیوع عووارض لغوو و برقوراری و
دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کاالها و خدمات ،ممنوع میباشد.
 -10مالیات و عوارض خاص
مالیات و عوارض مستثنی که با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیات و عووارض خواص ،کماکوان بوه قووت
خود باقی هستند عبارتند از:
 عوارض خدمات حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور عوارض سالیانه خودروهای سواری عوارض و مالیات شماره گذاری خودرو دریافت وجوه جهت تمدید و یا اصالح انواع کارت ها و مجوزها مالیات خروج مسافر از کشور عوارض فرودگاهی بلیط پروازهای داخلی مالیات نقل و انتقال خودرو عوارض آزاد راهها ،عوارض موضوع ماده  12قانون حمل و نقل عبور کاالهای خارجی از قلمرو جمهووری اسوالمی ایورانمصوب 1359/12/26
 عوارضی که طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی در داخل آن مناطق اخذ می گردد. عوارض خاص آالیندگی :واحدهای تولیدی آالینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظوت از محویط زیسوت رارعایت نكنند ،طبق تشخیص و اعالم سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سوال بعود)،
همچنین پاالیشگاه های نفتی و واحدهای پتروشیمی ،عالوه بر مالیات بر ارزش افزوده و عووارض کاالهوا و خودمات ،مشومول
پرداخت یک درصد ( )%1از قیمت فروش به عنوان عوارض آالیندگی می باشند و مكلفند این عوارض را رأساً پرداخت کننود و
حق ندارند عوارض مزبور را از خریداران دریافت و یا به عنوان اختیار مالیاتی منظور نمایند.
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آشنایی با قانون کار
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مقدمه

حقوق کار به عنوان یكی از شاخه های دانش حقوق عبارت است از مجموعه قواعد و مقررات حاکم بور روابوط میوان کوارگر و
کارفرما است .هر چند روابط میان کارگر و کارفرما ریشه در قواعود حقووق مودنی دارد و مبتنوی بور قورارداد و اراده طورفین
قرارداد است و از این رو باید جزو شاخه های حقوق خصوصی محسوب گردد ،با وجود ایون از آنجوا کوه دولوت ضومن اینكوه
نظامات مربوط به روابط کار را تعیین می نماید در تعیین شرایط قرارداد دخالت عدیده ای دارد .به عنوان مثال ضمن محودود
نمودن اختیار و اراده یكی از طرفین قرارداد یعنی کارفرما حداقل دستمزد کارگر را تعیین و ساعات کوار کوارگر را مقورر موی
دارد؛ از این رو این شاخه از حقوق بخشی از حقوق عمومی محسوب می شود .دلیل دخالت دولت ضورورت حمایوت از کوارگر
است ،زیرا در رابطه میان کارگر و کارفرما کارگر به عنوان یكوی از طورفین قورارداد ضوعیف محسووب موی شوود و در موضوع
یكسانی با کارفرما قرار ندارد به همین دلیل حمایت از حقوق کارگر باعث دخالت دولت در این زمینوه گردیوده اسوت .حقووق
کار به طور کلی سه مرحله سنتی استفاده از زور و برده داری ،انقالب صنعتی در اروپا و اقتصاد آزاد ،و مرحله تعودیل اندیشوه
اقتصاد ازاد و ورود دولت در قرارداد کار را پشت سر نهاده است .در سال های اخیر به خصوص در نظام حقووقی ایوران توالش
شده است که با اعمال تغییراتی در قانون در حمایت از کارگر قدری تعدیل به عمل آورده و در این خصوص سه جانبه گرایوی
شود.
منابع حقوق کار به دو دسته داخلی و بین المللی تقسیم می شود .منابع داخلی به طور عمده شامل قانون اساسی (اصوول 22
و بندهای چندگانه اصل  93و  109به حقوق کار اشاره دارد) و قوانین عادی ،به طور مشخص قانون کار مصوب  1369مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،است .افزون بر این منابع ،تصمیمات قوه مجریه؛ مصوبات شورای عالی کار و شوورای عوالی حفاظوت
فنی کار و همچنین رویه اداری و قضایی بخش دیگری از این قسم از منابع را تشكیل موی دهود .منوابع بوین المللوی آن نیوز
مشتمل بر اعالمیه جهانی حقوق بشر ،مقاوله نامه ها و عهد نامه های دوجانبه و چند جانبه کشورها ،رویه قضایی بین المللوی
و مصوبات سازمان بین المللی کار (مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها) می گردد.
در این جزوه با اقتباس از قوانین کار و تامین اجتماعی و همچنین با اسوتنباط از آراء صوادره از مراجوع حول اخوتالف کوار و
تامین اجتماعی و سایر منابعی که در این زمینه وجود دارد تالش شده است که زمینه آشونایی بوا حقووق کوار را بورای شوما
فراهم سازد.
گفتار نخست –تبیین مفهومی؛ مفاهیم و تعاریف مرتبط

در حقوق کار مفاهیمی وجود دارند که در حقیقت دایره شمول قانون کوار را مشوخص موی نمایود ،مفهووم کوارگر ،کارگواه و
همچنین کارفرما از مهم ترین این مفاهیم محسوب می شوند .تبیین مفهومی و بررسی تعاریف مرتبط با موضوع از این جهوت
اهمیت دارد که اشخاصی که بنابر انگیزه های اخالقی یا نیكوکاری اقدام به انجام کاری برای کسی موی نماینود و در قبوال ان
مزدی دریافت نمی دارند مشمول این تعریف نمی شوند .برای مثال اشخاصوی کوه در مراکوز اموداد همگوانی در زموان وقووع
حوادث طبیعی یا بحران و مانند ان کار میكنند یا در اجرای قوانین خاص اجبارا به انجام کوار معینوی موی پردازنود مشومول
تعریف کارگر نبوده و در نتیجه نمی توانند به مطالبه حقوق و مزایایی که در قوانین و مقررات برای کارگر شناخته شده اسوت
را مطالبه نمایند.
در راستای اهمیت و نقشی که این مفاهیم و مصادیق آنها برخوردارند الزم است در ابتدا روشن و تعریفی از آنها ارائه شوود .از
این رو قانون کار تعریفی از آنها ارائه و در این جهت آنهوا را تبیوین مفهوومی نمووده اسوت .در اینجوا بوه ایون موضووع مهوم
می پردازیم.
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-2مفهوم کارگر

