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 قانون تامین اجتماعی مسائل و مشکالتبررسی 

 

 

 مقدمه

قانون تامين اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي از جمله اثرگذارترين نهادهايي هستند كه مي توانند نقش مهمي در 

      يان و همچنين صيانت از نيروي كارامنيت اجتماعي نيروي كار كه از جمله مهمترين مسايل كارگران و كارفرما

 ايفا كند. ،ي باشدم

، فعاليت خود را آغاز نهاده و 4531سازمان تامين اجتماعي همزمان با تصويب قانون تامين اجتماعي مصوب سال 

سال اجرا هر چند تغييرات و اصالحات جزيي در  53قانون مذكور نيز به مرحله اجرا نهاده شده است و طي مدت 

 -ي با توجه به تغييرات و دگرگوني هايي كه از لحاظ اقتصاديقانون و همچنين ساختار سازمان بعمل آمده ول

اجتماعي در كشور رخ داده و ضرورت هاي جديدي رخ نموده و گروههاي زيادي از نيروي انساني از بخش 

كشاورزي بسوي صنعت و خدمات روي آورده اند و مقتضيات جديدي براي تغيير اساسي برخي از قوانين بوجود 

قانون دستخوش تغييرات و اصالحات مورد نياز نگرديده و ساختار سازمان نيز به همان شكل آورده معذلك اين 

موانعي در راه توليد  "باقي مانده است به همين لحاظ اين قانون نه تنها پاسخگوي نيازهاي كشور نيست بلكه بعضا

مورد بازنگري قرار گيرد و  كند كه قانون مذكور و سرمايه گذاري پديد مي آورد. بدين لحاظ ضرورت ايجاب مي

 مشكالت و موانع موجود مورد بررسي قرار مي گيرد. "ساختار سازمان نيز اصالح شود ذيال
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 مواد قانون تأمین اجتماعی مشکالت .1

       بيني شده در قانون جهتهدف قانون تامين اجتماعي فراهم آوردن امكانات مربوط به اعطاي خدمات پيش

اين راه هيچ عاملي نبايد مانعي ايجاد كند. ولي مواردي در قانون تامين اجتماعي در جهت شدگان است و در بيمه

( و همينطور موادي از 404و  56،53،63شود )از جمله مواد شدگان از سوي مجريان امر اجرا نميتامين حقوق بيمه

 اند:مدهكنند كه در جدول ذيل آاين قانون مشكالت و موانعي براي كارفرمايان ايجاد مي

 مسائل و مشكالت متن ماده  رديف

 : 3ماده  43بند  4

بازنشستگي عبارت است از عدم اشتغال بيمه شده به 

به سن بازنشستگي مقرر در اين  كار به سبب رسيدن

  قانون

به استناد اين بند كارگر و يا متخصص نخبه با سي سال 

رورت باشد و بنا بر ضاشتغال به كار عنصري بال استفاده مي

مندي از اطالعات فني و نياز كارگاههاي توليدي و بهره

بايستي با صرف هزينه باشد و ميبازنشستگان معذور مي

گزاف از نيروي خارجي استفاده نمايد در صورتيكه ديوان 

عدالت اداري آراء متعددي مبني بر اشتغال بكار بازنشسته 

نموده وقت و يا حق المشاوره صادر سازمان به صورت پاره

وحدت رويه بازنشستگان  5و سازمان طبق بخشنامه شماره 

را مجاز به اشتغال در كارگاه غيراصلي نموده و ليكن مؤسسه 

حسابرسي و مدير كل درآمد با دستور كتبي عالوه بر اخذ 

% از كارفرما مانع از بكارگيري بازنشستگان در 50حق بيمه 

 .باشداند كه خالف قانون ميسمت قبلي نموده

  :منابع درآمد سازمان به شرح زير مي باشد: 32ماده  3

به  4531حق بيمه از اول مهر ماه تا پايان سال -4

  ميزان بيست و هشت

درصد مزد يا حقوق است كه هفت درصد آن به 

  عهده بيمه شده و هجده درصد به

عهده كارفرما و سه درصد به وسيله دولت تامين 

  .خواهد شد

  .ز وجوه و ذخاير و اموال سازماندرآمد حاصل ا -3

وجوه حاصل از خسارات و جريمه هاي نقدي  -5

بر منابع مالي سازمان به ويژه حق بيمه سهم  اين ماده ناظر

 32موجب ماده  باشد. به كارفرما، بيمه شده و دولت مي

درصد حق  55قانون تأمين اجتماعي، سهم كارفرما از كل 

 5درصد و سهم دولت  3سهم كارگر  درصد، 35بيمه، 

كارفرما  همهاي كارفرمايي معتقدند س باشد. تشكل درصد مي

در ايران بيشتر از ساير كشورها بوده و در مقابل، سهم دولت 

در اين خصوص پيشنهادات زيادي مبني .بسيار ناچيز است

بر كاهش سهم كارفرمايان و افزايش سهم دولت مطرح شده 

 كه بي نتيجه بوده است.
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 مسائل و مشكالت متن ماده  رديف

  . مقرر در اين قانون

  .كمكها و هدايا  -1

حق بيمه سهم كارفرما  4533از اول سال  -4تبصره 

  بيست درصد مزد يا حقوق

بيمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه شده و 

  كمك دولت كل حق بيمه به

  .صد مزد يا حقوق افزايش مي يابدسي در

دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را  -3تبصره 

  به طور يكجا در بودجه ساالنه

  .كل كشور منظور و به سازمان پرداخت كند

سازمان بايد حداقل هر سه سال يك بار  -5تبصره 

  امور مالي خود را با اصول

محاسبات احتمالي تطبيق و مراتب را به شوراي 

 د.لي گزارش دهعا

  با تصويب  تواند در موارد لزوم مي  : سازمان53ماده  5

  شدگان  بيمه  مزد يا حقوق  ازمانس  عالي  شوراي

را   بيمه  نمايد و حق  بندي ها را طبقه از فعاليت  بعضي

را   نقدي  هاي و كمك  وصول  مأخذ درآمد مقطوع  به

 نمايد  و پرداخت  محاسبه  اساس  بر همان

اين ماده ضابطه و معياري براي تعيين مزد ثابت معين  در

 داراي طبقه بندي و مشخص نيست اگر كارگاهنگرديده 

 باشد سازمان چگونه اقدام خواهد كرد.

كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم : 56ماده  1

مي باشد و مكلف است  خود و بيمه شده به سازمان

در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه 

كسر نموده و سهم خود را برآن افزوده به   شده را

  .سازمان تاديه نمايد

ورتي كه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه ر صد

مسئول پرداخت آن  مشخصاشده خودداري كند 

خواهد بود تاخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا 

پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان  عدم

موضوع كامالً روشن است عدم پرداخت حق بيمه سبب 

زمان وظايف خود را در قبال بيمه شده نخواهد شد كه سا

 انجام ندهد.

