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مقدمه
در چند سال اخیر تصویب ،اجرا و نظارت بر قوانین اهمیت خود را از دست داده است به این معنی که نه پیشنهادات
اصالحی جدی گرفته میشود و نه اصالحات انجام یافته اجرا می گردد و نه نظارتی بر حسن اجرای قواینن صورت
میگیرد .در صورتی که پایبندی به قانون باید در اولویت باشد چرا که محور تعاوالت فعالین اقتصادی و برنامه ریزی
آنان است .به تازگی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در راستای سیاستهای حمایتی دولت از صنایع داخلی و بمنظور
تسهیل امور و شفاف سازی در نحوه اجرای قوانین و مقررات ،در نظر دارد شناسایی قوانین مخل تولید و بسترسازی
مناسب برای اصالح و یا حذف کامل آنها از طریق تعامل سازنده و همفکری با دست اندرکاران را صورت دهد .در
جدول زیر اصالح موادی از قوانین کار ،تامین اجتماعی ،مالیاتهای مستقیم ،مالیات بر ارزش افزوده و  ....آمده است.
 -1قانون کار
اصالح ماده قانونی و یا حذف از قانون کار که در اولویت قرار دارد
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کلیه کارفرمایان  ،کارگران ،کارگاهها ،موسسات تولیدی  ،صنعتی در خصوص این ماده:
 ،خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون میباشند
اوال" :ذکرکارگاههایکشاورزیوشمولقانونکاربهکارکشااورزی،
همانطور کهقبال" نیز بیانگردید ،منطقینیستزیرا با تفاوتهاای
بسیاریکهاز جنبههایمختلفبینکارهایصنعتیوکشاورزی وجود
دارد نمیتوانایندو بخشناهمگنرامشمولیكقانونکارد .بلکاه
همچنانکهدراکثر کشورهایجهانمعمولاستو درایاراننیازقبال"
معمولبودهاستباید برایکارگرانکشاورزی قانونخاصایتنظایم
گردد.
ثانیا" :مادهیكومادهپنجقانونکاردارایمفهومواحدیهستند ضمن
آنکهماده 5کاملتر بودهو وجوهشمولآنوسیعتراستولذا بهتراسات
مفاد ماده 5بجایمادهیكقرارگیارد ومااده 5حاذفشاود .مااده5
باتعاریفرایجدرقانونکار دیگر کشورها تطابقبیشتریدارد.
از آنجا که واحدهای کشااورزی و باداداری باه لحااي طبیعات
خاصشان نمیتوانند مشمول مقررات ناظر بر صانعت باشاند و
نیز نظر به اینکه کارگاههای کوچك باا ده نفار کاارگر و کمتار
دارای ویژگیهایی هستند که مقررات کار در مورد آنها قابل اجرا
نیست لذا این گروه مستثنی شده و بهتر است مقاررات جدیادی
برای آنها وضع شود.
کارگر از لحاي این قانون کسی است کاه بهار عناوان در مقابال این ماده به تعریف کارگر میپردازد و معتقد است که «کارگر در
مقابل دریافت حقالسعی به درخواست کارفرما کار میکند»
دریافت حقالسعی به درخواست کارفرما کار میکند
در این ماده دو اشکال وجود دارد:
عنوان حقالسعی در بردارند مفهومی است که معنی مشاخ و
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مورد عمل معینی دارد .بهمین ترتیاب ساهم ساود طای مادت
اجرای قانون کار از نظار عملای تحقاق اجرایای نیافتاه اسات.
وانگهی طبق ماده  43حق السعی شامل پرداختهاایی اسات کاه
لزوما در همه کارگاههای صنعتی و تولیدی تحقق پاذیر نیسات
مانند ایاب و ذهاب ،حق جذب ،پااداش افازایش تولیاد و ساود
ساالنه .بدین ترتیب حقالساعی در واحادهای صانعتی مختلاف
معنی و مفهوم جداگانهای مییابد و وانگهی در رابطه بین کارگر
و کارفرما همواره مساله مازد و حقاوم مطارح باوده اسات ناه
حقالسعی.
از آنجا که در تعریف کارفرما آمده است که کارگر به درخواسات
و یا به حساب او در مقابل ...لذا در تعریف کارگر نیز بهتر اسات
بهیمن سان از دو کلمه در خواست یا به حساب او استفاده شود.
معموال آنچه که مالك عمل و انتخاب کارگر در مقابل کارانجام
شده می باشد مزد و حقاوم اسات و کاارگر تاوجهی باه دیگار
پرداختهای آتی ندارد و نیز حقالسعی شامل ارقامی اسات کاه
ممکن است به همه کارگران تعلق نگیرد مانند سهم ساود ولاذا
بجای حقالسعی از مزد وحقوم استفاده شد
کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و دراین ماده اوال مساله حق السعی مطرح است که بایاد اصاالح
به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار مایکناد .مادیران  ،شود وانگهی نماینده ممکن است در برابر افراد ثالث نیز تعهدی
مسئوالن و به طور عموم کلیه کسانی که عهادهدار اداره کارگااه بپذیرد.
هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیاه
تعهااداتی اساات کااه نمایناادگان مااذکور در قبااال کااارگر بعهااده
میگیرند .در صورتی که نماینده کارفرما خاار از اختیاارات خاود
تعهدی نماید که کارفرما آن را نپذیرد در مقابال کارفرماا ضاامن
است.
کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یاا نمایناده او ایاان ماااده اختصاااص بااه تعریااف کارگاااه دارد کااه ضاامن آن
در آنجا کار میکند مانند موسسات صنعتی ،تولیادی ،وخادماتی  ،کارگاههای کشاورزی را جزو کارگاههای مشامول قاانون قارار
کشاورزی ،معدنی  ،سااختمانی  ،تراباری  ،مساافربری ،تجااری ،داده است و حال آنکه بهتر است که کشااورزی از شامول ایان
قانون خار شود و برای آن بخش قانون کار جداگانهای تادوین
اماکن عمومی و امثال آن
تبصره :کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگااهاناد از شود.
قبیل نمازخاناه ،ناهاارخوری ،تعااونی ،شایرخوارگاه ،مهادکودك ،باید در این ماده روشن شود که منظور از اینکه ایان محالهاا
درمانگاه ،حمام ،آموزشاگاه حرفاه ای  ،قرائاتخاناه  ،کالساهای جزو کارگاه است ،چیست؟
سوادآموزی و سایر مراکاز آموزشای و امااکن مرباو باه شاورا،
انجمن اسالمی ....بسایج ،کاارگران ،ورزشاگاه و وساایل ایااب و
ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه محسوب میشوند
کلیه کارگران  ،کارفرمایان  ،نمایندگان آنها و کارآموزان مشامول این ماده با ماده  1مشابهت دارد و کاملتر است.
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مقررات این قانون میباشند
براساس بند چهار اصل چهل وسوم وبند شش اصل دوم واصاول
نوزدهم ،بیستم وبیست وهشتم قانون اساسی جمهاوری اساالمی
ایران اجبار افراد به کار معاین وبهارهکشای از دیگاری ممناو و
مردم از هر قوم و قبیله که باشند از حقوم مساوی برخوردارناد و
رنگ ونژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیااز نخواهاد باود وهماه
افراد اعام از زن و مارد یکساان در حمایات قاانون قارار دارناد
وهرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسالم و
مصالح عمومی و حقوم دیگران نیست برگزیند.
قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجاب آن
کارگر در قبال دریافت حقالسعی کاری را برای مادت موقات یاا
مدت دیرموقت برای کارفرما انجام میدهد.
تبصره  :1حداکثر مدت موقت برای کارهاایی کاه طبیعات آنهاا
جنبه دیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و باه
تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصااره  :2درکارهااایی کااه طبیعاات آنهااا جنبااه مسااتمر دارد
درصورتی که مدتی در قرارداد ذکار نشاود قارارداد دائمای تلقای
میشود.
قرارداد کار عالوه بر مشخضات دقیق طرفین بایاد حااوی ماوارد
ذیل باشد:
الف -نو کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید باه آن اشاتغال
یابد.
حقوم ،یا مزد مبنا ولواحق آن
ساعات  ،تعطیالت مرخصیها
محل انجام کار
ها -تاریخ انعقاد قرارداد کار
مدت قرارداد چنانچه کار برای مدت معین باشد
موارد دیگری که عرف وعادت  ،شغل یا محل ایجاب میکند.
شرایط و نحوه فسخ قرارداد
تبصره  :درمواردی که قرارداد کتبی باشد قارارداد در چهارنساخه
تنظیم میگردد که یك نسخه از آن به اداره کار ارسال مایشاود
یك نسخه باه کاارگر و یاك نساخه نازد کارفرماا و نساخهای
دراختیار شورا قرار میگیرد.
طرفین میتوانند با توافق یکدیگر مدتی را به ناام دوره آزمایشای
کار تعیین نمایند .در خالل این دوره هریك از طارفین حاق دارد
بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد
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با توجه به اهمیت موضو یعنی ممنوعیت کار اجباری ،استناد به
اصولی از قانون اساسی ضرورت ندارد.

در این ماده درتعریف قرارداد کار اشاره به دریافات حاقالساعی
شده است در حالیکه بهتر است تبدیل به مازد وحقاوم شاود و
ضمنا در کنار «مدتموقتومدتدیار موقات» ،کاار معاین نیاز
اضافه شود.

بر این تبصره ایرادی وارد است .تنها دو نساخه بارای کاارگر و
کارفرما کافی است.

