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 دستور جلسه:

 
  بررسی بخش نامه های کسب و کار تأمین اجتماعی 

 

 اهم موارد مطرح شده :

 

 مصوبات کمیته ها .تقدیر از کمیته های تجارت ، مالیات و مالکیت فکری توسط دبیر کمیسیون جناب آقای خیاط به دلیل پیشبرد  -1

این ی کمیسیون خواستار ارسال نامه به اتاق بازرگانی پیرو تشکیل شورای تخصصی حل اختالف در اتاق بازرگانی تهران و کرمانشاه اعضا -2

 . تشریح محدوده فعالیت آن ها در شورای تخصصی شدندو  استان ها 

 حاضر در این سمینار توسط دبیر کمیسیون . گزارشی کوتاه از برگزاری سمینار مالکیت فکری و معرفی اساتید -3

دعوت از جناب آقای صادقی نیا رئیس شورای حل اختالف پس از پیگیری ها و فعالیت های الزم در راستای تشکیل شورای تخصصی حل  -4

 اختالف در اتاق بازرگانی .

 ئی از سرمایه گذاری . انجام برنامه ریزی های الزم و پیگیری آنان در راستای سازماندهی کمیته حمایت قضا -5

 154در اسـرع وقـت در حدود ماده  اتیـرایب مالیـارائه نظرات و پیشنهادات توسط فعالین اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی در خصوص ض -6

  پس از اخذ دفترچه های ضرایب مالیاتی از اداره کل .  قانون مالیات های مستقیم

 ات های مستقیم .قانون مالی 131اجرائی نمودن تبصره ماده  -7

 پیشهناد بر دعوت از افراد متخصص در زمینه تأمین اجتماعی برای کسب اطالع قوانین موجود در این حوزه . -8

مشکالت  و ین اجتماعی جلساتی برگزارتأم کار و که در حوزه ار داشتند قریب به یک سال استرئیس کمیسیون جناب آقای بهاروند اظه -9

لذا طی جلسه ای در هیئت ای جلسات برای برطرف کردن مشکالت مثمرثمر واقع نشده است موجود شناسایی شده اند ، لکن برگز

، و اعضای فعال این  نمایندگان مصوب شد که موضوعاتی چون کار و تأمین اجتماعی و مالیات به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع

سی و پیگیری نمایند و در جهت نفع فعالین اقتصادی و اعضای کمیسیون پیش بروند که از مشکالت موجود کمیسیون این موضوعات را برر

 در این حوزه جلوگیری شود . 

 قضات شاغل و متخصص حاضرین اعالم نظر داشتند که بایستی، وجود قضات غیر متخصص و بازنشسته در هیئت های حل اختالف مالیاتی  -10

احدی از حاضرین اشد که ات شاغل در این هیئت ها بسیار کارساز می بـت قضـد فعالیـهار داشتنـرئیس کمیسیون اظانجام فعالیت نمایند . 

 د .دنعدم فعالیت قضات شاغل در هیئت های حل اختالف مالیاتی را کمبود قاضی شاغل و کثرت پرونده های ایشان نام بر

داخت حق الزحمه از محل بودجه ی کمیسیون برای پیگیری راه کارهای تشکیل کارگروهایی متخصص از بین اعضای کمیسیون با پر -11

 . صورت یک پروژه تحقیقاتیبه  در زمینه قوانین مخل اعضای کمیسیونمشکل  مناسب برای رفع
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لذا اگر نمایندگان مجلس پشتوانه فعالیت ها باشند  دعوت نمایندگانی از مجلس که مرتبط با کمیسیون حقوقی و قضائی می باشند .  -12

 اجرائی نمودن آنها با سهولت انجام خواهد گرفت .

 ائی و تأمین اجتماعی با کل دنیا .صحبت در رابطه با استاندارد سازی دولت در بخش دار  -13

به علت عدم آگاهی و افزایش آگاهی در این  تماعیاقدام به فعالیت و ارائه کتب و مقاالتی در خصوص دارائی و کار و تأمین اجپیشنهاد بر   -14

 راستا .

که ابطال آن خواست اعضاء می باشد در و بحث راجع به هریک از بخش نامه های کمیته کار و تأمین اجتماعی و کمیته مالیات بررسی   -15

 کمیته ی مرتبط .