شود بدين  ولي عمالً اين ماده از سوي سازمان اجرا نمي

ترتيب كه در قبال عدم پرداخت حق بيمه سازمان از تأمين 

كند و در  اعتبار دفتر بيمه كارگران بيمه شده خودداري مي

 نتيجه پزشك و بيمارستان از پذيرش و معالجه بيمار بيمه

كند و اين خود مشكالتي براي بنگاه اقتصادي  شده امتناع مي

 كند. ايجاد مي
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 مسائل و مشكالت متن ماده  رديف

 .در مقابل بيمه شده نخواهد بود

  مؤسسات  يا منافع  عين  و انتقال  نقل  : هنگام53ماده  3

  انتقال  از اينكه  اعم  قانون  اين  مشمول  هاي و كارگاه

يا   حقوق  ـ صلح  ـ رهني  ـ شرطي  قطعي  صورت  به

يا   طور رسمي  به  انتقال  كهاز اين  باشد و اعم  اجاره

  است  مكلف  گيرنده  بگيرد انتقال  انجام  غيررسمي

  بابت  معوق  بدهي  بر نداشتن  را مبني  سازمان  گواهي

نمايد.   مطالبه  دهنده  از انتقال  آن  و متفرعات  بيمه  حق

سند از   تنظيم  مكلفند در موقع  دفاتر اسناد رسمي

نمايند   استعالم  واگذاركننده  دهيب  به  راجع  سازمان

ورود   روز از تاريخ43  ظرف  سازمان  كه  در صورتي

  دفترخانه  به  پاسخي  دفتر سازمان  به  استعالم  برگ

  ثبت  مفاصاحساب  را بدون  معامله  ندهد دفترخانه

  سازمان  اعالم  بنا به  كه  خواهد كرد.در صورتي

  تواند با پرداخت اشد ميب  داشته  بدهي  واگذاركننده

  پرداخت  اينكه  دهد بدون  را انجام  معامله  بدهي

  به  اعتراض  به  را نسبت  واگذاركننده  حق  بدهي

  ساقط  بيمه  حق  ميزان  به  و رسيدگي  سازمان  تشخيص

  گواهي  ارائه  بدون  معامله  انجام  كند. در صورت

  پرداخت  براي  ندهگير  و انتقال  دهنده  مذكور انتقال

خواهند   تضامني  مسئوليت  داراي  سازمان  مطالبات

  دولتي  هاي و شركت  ها و مؤسسات بود. وزارتخانه

و ساير   اصناف  هاي ها و اتاق شهرداري  همچنين

  تجديد پروانه  تقاضاي  مكلفند در موقع  ذيربط  مراجع

  ديگر مفاصا حساب  فعاليت  يا هر نوع  كسب

نمايند. در   مطالبه  را از متقاضي  بيمه  حق  ختپردا

  ارائه  به  موكول  كسب  تجديد پروانه  هرحال

 باشد مي  بيمه  حق  پرداخت  مفاصاحساب

حساب از سوي سازمان  به تجربه ثابت شده دريافت مفاصا

رو بوده و لذا  مشكالت فراواني روبه تأمين اجتماعي، با

كرده و  مفاصاحساب خودداريمسؤوالن امر غالبا از صدور 

 سازند تعهداتي بسپارند. يا كارفرمايان را ملزم مي

 اخذ مفاصا حساب در موارد زير الزم است :

نقل و انتقال عين يا منافع موسسات كارگاههاي مشمول -4

 قانون 

صدور يا تجديد پروانه كسب وكار يا هر نوع فعاليت -3

ا حساب پرداخت ديگر. در هر دو مورد  متقاضي بايد مفاص

حق بيمه را ارائه دهد واين خود مشكالت بسياري براي 

 كارفرمايان ايجاد مي كند.

البته اين ماده از قانون براي اطمينان از پرداخت حق بيمه از 

بيني شده است، ولي در  سوي كارفرما و تضمين آن پيش

عين حال موانع و مشكالتي براي واحد توليدي و كارفرمايان 

وپاگير ايجاد  كند، زيرا خود نوعي بوروكراسي دست ايجاد مي

ويژه آنكه واحدهاي سازمان تأمين اجتماعي قادر  كند به مي

حساب به  نيستند ظرف مدت تعيين شده در قانون مفاصا

كارفرما بدهد و در مواردي نيز از انجام اين كار سرباز 

 زند. مي

 از جمله مشكالتي كه در اين خصوص مطرح شده است اين

است كه در صورتيكه كارفرما نياز به وجوه نقدي و تأمين 

بايست جهت اخذ وام از خريد مواد اوليه داشته باشد مي

بانكهاي داخلي گواهي موافقت سازمان را ارائه نمايد. لذا با 

مراجعه به سازمان با موانع متعدد مواجه خواهد شد و بر 

بدهي را اي سازمان مبالغي گزاف اساس سيستمهاي رايانه

نمايند و جهت اخذ گواهي بمنظور ارائه به بانك اعالم مي

ملزم به پرداخت بدهي ايجاد شده بصورت يكجا خواهد بود 
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 مسائل و مشكالت متن ماده  رديف

االمر كه اين چرخه شايد چندين ماه بطول بيانجامد و آخر

ضمن متضرر شدن و تعطيلي كارگاه موفق به اخذ گواهي 

و پرداخت  نخواهد شد و يا شركتي به منظور تأمين نقدينگي

مطالبات قانوني كارگران و ديون قانوني مجبور به فروش 

كليه  53گردد كه بر اساس ماده بخشي از امالک خود مي

مطالبات سازمان را بايد يكجا بپردازد البته بعد از انجام 

 حسابرسي كه اين چرخه ماهها طول خواهد كشيد.

  به  اطعهطور مق  كار به  انجام  كه  : در مواردي52ماده  6

شود كارفرما  واگذار مي  يا حقوقي  حقيقي  اشخاص

كار را   كند مقاطعه منعقد مي  كه  بايد در قراردادي

  كاركنان  خود همچنين  كاركنان  متعهد نمايد كه

  نمايد و كل  بيمه  را نزد سازمان  فرعي  كاران مقاطعه

  قانون  اين 32  مقرر در ماده  ترتيب  را به  بيمه  حق

  كار مقاطعه  كل  درصد بهاي  پنج  بپردازد. پرداخت

از   مفاصاحساب  ارائه  به  كارفرما موكول  كار از طرف

  كه  كاراني خواهد بود. در مورد مقاطعه  سازمان  طرف

خود را در موعد   كاركنان  بيمه مزد و حق  صورت

  حق  كنند معادل مي  و پرداخت  تسليم  سازمان  مقرر به

  از مبلغ  سازمان  درخواست  بنا به  پرداختي  بيمه

  قسط  كارفرما آخرين  مذكور آزاد خواهد شد. هرگاه

  سازمان  مفاصاحساب  مطالبه  كار را بدون  مقاطعه

  مقرر و خسارات  بيمه  حق  پرداخت  بپردازد مسئول

انجام كار به طور مقاطعه كه   ماده، در مواردي بر اساس اين

شود، كارفرما بايد  مي به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار

 در قرارداد مقاطعه، پيمانكار را ملزم سازد تا كاركنان خود و

كاران فرعي را نزد سازمان تأمين اجتماعي  نيز كاركنان مقاطعه

متعلقه را بپردازد. كارفرما همچنين  بيمه نموده و حق بيمه

نگه  درصد بهاي كل كار مقاطعه را نزد خود 3مكلف است 

دارد تا پس از ارايه مفاصا حساب توسط سازمان، به وي 

 پرداخت نمايد. 