قسمت آخر این ماده مقرر میدارد« :در صورتیکه قطع رابطه کار
از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقاوم تماام مادت
دوره آزمایشی خواهد بود و »...باید اصالح گردد و در هار حاال
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رابطه کار را قطع نماید  .در صورتیکه قطع رابطاه کاار از طارف کارگر باید حقوم مدتی را که کار گرده دریافات دارد .زیارا ایان
کارفرمااا باشااد وی ملاازم بااه پرداخاات حقااوم تمااام ماادت دوره قسمت و این حکم با حکم اول ماده که به هار دو طارف حاق
آزمایشی خواهد بود و چنانچه کاارگر رابطاه کاار را قطاع نمایاد داده است قرارداد را فسخ کنند منافات دارد.
کارگر فقط مستحق دریافت حقوم مدت انجام کارخواهد بود.
تبصره  :مدت دوره آزمایشی بایاد درقراردادکاار مشاخ شاود.
حداکثر این مدت برای کارگران ساده ونیمه ماهریك مااه وبارای
کارگران ماهر و دارای تخص سطح باال سه ماه میباشد.
هرنو تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیال فاروش یاا در خصوص این ماده چند نکته مطرح است که باید باه هنگاام
انتقال به هر شاکل ،تغییار ناو تولیاد ،ادداام درموسساه دیگار اصالح قانون کار مورد توجه قرار گیرد:
ملی شدن کارگاه فاوت مالاك وامثاال اینهاا دررابطاه قاراردادی تغییر نو تولید هیچگاه به مثابه تغییر حقوقی در وضع مالکیات
کارگرانی که قراردادشان قطعیات یافتاه اسات ماوثر نمایباشاد کارگاه محسوب نمیشود.
وکارفرمای جدید قائم مقاام تعهادات و حقاوم کارفرماای ساابق ضمنرعایتحقومکارگرانیکهازگذشاتهدرکارگااهباهکاراشاتغال
داشتهاند باید حقکارفرما درزمینهاعمالمالکیتومادیریتدرماورد
خواهدبود.
تغییر وضعکارگاهدرشرایطجدید نیز حفظشود ولذا اینمااده بایاد
چنیناصالح شود کههرگاهبهنگامتغییر مالکیتشرایطیپایشآیاد
کهمالكجدید مایلویا قادر بهادامههمانکارنباشد بتواند با تاامین
خسارتواردهبهکارگران(پرداختحق سنوات) قرارداد کار را فساخ
کند.
مفهوم اینمادهآنستکاهکارفرماایجدیاد بادوناینکاهاختیااری
دراعمالحقمالکیتازنظر تغییر درنو تولید ،نو فعالیتوحتیناو
تکنولوژیداشتهباشد موظف است که کارگاه وکارگرانرا باهمان
شرایط سابق حفظکند وحقهیچگونهتغییریدرشغلومزد ودیگار
شرایطکار ندارد مگر اینکه رضایتکارگر راجلب نماید ویا اینکاه
ادارهکارمحل اینتغییر را تجویز و تایید کند .بنابرایندرایانمااده
به تمایلوانگیزههایکارفرمایجدید در زمینهتغییر تولیاد ،تغییار
شغلوتبدیلشکلمالکیتتوجهنشدهاستوامکانتصمیمگیریرا از
کارفرمااا ساالب کاارده و انگیاازه ساارمایهگااذاری و بکااارگیری
تکنولوژی جایگزینیرامحکومکردهاست.
دراینماده بخشی ازوظایف مقاطعاهکاار ونظاارت براجارای
درمواردی که کار از طریق مقاطعه انجام مییاباد مقاطعاهدهناده
مکلف است قرارداد خود را با مقاطعهکار به نحوی منعقد نماید که قانونکار توسط مقاطعهکارانبرعهده کارفرمایاان گاذارده شاده
در آن مقاطعهکار متعهد گردد که تمامی مقررات این قاانون را در اساتدر حالیکاه کارفرماا نبایاد هیچگوناه مسائولیتیدر زمینااه
پرداخت وتسویه حسااب پیمانکاار وکاارگران ویداشاته باشاد.
مورد کارکنان خود اعمال نماید.
تبصره :1مطالبات کارگر جزء دیون ممتاازه باوده و کارفرمایاان کارفرما میتواند تنهاا مقاررات قاانون کاار را در زمیناه تعهاد
موظف میباشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع پیمانکار( که در برابر کارگران ،کارفرما تلقایمایشاود) باه وی
قانونی از محل مطالبات پیمانکار منجمله ضمانت حسن انجام کار تفهیم نماید.
در مورد تبصره یك ماده 14که مقرر میدارد مطالباتکارگر جزء
پرداخت نمایند.
5

شماره

توضیحات

متن قانون کار

ماده

تبصره :2چنانچه مقاطعه دهنده برخالف ترتیاب فاوم باه انعقااد
قرارداد با مقاطعهکار بپاردازد ویاقبال از پایاان  35روز از تحویال
موقت ،تسویه حساب نماید .مکلف به پرداخت دیون مقاطعاهکاار
در قبال کارگران خواهد بود .

درمواردی که به واسطه قوه قهریاه و یاا باروز حاوادر دیرقابال
پیش بینی که وقو آن از اراده طرفین خار است تمام یا قسمتی
از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرماا باه طاور
موقت دیرممکن شود قرارداد کار با کارگران تمام یا آن قسمت از
کارگاه که تعطیل میشود به حال تعلیق درمیآید تشخی موارد
فوم با وزارت کار وامور اجتماعی است
15

قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصای تحصایلی یاا
دیگر مرخصیهای بدون حقوم یا مزد استفاده میکنناد در طاول
مرخصی وبه مدت دوسال به حال تعلیق درمیآید.
تبصره :مرخصی تحصیلی برای دوسال دیگر قابل تمدید است.
16

قرارداد کارگری که توقیف می گردد وتوقیف وی منتهی به حکام
6

دیونممتازهاست ،باید خاطر نشان ساختکهدرقاانونمادنیتنهاا
مزد کارگر جزء دیون ممتازهاساتودر قاانونکارساابق(مااده)23
نیزتنها مزد کاگر جز دیونممتازهبود ولذا این تبصره نیز نیاز باه
اصالح دارد و تبصره بعدی نیز باید حذف شود .نکته قابال ذکار
اینکه سازمان تامین اجتماعی ایان مشاکل را از طریاق تبصاره
ماده  43و آئیننامه ای برای آن حل کرده است  .در قاانون کاار
نیز میتوان بهمان طریق عمل کرد.
اینماده مربو به موردی استکهبه واسطه قوهقهریاه ویاا باروز
حوادر دیرقابل پیشبینی که وقاو آن از اراده طارفین خاار
است تمام یا قسمتی از کارگااه تعطیال شاود و انجاام تعهادات
کارگر یا کارفرما به طور موقات دیارممکن گاردد .در چناااین
مواردیقراردادکارکارگرانآنقسمتازکارگاه ،بهحال تعلیق درمای
آید .تشخی موارد فومبا وزارت کار و امور اجتماعی است .الزم
است در چنین ماوردی کاارگران معلاق شاده از بیماه بیکااری
استفاده کنند.
مسأله مورد توجه دراین ماده این است که هرگااه پاس از رفاع
آثار حوادر وآماده سازی قسمتهای تخریب شده و از کار افتااده
نیازی به کارگران قبلی ویا همه آنها نباشاد ،تکلیاف چیسات ؟
قانون دراین مورد ساکت است.
به لحاي آنکه کارفرماا در فاراهم آمادن شارایط قاوه قهریاه و
بالنتیجه تعلیق کار دخالتی نداشاته نمای تاوان وی را ملازم باه
پذیرفتن کاارگران ماذکور کارد و ضارورتی باه دخالات وزارت
کارنیست.
این ماده مربو به مرخصی بدون حقوم برای تحصیل است که
میتواند تا چهار سال ادامه یابد .طبقاینمادهکارفرما ملازماسات
کارگریراکهپسازچهارسالبهکاربازمیگردد علیردمتغییراتایکاه
درساختارسازمانیواحد ،تعداد مشادلو تکنولوژیمورد استفادهرخ
دادهاستمجددا" ویرا بهکار بگمارد درحالیکهچنیناجبااریجاز
ایجاد نیرویمازاد درکارگاهوافزایشهزینهتولید وهمچنایناخاالل
درنظامسازمانینتیجهدیگریندارد .بنابراینباید بهکارفرما امکاان
دادهشود کهباپرداختحقسنواتبهکارگر مذکور با ویقطعرابطاه
کند.
دراین مورد نیز مرخصی تحصیلی باه میال واراده کاارگر باوده
وممکن است در بازگشت عالقمند به کار نباشد و یاا کارفرماا و
واحد تولیدی در شرایط جدید به کارگر نیاز نداشته باشد.
این ماده مربو بهارتکابجرمکارگر درخار ازمحایطکاار وبادون
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محکومیت نمی شود درمدت توقیف باه حاال تعلیاق در مایآیاد ارتبا با کار ویمیباشاد .درایانماورد قاانونمقررداشاته اسات
چنانچهتوقیف چنینکارگری منجار باهحکاممحکومیات نشاود
وکارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز میگردد.
کارگر پس ازتوقیف و تعیینقطعیتکلیفوی ،بکاار خاود باازمی
گردد.
دراینمادهدو اشکالبهچشممیخورد:
 -1چرا باید انتظارداشتکهکارگریکهمدتزماانیدرمظااناتهاام
قرار داشتهو درزندانبسر بردهو درعینحالمدتیازمحایطکاار دور
بودهاستمجددا" بکار گماشتهشود .بهخصوصدر محلکار قبلای
ویکهبهوسیلهکارگر دیگریاشغالشدهباشد.
 -2هرگاهکارگر مذکور درمراجعقضائیذیصالح( وناهمراجاعحال
اختالفکهاشتباهاست) محکومشود تکلیفکارفرما چیست؟
قانونکار در اینزمینهساکتاستوتنها بهمورد عدم محکومیات و
لزوم پذیرشبکاراشارهکرده است .ولیاکثر کارشناسان با استفاده
ازمفهوم مخالف مستنبطازاینمادهمعتقدند که چناین کاارگری را
میتواناخرا کرد .ولیضرورتدارد قانون هم درماورد ایانمااده
وهمماده 13کهبعدا" درمورد آن بحث خواهد شد صراحت داشته
و تکلیفاینقبیلکارگرانرابهوضوح روشان ساازد .زیارا بعضاا"
مراجعحلاختالف علیردممحکومیتکارگر در دادگاه صاالحیتدار
رای به بازگشت وی بهکار میدهند.

چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد واین توقیاف
در مراجع حل اختالف منتهی به حکم محکومیت نشود مادت آن
جزء سابقه خدمتکارگر محسوب میشاودوکارفرما مکلاف اسات
عالوه بر جبران ضرر وزیان وارده کاه مطاابق حکام دادگااه باه
کارگر میپردازد مزد ومزایای وی را نیز پرداخت نماید.
تبصره  :کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کاارگر از طارف
مراجع مذکور مشخ نشده باشد بر ای رفع احتیاجاات خاانواده
وی حداقل  51درصد از حقوم ماهانه او را به طور علایالحسااب
به خانواده اوپرداخت نماید .