اق بازرگانی فهرسـت ـاتکتابخانه یل و بروز رسانی ـتکمتای ـتند در راسـاز اعضاء درخواست داش یسیون جناب آقای بهاروندرئیس کم -16

 کتـاب های الزم در خصوص کمیسیون حقوقی و قضائی را به دبیرخانه کمیسیون تقدیم نمایتد .

 جناب آقای زنگنه در رابطه با دستور کار جلسه بخش نامه هایی از تأمین اجتماعی برای حاضرین به شرح ذیل تشریح نمودند : -17

 

  که در رابطه با بحث پاداشی است که کارکنان می گرفتند چرا که در سال های   3/11ای تحت عنوان بخش نامه بخش نامه

 قبل تأمین اجتماعی برابر مصوبه شورای حسابرسی تأمین اجتماعی مشمول نبوده اما طبق این بخش نامه مشمول شده است .

اجرا می  1/11ه ـش نامـی بخـسابرسـث حـیاتی نشده و در بحـوز عملاین بخش نامه با اینکه در سال گذشته ابالغ شده اما  هن

 شود.

  عیت دستوری دارد آنجا که این بخش نامه تاببحث قراردادهای پیمان کاری ، کار به تنهایی برابر تعریف جدید تأمین اجتماعی از

ضل را برای بخش کارخانجات و شرکت که این معدرصد شود  30گنجانده و مشمول پرداخت بیمه با نرخ  28بایستی در ماده 

  . صورت می گیردبه صورت تنهایی  ها ایجاد کرده چرا که خیلی از فعالیت ها در بخش کارخانجات و شرکت ها

 خش نامه در رابطه با ایاب و ذهابب . 

  شکایت کارگری که شاکی قانون نظام صنفی که بیان داشته تأمین اجتماعی حق بازرسی دفاتر کارگاه را ندارد مگر به  92ماده

 ماده انجام می دهد . شده که تأمین اجتماعی به این امر توجهی نداشته و بازرسی را بدون توجه به این

 . بخش نامه اعالم بخشودگی جرایم که با اعمال شرایطی امکان پذیر می باشد 

  قانون تأمین اجتماعی اضافه شده است. 38درآمد که بر مبنای این بخش نامه تبصره ای به م  9/14بخش نامه ای تحت عنوان 
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جناب آقای زنگنه رئیس کمیته کار و تأمین اجتماعی اظهار داشتند از آنجا که این بخش نامه ها در حال اجرا هستند لذا برای ابطال ،   -18

 خواستار شویم .ت به کارفرمایان سپس نقض این آراء را به دلیل ورود خسار ، بدواً بایستی توقف عملیات اجرائی را درخواست

برون  معاونت معاونتی ایجاد کرده تحت عنواندر این راستا  در بحث حسابرسی وقت و نیروی کافی ندارد اخیراً از آنجا که تأمین اجتماعی  -19

فعالیت آن بر اساس قراردادهای خصوصی مؤسسات حسابرسی خصوصی  ن اجتماعی استان تشکیل شده است وکه در سازمان تأمی سپاری

درصد  مشخص نیست و برخی بر این نظرند که و کارگزاری های تأمین اجتماعی می باشد که البته درصد وجه پرداختی نرخ آنان کامالً

 که می دهند می باشد . وجه پرداختی آنان بر حسب گزارش هایی

این داشتند از آنجا که درخواست ابطال بخش نامه های مخل توسط افراد کارساز نمی باشد لذا اتاق بازرگانی احدی از حاضرین پیشنهاد بر  -20

 درخواست ابطال بخش نامه های مخل را پیگیری و اجرائی نماید .، و به عنوان متولی یا نماینده منتخب 

جلسه ی فوق العاده در اسرع وقت برای مصوب  ر تشکیلدرخواست رئیس کمیسیون از رؤسای کمیته مالیات و کاروتأمین اجتماعی ب -21

 نمودن درخواست ابطال بخش نامه های مخل و برنامه ریزی برای فرایند اجرائی آنان .
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 دعوت از نمایندگان مجلس که مرتبط با کمیسیون حقوقی و قضائی هستند . -1
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 ابطال آن ها اقدام شود.
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