بيني  اين ماده تكاليفي را براي كارفرما پيش  ترتيب، بدين

كرده و ضمانت اجرايي نيز براي انجام آن وظايف تعيين 

ن مشكل ارتباطي ندارد. اي كرده است كه به هيچ وجه به او

 هم براي كارفرما و هم براي پيمانكار وجود دارد.

كاران آماده پذيرش مقررات قانون  وانگهي بعضي از مقاطعه

 درصد مذكور را بپردازند. 3پذيرند كه  نيستند و نمي

كه تا  4( افزوده شد52اي به ماده ) تبصره 4533البته در سال 

                                                           
قانون بيمه هاي اجتماعي ) سابق ( مكلفند مطالبات سازمان تامين اجتماعي از  33قانون تامين اجتماعي و  52كليه كارفرمايان موضوع ماده تبصره :  -1 

مشاوري كه حداقل يكسال از تاريخ خاتمه تعليق يا فسخ قرارداد آنان گذشته و در اين فاصله جهت پرداخت حق بيمه كاركنان  مقاطعه كاران و مهندسين

ين مشاور شاغل در اجراي قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تامين اجتماعي مراجعه ننموده اند را ضمن اعالم فهرست مشخصات مقاطعه كاران و مهندس

كل كار و آخرين قسط نگهداري شده به اين سازمان پرداخت نمايند . ميزان حق بيمه پس از قطعي شدن طبق قانون و بر اساس آراء هيات  %3از محل 

قانون تامين اجتماعي اعالم خواهد شد . مهلت مقرر جهت واريز مورد مطالبه توسط واگذارندگان كار حداكثر بيست و پنج روز  55تجديد نظر موضوع ماده 

  .تعيين گرديده است
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 مسائل و مشكالت متن ماده  رديف

  از اين  را كه  دارد وجوهي   خواهد بود و حق  مربوط

و   كار مطالبه از مقاطعه  است  پرداخته  سازمان  به  بابت

و   ها و مؤسسات وزارتخانه  نمايد كليه  وصول

  ها و اتاق شهرداري  و همچنين  دولتي  هاي شركت

و   خيريه  و مؤسسات  غيردولتي  و مؤسسات  اصناف

 باشند. مي  ماده  اين  مقررات  مشمول  المنفعه عام

مقرر حدودي مشكل كارفرمايان را تسهيل بخشيد زيرا 

داشته است مدت نگاهداري اين وجوه محدود به يك سال 

باشد و كارفرما اين وجوه را به سازمان بپردازد ضمناً آدرس 

كار را به سازمان بدهد تا سازمان خود مطالبات  مقاطعه

ذلك مشكالت كامالً منتفي نشده  خويش را وصول نمايد. مع

 است.

ن اجتماعي از خصوص پيشنهاد مي گردد سازمان تامياين در 

محل مطالبات پيمانكاران نزد كارفرمايان كه نوعا سـازمانها و  

نهادهاي دولتي مي باشند نسبت بـه وصـول مطالبـات خـود     

اقدام نمايد كه اين مهم ضمن تسهيل در امر مـراودات مـالي   

بين سازمان و پيمانكاران عمال با توجه به امكانات قـانوني و  

برخـوردار اسـت موجـب    بسيار موضعي كـه سـازمان از آن   

احقاق حقوق شركتهاي پيمانكـار نيـز در مقابـل كارفرمايـان     

 )واگذار كننده كار و مقاطعه( ميباشد.

هر   به  مربوط  بيمه  حق  است  : كارفرما مكلف53ماده  3

  سازمان  بعد به  روز ماه  را حداكثر تا آخرين  ماه

  نشدگا بيمه  مزد يا حقوق  صورت  بپردازد. همچنين

  و ارسال  طرز تنظيم  نامه در آيين  كه  ترتيبي  را به

  سازمان  عالي  شوراي  تصويب  به  مزد كه  صورت

  نمايد. سازمان  تسليم  سازمان  خواهد رسيد به

مزد   صورت  دريافت  از تاريخ  شش ماه  حداكثر ظرف

و   قرار داده  كارفرما را مورد رسيدگي  اسناد و مدارک

  به  يا مغايرت  يا اختالف  نقص  مشاهده  در صورت

را   التفاوت و مابه  اقدام  قانون  اين 400  ماده  شرح

اسناد و   كارفرما از ارايه  نمايد. هرگاه مي  وصول

را   بيمه  حق  التفاوت مابه  كند سازمان  امتناع  مدارک

 خواهد كرد.  و وصول  و مطالبه  رأساً تعيين

ن تامين اجتماعي، كارفرما مكلف به برابر اين ماده قانو

پرداخت حق بيمه كاركنان خود حداكثر تا يك ماه بعد است 

ماه از تاريخ  6و در مقابل سازمان هم حداكثر ظرف مدت 

تواند صورت مزد و اسناد و مدارک كارفرما را  دريافت مي

مورد رسيدگي قرار دهد. حال اگرچه موسسه حسابرسي 

كند، برابر نص صريح قانون  ل ميبعنوان بازرس سازمان عم

ماه اسناد و مدارک  6تواند ظرف مدت  حداكثر مي

كارفرمايان را آنهم فقط در خصوص حقوق و دستمزد )يا 

يك دوره بخصوص و معين( مورد بررسي و بازرسي قرار 

توان گفت در تمام موارد اين  دهد در حاليكه تقريبا مي

و حتي مواردي  گردد بررسي مدارک به سالها قبل بر مي

وجود دارد كه خواستار بازرسي دوره زماني بيش از بيست 

سال شده است. اين در حالي است كه تامين اجتماعي بطور 

ريزي و  منظم انجام حسابرسي را براي كليه شركتها برنامه
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نمايد )درست مانند  بدون استثنا از كليه شركتها حسابرسي مي

صريح قانون اينكار بايد مميزان مالياتي( در صورتيكه به ت

نسبت به شركتهايي انجام شود كه سازمان به صورت مزد و 

يا پرداخت حق بيمه آن معترض و اختالف دارد در حاليكه 

ريزي به كليه شركتها معترض و  ظاهرا سازمان با اين برنامه

 دهد. براي همه حسابرسي انجام مي

يمه و در صورتي كه كارفرما به ميزان حق ب :13ماده  2

شده از طرف سازمان معترض  خسارات تاخير تعيين

باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابالغ 

خود را كتبا به سازمان تسليم نمايد. سازمان  اعتراض

حداكثر تا يك ماه  مكلف است اعتراض كارفرما را

پس از دريافت آن در هيات بدوي تشخيص 

 .نمايد مطالبات مطرح

كارفرما ظرف مدت مقرر در صورت عدم اعتراض 

بيمه و  تشخيص سازمان قطعي و ميزان حق

اين قانون وصول  30خسارات تعيين شده طبق ماده 

 .خواهد شد

هاي ايجاد شده بر اساس بازرسي و اعتراض كارفرما به بدهي

يا حسابرسي و طرح در هيئت بدوي )كه متأسفانه در 

باشند و گيري ميهيئتهاي بدوي اعضاء فاقد هرگونه تصميم

مندي از اضافه كار و حق حضور در جلسات شركت با بهره

نمايند( تأييد گرديده و كارفرما بناچار اعتراض مجدد مي

هاي تجديد نظر به تبع از هيئت بدوي رأي نمايد و هيئتمي

دارند خط بصورت كلي اعالم مي 5يا  3خود را در نهايت 

پرونده به توجهي به خواسته قانوني شركت لذا بعلت بي

ديوان عدالت اداري احاله خواهد شد كه بدليل تأخير در 

وصول مطالبات موجب تضييع حقوق قانوني سازمان نيز 

 خواهد شد.