ماده  2قانون کار اقدام به ارائه تعریفی از مفهوم کارگر نموده است .طبق این قانون کارگر کسی اسوت کوه بوه هور عنووان در
مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ،حقوق و سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کوار موی کنود ..مضواف بور آنكوه
مالک کارگر شمردن یک فرد نوع رابطه حقوقی او با طرف دیگر است و تمام وقت یا پاره وقت بودن ان تواثیری بور ایون امور
ندارد .مالک کلی در تایید این نظر را از ماده  39قانون کار که به مزد و مزایای کارگران نیم وقت یا سواعتی اشواره موی کنود
می توان یافت.
با توجه به تعریفی که در قانون از کارگر ارائه شده است ،فقط اشخاص حقیقی می توانند کارگر شناخته شوند و لذا اشوخاص
حقوقی را نمی توان گارگر محسوب و از حقوق و مزایای کارگران برخوردار نمود .به هموین جهوت چنانچوه شوخص حقووقی
عهده دار انجام کاری بشود ،این شخص پیمانكار یا مقاطعه کار محسوب می گردد و مشومول ضووابط مربووط بوه پیمانكواران
محسوب می شود .البته اشخاص حقیقی نیز ممكن است که با انعقاد قرارداد مقاطعه کاری اقدام به انجام کواری بنماینود .هور
چند در گذشته رویه مراجع حل اختالف کار بدین ترتیب بود که با توجه به اینكوه فقوط شوخص حقیقوی موی توانود کوارگر
محسوب شود ،مقاطعه کاری را نیز از مواردی می دانستند که در انحصار اشخاص حقووقی قورار دارد و اشوخاص حقیقوی بوه
خصوص در مواردی که انجام کار مستلزم به کارگیری چند نیروی کار است از نظر قانونی فاقد صالحیت در انعقاد این قسم از
قراردادها می دانستند .مطابق آراء صادره از این مراجع انعقاد قرارداد مقاطعه کاری یوا آنچوه کوه در بسویاری از دسوتگاه هوا
مرسوم است قرارداد حجمی به منظور فرار از اجرای قانون کار است با وجود این دادناموه شوماره  62موورخ  56/6/26هیوات
عمومی دیوان عدالت اداری در مورد بخشنامه شماره  102مورخ  60/6/6سازمان توامین اجتمواعی موضووع اجورای مواده 32
قانون تامین اجتماعی در خصوص این اشخاص ،تایید کننده این موضوع است که قراردادهای مقاطعه یا پیمانكاری توک نفوره
که به موجب آن موضوع قرارداد با مباشرت شخص طرف قرارداد انجام می شود مشروع و قانونی شناخته می شود .افوزون بور
آن دادنامه شماره  630مورخ  92/9/11هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص تعوارض در آراء شوعب ایون دیووان
پیرامون قراردادهای مدتدار کاری بیمارستان ها که به طور عمده یک ساله با پزشكان منعقود موی نماینود و پویش از اتموام
مدت قرارداد به آن خاتمه داده می شود یا اینكه پس از اتمام مدت قرارداد بنا به جهاتی تمدید نگردیده و به قورارداد خاتموه
داده می شود اصدار یافته است ،مبنی بر اینكه قراردادهای منعقده بین شكات و بیمارستان مفید رابطه کار موضوع قانون کوار
بین آنان نیست و قانون کار به آنان شمول ندارد .لذا موجبی برای رسیدگی بوه اختالفوات ناشوی از قورارداد در مراجوع حول
اختالف کار نمی باشد و تلویحا بر مقاطعه کاری محسوب نمودن و پیمانكاری بودن ایون قراردادهوا اذعوان دارد .بوا توجوه بوه
مراتب مورد اشاره به عنوان مثال شرکتی که موضوع آن ارائه خودمات کوامپیوتری ازقبیول تایوپ ،پرینوت و ماننود آن اسوت.
چنانچه ب ا شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی قرارداد ببندد آن شرکت پیمانكار محسوب می گردد اما کوارگرانی کوه در اجورای
این پیمان و مقاطعه بنا به درخواست شرکت با وی همكاری و خدمات ارائه می دهند کارگر محسوب شده و البتوه کارفرموای
آنها پیمانكار مزبور و نه شخصی است که قرارداد را به پیمانكار واگذار کرده است .به همین ترتیب شرکتی کوه بوه کوارگزاری
تامین اجتماعی اشتغال دارد و بر همین اساس با سازمان تامین اجتماعی قراردادی منعقد موی نمایود کوه بوه ارائوه خودمات
بپردازد و در این راستا تعدادی کارگر را به کار می گیرد تا بتواند موضوع قرارداد را انجام دهد ،شرکت کارگزار ،کارفرمای ایون
کارگران محسوب می شود و نه سازمان تامین اجتماعی.
موضوع دیگر در این ارتباط اینكه شغل یا فعالیت و حرفه ای که فرد به آن می پردازد هیچ نقوش و تواثیری در کوارگر تلقوی
نمودن یا بالعكس کارگر ندانستن وی ندارد؛ از این رو ممكن است فردی پزشک یا مهنودس متخصصوی نیوز کوارگر شوناخته
شود و نمی توان به این دلیل که شخص پزشک متخصص یا مهندس است وی را مشمول قانون کار ندانست.
افزون بر آن با توجه به اینكه مطابق قانون کار و تامین اجتماعی کارگران خارجی نیز که دارای مجوز کار باشند نیوز مشومول
قانون کار و تامین اجتماعی هستند و از مزایای مذکور در این قوانین برخوردار می گردند بنابر این ملیت و تابعیوت ایرانوی یوا
خارجی شخص نیز در این موضوع بی تاثیر است .موضوعی که در مورد کارگرانی که تابعیت بیگانه را دارند بایود موورد توجوه
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قرار داشته باشد این است که در خصوص این قسم از کارگ ران داشتن مجوز اقامت و اشتغال به کار در ایران به تنهوائی بورای
کارگر محسوب نمودن و در نتیجه بیمه کردن این دست از کارگران کافی نیست و الزم است که حتما دارای اجازه کار باشوند
تا بتوانند مشمول قانون کار و تامین اجتماعی محسوب گردیده و از مزایای مذکور در این قوانین برخوردار گردنود .بور هموین
اساس به منظور جلوگیری از ایجاد حق مكتسب باید در هنگام بیمه نمودن کارگر خارجی مجوز کار آنها در کشوور را مطالبوه
نمود .در این مورد پرونده یكی از اتباع عراقی در نزد دیوان عدالت اداری مطرح است که شوعبه بودون دقوت اقودام بوه بیموه
نمودن تبعه بیگانه نموده است و سال ها از وی حق بیمه دریافت نموده است بدون اینكه اجازه کار آنها را مطالبه و به پرونوده
وی منضم کند .این شكایت تاکنون منتهی بوه صودور رای نشوده اسوت .مطوابق آیوین ناموه اجرائوی مواده  129قوانون کوار
کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی استفاده می نمایند مكلفند مدارک الزم جهت صدور پروانه کار اتباع خارجی را ظورف
مدت یک ماه از تاریخ ورود تبعه خارجی به کشور به واحدهای ذی ربط در وزارت کار ارائه نمایند در غیر این صوورت ممكون
است تحت تعقیب قضائی قرار گیرند.
نكته دیگری که باید در اینجا اشاره شود این که کاراموزان نیز مشمول قانون کار قرار هستند بوا ایون حوال اگور کسوی خوود
داوطلبانه به منظور فراگرفتن حرفه ای یا افزایش مهارت های خود کاراموز در جایی شود مشمول قانون محسووب نموی شوود
زیرا شمول قانون مستلزم وجود یک رابطه تبعیت میان کارگر با کارفرمای معین است که در این مورد وجود ندارد.
-1تعریف و مفهوم کارفرما

طبق ماده  3قانون کار کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست او در مقابل دریافت مزد کار موی کنود
و کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نیز نماینده وی محسوب می شوند .بنوابر ایون بور خوالف آنكوه دیودیم فقوط
شخص حقیقی می تواند کارگر محسوب گردد ،کارفرما ممكن است که شخص حقیقی یا حقوقی باشد .ضومن اینكوه شوخص
حقوقی می تواند شخص حقوقی حقوق خصوصی مانند شرکت هوای خصوصوی از جملوه شورکت هوایی باشود کوه متصودی
کارگزاری بیمه می گردند یا شخص حقوقی حقوق عمومی مانند دولت ،سازمان ها ،موسسات و شرکت هوای وابسوته بوه آن،
همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مانند سازمان تامین اجتماعی باشد.
مطابق قانون کار کارفرما مسوول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر بر عهده می گیرند .در صوورتی کوه
نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی نماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کوارگر ضوامن اسوت .بوه عنووان مثوال
چنانچه شخصی کارگر یكی از شعب سازمان تامین اجتماعی باشد و شعبه تعهدی نماید که سازمان آن را نپذیرد در هر حوال
در مقابل کارگر ضامن هستند.
-8کارگاه و مشخصه های آن