7

در تمامی مواد مربو به تعلیق کار باید شرایط اوضاا و احاوال
کارفرما و کارگاه درنظرگرفته شود.
الاازام کارفرمااا بااه پااذیرش کااارگر در هاار شاارایطی مغااایر بااا
ضرورتهای اقتصادی واحد تولیدی و کشور است.
اینماده مربو به موردیاستکهتوقیف کارگر به سبب شکایت
کارفرمااا باشااد وایاانتوقیاافدرمراجااع قضااائیمنجاار بااهحکاام
محکومیت نگردد.
آثاراینمادهوحکمموجود درآنبهشرحزیر میباشد:
 -1کلیهایامتوقیفوزندانجزء مادتکاار کاارگر تلقایمایشاود
وحقومو مزایایاینمدتباید پرداختشود.
 -2کارگر باید بکارسابقخود بازگردد.
 -4درصورتیکهبراثراینتوقیف ،وبرطبقحکمدادگااه
ضرر وزیانیبهکارگر وارد شدهباشد ،جبران گردد.
 -3طیمدتتوقیف 51درصد حقومکارگر بهطورعلیالحسابباه
خانوادهپرداختگردد.
هریكازماوارد فاومقابالبحاثمایباشاد وبایاد ماورد تجدیاد
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در هریااك از مااوارد مااذکور در مااواد  11 16،17 ،15چنانچااه
کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کناد.
این عمل در حکم اخرا دیرقانونی محسوب میشود وکارگر حق
دارد ظرف مدت سی روز باه هیاات تشاخی مراجعاه نمایاد و
8

نظرقرارگیرد زیرا اجرایایانمااده عاالوهبار زیانهاایاقتصاادی،
ازنظراجتماعینیز برایکارفرما قابلتاملاست.
بهعنوان نموناه اثباات ضارر وزیاان وارده باهکارگرآنچناان
مصداموسیعیدارد که میتواند از هر موردی اعم ازعدمالنفاعتاا
زیااانواردهرادربرگیاارد وکااارگر براساااسآنتقاضااایجباارانآنرا
بنماید.
درمورد تبصرهماده ( 13بند  3فومالذکر ) موضو ازچند نظر قابل
بحثاست:
اوال" :هرگاهکارگرتوقیفشدهبا سپردنوثیقهآزاد شود باازهمبایاد
اینمبلغپرداختگردد؟
گروهیازکارشناسانمعتقدند چونکارگر آزاداستدیگر 51درصاد
حقومبهویتعلقنمیگیرد بهویژهآنکهدرتبصرهفومالذکر گفتهشده
استبهخانوادهاشپرداختشودولیگروهی دیگرازکارشناسانبااین
نظرمخالفند ومعتقد بهپرداختمبلغمذکور میباشند .
ثانیا" :هرگاهکارگرخانوادهتحتتکفلنداشتهباشد اینپاولباهچاه
کسیباید پرداختشود؟
ثالثا" :درمواردیممکناستمدترسیدگیبهپرونادهبطاولانجاماد
وپساز مدتطوالنیمبلغقابل مالحظهایبهکارگر پرداخاتشاود
وکارگرمحکومشود.
باتوجهبهمراتبفوم:
 -1پرداخت 51درصد حقوماصوال" منطقاینیسات
زیرا یكواحد صنعتیو تولیدییكواحد بهزیستیوحمایتینیسات
واگر باید حقوقیپرداختشود فقطبرایایامتوقیفکارگر باشد.
 -2کارفرمااا دربراباار کااارگریکااهدرمظااانتهماات
قرارگرفتهویامرتکبجرمیشدهاساتنبایاد ملازمباه پاذیرشوی
بکارقبلیباشد زیرا آثار اجتماعیمنفیبر واحد خواهد داشت.
 -4درمورد لزومعدمپذیرشکارگریکهمحکومشدهاستقانونباید
صراحتداشتهباشد.
عدم مراجعه بموقع به کارفرما و دادگاه کار ،ترك کار محساوب
میشود نه استعفا
تبصره ماده  13به لحاي اثر سنگین مالی بر کارفرما باید حاذف
گردد.
دراینمادهآمدهاست ":هرگاهکارفرمااپسازرفاعحالات
تعلیق" ازپذیرفتنکارگر خودداری کند ایانعمالدرحکاماخارا
دیرقانونی محسوبمیشود.
نکتهایکهازنظرپذیرشکارگربهکاردرپایاندورانتعلیاقدر قاانون
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هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگرمستند به دالیل
موجه بوده است به تشخی هیات مذکور مکلف باه بازگردانادن
کارگر بکاروپرداخت حقوم یامزد وی از تاریخ مراجعه باه کارگااه
میباشد واگربتواند آن راثابت کند به ازاء هرساال ساابقه کاار 35
روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید.
تبصره :چنانچه کارگر بدون عذرموجه  41روز پس از رفاع تعلیاق
آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعالم نکند ویا پاس از
مراجعه واستنکاف کارفرما باه هیاات تشاخی مراجعاه ننمایاد
مستعفی شناخته میشود و دراین صورت کارگر مشمول اخذ حاق
سنوات خواهد بود.

21

قرارداد کار به یکی از طرم زیر خاتمه مییابد:
الف  :فوت کارگر
ب  :بازنشستگی کارگر
 :ازکار افتادگی کلی کارگر
د  :انقضاء مدت قرارداد کار با مدت معلوم
ه  :پایان کار در قراردادهایی که مربو به کار معین است.
و  :استعفاء
تبصره:
کارگری که استعفاء میدهد موظف است یکمااه باه کاارخود
ادامه داده وبدوا" استعفای خود را کتبا" به کارفرماا اطاال دهاد
9

پیشبینی شده است مغایر هرگوناه روح توجاه باه ضارورتهای
مربو بهسرمایهگذاری است ،زیرا مقرر داشته اسات ظارف 41
روز کارگر بهکارفرما مراجعه و بکار مشغول شود ودرصورتعادم
پذیرشکارفرما بهمراجعحلاختالفشکایتنماید وهرگااهکارفرماا
دلیلقانعکنندهایمبنیبرعدمپذیرشکاارگر داشاتهباشاد درقباال
هرسالکارباید  35روز حقومویرا بپردازد.
بهطورکلیماده 21وتبصرهآنمغایر با ایجاد انگیزهسارمایهگاذاری
است.
بهویژهتبصره ماده مذکور مغایر کلیه اصولحاکم برحقومکاراست
 .کارگریکه ظرف مدت معین به واحد خود مراجعهنکردهاسات،
دایببودهوتركکار کاردهوبایاد بادون هیچگوناه پرداختای باه
خدمت وی خاتمهدادهشود .زیراعدممراجعهبهواحاد دلیالاساتعفا
نیستبلکهتركکاراستوبهکسیکهتركکار میکند نباید پرداختی
صورتگیرد.
برایرفعمغایرتماده 11و ماده( 21درمورد کارگرانیکهبهخادمت
وظیفهعمومیفراخواندهمیشوند) پیشنهاد آن است که دو ماه به
یك ماه اصالحشود و به کارگران مذکور اجازهدادهشود کهظارف
مدتیکماهبهواحد صنعتیمربو مراجعهنمایناد ودرصاورتوجاود
کار درهمانمحلیا محلدیگر ازسویکارفرما بکار گماشتهشاوند
و درصورتیکهواقعا" بنا به دالیالقاانعکننادههیچگوناهفرصات
اشتغالیدرکارگاهوجود نداشتهباشاد ،بادریافاتحاقسانواتواحاد
راتركگویند.
حکم این ماده در مواد  11 ،17 ،16 ،15آمده است و لذا نیاازی
به این ماده نیست .
عدم مراجعه به موقع به کارفرما و مراجع حال اخاتالف  ،تارك
کار محسوب میشود نه استعفاء.
در بیان طرمخاتمه قرارداد به مواردی از قبیل ازکارافتادگیکلی،
بازنشستگی ،فوت و انقضای مدتقرارداد ونیز پایانکار اشارهمی
کند که هیچگونهاشکالوابهامیدرآنوجود نادارد .آخارین ماورد
خاتمه قرارداد درمادهمذکوراساتعفای کارگراسات .درمااده فاوم
الذکر ،بهکارگر اجازه داده شده استکهازکارخود استعفا کند وباه
عبارتدیگرقراردادکار را فسخ نماید .درتبصارهماادهفاومکاهباه
چگونگیاستعفایکارگراشاره میکناد هیچگوناهساخنیدرماورد
موافقتکارفرما وجود ندارد و به عبارتدیگر بهکاارگر اجاازهداده
شدهاستکهبدونموافقت کارفرما استعفا دهد و بااز هام بادون
موافقت کارفرما ،هرگااهقبالازساپریشادن15روزعالقمناد باه
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ودرصورتیکه حداکثر ظرف مدت  15روز انصراف خاود را کتباا" بازگشت بکاربود ،استعفایخود رامسترد دارد.
بهطوریکهمالحظهمایشاود درایانماادهوتبصارهآن،
به کارفرما اعالم نماید استعفای وی منتفی تلقی میگردد وکارگر
موظف است رونوشت استعفا وانصراف خود را به شورای اساالمی حقومکارفرما از لحايفسخقرارداد کار باهرسامیتشاناختهنشاده
وفقطاینحقبهکارگر دادهشدهاست.
کارگاه یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران تحویل دهد
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در پایان کار کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کاار و مرباو باه این ماده و تبصره آن به قانون تأمین اجتماعی ارتبا دارد.
دوره اشتغال کارگر در موارد فوم است به کارگر و درصورت فوت
او به ورار قانونی او پرداخت میشود.
تبصره :تا تعیاین تکلیاف ورار قااتونی وانجاام مراحال اداری و
برقراری مستمری توسط سازمان تاأمین اجتمااعی ایان ساازمان
موظف است نسبت به پرداخت حقوم متاوفی باه میازان آخارین
حقوم دریافتی به طور علی الحساب و به مدت سه ماه باه عائلاه
تحت تکفل وی اقدام نماید.
کارگر از لحاي دریافت حقوم یسا مستمریهاای ناشای از فاوت ،این ماده نیز مرتبط با قانون تأمین اجتماعی است.
بیماری ،بازنشستگی ،بیکاری  ،تعلیق از کارافتادگی جزیی و کلای
و یا مقررات حمایتی و شرایط مربو به آنها تابع تأمین اجتمااعی
خواهد بود.
درصورت خاتمه قرارداد کار ،کاارمعین یاا مادت موقات کارفرماا این ماده بموجب قانون رفع برخی موانع تولید و سارمایهگاذاری
مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد یکسال یا بیشتر به کار تغییریافته است وحداکثر یکسال ساابقه کاار یاا بیشاتر منتفای
اشتغال داشته است برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متنااوب گردیده است لذا ماده مذکور اجرا میشود
بر اساس آخرین حقوم مبلغی معاادل یکمااه حقاوم باه عناوان
مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.
هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجاام کاار معاین این ماده در عین حال که برایکارفرما محدودیتایجاد میکناد،
منعقد شده باشد هیچیك از طرفین به تنهاایی حاق فساخ آن را هیچگونه مانعی که بعنوان ضمانت اجرا برایجلوگیریاز فساخ
قرارداد ازسویکارگر باشد ایجاد نمیکند و کارگر هر زماان کاه
ندارد.
تبصره  :رسیدگی به اختالفاات ناشای از ناو ایان قراردادهاا در ارادهکند میتواند قرارداد کار را فساخ و محالکاار راتاركکناد.
بدینلحاي باید اصالح شود.
صالحیت هیأت تشخی وهیأت حل اختالف است.
هرنو تغییر عمده در شرایط کار که برخالف عرف معمول کارگاه موضو تغییر عمده شرایطکار موضوعیاستکه درماده 26قانون
یااا محاال کااار باشااد پااس از اعااالم موافقاات کتباای اداره کااار کار بدان اشااره شاده اسات و هرگوناه تغییار عماده درشارایط
کارمنو به اجازه ادارهکارو امور اجتماعیمحلشدهاسات .چناد
واموراجتماعی محل قابل اجراست.
نکته در اینمادهمورد توجهقرارمیگیارد :اوال" عناوان" عماده"
باارای شاارایط کااار ماابهم اساات و حتاایکارشناسااانوزارت
کارواموراجتماعینیزدرمورداینعنواناختالفنظردارند وبهدرساتی
نمیدانند کهمنظوراز" عمده" چیست.
ثانیا" باتوجهبهشرایطواوضا واحوالوضاروریاتکارگاههاا چناین
ممنوعیتیمشکالتیبرای کارفرماایجاد میکند.
11

شماره

توضیحات

متن قانون کار

ماده

هرگاااه کااارگر در انجااام وظااایف محااول قصااور ورزد و یااا
آئیننامههای انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید
کارفرما حق دارد در صورت اعالم نظر مثبت شورای اسالمی کار
عالوه بر مطالبات و حقوم معوقه به نسبت هر ساال ساابقه کاار
معادل یك ماه حقوم کارگر به عنوان حق سنوات به وی پرداخته
و قرارداد را فسخ نماید  .در واحدهایی که فاقاد شاورای اساالمی
کار هستند نظرمثبت انجمن صنفی الزم است .درهرمورد از موارد
یادشده اگرمساله باتوافق حال نشاد باه هیاات تشاخی ارجاا
ودرهرصورت عدم حل اخاتالف از طریاق هیاات حال اخاتالف
رسیدگی و اقدام خواهد شد.