  مطالبات  تشخيص  بدوي  هاي : هيأت15ماده  3

 گردند: مي  از افراد زير تشكيل  سازمان
  

  رياست  كه رفاه اجتماعي  وزارت  ـ نماينده4

 .  خواهد داشت  عهده  هرا ب  هيأت
  

  انتخاب  كارفرما به  نماينده  عنوان  نفر به  ـ يك3

در مورد   ايران  و معادن  و صنايع  بازرگاني  اتاق

  نفر نماينده  يا يك  صنايع  و صاحبان  بازرگانان

در مورد   اصناف  اتاق  معرفي  به  مربوط  صنف

 اد. آز  و مشاغل  حرف  و صاحبان  افراد صنفي

  

    عالي  شوراي  انتخاب  نفر به  ـ يك5

مربوط به اعضاي هيئت بدوي تشخيص و تركيب اعضا مي 

حقوق انتخاب اعضا،  باشد. در هيأت يادشده، براي

شود، چرا كه انتخاب نمايندگان  كارفرمايان رعايت نمي

هاي  ها و سازمان كارگران بايد به وسيله تشكل كارفرمايان و

پذيرد. در عمل مدير يا فردي  كارگري و كارفرمايي انجام

ديگر از سازمان تامين اجتماعي حكم قاضي را  بازي خواهد 

اهي است كه كرد و  كارفرما مجبور به دادخواهي در دادگ

 30شاكي و قاضي يك نفر مي باشد. گفته مي شود ساالنه 

درصد از كارفرمايان نسبت به حق بيمه يا تعداد كاركنان 

 مشمول قانون معترض هستند. 

شود در اين هيئت اصل  طوري كه مالحظه مي به
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 . اجتماعي تأمين

  مشمول  در مورد كارگران  كارگران  ـ نماينده1

 .  اجتماعي فاهوزيرر  انتخاب  به  اجتماعي تأمين  قانون
  

 

گرايي رعايت نشده و دو نفر از سازمان تعيين شده  جانبه سه

فرمايان در اقليت است و امكان عدم واقع نماينده كار و در

 رعايت حق كارفرما در چنين هيئتي وجود دارد.

  مطالبات  تجديدنظر تشخيص  هاي : هيأت11ماده   40

  افراد زير تشكيل  مراكز استانها با شركت تهران در

 شود: مي

  

 
  

  هيأت  رياست  كه  اجتماعي رفاه  وزارت  ـ نماينده4

 .  داشت خواهد  عهده  را به
  

  انتخاب  به  دادگستري  نفر از قضات  ـ يك3

  . دادگستري  وزارت
  

  عالي  شوراي  انتخاب  نفر به  ـ يك5

 . اجتماعي تأمين
  

  مدير ه  هيأت  رئيس  انتخاب  به  سازمان  ـ نماينده1

 . سازمان  و مديرعامل
  

  انتخاب  كارفرما به  نماينده  عنوان  نفر به  ـ يك3

در مورد   ايران  و معادن  و صنايع  بازرگاني  اتاق

  نفر نماينده  يا يك  صنايع  و صاحبان  بازرگانان

  و صاحبان  در مورد افراد صنفي  اصناف  اتاق

 آزاد.  و مشاغل  حرف

  

   . االجرا است و الزم  تجديدنظر قطعي  آراء هيأت
 

اجتماعي، سازمان  عالي تأمين وزارت رفاه، شوراي نمايندگان

دادگستري و يك نفر  تأمين اجتماعي، يك نفر از قضات

نماينده كارفرمايان به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و 

ايران تشكيل شده است. مشكل اساسي اين است كه  معادن

سوي دولت يا  از پنج نفر اعضاي اين هيأت، سه نفر از

فرمايان نيز كه شوند. نماينده كار نمايندگان آن انتخاب مي

تشكل كارفرمايي انتخاب شود، توسط اتاق  بايد از سوي

 شود.  بازرگاني معرفي مي

شود در اين هيئت نيز اصل  طوري كه مالحظه مي به

گرايي رعايت نشده و اكثر نمايندگان از دولت  جانبه سه

هستند، از سوي ديگر نماينده كارگر نيز در هيئت موجود 

هاي رسيدگي همواره  يب هيئتنيست به همين لحاظ ترك

مورد اعتراض كارشناسان و كارفرمايان بوده و معتقدند كه 

 گرايي رعايت شود. جانبه در مراجع مذكور بايد اصل سه

سازمان مي تواند به درخواست كارفرما : 16ماده  44

و شش قسط ماهانه  بدهي او را حداكثر تا سي

معادل تقسيط نمايد و در اين صورت كارفرما بايد 

درصد در سال نسبت به مانده بدهي خود  دوازده

  .بهره به سازمان بپردازد

قسط تقسيط نمايد   56تواند بدهي كارفرما را به سازمان مي

 كه متأسفانه هيچگاه چنين اتفاقي نخواهد افتاد.
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در صورتي كه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را در 

بقيه اقساط تبديل به حال   راس موعد پرداخت نكند

 .اين قانون وصول خواهد شد 30شده و طبق ماده 

در مواردي كه به علت بحران مالي كه  -تبصره 

باشد پرداخت حق بيمه در  قفه كار كارگاهموجب و

 موعد مقرر مقدور نگردد كارفرما ميتواند در موعد

تعيين شده در اين ماده تخفيف در ميزان خسارت و 

  جريمه ديركرد را تقاضا

نمايد. در اين صورت هياتهاي بدوي و تجديد نظر 

كارفرما رسيدگي و  تشخيص مطالبات به تقاضاي

  .ند نمودراي مقتضي صادر خواه

ميزان خسارت و جريمه ديركرد در هر حال نبايد از 

افتاده براي هر سال  درصد مبلغ حق بيمه عقب 43

 .كمتر باشد

و   حقوقمزد و   مكلفند صورت  : كارفرمايان13ماده  43

را   الزم  دفاتر و مدارک  همچنين  شدگان  بيمه  مزاياي

در اختيار او   سازمان  بازرس  مراجعه  در موقع

  يا قسمتي  توانند از تمام مي  سازمان  بگذارند. بازرسان

و   تهيه  يا عكس  مذكور رونوشت  از دفاتر و مدارک

از رؤسا و   هريك  به  الزم  اطالعات  كسب  براي

  مراجعه  ربط ذي  و مراجع  كارگاه  و كارگران  ارمندانك

  هاي دارند كارگاه  حق  سازمان  نمايند. بازرسان

  قرار دهند و داراي  را مورد بازرسي  قانون  مشمول

 33مذكور در مواد   هاي و مسئوليت  اختيارات  همان

حداكثر   بازرسي  كار خواهند بود. نتيجه  قانون 35و 

  كارفرما اعالم  به  سازمان  از طرف  هيكما  ظرف

 خواهد شد.