در ماده  9قانون کار اقدام به ارائه تعریفی از کارگاه شده است .بر این اساس کارگاه محلی تعبیور شوده اسوت کوه کوارگر بوه
درخواست کارفرما یا نماینده او در انجا کار می کند .با توجه به اینكه شناسایی کارگاه نیز آثار و تعهداتی را به دنبال دارد ،لوذا
باید به بحث کارگاه نیز توجه کافی مبذول شود .به منظور روشن شدن موضوع در اینجا بد نیست که به مثالی در ایون رابطوه
اشاره شود .یكی از ادارات به منظور همكاری با تعدادی از کارکنان زن خوود و از آنجوا کوه قانونوا تكلیفوی در فوراهم نموودن
مهدکودک برای فرزندان کارکنان خود بر عهده نداشت ،فقط از جهت همكاری با آنها محلی را در نزدیكی اداره در اختیار آنها
قرار داد تا به عنوان مكان نگهداری کودکان خود در ساعات اداری از آن استفاده نمایند .بوا ایون شورط کوه خوود بوه صوورت
مستقل از اداره اقدام به بكارگیری و استخدام مربی نمایند .پس از گذشت مدتی مربیوان بوه کوار گرفتوه شوده کوه حقووق و
مزایای خود را از مادران دریافت می نمودند ،به اداره کار شكایت نموده و متقاضی اجرای قانون کار توسط اداره و نوه موادران
نسبت به خود گردیدند .از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی محل نیز که مكان و مهدکودک مزبور را به نام اداره شناسوایی
نموده بود اقدام به ارسال اعالمیه مبنی بر شناسایی کارگاه و پرداخت حق بیمه شاغلین در محل نمود .بنابر این هم اداره کوار
211

و هم تامین اجتماعی هر دو شاغلین در آن محل را با وجود اینكه از ان اداره حقوق نمی گرفتند و بنا به درخواست آنهوا کوار
نمی نمودند ،مشمول قانون کار و تامین اجتماعی تلقی و تعهدات موضوع قانون کوار در خصووص کوارگران را بور عهوده اداره
مذکور گذاردند .به بیان دیگر اشخاصی را که در محل تهیه شده به نگهداری کودکان اشوتغال داشوتند را کوارگر اداره متبووع
مادران محسوب کرده و از این رو مكلف به پرداخت حقوق و مزایای آنان مطابق قانون کار نمودند .شاید دلیل این امر تكیوه و
تاکید ماده  9قانون کار بر محل است .با وجود این مانع نمی شود که در مواردی که محل نیست مانند رانندگی باز هم شخص
کارگر و کارگاه اطالق گردد.
نكته دیگری که باید اضافه شود اینكه در ادامه تعریف قانون کار از کارگاه آمده است که کلیه تاسیساتی که متعلق بوه کارگواه
است مانند نمازخانه و ناهارخوری جزو کارگاه محسوب می شود .بنابر این افرادی که در تاسیسات و محل هایی که بخشوی از
کارگاه یا متعلق به آن محسوب می گردد نیز فعالیت می نمایند کارگر محسوب می شوند .در این مورد بد نیست بوه مووردی
که در نزد مراجع حل اختالف کار مطرح گردیده بود اشاره شود؛ فردی خود داوطلبانه بدون اینكه اداره از وی درخواست کوار
نماید یا پیشنهاد پرداخت حق الزحمه ای را مطرح کند ،اقدام به سرایداری نمازخانه ی واقوع در اداره ای نمووده و بوه عنووان
مثال در اوقات برگزاری نماز در اداره ،درب نمازخانه را باز نمووده و الموپ هوای آن را روشون و در خاتموه نمواز الموپ هوای
نمازخانه را خاموش نموده و درب آن قفل می نمود .پس از مدتی مدعی رابطه کوارگری کارفرموایی شوده و بوه مراجوع حول
اختالف کار مراجعه نمود .این مراجع نیز با اعالم اینكه نمازخانه بخشی از اداره و کارگاه است و در تحت نظارت آن قرار دارد،
لذا شخص مزبور به عنوان متصدی نمازخانه و کارگر آن اداره شناخته شده و باید مطابق قانون کار با وی رفتار شود.
گفتار دوم -اشخاصی که از شمول قانون کار مستثنی شده اند

با توجه به مفاد قانون کار اصل بر شمول قانون کار است مگر اینكه با تصریح قانونی ،شخص یا اشخاصی از تابعیت قوانون کوار
مستثنی شده باشند .ماده  6قانون کار که مقرر می دارد کلیه کارگران ،کارفرمایان و کارگاه ها و نمایندگان آنها مشومول ایون
قانون می باشند متضمن این معنا و مفهوم است .بنابر این به موجب این ماده از قانون کار ،شمول قانون اصل و عودم شومول
آن استثنا محسوب می شود .1.با وجود این قانون کار برخی از اشخاص را از شمول قانون کار خارج و مسوتثنی نمووده اسوت.
اشخاصی که از شمول این قانون مستثنی شده اند عبارت است از:
-2مشمولین قوانین و مقررات استخدامی خاص

به موجب نص صریح ماده  122قانون کار ،اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری (قوانون مودیریت خودمات کشووری) ،یوا
سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی ،از جمله اشخاصی که تابع آیین نامه استخدامی سوازمان توامین اجتمواعی هسوتند،
مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود .قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  1326که اکنوون بوه عنووان قوانون موادر در
زمینه استخدامی نگریسته می شود و در موارد ابهام هنوز نیز می تواند به عنوان یک مرجع به آن رجوع نمود .قانون مودیریت
خدمات کشوری نیز که جایگزین قانون استخدام کشوری گردیده است به عدم شمول قانون کوار در موورد اشخاصوی کوه بوه
موجب این قانون در دستگاه های اجرائی استخدام گردیده اند یا در آینده به استخدام این دستگاه هوا در موی آینود بوه ایون
موضوع اشاره می کند .دادنامه شماره  252مورخ  26/6/29هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این موضوع است.
افزون بر مشمولین قوانین خاص استخدامی ،اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی ،کارکنان نهادهای انقالبوی از
جمله جهاد سازندگی ،بنیاد شهید انقالب اسالمی ،بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی ،به موجوب مواده واحوده عودم
شمول مقررات قانون کار به کارکنان نهادهای انقالبی مصوب  ،69/9/13از شمول قانون کار مستثتی شده اند .دادنامه شوماره
 662مورخ  26/2/2هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در این مورد اصدار یافته است نیز تاییدی بر این موضوع اسوت .الزم

عراقی،عزت اله،حقوق کار،ج.اول،ا.مرکز نشر دانشگاهی،212

به ذکر است که استثناء این نهادها از شمول قانون کار مالزمه با مستثنی شدن آنها از زموره توابعین قوانون توامین اجتمواعی
ندارد بنابر این صندوق بیمه ای آنها می تواند صندوق بیمه تامین اجتماعی باشد.
-1کارگاه های کوچك ،کارگاه های خانوادگی