27
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ثالثا" موافقتادارهکار و امور اجتماعیبا تغییر شرایطکاارمنو باه
موافقتشورایاسالمیکار می گردد واینموافقتنیزهیچگاهبدست
نمیآید.
باتوجهبهمراتبمذکورازآنجا کهدربسیاریموارد انجاامتغییراتایدر
شرایطکار کارگر ضروریمینماید لذا ماادهفاومبایاد باهترتیبای
تنظیمشود کاهانجاامایانتغییاراتباا ذکرچگاونگیآندرقارارداد
کارامکانپذیرگردد.
عدمامکان تغییار شارایطکاار درشارایطواوضاا واحاوالخاصای
ضرورتایجابمیکند کهدر مورد شارایط کاار کاارگرانازجملاه
نوبتکاری ،شبکاری ،افزایشیاکاهشتعدادکارگراندرخطتولیاد
تغییراتیدادهشود.
اینمادهبه چگونگیفسخ قرارداد کار از سوی کارفرما مربو است
 .اینمادهتنها مادهای است که صراحتا" بهامکاان فساخقارارداد
کاراز سوی کارفرما اشارهدارد با این همهمادهایاساتکاه بایش
ازمواد دیگر مورد اعتراض مدیران وکارفرمایانقرار گرفتاهاسات
زیرا برایفسخقرارداد کارازسویکارفرما شرایطیبهشرحزیر قائال
گردیدهاست.
 -1نقضآئیننامههایانضباطیعلیردمپسازتذکراتکتبی
 -2قصوردرانجاموظایفمحوله
 -4اعالمنظرموافقشورایاسالمیکار
 -3پرداختحقسنواتازسویکارفرما بهکارگر
 -5مراجعهبهمراجعحلاختالفدرصورتلزوم
درمیان شرایطفومالذکر ،حصول شر سومیعنیکسب موافقات
شورای اسالمیکاربا فسخقارارداد کارکمترامکاانپذیراساتزیارا
دالبا" شوراهای اسالمیکاربا اینامرمخالف میورزند.
ازسویدیگر مراجعحلاختالفنیزکهدرپایانماده 27بداناشارهشده
استکمتر بهفسخقرارداد کار رای میدهند .بدینترتیبمالحظاه
میگردد کهمادهمذکور درعاینحاالکاهاجاازهفساخقارارداد کاار
راازسویکارفرما دادهاستشرایطیبرایآنپیشبینیکردهاستکاه
انجاماینامر رابهاصطالحتعلیقبهمحالنمودهاست.
حالآنکهکارگر و کارفرما باید بتوانند تحتشرایطیقرارداد رافسخ
نمایند ولزومی به موافقت شورای اسالمیکار ویامراجعهبهمراجع
حلاختالفنباید باشاد .درقاوانینکاار اکثار کشاورهای جهاان
مواردی ازقبیل اعمال خالفشئوناخالقی ،وجود علالدیرقابال
پیشبینی ،خطایکارگرو ...ازعواملفسخقارارداد باهشامارمیرود
وبهکارفرما اجازهدادهمیشودکهدراینگونهموارد باپرداختخساارت

شماره

توضیحات

متن قانون کار

ماده
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نمایناادگان قااانونی کااارگران واعضااای شااوراهای اسااالمی کااار
وهمچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کاارگران وشاوراهای
اسالمی کار ،در مراحل انتخاب ،قبل از اعاالم نظار قطعای حال
اختالف ،کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند
سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف وامور محولاه
خواهند بود.
تبصره  :1هیأت تشخی و هیأت حل اخاتالف پاس از دریافات
شکایت درمورد اختالف فیماابین نمایناده یاا نماینادگان قاانونی
کارگران وکارفرما ،فورا" و خار از نوبات باه موضاو رسایدگی
ونظرنهایی خود را اعالم خواهند داشت .درهرصورت هیاأت حال
اختالف موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافات
شکایت به موضو رسیدگی نماید.
تبصره  :2درکارگاههائی که شورای اسالمی کار تشکیل نگردیاده
و یا در مناطقی که هیاأت تشاخی ( موضاو مااده  22قاانون
شوراهای اسالمی کار) تشکیل نشده و یا اینکه کارگااه ماوردنظر
مشمول قاانون شاوراهای اساالمی کاار نمایباشاد ،نماینادگان
کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی  ،قبل از اعالم نظر قطعای
هیأت تشخی و رأی نهایی هیاأت حال اخاتالف کماکاان باه
فعالیت خود درهمان واحد ادامه داده و مشاغول کاار و همچناین
انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.

درصورتی که بنا به تشخی

هیات حل اختالف کارفرماا موجاب
12

قرارداد را فسخنماید .بدینترتیبماده 27نیز باید در جهتفاراهم
آوردنتسهیالتالزماصالحگردد
اینماده ناظربهجلوگیری از اخرا نماینادگانکاارگران ،اعضاای
شورایاسالمیکار وانجمنهاای صانفیونیاز داوطلباانعضاویت
درتشکلهایمذکور تا انتخابکارگر داوطلب ،ولازوم اشاتغال باه
کارآنان تا صدور رایهیئتماده 22ونیز هیاتحلاختالفاست.
موضو جلوگیریازاخرا ایانقبیالکاارگرانموضاوعیاساتکاه
درقانونکاار ساابق و همچناین برخای از قاوانینکارکشاورهای
مختلفپیشبینیشدهاستوانجامآنبهرایمراجعحلاختالفمحول
گردیدهاست ،ولیمسالهمهمحفظمحلشغلیاینقبیلافراد تا تعیین
تکلیف آنان درمراجع حالاخاتالف اسات کاهمشاکالتی بارای
کارگاهها پدید میآورد.
ضاارورت ایجاااب ماایکنااد درصااورتپدیدآماادنشاارایط اخاارا
نمایندگان مذکور قرارداد آنانبحالتعلیاقدرآیاد تاا تکلیافآنهاا
ازسوی هیئت ماده  22وهیئات حالاخاتالفتعیاین شاود .زیارا
حضوراینقبیلافراد باتوجهبهاختالفنظرآنانبامدیریتبدونتردیاد
مشکالتیرابرایمدیریتوکارگاهپدید میآورد ودرمواردیمشاهده
شدهاساتکاهحضاوراینگونهافاراد درمحالکاار موجاباخاتالل
درامرتولیدشدهاست.
مشکل دیگر مربو به کسانی است که داوطلب عضویت در این
قبیلتشکلها میشوند ودربسیاریموارد مالحظه شده استکهعاده
ایازکارگرانازاینموقعیتسوءاستفادهکردهوحتیبااوجود اخاتالل
درنظم وارتکاب تقصیر وسایراعمالیکهموجباتاخرا آنانرافراهم
آوردهامکاناخرا خود را از طریق داوطلب شادن بارایعضاویت
درشورا به تاخیرافکندهاند.
مسالهدیگردرارتبا بااینمادهبهچگونگیرسیدگیاختالفدرهیئات
ماده 22مربو میگردد .زیرا تجربه نشان داده استکه باا وجاود
تخلفآشکار برخیازاین قبیلکارگران ،رسایدگی باه درخواسات
اخرا در هیئت ماده 22وسپسدر هیئت حلاختالف مادتها باه
طولانجامیده و با وجود حضورکارگراندرمحلکاار ،مشاکالتی
برای مدیریت فراهمشدهو سرانجامنیز هیئتماده 22رای به نفاع
افراد مذکوردادهاست.
با توجه به موارد یادشاده ،ضارورتایجااب مایکناد مااده 23و
تبصرههای آن بهترتیبیتغییریابد واصالحگردد کهمشکالتفاوم
الذکر برایمدیریترخننماید.
این ماده مربو بهتعلیققرارداد کارازسویکارفرماست .ازآنجا کاه
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تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقام دریافت
خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشات وکارفرماا مکلاف اسات
کارگر تعلیقی ازکار را به کار سابق وی بازگرداند
چنانچه کارگاه براثر قوه قهریه از زلزله  ،سیل و امثال اینها ) ویاا
حوادر دیرقابل پیش بینای (جناگ و نظاایر آن) تعطیال گاردد
وکارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجادد کارگااه ،کارفرماا
مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و
مشادلی که در آن بوجود میآید به کار اصلی بگمارد.
تبصره  :دولت مکلف است باتوجه به اصال بیسات ونهام قاانون
اساسی وباا اساتفاده از درآمادهای عماومی ودرآمادهای حاصال
ازمشارکت مردم ونیز از طریق ایجاد صندوم بیمه بیکاری نسبت
به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاههای موضاو مااده 3
این قانون وباتوجه به بناد  2اصال چهال وساوم قاانون اساسای
امکانات الزم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.
چنانچه خاتمه قرارداد به لحاي ازکارافتادگی کلی یاا بازنشساتگی
کارگر باشد ،کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هار
سال سابقه خدمت حقوقی بهمیزان  41روزمازد باه وی پرداخات
نماید .این وجه عالوه بر مستمری ازکارافتادگی ویاا بازنشساتگی
کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود.