اين ماده به مسئله حسابرسي از دفاتر و اسناد كارفرما 

اختصاص دارد. كارفرمايان مكلف هستند صورت مزد 

وحقوق و مزاياي بيمه شدگان و همچنين دفاتر و مدارک 

الزم را در هنگام مراجعه بازرس سازمان در اختيار آنها 

رسان سازمان مي توانند از تمام يا قسمتي از بگذارند .باز

دفاتر ومدارک مذكور رونوشت يا عكس تهيه وبراي كسب 

اطالعات الزم به هريك از روسا وكارمندان وكارگران 

 ومراجع ذيربط مراجعه كنند .

اين حسابرسي ها كه بدون نظم وترتيب ودر هر زمان كه 

سازمان بخواهد انجام مي شود مورد اعتراض كارفرمايان مي 

 باشد.

( و 53جاي اجراي مواد ) طور كه قبالً خاطرنشان شد به همان

ماه  6( قانون كه ناظر بر اعالم نظر سازمان ظرف مدت 404)

مربوط به در مورد صورت مزد و حقوق و ديگر اطالعات 
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( 13جاي دو ماده مذكور ماده ) شدگان است و سازمان به بيمه

را اجرا و پس از مدتي بازرسان و حسابرسان خود را به 

دارد و همين امر مشكالتي از نظر پرداخت  ها اعزام مي كارگاه

عنوان نتيجه حسابرسي بايد بپردازند براي  مبالغي كه به

 كند.  كارفرمايان ايجاد مي

: در صورت عدم ارسال صورت مزد 12ره ماده تبص 45

تواند مزد  در موعد مقرر از طرف كارفرما سازمان مي

شدگان را بر اساس ماخذي كه در ماده  يا حقوق بيمه

 آمده است راسا تعيين و از كارفرما مطالبه نمايد. 10

در اين تبصره به سازمان زماني اجازه تعيين ميزان بيمه 

است كه كارفرما از ارسال صورت  )تعيين ضريب( را داده

مزد خودداري و استنكاف ورزد در حاليكه هم اكنون براي 

ها را انجام  كليه پيمانكاران و شركتهايي كه انواع پروژه

دهند حتي چنانچه اين پيمانكاران به موقع و بطرز مرتب  مي

صورت مزد خود را تهيه و به سازمان ارائه كرده باشند اين 

براي   شود و برابر بخشنامه اديده گرفته ميماده قانوني ن

كنند و هيچ توجهي به ارائه  كارفرمايان فقظ ضريب تعيين مي

 بموقع صورت مزد از سوي كارفرما ندارند.

مطالبات سازمان ناشي از اجراي قانون در : 13ماده  41

 د.مي باش عداد مطالبات ممتاز

ماعي، در اجت به موجب اين ماده ، مطالبات سازمان تأمين

بايد  زمره مطالبات ممتازه محسوب شده، لذا اين مطالبات

قبل از هر بدهي ديگري پرداخت شوند. حال آن كه به 

ها، مطالبات دستمزد و  ماليات موجب قانون كار و نيز قانون

ديگري  ماليات جزو ديون ممتازه بوده و بايد قبل از هر دين

دچار مشكل كرده پرداخت شوند. اين تناقض، كارفرمايان را 

دانند اول بايد مزد كارگر را  نمي است، به طوري كه آنها

در شرايط  .بدهند، يا حق بيمه سهم كارفرما و يا ماليات را

ركود مانند شرايط كنوني اين ماده از قانون براي همه بنگاهها 

 بحران ساز است. 

  و خسارات  بيمه  حق  بابت  سازمان  : مطالبات30ماده  43

  اين  از اجراي  ناشي  كه  نقدي  هاي ير و جريمهتأخ

  و قانون  اجتماعي  هاي بيمه  سابق  يا قوانين  قانون

  باشد، همچنين  روستاييان  اجتماعي  هاي بيمه

سازمان در حكم مطالبات : مقرر مي دارد مطالبات 30ماده

مستند به اسناد الزم االجرا بوده و بر طبق مقررات مربوط به 

اجراي مفاد اسناد رسمي به وسيله مامورين اجراي سازمان 

نامه اجرايي  قابل وصول مي باشد. . بر اساس اين ماده و آيين
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  و خسارات 30و  66مواد   طبق  شده  انجام  هاي هزينه

  در حكم  قانون  اين 400و  32مذكور در مواد 

  و طبق  االجرا بوده اسناد الزم  مستند به  مطالبات

  وسيله  به  مفاد اسناد رسمي  اجراي  به  مربوط  مقررات

باشد.  مي  وصول  قابل  سازمان  اجراي  مأمورين

از   شش ماه  حداكثر ظرف  ماده  اين  اجرايي  نامه آيين

و   تهيه  سازمان  از طرف  قانون  اين  تصويب  تاريخ

  و وزارت  اجتماعي  اهرف  وزارت  از تصويب  پس

خواهد شد. تا   اجرا گذارده  موقع  به  دادگستري

  توسط  ماده  اين  مزبور مقررات  نامه آيين  تصويب

  براساس  دادگستري  محاكم  احكام  اجراي  مأمورين

اجرا   اجتماعي  هاي بيمه  قانون 53  ماده  نامه آيين

 خواهد شد. 

دهد بر اساس  سازمان تأمين اجتماعي به خود حق مي آن،

مطالبات خود را به  ، هاي تشخيص تراي صادره توسط هيأ

وسيله مأمور اجراي خود وصول كند و اگر كارفرما ظرف 

دريافت اخطاريه كتبي، مطالبات قطعي  ساعت از تاريخ 12

ندهد،  شده سازمان را نپردازد و يا ترتيب پرداخت آن را

تواند عليه وي اجراييه صادر كند  سازمان تأمين اجتماعي مي

منقول و غيرمنقول كارفرما و ارزيابي و  لو با بازداشت اموا

سپس فروش آن، مطالبات خود را وصول نمايد. اين نحوه 

عمل سازمان، كارفرماياني كه در شرايط بد مالي هستند را با 

  .كند مواجه مي مشكالت فراواني

  حادثه  شود وقوع  ثابت  كه  : در صورتي66ماده  46

  حفاظت فني  قرراتم  رعايت  از عدم  مستقيماً ناشي

  مقررات  رعايت  از عدم  ناشي  و بروز بيماري

كارفرما يا   از طرف  الزم  و احتياط  بهداشتي

  هاي سازمان تامين اجتماعي هزينه  او بوده  نمايندگان

را   ها و غيره و مستمري  و غرامات  معالجه  به  مربوط

  ا مطالبهاز كارفرم  قانون  اين 30  ماده  و طبق  پرداخته

 خواهد نمود  و وصول

مقرر مي دارد هرگاه وقوع حادثه و بيماري مستقيما ناشي از 

عدم رعايت مقررات حفاظتي و يا بهداشتي از سوي كارفرما 

باشد سازمان هزينه هاي مربوط به معالجه و غرامات 

ومستمري ها وغيره را پرداخته واز كارفرما وصول خواهد 

 كرد.