مطابق ماده  191قانون کار؛ کارگاه های کمتر از ده نفر را می توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بخشی از مقررات قوانون
کار مستثنی اعالم داشته است .دولت موارد معافیت این کارگاه ها را به پیشنهاد شورای عوالی کوار بوه موجوب مصووبه ای در
سال  21مشخص کرده است که بر مبنای آن خدام و کارکنان بقاع متبرکه ،مساجد ،حسینیه ها ،تكایا و مدارس علووم دینوی
موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی را در مواردی که سه نفر یا کمتر خادم دارند به مدت پنج سوال از شومول برخوی از موواد
قانون کار مانند ماده  26و  26آن که مربوط به فسخ طرفینی قرارداد کار و همچنین تغییور شورایط سواعت کوار موی باشود.
عالوه بر آن سایر کارگاه هایی که کمتر از ده نفر کارگر داشته باشند نیز به موجب مصوبه هیات دولت از بخشی از قانون کوار
معاف اعالم شده اند.
مضاف بر آن ماده  122قانون کار نیز کارگاه های خانوادگی را از شمول قانون کار مستثنی نمووده اسوت .مطوابق قوانون کوار
کارگاه های خانوادگی آن دست از کارگاه هایی است که انجام کوار در آن کارگواه هوا منحصورا توسوط صواحب کوار ،همسور،
فرزندان و پدر و مادر وی صورت می گیرد بر همین اساس ،چنانچه شخص دیگری هر چند یكی از منسوبین نزدیوک صواحب
کار به غیر از افراد مذکور باشد به عنوان مثال خواهر وی در این کارگاه اشتغال یابد از شومول عنووان خوانوادگی خوارج موی
گردد .در کارگاه خانوادگی انجام کار توسط صاحب کار یعنی پدر یا مادر به همراه خانواده اش باشد .پس از این خوانواده کوار
صاحب کار دیگری را انجام دهند مثال سفارش بافتن فرش از کارفرمایی دریافت نمایند مشمول این نمی شوند .نكتوه ای کوه
در این ارتباط باید توجه کرد این است که در این مورد رابطه خانوادگی چنان تاثیر بر کار و رابطه کارگری کارفرمایی می نهد
که نمی توان ان را کارگری دانست زیرا اغلب پرداخت مزد و یا عدم ان مشخص نیست .برخی اساتید حقوق کار بر این اعتقاد
دارند که انچه از شمول قانون مستثنی شده کارگاه است و نه کارگران .با این حال کارگران این کارگاه نیز بوه تبعیوت کارگواه
2
استثثنا می گردند.
-8سایر مستثنی شدگان

افزون بر مشمولین قوانین و مقررات استخدامی خاص و برخی از کارگاه ها از شمول قانون کار برخی دیگر از اشوخاص نیوز از
شمول این قانون مستثنی گردیده اند .بر طبق ماده  129قانون کار که مقرر نموده اسوت بخشوی از فعالیوت هوای کشواورزی
مانند پرورش و بهره برداری از درختان میوه ،انواع نباتات و جنگل ها را به پیشنهاد شورای عالی و تصویب هیات وزیوران موی
توان از شمول قسمتی از قانون معاف نمود ،برخی از کشاورزان از شمول این قانون مستثنی شده اند.
مورد دیگر اشخاصی مانند مدیر عامل شرکت ها می باشد و اینكه آیا شخص مذکور نیز مشمول قانون کار تلقی یوا از شومول
آن استثنا گردیده است .در این مورد باید اشاره نمود که با توجه به تعاریف ارائه شده از مفهووم کوارگر و لوزوم وجوود رابطوه
تبعیت ،فرماندهی و فرمانبری میان کارگر و کارفرما ،از آنجا که میان مودیرعامل شورکت و اعضوای هیوات مودیره کوه وی را
انتخاب می نماید رابطه تبعیت کارگری و کارفرمایی وجود ندارد بلكه بالعكس مدیر عامول شخصوی اسوت کوه توسوط هیوات
مدیره شرکت برگزیده می شود تا با توجه به صالحدید و برمبنای منافع شرکت در حدود اختیوارات تفویضوی اتخواذ تصومیم
نماید بنابر این هر چند مدیر عامل شرکت می تواند حق الزحمه اقداماتی که انجام می دهد را از شورکت دریافوت دارد لویكن
این موضوع موجب نمی گردد که شخص مذکور کارگر تلقی گردد .بوه عنووان مثوال مودیر عامول شورکت کوارگزاری توامین
اجتماعی هر چند از شرکت حقوق دریافت دارد کارگر شرکت محسوب نمی شود .بر همین اساس نیز بیمه مودیران اشوخاص
حقوقی غیر دولتی به عنوان یک بیمه اختیاری و مانند بیمه صاحبان مشاغل آزاد پیش بینی گردیده است با ایون تفواوت کوه
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در این دو نوع بیمه ،حق بیمه متفاوت است .دادنامه شماره  666مورخ  22/9/16هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید ایون
موضوع است.
گفتار سوم -قرارداد کار و شرایط اساسی آن

یكی دیگر از موضوعات مهم و مطرح در حقوق کار بحث قرارداد کار است .با توجه به اهمیت موضوع ،قانون کار اقدام به ارائوه
تعریفی از قرارداد کار نموده است .در این گفتار به بررسی مفهوم قرارداد کار و شرایط آن می پردازیم.
-2تعریف قرارداد کار

مطابق با ماده  5قانون کار ،قرارداد کار عبارت از قراردادی کتبی یا شفاهی است که بوه موجوب آن کوارگر در قبوال دریافوت
حقالسعی کاری را برای مدت موقت یا دائم برای کارفرما انجام می دهد.
قانونگذار با ارائه تعریفی از قرارداد کار تالش نموده است که از هر گونه سوء استفاده از آن ممانعت بوه عمول آورد .مطوابق بوا
تعریف ارائه شده از قرارداد کار ،اوال ،قرارداد کار یک قرارداد معوض و دو طرفه است ،دوما ،عالوه بور طرفینوی بوودن قورارداد،
یک رابطه تبعیتی نیز باید میان کارگر و کارفرما وجود داشته باشد .بدین ترتیوب کوه کوارگر از نظور حقووقی و موالی بایود از
کارفرما تبعیت نماید.
افزون بر آن حتی اگر کارفرما قرارداد کتبی نیز با کارگر منعقد ننماید و به صورت شفاهی وی را به کار گیرد قواعد و مقوررات
مذکور در قانون کار و سایر قوانین و مقررات مرتبط بر آن قرارداد حاکم می گردد و عدم انعقاد قرارداد کتبی کار موجب نموی
شود که از کارگر و قرارداد وی از شمول قانون خارج شود .به بیان ساده کارفرما نمی تواند به عذر اینكه قرارداد کار کتبی فوی
مابین وی و کارگر منعقد نشده است از اجرای قانون کار در حق کارگر اجتناب و فرار نماید .بر همین اساس نیز مراجوع حول
اختالف کار در این قبیل موارد با صدور رای ضمن شناسایی کارفرما وی را مكلف به پرداخت کلیه حقووق و مزایوایی کوه بوه
موجب قانون کار برای کارگر تعیین و مقرر شده است می نمایند.
بر اساس تبصره  3ماده  91قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور(  :)1399/02/01قراردادهای مربووط
به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعواون ،کوار و رفواه اجتمواعی در چوارچوب
قوانین و مقررات تهیه می شود و در اختیار طرفین قرار می گیرد.
 -1شرایط اساسی در انعقاد قرارداد کار