اگرخاتمه قراردادکار درنتیجه کاهش تواناییهاای جسامی وفکاری
ناشی ازکار کارگر باشاد (بناا باه تشاخی کمیسایون پزشاکی
سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شاورای اساالمی کاار
ویا نماینده قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسابت هرساال
سابقه خدمت معادل دو ماه آخرین حقوم به وی پرداخت نماید.
کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قراردادکار اعم از مزد
یا حقوم ،کمك عائلهمندی ،هزینههای مساکن ،خواروباار ،ایااب
وذهاب  ،دیرنقدی ،پاداش افزایش تولید ،سود ساالنه ونظایر آنهاا
دریافت مینماید را حقالسعی مینامند.
مزد عبارتست از وجوه نقدی یا دیرنقدی یا مجماو آنهاا کاه در
مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میگردد.
تبصره  :چنانچه مزد باساعات کاار مارتبط باشاد مازد سااعتی و
درصورتیکه براساس میزان انجام کار و یا محصاول تولیاد شاده
13

طیاجرای قانونکار وتجربیات حاصله ،عمال" چنینموردی رخ
نداده استومفاد آنبا تعابیر و تفاسیر متناقضیروبرواست .لذا این
ماده زائد بهنظر میرسد و بهتراستحذفشود.
درمورد ماده 41نیزهمانطورکاهدرماورد ماواد  15و  16و ...بیاان
گردید بهیچوجه نمیتوانونباید کارفرماا راملازمکارد کاهپاساز
بازسازیکارگاهویاتغییر ساختارآنویاتغییرتولیاد ،کاارگرانقبلایرا
بکارخود بازگرداند .زیرا ممکن است در شارایط جدیاد نیااز باه
چنین کارگرانی نداشته باشد و یا باا تغییار تکنولاوژی نیااز باه
نیروی انسانی کاهش یافته باشد .باید امکاناتی فاراهم آورد کاه
این کارگران از مستمری بیمه بیکاری استفاده کنند.
تبصره این ماده نیز با توجه به تصویب قاانون بیماه بیکااری و
اجرای آن زاید است.

این ماده در خصوص پرداخت یك ماه حقوم در قبال هار ساال
خدمت به کارگرانی است که بازنشسته و یا از کاار افتااده کلای
می شوند .گرچه در قوانین کار دیگر کشورها چنین موردی وجود
ندارد ولای ضامن احسااس لازوم انجاام چناین کمکهاایی باه
کارگرانی که بازنشساته و یاا از کارافتااده مای شاوند پیشانهاد
میشود از مکانیزمهای دیگری اساتفاده گاردد و از تحمیال باه
تولید جلوگیری شود.
این ماده مربو به یکی از ماوارد خاتماه قارارداد کاار یعنای از
کارافتادگی کلی ناشی از کاهش توانایی جسمی و فکری ناشای
از کار و به عباارت دیگار از کارافتاادگی ناشای از حاوادر کاار
می باشد و باتوجه به پرداخات مساتمری از کارافتاادگی لزومای
ندارد که مبلغی بیش از دیگران به این قبیل کاارگران پرداخات
شود به ویژه آنکه بعضا" موجب سوءاستفادههایی میشود.
ازآنجا که برخی از ارقام مذکور تحت عنوان حقالسعی جزء مزد
محسوب نمی شود وبعضاا" در ماورد بسایاری از کاارگران نیاز
پرداخت نمیگردد و برخی نیز مانند سود سااالنه بکاار کاارگر و
قرارداد کار ارتبا ندارد لذا ایان مااده بایاد حاذف گاردد تاا از
حقالسعی بجا استفاده شود.
قانوندرتعریف از مزد مقرر میدارد :مزد عبارتست از وجوه نقد یا
دیرنقد و یا مجمو آنهاکه در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت
میشود.
بهنظر میرسد کهباید ترتیبیدادهشود کههیچگاهتماممزد بصورت
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باشد کارمزد وچنانچه براساس محصول تولیدشده ویا میزان انجام
کار در زمان معین باشد کارمزد ساعتی نامیده میشود.
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مزد ثابت عبارتست از مجمو مزد شغل ومزایای ثابات پرداختای
به تبع شغل .
تبصاره  :1درکارگاههااایی کاه طاارح طبقاهبناادی مشاادل اجاارا
نمی گردد منظور از مزایای ثابت پرداختی به تباع شاغل مزایاایی
است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار وبارای تارمیم مازد
درساعات عادی کار پرداخت میگردد.ازقبیل مزایای سختی کاار،
مزایای سرپرستی ،فومالعاده شغل و دیره.
تبصره :2درکارگاههایی که طارح طبقاهبنادی مشاادل باه اجارا
درآمده است مزد گروه وپایه مزد مبنا را تشکیل میدهد.
تبصره :4مزایای رفاهی وانگیزه ای از قبیل کمك هزینه مساکن،
خواروبار ،کمك عائلهمندی ،پاداش افزایش تولید جزو مازد ثابات
ومبنا محسوب نمیشود.

شورایعالی کارهمه ساله موظف است میزان حداقل مزد کاارگران
را برای نقاا مختلاف کشاور و یاا صانایع مختلاف باتوجاه باه
معیارهای ذیل تعیین نماید:
حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی کاه از طارف باناك
مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم میشود
حداقل مزد بادون اینکاه مشخصاات جسامی وروحای کاارگران
وویژگی های کار محول شده را مورد توجاه قارار دهاد .بایاد باه
اندازهای باشد تا زندگی یك خانواده که تعداد متوساط آن توساط
مراجع رسمی اعالم میشود را تامین نماید.
تبصره  :کارفرمایان موظفند که درازای انجام کار درساعات تعیین
شده قانونی به هیچ کارگری کمتر ازحداقل مزد تعیین شده جدید
پرداخت ننماید ودرصورت تخلف ضامن تادیه ماباه التفااوت مازد
14

دیرنقد پرداختنشاوئد .ممکاناساتگفتاهشاود کاهدرکارهاای
کشاورزیاینامکانوجود دارد کهکلمازد باه صاورت محصاول
پرداخااتشااود ،ولاایهمااانطور کااهخاطرنشااانشااد بایااد باارای
کارکشاورزیقانونخاصیتنظیمکرد ،وانگهیدرکار کشااورزینیاز
چگونگیپرداختها بنحویاستکهقسمتیازمزد هموارهباهصاورت
نقد پرداختمیشود .ازسویدیگر بهموجابمااده 32حاداقلمازد
کارگر باید منحصرا" بهصورتنقد باشد.
در این ماده که بهتعریف مزد ثابت پرداختاه اسات نیاز ابهاامی
وجود دارد وآن مزایایپرداختیبهتبع شغل است.
ازآنجا کهاحتسابهرگونهپرداختیبعنوانمزد ثاباتآثااریازلحااي
پرداختاضافهکار ،شب کاری ،نوبتکاری،مزایایپایانکاار وحاق
سنواتودیرهدارد .ازاینلحايدالبا" درمورد پرداختاینقبیلمزایاا
اختالفنظر وجود دارد بعنواننمونهپرداختهایینظیرحقفنی ،حق
سرپرستییامدیریت ،حقجذبفومالعاده ،بازارکار ازجملهمزایاایی
هستند کهبهتبعوهمراهمزد پرداختمیشوند وپسازمدتیپرداخت
بهعنوانحقمکتسبتلقیمیگردند ،سخنایناستکهآیا مجماو
اینپرداختها جزو مزد ثابتمحسوبمیشود یاخیر؟
دراینزمینهنظر کارشناسانبسیارمتفاوتاستوایانامرنیاز ناشای
ازابهامدرتعریفمزد ثابتاستزیرا" مزایایثاباتپرداختایباهتباع
شغل" روشننیستوچارچوبمشخصیندارد.
گرچهتبصره اینماده درمقام بیانبرخی ازمزایا برآمده است ولای
براساستجربیاتحاصله مشاکلهمچناان بااقیاساتوایانخاود
موجااب بااروز اختالفاااتیدرکارگاههااا شااده اساات و الزم اساات
اصالحات الزم انجام شود.
در زمینه ماده  31به نظر میرسد که تعیین حداقل مزد باید تابع
شرایط محیطی بازارکار  ،نو شغل وکارگاه باشاد بناابراین الزم
است که حداقل مزد برای مناطق مختلف و صنایع مختلاف باه
طور متفاوت تعیین گردد.
موضو اختالف حداقلمزد برحسب منااطق وصانایع درگذشاته
درکشور ما وجود داشته وتا سال 1453نیز عملمایشاده اسات
ولیبعدا" یكحداقلمزد واحد برایهمهصنایعوهمهکشاور وضاع
شد ولیضرورتایجابمیکند کهباتوجه بشرایطمختلف اقتصادی
اجتماعیدرمناطق مختلفکشور وهمچنینشرایطصانایعمختلاف
برایمناطقمختلفوهمچنینبارایصانایعگونااگونحاداقلمازد
جداگانهایتعیینشود ،وانگهیتسریافزایشحداقلمازد باهساایر
سطوحمزدی در قانون پیشبینی نشده ولی اجرا میشود .لذا باید
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پرداخت شده و حداقل مزد جدید میباشد.
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33

51

53

در قانون پیشبینی شود.
این ماده به لحاي اینکه به درستی اجارا نشاده وبارای افازایش
تولید ضابطه مشخصی بدست ناداده ولاذا هماواره باه صاورت
درآمد کارگر منهای افزایش تولید بوده ،باید حذف شود  .کاارگر
و کارفرما خود میتوانند دراین زمینه تصمیم بگیرند.