براي كارفرما تشخيص درست بازرس  مشكل مهم اين ماده

سازمان مي باشد كه براساس آن سازمان اقدام خواهد كرد 

 و بازرسان نيز بعضا به نفع سازمان نظر مي دهند.

يمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد در ب :63ماده  43

قبل از زايمان سابقه  صورتي كه ظرف يك سال

 پرداخت حق بيمه شصت روز را داشته باشد مي

شرط عدم اشتغال به كار از كمك بارداري  تواند به

آخرين مزد يا  استفاده نمايد. كمك بارداري دو سوم

مي باشد كه حداكثر  65حقوق بيمه شده طبق ماده 

دوازده هفته جمعات قبل و بعد از زايمان  براي مدت

زن و همسر بيمه شده  در اين ماده مقرر گرديده، بيمه شده

الذكر تحت شرايط مذكور در قانون استفاده  مرد از كمك فوق

خواهند كرد ولي عمالً همسر بيمه شده مرد از اين مقررات 

الذكر  كند و سازمان بخشي از مقررات ماده فوق استفاده نمي

 نمايد. را در مورد همسر مرد بيمه شده اجرا نمي
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 مسائل و مشكالت متن ماده  رديف

  .شد بدون كسر سه روز اول پرداخت خواهد

مزد   صورت  به  ستا  مكلف  : سازمان404ماده  42

  از تاريخ  ششماه  كارفرما ظرف  از طرف  ارسالي

تعداد   از لحاظ  كه  كند و در صورتي  رسيدگي  وصول

  يا كار اختالفي  مزد يا حقوق  يا ميزان  شدگان بيمه

كند در   كارفرما ابالغ  را به  نمايد مراتب  مشاهده

د نباش  نظر سازمان  كارفرما تسليم  كه  صورتي

و  15مواد   موضوع  تشخيص  هاي تواند از هيأت مي

  رأي  كند. هرگاه  رسيدگي  تقاضاي  قانون  اين 11

  باشد كارفرما عالوه  بر تأييد نظر سازمان  مبني  هيأت

  يك  معادل  خسارتي  تأديه  به  بيمه  حق  بر پرداخت

  ماده  طبق  خواهد بود كه  ملزم  التفاوت مابه  دوازدهم

خواهد   وصول  صدور اجرائيه  از طريق  قانون  اين 30

شد. )خسارات موضوع اين ماده طبق قانون منع 

حذف شده  45/1/62دريافت خسارات .... مصوب 

 3/3/35است و قانون دريافت جرايم نقدي مصوب 

 (3مجلس شوراي اسالمي جايگزين آن شده است

ماده ( همان حكم 404شود ماده ) طوري كه مالحظه مي  به

گاه  ( را داده است ولي بايد گفت كه اين ماده نيز هيچ53)

( قانون هر از چند 13اجرا نشده و سازمان در اجراي ماده )

گاه بازرسان و حسابرسان خود را براي بررسي اوراق و 

طوري كه  دارد و به اسناد و مدارک قانوني كارفرما اعزام مي

راي ده سال و بيشتر ها معموالً ب قبالً بيان شد اين حسابرسي

يابد كه كارفرما مدارک و اسناد مربوط را حفظ  انجام مي

ها تعيين مبلغ  نكرده است. وانگهي نتيجه اين حسابرسي

متنابهي بدهي براي كارفرماست كه پرداخت آن براي واحد 

كند زيرا محاسبات  اقتصادي مشكالت فراواني ايجاد مي

ذيرش مجمع عمومي مربوط به واحد هر سال انجام و مورد پ

و بازرس قانوني قرار گرفته و اينك مقدار زيادي بدهي براي 

هاي گذشته تعيين شده، وانگهي واحد اقتصادي ممكن  سال

 است در شرايطي نباشد كه بتواند مبلغ تعيين شده را بپردازد.

 

                                                           
3
موجب اين قانون، اگر كارفرمايان ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد  به :1131 /9/5قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان، مصوب  - 

اي كه مشمول جريمه شده  ههرگاه نيز حق بيم. شوند اي ديگر محكوم مي يك جريمه، و براي عدم پرداخت حق بيمه مربوط نيز به جريمه اقدام نكنند،

دريافت حق بيمه مذكور  هاي مربوط به ارايه خدمات را از طريق ترديدي نيست كه سازمان تأمين اجتماعي هزينه .پرداخت نشود، جريمه مكرر خواهد بود

رفتار  گردد كه هد بود. ولي در عمل مالحظه ميپرداخت نشود، سازمان قادر به ارايه خدمات نخوا كند. در واقع، اگر حق بيمه به موقع تأمين مي 32در ماده 

بيمه خودداري نمايند، تناسبي با قانون ندارد، زيرا از پذيرش ليست بدون  مجريان قانون در مواجه با كارفرماياني كه از ارسال ليست حقوق يا پرداخت حق

  .دارد تبعات سختي براي كارفرمايان در پي كه اين امر، نمايند كنند و در مواردي نيز از پذيرش حق بيمه امتناع مي خودداري مي حق بيمه
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 ا(هها و بخشنامههای اجرایی و دستورالعملسایر مسائل و مشکالت )در خصوص شیوه -2

بر آنچه در مورد مشكالت و موانع قانون تأمين اجتماعي براي كارفرمايان بيان شد، از نظر چگونگي درک  عالوه 

وجود  شود و موانعي در راه روند معمولي كار واحدهاي اقتصادي به مقررات و اجراي آن نيز مشكالتي ايجاد مي

 اند از: آورد. اين موارد عبارت مي

ستيزي در ميان برخي مديران و  عبارت ديگر سرمايه كارفرمايي و به داري و ضد هسرماي وجود فرهنگ ضد  -1

شدگان بعضاً مناسب نبوده و  فرمايان و بيمه مجريان سازمان سبب شده است كه برخورد كاركنان سازمان با كار

گام پاسخ هن ماند يا دير جواب مي هاي آنان يا بي ها و درخواست و پاسخ شود در عمل عادالنه عمل نمي

 گيرند. مي

تنوع و تعدد مقررات؛ بخشنامه ها، آيين نامه ها و دستورالعمل ها كه در موارد بسياري نه تنها كارفرمايان بلكه  -2

يان نيز از آن بي اطالع مي باشند و اطالع رساني و آموزش كارفرمايان و مجريان از آخرين مقررات مجر

 ضروتي است.

بب مشغله زياد حوصله پاسخگويي به مراجعان را ندارند، در نتيجه در بسياري از شعب كاركنان به س -1

 كارفرمايان و بيمه شدگان دچار سردرگمي مي شوند.