موضوع نحوه تنظیم قرارداد کار و شرایط اساسی که قرارداد مذکور باید داشته باشد و به خصوص مدت آن از حیث دائموی یوا
موقت بودن قرارداد از مواردی است که در قانون کار پیش بینی شده است .ماده  10قانون کار به این موضوع پرداخته است.
بر اساس ماده  10مزبور قرارداد کار عالوه بر مشخصات دقیق طرفین ،باید حاوی موارد ذیل باشد:
الف  -نوع کار یا حرفه یا وظیفهای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب  -حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
ج  -ساعات کار ،تعطیالت و مرخصیها
د  -محل انجام کار
ه  -تاریخ انعقاد قرارداد
و  -مدت قرارداد ،چنانچه کار برای مدت معین باشد
ز  -موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ،ایجاب نماید.
به موجب بندهای ( )2ماده  91قانون رفع موانع تولیدرقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور مصوب  1399/02/01بنود (ح) بوه
شرح ذیل به این ماده الحاق شده است:
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ح  -فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش بینی شده است.
نكته ی مهمی که در این خصوص باید به آن اشاره شود این است که نمی توان در قرارداد کار به کمتر از آنچه که به موجوب
قانون تعیین شده است با کارگر توافق نمود بنابر این اگر قرارداد کار کتبی باشد و در ضمن آن به عنوان مثال حقوق یوا موزد
را کمتر از میزان قانونی معین کرد این توافق هیچ تاثیری ندارد ،ولی اینكه میتوان حقوق و مزایوایی بیشوتر از حوداقل هوای
قانونی به نفع کارگران وضع نمود ممانعت قانونی ندارد.
با توجه به آنچه که آمد قرارداد کار ممكن است که دارای مدت معینی مثال یک ساله باشد یوا فاقود مودت و نامحودود باشود،
همچنین قرارداد کار ممكن است که برای انجام کار معینی باشد .بنابر این قراردادهای کار را از لحاظ مدت به سوه قسوم موی
توان به قراردادهای با مدت موقت ،قراردادهای کار معین و قراردادهای کار دائم یوا نامحودود دسوته بنودی نموود .در قورارداد
کاری که نوع کار طبع مستمر دارد و مدت قرارداد نیز موقت نیست بلكوه مسوتمر و دائوم موی باشود ،تعیوین مودت قورارداد
منافاتی با قانون کار ندارد .رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز این نظر را تایید می نماید .در خصوص کارهوایی کوه طبیعوت
غیر مستمر دارند(مانند نقاشی یک ساختمان یا نصب ماشین آالت داخلی یک مجتمع ساختمانی) نیز وزارت کار ملوزم شوده
است که حداکثر مدت موقت برای این قسم از کارها را تعیین نماید و به تصویب هیات وزیران برسواند .لویكن تواکنون هیوات
وزیران در این خصوص تصویب نامه وضع ننموده است .بنا بر این در این قسم از کارها با خاتمه کوار قورارداد موضووع آن نیوز
اجرا شده محسوب و به اتمام می رسد.
نكته ای که در این ارتباط باید مورد توجه قرار گیرد این است که در قراردادهای کار با مدت معین یا قرارداد کار معوین پوس
از اتمام مدت قرارداد کارگر مشمول بیمه بیكاری نمی شود .بیمه بیكاری در صورتی تعلق می گیرد کوه کوارگر بنابوه دالیلوی
پیش از اتمام قرارداد از کار بیكار شود.در واقع بر طبق رای صادره از دیوان در سال  23و  22کارگر نباید به میول واراده خوود
از کار بیكار شده باشد .ماده  21قانون کار نیز در همین ارتباط است .به عبارت دیگر باید ضمن امكوان اداموه و اسوتمرار کوار
کارگر بدون میل و اراده خود که امضای قرارداد کار معین یا مدت معین از مصادیق ان است از کار بیكار شده باشد .بوا وجوود
این صرف تسویه حساب کارگر دلیل بر ارادی بودن خروج کارگر از کار محسوب نمی شود.
-8تعلیق قرارداد کار (مواد  21الی  17قانون کار)

تعلیق قرارداد کار عبارت از این است که به واسطه برخی از امور انجام تعهدات یكی از طرفین در قورارداد کوار موقتوا متوقوف
شده و قرارداد کار را به حالت تعلیق درآورد .یكی از مواردی که قانون در زمره موارد معلق کننده قرارداد کار محسوب نمووده
است تعلیق قرارداد کار به علت بروز حوادث غیر قابل پیش بینی می باشد که وقوع آن از اراده طرفین قورارداد خوارج بووده و
انجام تعهد کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممكن شود .همچنین دلیل تعلیق ممكن است موضوعی ماننود زایموان ،انجوام
خدمت نظام ،شرکت داوطلبانه در جنگ ،مرخصی بدون حقوق ،اعتصاب با حضور در کارگاه یا بازداشت کارگر باشد .در مووارد
تعلیق قرارداد کار به جز موردی که تعلیق قرارداد به دلیل بازداشت کارگر می باشد و به محكومیت وی منجر می گردد ،پوس
از رفع حالت تعلیق کارگر اعاده به کار می شود و در مواردی که تعلیق به علت خدمت نظام یوا شورکت داوطلبانوه کوارگر در
جبهه بوده است جزء سوابق خدمت و کار آنان محسوب می شود .و در موردی که کارگر به علت شكایت کارفرما توقیف شوده
و از این حیث قرارداد وی تعلیق گردیده است اگر به محكومیت وی منتهی نشوود مودت بازداشوت جوزو سوابقه کوار کوارگر
محسوب می شود.
-1مسوولیت مدنی

به موجب ماده  12قانون مسوولیت مدنی ،کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسوول جبران خسواراتی هسوتند کوه از
طرف کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد می شود .به عنوان مثال در هنگامی که کارگری مشغول عملیات
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حفاری و ترمیم آسفالت می باشد چنانچه در حین کار به رهگذری آسیب وارد نماید کارفرمای وی مسووولیت دارد خسواراتی
که از این عمل کارگر به رهگذر وارد شده است را جبران نماید .با وجود این چنانچه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضواع
و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده است یا اگر با وجود احتیاط های مزبور باز هم جلووگیری از ورود زیوان مقودور
نمی بود کارفرما می تواند به وارد کننده زیان مراجعه و وجوهی را که پرداخته است مطالبه نماید.
همچنین بر اساس ماده  66قانون تامین اجتماعی «درصورتی که ثابوت شوود وقووع حادثوه مسوتقیماً ناشوی از عودم رعایوت
مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیواط الزم از طورف کارفرموا یوا نماینودگان او
بوده سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامت و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق مواده  60ایون قوانون از کارفرموا
مطالبه و وصول خواهد نمود».

گفتار چهارم-شرایط کار

قانون کار چارچوبی را که کارگر باید مطابق با آن به کار گرفته شود تحت عنوان شرایط کار مقرر و تعیوین نمووده اسوت .بور
همین اساس عالوه بر شرایط عمومی صحت قراردادها مشتمل بر مشروعیت موضووع قورارداد اهلیوت طورفین قورارداد ،عودم
ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر شرایطی نیوز بوه عنووان شورایط اختصاصوی کوار در
قانون تعیین و مقرر گردیده است که از جمله موی تووان بوه حقووق یوا موزد کوارگر و لواحوق آن ،سواعات کوار ،تعطویالت و
مرخصی ها اشاره نمود.
-2دستمزد ،حقوق و مزایای کارگران(مواد  81لغایت  07قانون کار)