به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشاتر وکیفیات بهتار وتقلیال
ضایعات وافزایش عالقمندی وبااالبردن ساطح درآماد کاارگران
طرفین ،قرارداد دریافت وپرداخت پاداش افزایش تولید را مطاابق
آئیننامهای که به تصویب وزیر کارواموراجتماعی میرساد منعقاد
مینماید.
به منظور جلوگیری از بهره کشی ازکار دیگری وزارت کاار واماور درمورد استقرار نظام ارزیابی وطبقه بندی مشادل نکتهای را که
اجتماعی موظف است نظام ارزیابی وطبقه بندی مشادل کارگری بایدمورد توجه قرارداد این است که ضمن لزوم وجود ضاوابط و
معیارهایی برای ارزشیابی و طبقاه بنادی مشاادل از نظار نظام
را در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا گذارد.
بخشیدن به چگونی تقسیم کار در یك واحد تولیدی و انتخااب
کارشناسان شایسته برای کارها ،این امر نباید به طور دستوری از
سوی وزارت کار و امور اجتماعی انجام پذیرد و هار روز دساتور
جدیدی از ساوی وزارتخاناه ماذکور درماورد چگاونگی اجارای
طبقه بندی مشادل صادر گردد ،بلکه مدیران و کارفرمایان خاود
باتوجه به شرایط واوضا واحوال باید نظام بخشایدن باه اماور
ارزشیابی را به عهده گیرند و به کمك کارشناسان مربو دراین
زمینه اقدام کنند.
وزارت کار و امور اجتماعی باید از اعمال تصادی درایان زمیناه
خودداری کند.
چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شاده این ماده نیز از همان مواردی است که جز فشاار باه کارفرماا و
ازطرف وزارت کار وامور اجتمااعی مشاادل کارگاههاای خاود را مدیریت نتیجهای ندارد وبایدحذف شود.
ارزیابی نکرده باشند وزارت کاروامور اجتماعی انجام این امر را به تبصره ماده  51در مورد جریمه واحدهایی که به موقع اقدام باه
یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشادل و یا اشاخاص تهیه و اجرای طرح طبقهبندی مشادل ننمایند نیز منطقی نیست
زیرا در بسیاری موارد شورای اسالمی کار و کارگران خود موافق
صالحیت واگذار خواهد کرد.
تبصره  :کارفرما عالوه برپرداخت هزینههای مربو باه ایان امار طرح طبقه بندی مشادل نیستند .و لذا تبصره باید حذف گردد.
مکلف است جریمهای معادل  51درصد هزیناههاای مشااوره باه در این ارتبا نکته حائز اهمیت آن است که پرداخات مازد باه
حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل بپردازد .از تاریخی صورتی کهدرحالحاضر جاریو رایج استبرایصنعتکشاور باه
که توسط وزارت کارواموراجتماعی تعیین مایشاود کارفرماا بایاد هیچوجه مفید نبوده وصنعتکشور را بهرکود میکشاند زیرا مازد
مابهالتفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیاابی مشاادل را هیچگونهارتباطیبا کار وبهرهورینادارد وکاارگر باا اطمیناان از
اینکه مزد خود را دریافت خواهد داشت توجهی به افزایش کمی
بپردازد.
و کیفی تولید نمیکند .بنابراین بهترین روشمرتبط کاردن مازد
به بهرهوری بوده و قانون کار نیز باید در اینجهت اصالح گردد.
کار متناوب کاری است که نوعا" درساعات متوالی انجام نمییابد .این ماده وتبصره آن اشکال دارد .زیرا مادت  15سااعت بسایار
زیاد است .وانگهی فواصل تناوب در اختیار کاارگر نیسات بلکاه
بلکه درساعات معینی از شبانهروز انجام میگیرد.
تبصره  :فواصل تنااوب کاار در اختیارکاارگر اسات و حضاور او براساس نو کار در اختیار کارفرماست  .حضور کاارگر در مادت
15
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درکارگاه الزامی نیست .درکارهای متناوب ساعات کاار و فواصال
تناوب ونیز کار اضافی نباید ازهنگام شرو تا خاتمه جمعا" از 15
ساعت درشبانه روز بیشتر باشد.
ساعت شرو وخاتمه کار وفواصل تناوب با توافاق طارفین وناو
کار وعرف کارگاه تعیین میگردد.
کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار میکند ونوبتهای کار
وی صبح و عصر واقع میشود  11 .درصدت و چنانچه نوبتها در
صبح  ،ظهر وشب قرار گیرد  15درصد و در صورتیکه باه صابح
وشب یا عصر و شاب بیفتاد  %22/5عاالوه بار مازد باه عناوان
فومالعاده نوبتکاری دریافت میدارد.

51

درشرایط عادی ارجاا کاار اضاافی باه کاارگر باا شارایط ذیال
مجازاست:
الف :موافقت کارگر
ب  :پرداخت  %31اضافه برمزد هرساعت کارعادی
تبصره  :ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از  3سااعت
در روز تجاوز کند (مگر درموارد استثنایی با توافق طرفین ).

61

ارجا کاراضافی با تشخی کارفرماا باه شار پرداخات اضاافه
کار(موضو بند ب ماده  )51و برای مادتی کاه بارای مقابلاه باا
اوضا واحوال ذیل ضرورت دارد مجاز است وحداکثر اضافهکاری
موضو این ماده  3ساعت خواهد بود (مگر درموارد اساتثنایی باا
توافق طرفین)
الف :جلوگیری از حوادر قابل پیشبینی و یا ترمیم خساارتی کاه
نتیجه حوادر مذکور باشد.
ب  :اعاده فعالیت کارگاه درصورتیکه فعالیت مذکور به علت بروز
حادثه یا اتفام طبیعی ،سیل ،زلزله ویا اوضاا احاوال دیار قابال
پیشبینی دیگر قطع شده باشد.
تبصره  :1پس از انجام کار اضافی در موارد فوم ،کارفرما مکلاف
16

انجام کار الزامی است وهرگونه تغییر در تناوب و دیره بساتگی
به نو کار دارد براین اساس بهتر است مقررات خاصی برای این
کارها تنظیم گردد.
وانگهی سازمان بینالمللی کار نیز کار متنااوب را نپذیرفتاه و در
گزارش خود بدان اشاره کرده است.
درمورد نوبتکاریموضو ماده 56قانونکارمقرر میدارد معموال"
به کارهای نوبتی سهنوبت کار فومالعاده نوبتکاریتعلقمیگیرد،
ولی قانونگذار در این قانون دو ابدا بکاربردهاسات :اوال" بارای
کارگران دو نوبت کار نیز فومالعادهنوبتکاریپیشبینیکردهاست.
ثانیا" برای کارهایی که در نوبتهای صبحو شب وعصرو شاب
انجامشود فومالعاده بیشتری درنظر گرفتاه اسات و در مجماو
میزان فومالعادههای نوبتکااریراافازایشدادهاساتکاهنهایتاا"
موجب افزایشهزینهنیرویانسانیگردیدهویك سلسله مشکالتی
پدید آوردهاست.
علیردم اینکه اضافه کاری مبتنای بار توافاق کاارگر و کارفرماا
است و هیچیك از این دو حاق نادارد بادون موافقات دیگاری
درخواست اضافه کاری داشته باشد با این حاال تجرباه اجارای
قانون کار نشان داده است که الزام کارفرما به اعطای اضافه کار
به کارگر به صورت یك حاق درآماده اسات و در ماواقعی کاه
کارفرما با اضافه کاری نظر موافق نداشته باشاد باا کام کااری
کارگران مواجه می شود .از سوی دیگر مواردی نیاز وجاود دارد
که کارگر برای نشان دادن عدم همکاری خود با کارفرما از بناد
الف این ماده استفاده میکند و از همکاری سرباز میزند .و بایاد
ترتیبی داده شود که هرگاه شرایط کار و ضرورت هاای کارگااه
ایجاب میکند کارگر ملزم به همکاری با مدیریت کارگاه باشد.
برخی از حوادر و تخریب و ویرانیهای ناشی از زلزله و سیل را
می توان به وسیله کارگران دیگر رفع کرد و لذا مدت این اضاافه
کاری  6ساعت بیشتر برای کارگر جانفرسا خواهد بود.
با توجه به اینکه در این ماده موارد اساتثنایی و توافاق طارفین
برای اضافه کاری ذکر شده است و این گوناه اضاافهکاریهاا باا
موافقت کارگران انجام میپذیرد لزوم اطال موضو به اداره کار
و پرداخت درامت از سوی کارفرما نتیجهای جاز لطماه و ساوء
استفاده کارگران ندارد.
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است حداکثر ظرف مدت  33ساعت موضو را به اداره کار واماور
اجتماعی اطال دهد تا ضرورت کاار اضاافی و مادت آن تعیاین
شود.
تبصره  :2درصورت عدم تائید ضرورت کاراضافی توسط اداره کاار
واموراجتماعی محل ،کارفرما مکلف به پرداخت درامت وخساارت
وارده به کارگر خواهد بود.
روزجمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد میباشد.
تبصره  :1درامور مرباو باه خادمات عماومی نظیار آب ،بارم ،
اتوبوسرانی و یا درکارگاههایی که حسب نو یا ضارورت کاار یاا
توافق طرفین بهطور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شاود
همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد باود .باه هار حاال
تعطیل یك روز معین در هفته اجباری است.
کارگرانی که به هر عنوان باه ایان ترتیاب روزهاای جمعاه کاار
میکنند در مقابل عدم اساتفاده از تعطیال روز جمعاه  31درصاد
اضافه بر مزد دریافت خواهند داشت.
تبصره  :2درصورتی که روزهای کار درهفتاه کمتار از شاش روز
باشد مزد روز تعطیل هفتگی کار معادل یك ششم مجمو مزد یا
حقوم دریافتی وی در روزهای کار خواهد بود.
تبصااره  :4کارگاههاییکااه بااا  5روزکااار درهفتااه و33ساااعت
کارکارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده میکنند مزد هریك از دو
روز تعطیل هفتگی برابربا مزد روزانه کارگران خواهد بود.
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استفاده ازتعطیلهفتگیبمنظور استراحت وتمدد اعصابکاارگران
بعد از ششروز کار امریاستکهدرادیان ماذهبی وباویژه شار
مقدساسالم ونیز قوانینکار کشورهایمختلف جهانپایشبینای
گردیدهاست .ولیمواردیپیشمی آید که واحد صنعتینیااز باهآن
دارد کااهکااارگراندر روز تعطیاالهفتگااینیااز بکااار بپردازنااد
وهمانطورکااهتبصااره 1ماااده 62مقاارر کاارده اساات .دربرخاای
ازکارگاهها حسب نو یا ضرورتکار ویاتوافقطرفینروز دیگاری
بجزجمعه بهکارگر تعطیلی داده خواهد شد.
تردید نیست چنین امریباویژه بارایامورعماومیالزموضاروری
استوباید بکارهایدیگر نیزدرمواردیکهمصالح کارگاهایجابکند
تعمیمدادهشود ،ولیقسمتاخیر تبصرهکهمقرر میدارد ":بهرحاال
تعطیل یك روز معیندرهفتهاجباریاسات" بارایبرخایازکارهاا
وامور ممکن استمشکالتیپدید آورد شایسته است حذف شود.
نکتهایراکهباید درقانونروشنگردد مربو بهتبصرهمادهفوم مای
باشد کهمقرر کردهاست :هرگاهبجایجمعهروز دیگریتعطیلکند
 31درصد اضافهبرمزد برایکار روز جمعهبهکارگر پرداختخواهاد
شد .ولیدرمورد کاردرسایر تعطیالتچنینموضوعینهدراینمااده
ونهدرموارد دیگر پیشبینینشدهاستولذا اینسئوالمطرحمیگردد
کههرگاهکارگریدردیگر روزهایتعطیلماثال" تعطایالترسامی
ویامرخصیهایتوافقیکارکند ،باید  31درصد دریافتدارد یااخیر
ومسالهدیگر اینکهاگر کارگریکاهروز جمعاهویاساایر تعطایالت
کارکردهوروز دیگرینیز بجاای آن کاار نکارده بابات روزهاای
کارکرد چقدر باید دریافتدارد ازآنجا کهباه سابب ابهاام درایان
زمینهروشهای مختلفیاعمال میگردد وایانامرخاود چنادگانگی
رادراجرا فراهمساختهاستبنابراینضرورتا" باید اینابهام درقانون
مرتفعگردد وتکلیفکارفرما وکارگر ازایننقطهنظار روشانشاود.
درهمینراستا تکلیف کارگریکهدر روزهایتعطیلتاوافقیماثال"
پنجشنهها(کهتعطیلاست) بایاد کارکناد وروز دیگاری ازتعطیال
استفاده کند ویا استفاده نکند باید روشنگردد .بطورکلیموضاو
تعطیلی ،استفاده یاعدم استفاده ازآن ومزایای متعلقاهدرهرماورد

شماره

توضیحات

متن قانون کار

ماده

عالوه تعطیالت رسمی کشور روزکارگر ( 11اردیبهشت ) نیز جزء
تعطیالت رسمی کارگران محسوب میشود.

