
 

 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی
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 ج.ا.اقانون احکام دائمی توسعه  12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشست  نهمین موارد طرح شده و مصوبات
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 شناسه 

 موانع کسب و کار در حوزه تامین اجتماعی: حوزه موضوعه 

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 3از     1           تعداد صفحه : 30/4/1397     : تاریخ جلسه 

 

 سابق (  76) کمیته ماده قانون احکام دائمی توسعه    12جلسه دبیرخانه کمیته استانی بند )ب(  ماده  نهمین 

کل محترم ربه عنوان مدی 12دبیرخانه کمیته بند)ب( ماده  3/4/1397ص مورخ /910/97شماره  حسب نامه

ذیربط و با حضور دستگاه های اجرایی  ،  تامین اجتماعی تحت عنوان موانع کسب و کار درحوزه تامین اجتماعی 

ش و در محل ساختمان آموز 4/1397 /30صبح روز شنبه مورخ  30/7راس ساعت  ، بخش خصوصی 

 شد.برگزار 252پالک  –پژوهش اتاق واقع در بلوار وکیل آباد حد فاصل هنرستان و سامانیه جنب بیمه پارسیان 
 

 

 دستورکار  :

 
 ادامه جلسه قبل :

دبیرخانه کمیته بند)ب(  3/4/1397ص  مورخ /910/97موارد مطرح شده در نامه شماره  

به عنوان مدیرکل محترم تامین اجتماعی استان تحت عنوان موانع کسب و کار در  12ماده 

 حوزه تامین اجتماعی 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور  12مادهبند)ب( کمیته موضوع  دبیرخانه نشست  نهمینمصوبات 
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 شناسه 

 موانع کسب و کار در حوزه تامین اجتماعی حوزه موضوعه

 12کمیته ماده استانی دبیرخانه    تهیه کننده : 

 3از   2            تعداد صفحه : 30/4/1397  تاریخ تهیه :
 

 تصمیمات موضوع ردیف

مدارک و مستندات کارفرما درمرحله حسابرسی به  2

دلیل کمبود وقت مورد توجه حسابرسان تامین 

اجتماعی قرار نگرفته و یا به هر علتی در زمان انجام 

حسابرسی در اختیار کارفرما نبوده که ارائه نماید. این 

مدارک و مستندات که می تواند کمک بسیار قبیل 

بزرگی به برگشت حق بیمه نماید ، در هیاتهای بدوی 

مورد قبول رئیس شعبه و درآمد شعبه واقع نمی شود و 

چنین اظهار می دارند که ارائه مدارک و مستندات از 

سوی کارفرما ، پس از انجام حسابرسی پذیرفته نخواهد 

 شد !

ی تشخیص مطالبات بعنوان ازآنجا که هیاتهای بدو

یک مرجع شبه قضائی بوده ، بایستی بی طرفی 

خود را حفظ کرده و به اعتراض کارفرما و پذیرش 

مدارک و مستندات وی اقدام و پس از بررسی 

صحت و سقم آنها ، نسبت به برگشت حق بیمه 

اقدام نماید . لذا این قبیل اقدامات ، بی طرفی و 

مطالبات را دچار  حکمیت هیاتهای بدوی تشخیص

 خدشه می نماید.

 30/1/1395مورخ  518/502095در انتهای نامه شماره  هرچند

 تاکیدکشور سازمان تامین اجتماعی مدیرکل درآمد حق بیمه 

تهیه  از سوی کارفرما بعد از شده است ، ازدریافت هرگونه اسناد

به مدارک مزبور به عنوان ضمائم  الصاقیا  گزارش حسابرسی و

تهیه گزارش خودداری نمایند ولیکن با توجه به  از گزارش بعد

رسیدگی ها  ومعرفی  طرفی درحساسیت موضوع و لزوم بی 

توافق و مقررگردید ضمن اینکه موسسه حسابرسی وقت بیشتر و 

دات برای کارفرمایان مناسب تری برای ارائه مدارک و مستن

اداره کل تامین اجتماعی استان طی نامه ای به  ، تعیین نماید

تا درکلیه مراحل رسیدگی ،  نموده همه شعب و هیاتها ابالغ

و مدراک و مستندات ارائه شده از سوی کارفرما مورد توجه 

 رسیدگی قراردهند. 

 

قسمت مختلف  12جدید درآمد که  3/11خشنامه ب 3

خ موارد شمول و غیرشمول را مشخص نموده در تاری

صادر و ابالغ شده است. دراین بخشنامه  17/11/1394

ضریب حق بیمه هر فعالیت مشخص شده و این بدان 

 12معنی است که سایرمواردی که در قسمت های 

گانه بخشنامه درج نگردیده مشمول حق بیمه نمی 

باشد لیکن در هنگام حسابرسی از دفاتر قانونی کارفرما 

امداران و شرکا ، ، مواردی از قبیل حساب جاری سه

حساب ذخایر ، حساب مالیات پرداختی و ... توسط 

حسابرسان مشمول حق بیمه دانسته و از آنها حق بیمه 

 مطالبه می شود.