در قانون کار شرایط و مشخصات مزد کارگر تحت عنوان «حق السعی» مورد اشاره واقع شده است .بر این اساس موزد کوارگر
می تواند نقدی وغیر نقدی با هم باشد ،با این حال مزد نقدی کارگر نباید از حداقل مزدی که ساالنه توسط شورای عالی کوار
تعیین می شود کمتر باشد .بنابر این در حقیقت پرداخت های غیر نقدی اضافه بر حداقل موزد دریوافتی اسوت .ضومن اینكوه
کمک هزینه عائله مندی ،مسكن ،کمک هزینه یک فرزند و دو فرزند و بیشتر ،بن ،اضافه کاری ،نوبت کاری نیز بایود مشوخص
شود.
افزون بر آن ،طرح طبقه بندی مشاغل در زمینه مشخص شدن شرح وظایف ،دامنه مسولیت مشواغل در کارگواه ،مناسوبات و
ارتباط صحیح آن با مزد وضع شده است .طرح طبقه بندی مشاغل از سری طرح هایی است که به موجب ان در کارگاه هوایی
که دارای تعداد  36کارگر به باال می باشند ،شرایط اشتغال در هر شغل و وظایف آن تعیین گردیده و با توجوه بوه تخصوص و
تجربه ،حقوق و مزایای شاغل در آن شغل مشخص می گردد.
یكی دیگر از شرایط کار کارگران تكلیف کارفرمایان به بیمه نمودن کارگران است .مطابق مواده  192قوانون کوار ،کارفرمایوان
مشمول قانون کار مكلفند که بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نموودن کوارگران خوود در نوزد سوازمان توامین
اجتماعی اقدام نمایند .بنابر این کارگران مذکور از بیمه شدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی محسوب موی گردنود .قوانون
تامین اجتماعی نیز به نوبه خود به این موضوع اشاره نموده است .مطابق این قانون کارفرما باید حوق بیموه سوهم کوارگر را از
دستمزد وی برداشت نموده و به همراه سهم خود به سازمان تامین اجتماعی بپردازد در غیر این صورت باید خود بوه تنهوایی
حق بیمه سهم هر دو را با جرائمی که به آن تعلق می گیرد ایداع نماید .بر همین اساس نیز چنانچه کارفرما از تكلیف قوانونی
که در این خصو ص بر عهده دارد استنكاف نماید سازمان تامین اجتماعی موظف است که بدون مراجعه بوه دادگواه بوا صودور
اجرائیه حق بیمه متعلقه را دریافت دارد .از سوی دیگر این دسته از کارفرمایان مجرم و خاطی محسوب گردیده و با توجه بوه
مراتب جرم ،به پرداخت جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محكووم خواهنود شود(.مواده  123قوانون کوار).
مضاف بر آنكه به موجب تبصره ماده « 12قانون حداکثر استفاده از تووان تولیودی کشوور» در موواردی کوه کوارگران ایرانوی
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موضوع این قانون در اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور اعزام موی شووند نیوز ضومن اینكوه وزارت کوار
موظف شده است برای آنان گواهینامه شغلی صادر کند ملزم گردیده جهت وصول حق بیموه از آنوان و تحوت پوشوش قورار
دادن افراد مذکور در داخل و خارج از کشور مراتب را به سازمان تامین اجتماعی اطالع دهود از طورف دیگور سوازمان مكلوف
شده است که با دریافت حق بیمه افراد مذکور مطابق قانون تامین اجتماعی آنها را بیمه نماید.
بر اساس تبصره  9ماده  91قانون رفع موانع تولیود رقابوت پوذیر و ارتقوای نظوام موالی کشوور(  :)1399/02/01کارفرمایوان
موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد ،مزایای قانونی پایان کار را به مأخذ هر سوال یوک مواه آخورین
مزد پرداخت نمایند

-1ساعات کار کارگران (مواد  02الی  32قانون کار)

مطابق قانون کار ساعات کار مدت زمانی است که کارگر نیرو و وقت خوود را بوه منظوور انجوام کوار در اختیوار کارفرموا قورار
می دهد .ساعات کار با توجه به شرایط کارگاه می تواند متفاوت باشد .با این حال در کل ساعت کار نباید از  2سواعت در روز
تجاوز نماید ضمن اینكه مجموع ساعات از  99ساعت در هفته بیشوتر باشود اموا در کارهوای سوخت و زیوان آور حوداکثر 36
ساعت در هفته است .الزم به ذکر است که در نوبت کاری محدودیت  99ساعت در هفته الزم نیست رعایوت شوود ،همچنوین
در این مشاغل حداکثر ساعت کار نباید از  156ساعت در چهار هفته متوالی (در طول یک ماه) بیشتر باشد.
افزون بر آن قانون کار ارجاع کار اضافی به کارگر را منوط به موافقت کارگر و مستلزم پرداخت مزد کار اضوافی بوه عوالوه 90
درصد اضافه حقوق اعالم نموده است که در هر حال سقف ساعت های اضافه کار کارگر در شرایط عادی نباید از  9سواعت در
روز بیشتر باشد مگر در موارد استثنائی با توافق طرفین بدین ترتیب که در موارد وقوع حوادث یا به منظوور تورمیم خسواراتی
که در نتیجه حوادث رخ داده است و همچنین در اعاده فعالیت کارگاه در صورتی که فعالیت کارگاه به علوت بوروز حادثوه یوا
اتفاق طبیعی از قبیل سیل یا زلزله و یا اوضاع و احوال غیر قابل پیش بینی دیگر قطع شده باشد .با وجود ایون بنوا بوه نوص
صریح ماده  61قانون کار ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام می دهنود
ممنوع اعالم شده است.
تبصره  2ماده  36قانون کار تصریح میدارد که «ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی ،کارمزد سواعتی و کوارمزد و مشواغل
قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار بوه تصوویب وزیور کوار و اموور اجتمواعی خواهود رسوید تعیوین
میگردد .حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید».
آیین نامه اجرایی تبصره فوق تحت عنوان «آیین نامه اجرایی ضوابط و مزایا و مشاغل قابل شمول به نظام های کارمزدی ،مزد
ساعتی و کارمزد ساعتی موضوع تبصره  2ماده  36قانون کار» به تصویب رسیده است.
-8تعطیالت و مرخصی ها (مواد 31الی  03قانون کار)

یكی دیگر از موضوعات مربوط به شرایط کار تعطیالت و مرخصی های کارگر است .مطابق ماده  69قانون کار مودت مرخصوی
استحقاقی ساالنه کارگران با استفاده از مزد با احتساب چهار روز جمعه هر ماه جمعا یک ماه است که برای کار کمتور از یوک
سال به نسبت مدت کار انجام یافته تعیین و محاسبه می گردد که در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال دارند ،پنج هفتوه موی
باشد .کارگر نمی تواند بیش از نه روز آن را ذخیره نماید .مضاف بر آن کارگر می تواند از مرخصی بدون حقوق حوداکثر توا 2
سال و مرخصی تحصیلی تا  9سال استفاده نماید و در صورتی که قصد سفرحج واجب داشته باشد فقط یک نوبت می تواند از
یک ماه مرخصی برخوردار گردد.
روز جمعه تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد است که در امور مربوط بوه خودمات عموومی یوا در موواردی کوه نووع و
ضرورت کار ایجاب می نماید یا با توافق طرفین کار می توان روز دیگری را برای تعطیل هفتگی تعیین نمود با وجود این بایود
به کارگرانی که روز جمعه را کار می کنند 90،درصد اضافه بر مزد پرداخت نمود.
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به موجب تصویب نامه مورخ  1392/09/16هیات وزیران زنان شاغل در بخش های دولتی و غیر دولتی (از جمله زنان کارگر)
نه ماه تمام با پرداخت حقوق وفوق العاده های مربوط تعیین میشود.
-1شرایط کار نوجوانان (مواد  08الی  31قانون کار)