64

مرخصی استحقاقی سااالنه کاارگران بااساتفاده از مازد وحقاوم
واحتساب چهار روز جمعه جمعا" یك مااه اسات .ساایر روزهاای
تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد .برای کار کمتر از
یك سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسابه
میشود.

63

61

تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین میشود.
در صورت اختالف باین کاارگر و کارفرماا نظار اداره کاار واماور
اجتماعی محل الزماالجراست.
تبصره  :درمورد کارهای پیوسته (زنجیره ای) وتمامی کارهائیکاه
18

دارایابهاماستکهبایدرفعگردد.
تعطاایالت رساامیوروز یااازدهم اردیبهشاات (روز کااارگر) نیااز
ازمواردی استکهقابلبحثاست .البتهتعطیلروز اولمااه ماه(11
اردیبهشت) درتمامجهان تعطیل استوتردیدیندارد کاهدرکشاور
مانیز باید اینروز تعطیلباشد ولیمسالهمهمدراینارتبا تعداد روز
افزون تعطیالت در کشورماست.
مطالعهدرقانونکارکشورهایجهاننشانمیدهد کهتعداد روزهاای
تعطیلرسمیاعماز روزهایمذهبی ،جشانها ،اعیااد ملایودیاره،
درکشورما بیشاز هرکشور دیگریاستوباه 26روز باالغگردیاده
است.
باتوجهبهاینکهصنعتواقتصاد کشاور نیااز باهکاربیشاتر وفعالیات
افزونتر دارد شایستهاستاز روزهایتعطیلرسمیکاستهشاود وباه
کارگاههایصنعتیاجازهدادهشود کهازکارکاارگراناساتفادهبیشاتر
شود.
در زمینه این ماده یادآورمی شود تاکنون در قانون کار تعطایالت
رسمی ذکر نشده وتنها به روز  11اردیبهشت اکتفاا شاده اسات
ولی الزم است روزهای تعطیل رسمی کشور ذکر شود.
قانون مادت مرخصای اساتحقاقی سااالنه را باه مادت  41روز
درسالبا احتساب 3روز تعطیلجمعه درنظر گرفته است.
درقانونکارمصوب 1447مدت مرخصیساالنه 12روز بود وهایچ
کارگریحق نداشت بایشازمرخصایدوساالیعنای 23روز خاود
راذخیرهکند ولیدرقانونکارکنونیمیزان مرخصیبهترتیبیکه بیان
شد افزایشیافته است.
در برخی از کشورها روش دیگری وجود دارد و آن تعیین مادت
مرخصی بر اساس مدت کار و یا سن کارگر اسات و بار حساب
افزایش مدت سابقه کار و یاا سان کاارگر مادت مرخصای نیاز
افزایش یابد و لذا می توان در قاانون کاار چناین روشای را نیاز
معمول داشت.
باتوجه به باالبودن میزان مرخصی ها وتعطیالت در قانون وتاثیر
منفاای آن در رونااد تولیااد ومیاازان محصااول و ازسااوی دیگاار
نارضایتی مدیران و کارآفرینان باید در این زمینه تصمیم جادی
گرفته شود.
تبصره مااده  61بهیچوجاه رسااننده مفهاومی کاه ماورد نظار
قانون گذار بوده و هم اکنون در واحدهای تولیدی اجرا مایشاود
نیست ،زیرا در تمامی واحدهای تولیدی جدول کار ساالنه تهیاه
می شود و با استفاده از مرخصی استحقاقی کارگران و تعطایالت

شماره

توضیحات

متن قانون کار

ماده

71

72

76

73

همواره حضورحداقل معینی از کارگران در روزهای کاار را اقتضاا توافقی ،روزهای کار و تعطیالت تعیین میگردد .این جادول باا
می نماید کارفر ما مکلف است جدول زمانی اساتفاده از مرخصای همکاری مدیریت و نمایندگان کارگر تنظیم میشود.
کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم وپس
از تائید شورای اسالمی کار یا انجمن صنفی یا نمایناده کاارگران
اعالم نماید.
مرخصی کمتر از یك روز کار جازء مرخصای اساتحقاقی منظاور قانون کاار باه اساتفاده از مرخصای کمتار از یاك روز مرباو
ماایگااردد کااه باارای کااارگران بساایار مفیااد اساات .ولاای بایااد
میشود.
دستورالعمل یا نظامنامه ای برای ایان منظاور تنظایم شاود کاه
محدودیتی برای سااعات وروزهاای مرخصای در هفتاه منظاور
گردد تا مورد سوء استفاده کارگران قرار نگیرد و موجب مشاکل
آفرینی جهت کارفرما نشود.
نحوه استفاده از مرخصای بادون حقاوم کاارگران و مادت آن و مرخصیبدونحقومباید بنحویتنظیمگردد کهچارچوبایانقبیال
شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصای باا توافاق مرخصاایهااا وچگااونگیبازگشااتبکااار کااارگرانتعیااینشااود
ومستمسکیبرایسوء استفادهبرخیازافراد بدستندهد.
کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.
مرخصاای بااارداری و زایمااان زن جمعااا"  11روز اساات کااه
حتیاالمکان  35روز از این مرخصی بایاد پاس از زایماان ماورد
استفاده قرار گیرد .برای زایمان توامان  13روز به مرخصی اضافه
میشود .
تبصره  :1پس از پایان مرخصی زایمان کارگر زن باه کاار ساابق
خود باز می گردد واین مدت با تائید سازمان تامین اجتماعی جازء
سوابق خدمت وی محسوب میشود
تبصره  :2حقوم ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قاانون تاامین
اجتماعی پرداخت خواهد شد
درکارگاههایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به
مادران شیرده تاپایان دوسالگی کودك پس از هرسه سااعت نایم
ساعت فرصت شیردادن بدهد .این فرصت جزء کارآنان محساوب
می شود وهمچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکاان
وبادرنظرگرفتن گاروه سانی آنهاا مراکاز مرباو باه نگاهاداری
کودکان ازقبیل شیرخوارگاه ،مهدکودك و )...را ایجاد نماید.
تبصره  :آئین ناماه اجرایای ،ضاوابط تاسایس واداره شایرخوارگاه
ومهدکودك توسط ساازمان بهزیساتی کال کشاورتهیه وپاس از
تصویب وزیر کار واموراجتماعی به مرحله اجرا گذاشته میشود.
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این ماده قانونکار میزانمرخصیزایمانرابرایزنانکاارگر تعیاین
کردهاستوبطوریکهمالحظهمیگردد ،درعاینحاالکاهمادتایان
مرخصیرابه 11روز افزایشبخشیدهمدت 13روز مرخصای بارای
زایمان توامان بهآن افزودهاساتوقاانونجدیاد مرباو شایردادن
اطفالبوسیلهمادران 11 ،روز رابه 131روز افزایشدادهچونضابطه
ایبرتشخی اینامر معینساخته لذا همهزنانکاارگر مادت131
روز به سبببارداریوزایمانازمرخصیاستفادهخواهند کرد ،و ایان
خود مشکالتی را برای کارفرما ایجاد میکند .بویژه اثباات ایان
امر که زن کارگر خود کودك خویش را شیر میدهد.
این مااده مرباو باهکارگاههاائی اساتکاهکاارگر زندرآنباه
کاراشتغالدارد دراینمادهچند نکتهمورد توجهقرار میگیرد.
 -1هرسهساعتکارنیمساعتاجازهبرایشیردادنکودكتادوسالگی
 -2ایجاد مراکز نگاهداریکودکانازقبیلمهدکودكوشایرخوارگاه
تاششسالگی.
مقرراتمذکور ازدونظر قابل تامل است یکی مادت مرخصای
های مربو کارگران زن بارای ایاام باارداری زناان وشایردادن
کودك.
درمورد اعطاینیمساعتمرخصیبرایشیردادنکاودك ،ازیاك
سو اینامر نظم کار قسمتی ازکارگاه را کهکارگرانشیردهدرآنباه
کاراشتغالدارند بهممیزند ازسویدیگر هنگاامیکاهدرکارگااهی
شیرخوارگاهومراکز نگاهداریکودکانوجود ندارد ،امکااناساتفاده
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32

33

36

ساعات کار روزانه کارگر نوجوان نیم ساعت کمتر از سااعات کاار
معمولی کارگران است .ترتیب استفاده از امتیاز با توافاق کاارگر و
کارفرما

درکارهایی که بعلت ماهیت آن یا شرایطی کاه کاار درآن انجاام
می یابد برای سالمتی یا اخاالم کاارآموزان ونوجواناان زیاانآور
است .حداقل سن کار  13سال تمام خواهد بود .تشخی این امر
با وزارت کار واموراجتماعی است.