احصاء گردیده  1/11و  3/11توافق شد آنچه در بخشنامه ها 

که در بخشنامه های مورد  یموارد است مشمول بوده و سایر

ت می تواند به لحاظ شمول یا عدم نظر ذکری از آن نشده اس

شمول مورد بررسی و از نظر انطباق با موارد اعالم شده بررسی 

 شود .
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 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور  12مادهبند)ب( کمیته موضوع  دبیرخانه نشست نهمین مصوبات
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 شناسه 

 موانع کسب و کار در حوزه تامین اجتماعی حوزه موضوعه :

 12دبیرخانه استانی کمیته ماده    تهیه کننده : 

 3از  3              تعداد صفحه : 30/4/1397             تاریخ تهیه :
 

 تصمیمات موضوع ردیف

علیرغم اینکه در صورت حسابها ، مبلغ خرید و نصب  4

شده است لیکن بجای اینکه فقط مبلغ نصب تفکیک 

مبلغ صورت حساب حق بیمه قرارگیرد از کل  مشمول حق

بیمه مطالبه می شود که این مورد هم برخالف نامه 

 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی می باشد.

بخشنامه مدیرعامل محترم تامین اجتماعی در ارتباط با  4گردید بند مقرر 

 رعایت شود.دقیقا مطالبه  حق بیمه مورد

قانون رفع موانع تولید و  40وجه به اجرای کامل ماده تعدم  5

 9/14قانون تامین اجتماعی و بخشنامه  38تبصره ذیل ماده 

 تامین اجتماعیدرآمد توسط شعب  دجدی

درارتباط با  1394قانون رفع موانع تولید مصوب  40ضرورت اجرای ماده 

اینکه مبنای مطالبه حق بیمه درمورد پیمان هایی که کارگاههای صنعتی و 

خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان 

و افراد شاغل درهمان کارگاه انجام می شود ، براساس فهرست ارسالی توسط 

است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف بازرسی کارگاه 

می باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصاحساب اینگونه قراردادهای 

ضمن اینکه مقررشد پروژه هایی که دارای کد سه  پیمان را صادرکند

صفرویادوصفر دارند پیمانکار بوده ودارای پرونده درشعب تامین اجتماعی 

شکل گیری آن در پرونده کارفرما مقایر با ضوابط موجود است و  لذاومی باشد

 می بایست عینا به شعب ذیربط سازمان تامین اجتماعی انتقال پیداکند. 

یه در هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات شعب وروحدت  6

 وجود ندارد .تامین اجتماعی 

توافق و مقررگردید به منظور وحدت رویه نشست هیاتها و روسای شعب به 

 میزبانی انجمن مدیران صنایع برگزار شود. 

7 
بخشنامه شماره مقاومتی و  اقتصاد رعایت مصوبه ستاد

مدیرعامل سازمان ، مبنی  5/3/1397تاریخ  2440/97/1000

  .بر اینکه صرفا بایستی آخرین سال مورد بازرسی قرارگیرد 

نظربه اینکه دربرداشت مجریان و ذینفعان از مصوبه ستاداقتصاد مقاومتی که 

آخرین لیست پرداختی حق بیمه به یکسال قبل مبنای بازرسی قرارمی دهد 

مدیرعامل محترم تامین  5/3/1397مورخ  2440/97/1000خشنامه شماره و ب

اجتماعی که آخرین سال مالی را تعیین کننده می داند تفاوتهایی وجود دارد 

لذا توافق شد مراتب از طریق سازمان تامین اجتماعی و ستاد اقتصاد 

سال مقاومتی استعالم گردد که آیا منظور رعایت یکسال قبل ، سال مالی هر 

اسفند ماه هر سال ( بوده و یا به یکسال قبل از آخرین لیست پرداختی  29)

 حق بیمه .

اخیرا اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان رضوی ، در  8

اقدام به بررسی مجدد گزارشات حسابرسی نهایی ، اقدامی 

شده موسسه حسابرسی تامین اجتماعی نموده و مواردی را 

حسابرسی در کاربرگ های که حسابرسان موسسه 

حسابرسی بعنوان عدم شمول تلقی نموده ، مشمول حق 

بیمه دانسته و یا در بعضی موارد ، نسبت به تغییر ستونهای 

نموده و از کارفرما مطالبه حق بیمه   2کاربرگ شماره 

بیشتری می کنند که این رویه و اقدام فاقد پشتوانه قانونی 

 می باشد.

 3262/97/5020نامه شماره  4ح شده هرچنددربندباتوجه به موارد مطر

مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی به  20/3/1397مورخ 

صراحت درارتباط باموضوع نظارت برپرونده ها اعالم میدارد با عنایت به 

بنابراین  اینکه هرپرونده ای جهت بررسی مسائل فنی دارای ناظرمی باشد

سی دفتر قانونی ) رمی بایستی کارشناس بازجهت جلوگیری تداخل وظایف 

ورود به ( به هنگام نظارت برپروژه های درجریان از نماینده اداره کل استان 

چک لیست مسائل تخصصی اکیدخودداری نموده و بررسی های الزم را طبق 

انجام دهند لذا به دلیل برداشت های متفاوت بین مجریان و ذینفعان 

سازمان تامین اجتماعی توسط دبیرخانه شورا و  مقررگردید مراتب ازطریق

 اداره کل تامین اجتماعی استعالم گردد.

 