بر طبق قانون کار ،به کارگیری کودکان یعنی اشخاصی که زیر  16سال دارند ممنوع اعالم شده است با این حال این موضووع
موجب نادیده گرفتن حقوق کودکی که بر خالف منع قانونی به کار گرفته شده است نمی گردد .به این معنی که کودکی کوه
بر خالف منع قانونی به کار گرفته شده است باید حقوق حقه خود را دریافت دارد .نكته دیگری که در این خصوص باید اشاره
نمود این است که حتی با وجود موافقت ولی و سرپرست کودک نمی توان وی را بر خالف منع قانونی مذکور به کار گرفت .با
وجود این مطابق قانون کار ،به کارگیری نوجوانان یعنی اشخاصی که بین  16تا  12سال سن دارند فاقود منوع قوانونی اسوت
ولی الزم است که در بدو استخدام مورد آزمایش های پزشكی قرار گیرند و سوالی یكبوار نیوز ایون آزمایشوات تجدیود گوردد.
مضاف بر آنكه ارجاع کار اضافی ،انجام کار در شب و کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دسوت ،بویش از حود
مجاز و بدون استفاده از وسایل مكانیكی به این قسم از کارگران به کلی ممنوع بوده و ساعت کار روزانوه آنوان نیوز بایود نویم
ساعت کمتر از سایر کارگران باشد به گونه ای که جمع ساعات کار آنها از  91ساعت بیشتر نگردد.
 -0شرایط کار زنان (مواد  00الی  03قانون کار)

قانون کار برای کار زنان کارگر نیز شرایطی را مقرر نموده است .بدین ترتیب که همانند نوجوانان ارجاع کارهای سخت و زیان
آور و حمل بار بیش از حد مجاز با دست را نیز برای این قشر از کارگران ممنوع اعالم داشته اسوت بوا وجوود ایون ممنوعیوت
خاصی برای ارجاع کار در شب برای زنان مقرر نداشته است .عالوه بر آن در مواردی که به تشوخیص پزشوک سوازمان توامین
اجتماعی نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده می شود کارفرما تا پایان دوره بوارداری وی بودون کسور
حق السعی باید کار مناسب تر و سبک تری را به وی ارجاع نماید و پس از وضع حمل نیز پوس از هور سوه سواعت کوار نویم
ساعت فرصت شیر دادن کودک را به وی اعطا نماید .ضمن اینكه حق استفاده از مرخصی زایمان نیز برای وی در نظور گرفتوه
شده است که باید جزو سوابق خدمت وی محسوب شود.
گفتار پنجم-خاتمه قرارداد کار (مواد 12الی  13قانون کار)

ماده  21قانون کار موارد خاتمه قرارداد کار را برشمرده است.
قرارداد کار به یكی از طرق زیر خاتمه مییابد:
الف  -فوت کارگر
ب  -بازنشستگی کارگر
ج  -ازکارافتادگی کلی کارگر
د  -انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن
ه  -پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است.
و  -استعفای کارگر.
به موجب بندهای ( )3و ( )9ماده  91قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقوای نظوام موالی کشوور مصووب 1399/02/01
بندهای (ز) و (ح)به شرح ذیل به این ماده الحاق شده است:
بند «ز » :فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش بینی شده است.
بند «ح » :به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی ،کارفرمایان می توانند برمبنای نواوری هوا و فنواوری هوای
جدید و افزایش قدرت رقابت پذیری تولید ،اصالح ساختار انجام دهند ،در آن صورت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مكلف
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است طبق قرارداد سه جانبه (تشكل کارگری کارگاه ،کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگواه را بوه
مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بی كاری قرار دهد و بعد از اصوالح سواختار ،کوارگران را بوه میوزان ذکور شوده در
قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می توانند مطوابق مفواد مواده ( )9قوانون تنظویم بخشوی از مقوررات
تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصالح ماده ( )113قانون برناموه سووم توسوعه اقتصوادی ،اجتمواعی و فرهنگوی جمهووری
اسالمی ایران مصوب  26/6/1322و اصالحات بعدی آن و قانون بیمه بیكاری مصوب  1369/6/26عمل کنند.

-2استعفای کارگر

کارگری که استعفاء می کند موظف است که در ابتدا استعفای کتبی خود را به کارفرما تحویل دهد و حداقل مدت یک ماه از
تاریخ ارائه استعفا به کار خود ادامه دهد ،این موضوع به این دلیل است که کارفرموا نیوز بتوانود شوخص دیگوری را جوایگزین
کارگر مستعفی نماید .بنابر این بر خالف کارمندان دولت که تا زمانی که با استعفای آنها موافقت نشوود مكلفنود کوه بوه کوار
خود ادامه دهند در مورد کارگران این تكلیف فقط به مدت یک ماه پیش بینی شده است و کارگر مستعفی بیش از مدت یوک
ماه تكلیفی به ادامه کار ندارد .در عین حال در صورتی که کارگر پس از گذشت مودت  16روز از اسوتعفای خوود صورف نظور
نماید و انصراف خود را کتبا" به کارفرما اعالم کند استعفای وی منتفی تلقی می شود.کارگرموظف است رونوشوت اسوتعفاء و
انصراف از آن را به شورای اسالمی کارگاه و یا انجمن صنفی ویا نماینده کارگران تحویل دهد .
مضاف بر آن کارگری که بر اثر اعزام به خدمت ،قوه قاهره ،توقیف منجر به عدم محكومیت ،مرخصی بدون حقوق یا مرخصوی
تحصیلی تعلیق شده چنانچه در مورد نظام وظیفه تا دوماه و سایر موارد تا یكماه امادگی خود را برای شروع مجدد کوار اعوالم
نكند ،نیز مستعفی شناخته می شود.
 -1انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تمدید آن

همان گونه که قبال اشاره شد قراردادهای کار ممكن است که دائم یا موقوت باشود .در قراردادهوایی کوه دارای طبوع مسوتمر
هستند با تعیین مدت قرارداد ،به صورت قرارداد موقت و مدت دار تبدیل می شود .در این دسته از قراردادها پوس از انقضوای
مدت قرارداد و عدم تمدید آن قرارداد خاتمه می یابد .الزم به ذکر است که در این نوع از قرارداد ها ممكن است که بوه رغوم
اتمام مدت قرارد اد کار موضوع آن خاتمه نیافته باشد با وجود این ،عدم اتمام موضوع قرارداد موجب نموی شوود کوه کارفرموا
ملزم گردد قرارداد را تمدید نماید.
-8بازنشستگی

یكی از مواردی که به خاتمه قرارداد کار می انجامد بازنشستگی کارگر می باشد .مطابق قانون کار کارگر از لحاظ بازنشسوتگی
تابع قانون تامین اجتماعی است .قانون تامین اجتماعی بازنشستگی کوارگر را مشوروط بوه شورایط سونی و سوابقه الزم بورای
بازنشستگی نموده است .مطابق این قانون ،حداقل سن بازنشستگی برای مورد  60و زن  66سوال تموام موی باشود و حوداقل
سابقه پرداخت حق بیمه ده سال است( .با توجه به جزء  3بند (ب) قانون اصالح تبصره  2الحاقی بوه مواده  56قوانون اصوالح
مواد  52و  ...55مصوب  1320/05/19هم اکنون میزان سابقه الزم جهوت بازنشسوتگی بور اسواس ایون بنود «بیسوت سوال»
می باشد ).در مشاغل سخت و زیان آور کارگر با داشتن20سال سابقه کار متوالی و پرداخت حوق بیموه ،یوا  26سوال سوابقه
متناوب می تواند درخواست بازنشستگی نماید .کارگری که به بازنشستگی نائل می گرد به ازای هر سال سابقه کوار از معوادل
یک ماه حقوق به عنوان پاداش برخوردار می شود .با وجود این چنانچه عورف کارگواهی متضومن پرداخوت پاداشوی بویش از
معادل یک ماه حقوق برای کارگران باشد الزام به اجرای عرف جاری کارگاه خواهد داشت .رویوه جواری دیووان عودالت اداری
موید این موضوع است.
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-1اخراج کارگر