ارجاع شكايت و اعتراض كارفرمايان و بيمه شدگان از نحوه عمل مجريان به همان واحدها و مسئوالن اثرات  -4

 سويي در برخوردهاي بعدي مجريان و مراجعان بجاي مي نهد.

وم رعايت اصل برائت در مورد كارفرمايان و بيمه شدگان از سوي مجريان قانون تا همواره كارفرمايان و لز -5

 بيمه شدگان در معرض اتهام قرار نگيرند.

لزوم آموزش ماموران و مجريان قانون و آشنا كردن آنان با مقررات و قوانين بمنظور اجراي صحيح و منطقي  -6

 صميمات خود.آنها و اتخاذ روشي يكسان در ت

امكانات اطالع رساني سازمان ناقص و غير كافي است. بايد براي رفع اين مشكل از كليه ابزارهاي پيشرفته و  -3

 جديد و فناوري هاي نوين استفاده شود.

گويي به مشتريان را  وپاگير حوصله پاسخ در بسياري از شعب كاركنان به سبب تعدد مشاغل و مقررات دست -8
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 كنند. ها معطل مي شدگان را دچار سردرگمي نموده يا مدت كارفرمايان و بيمه نتيجه ندارند و در

جديد درآمد در مورد پذيرش مدارک مثبته ارايه شده از سوي كارفرما و رسيدگي  4/43عدم اجراي بخشنامه  -9

 به آنها در جهت اصالح بدهي هاي اعالم شده به كارفرما.

درآمد و دستور اداري صادره مبني در دريافت صورت مزد و  453قانون موضوع بخشنامه  36دم اجراي ماده ع -11

 حقوق بدون پرداخت وجه.

عدم پذيرش روزهاي كاركرد بيمه شدگان مندرج در صورت مزد و حقوق ارسالي كارفرما و اصرار به نوشتن  -11

 روز كار كرد در صورت مزد و حقوق. 54تا  50

بازرسي از كارگاههايي كه صورت مزد و حقوق ارسال جديد بازرسي در مورد  4عدم اجراي بخشنامه شماره  -12

 مي نمايند.

مغايرت مفاد گزارش هاي بازرسي با اطالعات موجود در سيستم رايانه اي ثبت شده كه مالک عمل قرار مي  -11

 گيرد.

عدم دريافت صورت مزد و حقوق و حق بيمه كاركنان كارگاههايي كه طبق گزارش تعطيل و فاقد فعاليت و يا  -14

 ارگر اعالم شده اند. بدون اينكه در مورد فعاليت مجدد و وجود كارگر در آن تحقيق و بررسي شود.فاقد ك

 عدم ثبت ترک كار اعالم شده در ليست كارفرما در سيستم رايانه اي و يا ثبت نادرست اطالعات. -15

براي  عدم پرداخت غرامت دستمزد به كارگران بيمار سرپايي براي سه روز اول بيماري كه مشكالتي -16

 رقم مذكور را از كارفرمايان مطالبه مي كنند.  "كارفرمايان و كارگران ايجاد مي كند و اكثرا

در مورد ميزان غرامت نقص عضو و درصد از كار افتادگي در كميسيونهاي پزشكي ايرادات بسياري وجود  -13

 دارد كه بايد رفع گردد.

 عدم امكان دريافت سرويس مناسب در مراكز خدمات درماني -18

 تامين درصد بسيار پايين از هزينه هاي آزمايشگاهي توسط تامين اجتماعي -19

قانون نوسازي صنايع مصوب مجلس در خصوص بازنشستگي پيش از موعد كارگران  40عدم اجراي ماده  -21

 سال سابقه بيمه. 33واحدهاي صنعتي با 
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سازمان مكلف است حق بيمه "قانون رفع برخي از موانع توليد، بر اين اساس  44عدم اجراي بند ج ماده  -21

اما كماكان با اعمال ضريب  "قراردادهاي پيمانكاري را حداكثر برابر ليستهاي بيمه پيمانكاران دريافت نمايد

 يا ضريبي بين دو عدد فوق در يافت مينمايد. 63/46يا  3/3

، پرسنل 5/13 آور اخيراً سازمان تأمين اجتماعي با صدور بخشنامه شمارهدر مورد مشاغل سخت و زيان -22

اند براي مقطع زماني كه در اين بازخريد شده كه سالهاي قبل كه بنا به تقاضاي شخصي تسويه حساب نموده

نمايد در صورتيكه در آن مقطع زماني اوالٌ التفاوت حق بيمه مي% مابه1اند مطالبه شركت مشغول كار بوده

تاً نبايستي عطف به ماسبق شود و ثانياً كل حق آور نبوده كه قاعدشركت هنوز مشمول قانون سخت و زيان

بيمه متعلقه در زمان ارتباط كاري با پرسنل مذكور توسط اين شركت به سازمان تامين اجتماعي پرداخت شده 

و تسويه گرديده است و اينك منطقي نيست بر مبناي بخشنامه جديد براي اين واحد توليدي تعهد جديدي كه 

 باشد ايجاد نمود.مربوط به سالهاي قبل مي

ساله كه دسترسي ارائه مدارک مورد درخواست حسابرسان را براي  40تا  3انجام حسابرسي به صورت متراكم  -21

 سازد.شركت مشكل مي

 عدم پاسخگويي و توضيح در خصوص نحوه محاسبه غرامت و يا حقوق ايام استراحت پزشكي و مستمري -24

بايست با ارائه مدارک سنوات قبل نمايد و ميشدگان را دچار ميهها كه اغلب بيممفقود شدن قسمتي از پرونده -25

)در صورتيكه دسترسي داشته باشند و يا شركت هنوز پابرجا باشد( بتوانند وجود سابقه بيمه خود را اثبات 

 كنند.

ه آميز بدون توجه بروشهاي بازرسي از كارگاهها و كارخانجات و حتي برخورد حسابرسان بيمه بعضاً توهين -26

 گيرد.رعايت شئون كارفرمايان و به صورت طرفداري غلط و مغرضانه از نيروي كار انجام مي

گردد، مبناي محاسبات واحد درآمد سازمان ترک كارهاي اعالمي در سيستم مكانيزه كه توسط كارفرما اعالم مي -23

ناگزير به برگزاري هيئت قرار نگرفته و بعد از اعالم بدهي و دريافت ليست ريز بدهي براي اثبات اين مهم 

شود با بوده و تا اعالم نتيجه و ثبت محاسبات مجدد زمان زيادي ناگزير از بين خواهد رفت كه پيشنهاد مي
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عنايت به مكانيزه بودن سيستم اين مهم به مجرد اعالم كارفرما و تأييد توسط بازرسين سازمان اجرايي شده و 

 از مبناي محاسبات درآمدي كسر گردد.

رابطه با قراردادهاي حمل، گرچه رانندگان برون شهري داراي قانون خاص خود )قانون اصالح قانون بيمه در  -28

مجلس  بوده و بر اساس آن قانون  6/3/23و نقل بار و مسافر بين شهري مصوب اجتماعي رانندگان حمل

دريافت نمايد، دريافت حق  قانون حق بيمه پرداخت نموده و دفترچه 53موظفند به تأمين اجتماعي برابر ماده 

شوند از سوي بيمه مضاعف در قراردادي كه فقط رانندگان برون شهري داراي دفترچه، كارگر آن محسوب مي

سازمان هيچ توجهي ندارد. ليكن سازمان تا بر اساس ضريب مورد نظر خود، حق بيمه خود را دريافت ننمايد 

ه كارفرما قرارداد منعقد ننمايد و در نتيجه موضوع به كند و چنانچه در اين رابطمفاصاحساب صادر نمي

سازمان منعكس نشده و مفاصاحساب گرفته نشود. سازمان در زمان حسابرسي اسناد كارفرما، تمام پرداختهاي 

در اين رابطه به عنوان هزينه حمل را مشمول كسر و پرداخت حق بيمه قلمداد نموده و حق بيمه دريافت 

 خواهد كرد.(

جديد درآمد، موضوع اصالح دستورالعمل بازرسي دفاتر قانوني )حسابرسي  4/44صراحت بخشنامه  عليرغم -29

دارد: ...................... پرداختهاي مربوط به ساخت و از قسمت د آن اعالم مي 3اسناد كارفرمايان( كه در بند 

 آالت و...تعميرات انواع وسايل ، ماشين

 طراحي، چاپ تبليغات و...

 يه حمل و نقل، لودر گريدر، جرثقيل، اتوبوس ...كرا

به مؤسسات، شركتها، كارگاهها، واحدهاي صنفي، صنعتي، حقيقي يا حقوقي، با يا بدون قرارداد مشمول كسر 

 باشند.حق بيمه نمي

 بازرسان محترم سازمان در زمان بازرسي اسناد مالي كارفرمايان تمام مبالغ فوق را مشمول كسر و پرداخت حق

 هاي بدوي و تجديد نظر سازمان نيز در اين رابطه كارگشا نيستند.نمايد و متأسفانه هيئتبيمه مي

ابالغ شده عمالً  3/3/23بر اساس بخشنامه مربوط به نحوه محاسبه حق بيمه كارگران ساختماني كه در تاريخ  -11

هاي اين است كه در مورد پروانهبرابر شده و نكته مهم  50سازان حق بيمه پرداختي توسط سازندگان و انبوه
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شود و به اين ساختماني كه قبل از ابالغ اين بخشنامه صادر شده نيز در هنگام تمديد محاسبه جديد انجام مي

رود حداقل در مورد مسئله هاي هنگفتي از اين بابت متوجه سازنده خواهد شد. لذا انتظار ميترتيب هزينه

تمام و در حال اجرا بيش از پيش هاي نيمهائاتي در نظر گرفته شود تا پروژههاي ساختماني استثنتمديد پروانه

 هاي فزاينده روبرو نباشد.  با هزينه

هرگونه پيماني با اشخاص حقوقي و  3/41الي  41بر اساس دستورالعمل متعدد سازمان باستناد بخشنامه  -11

ارقامي كه  4/44و  44دستورالعمل حسابرسي  بايستي به سازمان ارائه نمايي و باستنادحقيقي داشته باشي مي

باشد و نياز به ارائه آن به شعبات سازمان نبوده و ليكن در حسابرسي از طريق حسابرسين مشمول بيمه نمي

-گردد كه اين سردرگمي و اخذ حق بيمه مضاعف عالوه بر لطمهسازمان مشمول مقررات تامين اجتماعي مي

درآمد، رانندگان كه  402شود. بعنوان مثال باستناد بخشنامه و گراني ميزدن به شركت موجب افزايش قيمت 

دار باشند و همچنين رانندگان كاميون كه عهدهدار عمليات پيمان ميخود مالك اتومبيل بوده و شخصاً عهده

حسابرسي حمل كاال بوده و با ارائه بارنامه از پايانه حمل و نقل مشمول حق بيمه نبوده متأسفانه به هنگام 

دار عمليات پيمان بوده و حق بيمه گيرند يا اينكه پيماني با كارگاهي كه عهدهمشمول حق بيمه قرار مي

نمايد و هيچگونه بدهي به سازمان ندارد، حسابرسين مشمول مقررات بيمه قرار كارگران خود را پرداخت مي

 نمايد.داده و حق بيمه مطالبه مي

تأمين اجتماعي مقرراتي درباره پرداخت جريمه و ديركرد  4531قانون سال در خسارات ديركرد و جريمه،  -12

هاي استقرار جمهوري اسالمي  پرداخت يا عدم پرداخت حق بيمه مقرر گرديده بود، ولي در آغاز سال

اليحه تقديم مجلس شوراي اسالمي شد  4530موجب قانوني خسارات و جرائم بخشيده شد ولي در سال  به

تصويب گرديد شامل دو جريمه است  3/3/4533بيني شود اين قانون كه در  بدين منظور پيش هايي كه جريمه

درصد براي كساني  33درصد مبلغ حق بيمه متعلقه براي كساني كه ليست مزد و حقوق را تنظيم نكنند و  30

 موقع نپردازند. كه حق بيمه را به

اي است و به همين جهت كارفرمايان قادر به  هدرصد ميزان حق بيمه رقم قابل مالحظ 13بديهي است رقم  -11

شدند  دليل عدم پرداخت حق بيمه باز هم دستخوش جريمه مي پرداخت آن نبودند. قابل توجه اينكه هر سال به
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درصد  33هاي كارگري قرار گرفت سرانجام ميزان جريمه  و همين مسئله مورد اعتراض كارفرمايان و سازمان

ها را  شد و با توجه به مشكالت موجود سازمان طي قانوني جرائم و مجازاتتبديل به دو هزار در روز 

بخشد و اكنون بيشتر سخن بر حذف جرائم و خسارات تأخير تأديه  صورت پرداخت اصل بدهي مي در

 صورت تصويب مشكالت كارفرمايان از اين لحاظ كاهش خواهد يافت. باشد كه در مي

 

شدگان از سوي  كند كه اصل برائت در مورد كارفرمايان و بيمه ايجاب ميبا توجه به مطالب گفته شده ضرورت 

اي وجود نداشته باشد كارفرمايان و  كننده سازمان رعايت گردد و به اين اصل عمل شود و تا هنگامي كه دليل قانع

بين سازمان تأمين  رسد ما براي رفع مشكالتي كه بدان اشاره شد بايد كارگران را بري از اشتباه بدانند. به نظر مي

گرايي در كليه امور به مرحله  جنبه فرمايي و كارگري اصل تعامل رعايت گردد و اصل سه هاي كار اجتماعي و تشكل

هاي  اجرا نهاده شود بدين ترتيب كه در تهيه و تنظيم قوانين و مقررات و اجراي صحيح آن نمايندگان تشكل

ياري نمايند تا نهايتاً گسترش رفاه و تأمين اجتماعي و تعميم عدالت كارفرمايي و كارگري با سازمان همكاري و هم

 پذير شود. اجتماعي در كشور امكان