موضوع اخراج کارگر از کار یكی از مهم ترین بحث هایی است که از ابتدا حتی پیش از تصویب قانون جاری کار مطورح بووده
است .در حقیقت پیشگیری از اخراج بی رویه کارگران و پیش بینی امنیت شغلی کارگران از اهداف مهم تصوویب قوانون کوار
جاری بوده است .مطابق قانون کار دو نوع اخراج موجه موجه (حذف شود) و غیر موجه برای کارگر شناخته شده است .بودین
ترتیب که اخراج موجه کارگر ممكن است که به علت عدم رعایت نظم و انضباط وی در حین کار یا نقوض مقوررات مربووط و
ایجاد اختالل در کارگاه باشد .کارگری که مرتكب بی نظمی ،اخالل یا کوتاهی در کار می گردد ،برای اخوراج وی بایود ضومن
کسب موافقت شورای اسالمی کار یا نهاد مشابه در صورت عدم تشكیل شورا صورت گیرد .عالوه بر آن در موردی کوه توقیوف
کارگر منجر به صدور حكم محكومیت جزایی وی شود می توان وی را از کار اخراج نمود .لیكن کارگری که مدتی بازداشوت و
در توقیف بسر برده است ولی اتهام وی به اثبات نرسیده و منتهی به محكومیت او نمی شود را نمی توان به این دلیول از کوار
اخراج نمود .مورد سومی که اخراج کارگر از کار را موجه می سازد هنگامی است که کارگاهی بوه دالیلوی ماننود ورشكسوتگی
کارفرما تعطیل می شود و چاره ای به جز اخراج کارگر از کار باقی نمی ماند .با وجود این در مواردی کوه شخصوی ورشكسوته
می شود و از این رو کارگاه را به دیگری منتقل می نمای د در ایون صوورت اخوراج کوارگر از کوار موجوه تلقوی نموی گوردد و
کارفرمایی که کارگاه به وی منتقل شده است کارفرمای کارگر محسوب می شود و باید کارگر را به کوار گیورد .رویوه قضوائی
دیوان عدالت اداری در این خصوص تاییدی بر موارد مذکور است.کارگری که اخراج می شود حق دارد که بوه ازای هور سوال
سابقه کار از یک ماه حق سنوات برخوردار شود.
با توجه به مراتب مشروحه فوق ،اخراج کارگر در مواردی غیر از آنچه که اشاره شد غیر موجوه تلقوی موی گوردد و از ایون رو
کارگر می تواند به منظور احقاق حقوق خود به مراجع حل اختالف کار رجوع نماید و این مراجع با بررسوی موضووع چنانچوه
اخراج را غیر موجه تشخیص دهند حكم به بازگشت به کار کارگر صادر می نمایند.
-0فسخ قرارداد کار

در ماده  21قانون کار «فسخ» قرارداد کار به عنوان یكی از موارد خاتمه قرارداد تصریح نگردیده است .لكن در ماده  25قوانون
مزبور تحت شرایطی امكان فسخ قرارداد پیش بینی شده است.
ماده  25قانون کار :هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آیینناموههوای انضوباطی کارگواه را پوس از توذکرات
کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد درصورت اعالم نظر مثبت شورای اسالمی کار عالوه بر مطالبات و حقوق معوقه بوه نسوبت
هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را بهعنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.
به موجب تبصره  9ماده  2قانون رفع برخی از موانع تولید مصوب  26فسخ قرارداد کار به نحوی کوه در قورارداد پویش بینوی
شده است به عنوان یكی از طرق خاتمه قرارداد کار تعیین و اعالم گردیده بود ،که به نظر می رسید فسخ یک جانبوه قورارداد
از سوی کارفرما را مد نظر دارد ،به این دلیل که پیش از تصویب این قانون در قوانون کوار امكوان فسوخ طرفینوی قورارداد یوا
استعفای کارگر پیش بینی گردیده بود ،علی ای حال ،از آنجا که این قانون بوه صوورت آزمایشوی بورای مودت پونج سوال بوه
تصویب رسیده و پس از آن تمدید یا تصویب نهائی نگردید از طرف دیگر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی که جوایگزین
آن شد برخی از قواعد مقرر در قانون نخست از جمله این مورد را تكرار و تنفیذ ننمود بنابر ایون بوا ایون تفاصویل فسوخ یوک
طرفه قرارداد کار به خصوص از سوی کارفرما نمی تواند از شیوه های خاتمه قرارداد کار تلقی گردد.
گفتار ششم-دادرسی کار و مراجع حل اختالف کار(مواد  200الی  233قانون کار)

یكی از نقاط قوت قانون کار پیش بینی مراجعی برای حل اختالفات مطروحه فی مابین کوارگر و کارفرموا موی باشود .مطوابق
قانون کار رسیدگی به اختالفات کارگر و کارفرما در دو مرحله صورت می گیرد .هیات تشخیص کار و هیات حل اخوتالف کوار
به ترتیب مراجع نخستین و تجدیدنظر حل اختالف کار می باشند .در ذیل به این موضوع پرداخته می شود.
220

 -2هیات تشخیص کار

بر طبق قانون کار ،هیات تشخیص کار نخستین مرجع رسیدگی به اختالفات میان کارگر و کارفرما می باشد .این هیات دارای
سه عضو متشكل از نمایندگان کارگران ،کارفرمایان و نماینده اداره می باشد که صالحیت دارنود بوه هور گونوه اخوتالف بوین
کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار و مقررات مربوطه باشود رسویدگی نماینود .ذینفوع یوا نماینوده قوانونی وی کوه
می تواند وکیل دادگستری یا غیر وکیل باشد به اداره کوار واحود محول کوار خوود مراجعوه و دعووای خوود را بور روی اوراق
دادخواستی که از طرف وزارت کار تهیه شده است به زبان فارسی یادداشت و ارائه نمایود .تعوداد نسوخه هوای دادخواسوت و
ضمائم آن باید به تعداد طرف دعوی به عالوه یک نسخه باشد .با توجه به اینكه کارگاه ممكن است تعطیل شده باشد اقامتگاه
کارفرما باید نشانی دیگری نوشته شود .اگر در قرارداد اقامتگاه تعیین شده به ادرس مندرج در قرارداد اشواره شوود .کلیوه آراء
این هیات ظرف مدت  16روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در هیات حل اختالف کار است .نكته ای که الزم اسوت در اینجوا
اشاره شود این است که اگر کار به صورت مقاطعه واگذار شده باشد در رابطه مقاطعه دهنوده و پیمانكوار دادگاههوای عموومی
صالح است.
-1هیات حل اختالف کار

هیات حل اختالف مرجع تجدید نظر در آراء صادره از سوی هیات های تشخیص کار است .این هیات دارای نه نفر عضوو موی
باشد که مرکب از سه نفر نماینده دولت ،سه نفر نماینده کارگران و سه نفر نیز به عنووان نماینودگان کارفرمایانوان اسوت .آراء
هیات های حل اختالف کار قطعی و الزم االجراست .با این حال بر اساس ماده  16قانون تشوكیالت و آیوین دادرسوی دیووان
عدالت اداری ،مهلت تقدیم دادخواست نسبت به اعتراضات و تجدیدنظر خواهی کارگران و کارفرمایان غیر دولتی و عموومی از
آراء صادره از سوی این مرجع برای اشخاص ساکن در داخل کشور ظرف مدت سه ماه و برای اشخاصوی کوه سواکن خوارج از
کشور هستند شش ماه از تاریخ ابالغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط است .نكته مهمی که در اینجا الزم است مورد اشواره
قرار گیرد این است که آراء صادره از هیات های حل اختالف کار و آن دسته از آراء هیات های تشخیص کار که به علت عودم
اعتراض قطعی شده است توسط اجرای دادگستری اجرا می شود ضمن اینكه قابلیت تجدیدنظر خواهی در نزد دیووان عودالت
اداری مانع اجرای آنها نمی گردد.
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