شورایعالی حفاظت و بهداشت کار از اعضای ذیل تشکیل میشود:
وزیرکارواموراجتماعی یا معاون او که رئیس شورا خواهد بود.
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ازاینمرخصیبرایمادر چگونه است وسرانجام
مسالهدیگر هزینههاییاستکهبهاینلحايبهکارگاهتحمیلمی شود.
درقانونکارسابقبرایایجاد مراکز نگاهداریکودکاان ،ضاابطهای
پیشبینیشدهباود وآنحاد نصاابدهکاودكبارایایجااد مراکاز
نگاهداریکودکانبود .دراینقانونضابطهایبدینمنظور پیشبینی
نشدهاستوتنها اکتفا بهاینجملهکردهاستکاه" متناسابباتعاداد
کودکانوبادرنظرگرفتنگروهسنیآنهاا" درآیاینناماهاجرایاینیاز
ضابطهایبرایاینمنظور پیشبینینشدهاستتنها دردساتورالعمل
اجراییآییننامهفومالذکر حدنصاب ،پنجکودكتعیاینشادهاسات
واینخود بخوبینشانمیدهد کهچههزیناهگزافایبارایتاسایس
چنینمرکزیباید دادهشود وبویژهباعنایتبهمفاد آیینناماهاجرایای
وپرسنلمورد نیاز برایاینمراکز وشرایطآنهاا ،کارفرماا ملازمباه
پرداختهزینهسنگینیمیشود موضو دیگر الزامبهپرداختشهریه
مراکز نگاهداری کودکان مادرانی است کهدر واحد تولیادیآنهاا
مراکز مذکور تاسیسنشدهاست .باتوجهبهاینکهدرقانونکار وآیاین
نامه مربو چنین الزامی پیشبینی نشاده اسات معاذلك وزارت
کارواموراجتماعی طیبخشنامهای کارفرمایان اینقبیلکارگاههاا
راملزمبهپرداختشهریهمذکور کردهاستودرصورتعادمپرداخات،
آنانرا بهاجرایماده 174قانونکار(جرائمومجازاتها) تهدیاد نماوده
است .ضرورتایجابمیکند کهاینماده اصالحشود.
این ماده قانون کار مربو باه کااهش نایم سااعت مادت کاار
کارگران نوجوان است .از آنجا کاه ایان امار از چناد لحااي در
کارگاه اختالل ایجاد میکند لذا حذف آن توصایه مایگاردد .در
کارگاه هائیکه وسایط حمل و نقل کارگران وجود دارد و کارگران
نوجوان نیز با سایر کارگران از محل کار خار میشوند مشاکل
بسیاری برای کارفرما فراهم میآورد.
این ماده نیز که مربو به شرایط کار نوجوانان اسات وطای آن
ارجا مشادلی که برای سالمتی یا اخالم کارآموزان و نوجوانان
زیان آور است منع شده است ،تاکنون جنبه عملی نداشته است و
هیچ موردی پیش نیامده است که شکایتی از این لحااي عناوان
شود و لذا حذف آن مشکلی ایجاد نمیکند.این ماده تااکنون باه
نحو مطلاوب اجارا نشاده در مقاولاهناماههاای  5و  6ساازمان
بین المللی کار نیز چنین موضاوعی پایش بینای نشاده وانگهای
تشخی دقیق این امر مشکل است لذا بهتر است حذف شود.
درترکیباعضایشورایعالیحفاظتفنیوبهداشتکار کهدرمااده36
ذکر شدهاستباید تغییرات اساسی داده شود و ازافراد متخصا
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37
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معاون وزارت صنایع ومعادن
معاون وزارت صنایع سنگین
معاون وزارت کشاورزی
معاون وزارت نفت
معاون وزارت معادن وفلزات
معاون وزارت جهاد سازندگی
رئیس سازمان حفظ محیط زیست
دونفر از استادان باتجربه دانشگاه در رشتههای فنی
دونفر از مدیران صنایع
دونفر از نمایندگان کارگران
ماادیرکل بازرساای کاااروزارت کااار وامااور اجتماااعی کااه دبیاار
شوراخواهدبود
تبصره :1پیشنهادات شورا باه تصاویب وزیرکاار واماور اجتمااعی
رساایده وشااورا درصااورت لاازوم ماایتوانااد باارای تهیااه طاارح
آئین نامه های مربو به حفاظت کارگران وسایر وظایف مربو به
شورا کمیتههای تخصصی مرکب ازکارشناسان تشکیل دهد.
تبصره :2آئیننامه داخلی شورا با پیشنهاد شورایعالی حفاظت فنای
به تصویب وزیرکاروامور اجتماعی خواهدرسید.
تبصره :4انتخاب اساتید دانشگاه ،نمایندگان کارگران و نمایندگان
مدیران مطابق دساتورالعملی خواهاد باود کاه توساط شاورایعالی
حفاظت فنی تهیه و به تصویب وزیرکارواموراجتماعی خواهدرسید.
اشخاص حقیقی وحقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احدار کنند
ویا کارگاههای موجود را توسعه دهند .مکلفند بادوا" برناماه کاار
ونقشه های ساختمانی وطرحهای موردنظر را از لحاي پایشبینای
درامر حفاظت فنی و بهداشت کار بارای اظهاارنظر وتائیاد وزارت
کار وامور اجتماعی ارسال دارند .وزارت کار وامور اجتماعی موظف
است نظرات خود را ظرف مدت یك ماه اعالم نماید.
بهرهبرداری از کارگاههای مزبور منو به رعایت مقررات حفاظتی
و بهداشتی خواهد بود
کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظات فنای
وبهداشتی را وارد یا تولید کنند باید مشخصات وساائل را حساب
مورد همراه با نموناههاای آن باه وزارت کاار واماور اجتمااعی و
وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی ارسال دارناد و پاس از
تائید به ساخت یا واردکردن این وسایل اقدام نمایند.
کلیه واحدهای موضو ماده  35این قانون که شادلین در آنها باه
اقتضای نو کار درمعرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارناد
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وکارشناسبیشتریدر زمیناههاای مارتبط باوظاایف شاورا درآن
مشارکتداشتهشوند.

در این ماده وظایفی را متوجه وزارت کار وامور اجتماعی سااخته
است که مربو به یك ساختار فنی اسات و بایاد نهااد خااص
برای انجام این وظایف پیشبینی شود.
این نهاد خاص می تواد موسساه خادمات مرکاب از تعادادی از
کارشناسان رشتههای مختلف باشد.

دراین ماده بجای وزارت کااروامور اجتمااعی و وزارت بهداشات
ودرمان آموزش پزشکی که ممکن است دستخوش بوروکراسای
شود وجنبه فنی آن شناخته نشود از موسسه خدمات که مرکاب
از تعدادی کارشناس در رشتههای مختلاف مای باشاد ،اساتفاده
شود .وسایل ایمنی وبهداشت موردنظر به آنجا ارائه گردد.
این ماده که مربو به شادلینی است که باه اقتضاای ناو کاار
درمعرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند موجب ابهاام
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باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند وحاداقل
سالی یك بار توساط مراکاز بهداشاتی درماانی از آنهاا معایناه و
آزمایشهای الزم را بعمل آورند ونتیجه را در پرونده مربوطه ضبط
نمایند.
تبصره :1چنانچه با تشخی شورای پزشکی نظر داده شاود کاه
فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتال یاا درمعارض اباتال
می باشد کارفرما ومسائولین مربوطاه مکلفناد کاار او را براسااس
نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حقالسعی در قسامت
مناسب دیگری تعیین نمایند
تبصره :2درصاورت مشااهده چناین بیماارانی وزارت کاار واماور
اجتماعی مکلف به بازدید و تائید مجدد شارایط فنای و بهداشات
وایمنی محیط کار خواهد بود.
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13

111

اشتغال در سمت بازرسی کار منو به گذراندن دورههای آموزش
نظری وعلمی در بدو استخدام است.
تبصره :آئینناماه شارایط اساتخدام بازرساان کاار و کارشناساان
بهداشت کار با پیشنهاد مشترك وزارت کاروامور اجتماعی ،وزارت
بهداشاات و درمااان وآمااوزش پزشااکی وسااازمان امااور اداری و
استخدامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .این شرایط باه
نحوی تدوین خواهد شد که ثبات واساتقالل شاغلی بازرساان را
تامین کند و آنها را ازهرگونه تعرض مصون بدارد.

درعمل گردیده و مسئوالن بهداشت معموال" همه افراد شاادل
در یك کارگاه را درمعارضباروز بیمااری انگاشاته و ازکارفرماا
می خواهند که آنان را مورد معایناه پزشاکی قارار داده وپروناده
پزشکی برای آنان تشکیل دهد ودرمواردی نیاز دراجارای مااده
 175قانون کار کارفرمایان را به دادگاه میکشانند و این مشکل
بزرگی برای کارفرمایان است.
تبصره یك نیز محلاشکال استزیرا هرگاهباهتشاخی پزشاك
ویا شورایپزشکیمعلوم شود کهکارگر بهبیماریناشیازکاارمبتال
شاادهاسااتبااهویمرخصاایاسااتعالجیواسااتراحتخواهنااد داد
وتاهنگامیکهبیماریویادامهدارد کارگر مذکور بستری شده و از
درامت دستمزد ایام بیماری استفاده خواهد کرد چنین کاارگری
در کارگاه نخواهد بود که تکلیفی برایکارفرما ایجاد کند.
در مورد انجام وظیفه بازرس کار و کارشناس بهداشت حرفاهای
نکته مهم این است که تداخل وظایف آنها هماواره مشاکالتی
را برای کارفرمایان فراهم آورده است زیرا ازلحايتشاابهوظاایف
بازرسان کار ،از لحايحفاظات کاار و کارشناساان بهداشات و از
نظر رعایت مقررات بهداشتی در کارگاه ،دالبا" ایندو گروه افراد
برای بازرسی به کارگاهها مراجعه میکنند و نظرات متناقضیمی
دهند که موجب مشکالتی برای کارفرما میشود.
آموزش وباالبردن سطح دانش علمی نباید محدود به آدااز کاار
باشد بلکه بازرسان کار باید حین انجام کار نیز آموزش ببینند.
نکته مهام در ماورد انجاام وظاایف باازرس کاار و کارشاناس
بهداشت حرفهای آن است که انجام وظایف آنها نوعی تاداخل
در امر و دوبارهکاری محسوب می گردد .بازرس کار در کارگاهی
در این زمینه اظهارنظر میکند و کارشاناس بهداشات حرفاهای
ممکن است در همان زمینه نظار مغاایری داشاته باشاد و ایان
مسأله در اثر تجربه اجرای قانون کار طی بیست ساال اجارا باه
دست آمده و لذا الزم است بازنگری شود.
ایرادی کاه در مااده  12و  17در ماورد حضاور باازرس کاار و
کارشناس بهداشت حرفاهای بیاان شاد در ایانجاا نیاز صادم
میکند.

بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار درحدود وظاایف خاویش
حق دارند بدون اطال قبلی درهرموقع از شبانه روز به موسساات
مشمول ماده  35این قانون وارد شده وبه بازرسای بپردازناد ونیاز
می توانند به دفاتر ومدارك مربوطه درموسسه مراجعه ودرصاورت
لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند.
تبصره:ورود بازرسان کار به کارگاههای خانوادگی منو به اجاازه
کتبی دادستان محل خواهد بود.
گزارش بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار درموارد مربو باه بازرسان کاار و کارشناساان بهداشات کاار در حکام ضاابطین
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113

115

حدود و وظایف واختیاراتشان درحکم گزارش ضابطین دادگستری دادگستری شناختهشده اند و این امر ساابب شده است که تنهاا
نظر این گروه مالك قضاوت قرارگیرد و به سخن کارفرمایاان و
خواهدبود.
تبصره :1بازرسان کار و کارشناسان بهداشات کاار مایتوانناد باه نظر آنها توجهی نشود و حال آنکه ضرورت ایجاب میکناد کاه
واقعیتها درنظر گرفته و پذیرفته شود.
عنوان مطلع و کارشناس درمراجع حل اختالف شرکت نمایند.
تبصره  :2بازرسان کاار وکارشناساان بهداشات کاار نمای توانناد باید اظهارنظر در مورد مواد  12و  17نیز مورد توجه قرار گیرد.
درتصمیمگیری مراجع حل اختالف نسابت باه پرونادههاایی کاه
قبال" به عنوان بازرس یا کارشناس درمورد آنها اظهارنظرکردهاند
شرکت کنند.
کارفرمایان ودیگرکسانی که مانع ورود بازرساان کاروکارشناساان در مااورد همکاااری کارفرمایااانو ماادیران بااا بازرسااان کااار و
بهداشت کار به کارگاههای مشمول این قاانون گردناد ویاا ماانع کارشناسان بهداشت کار تکلیف تعیین شده بسیار وسیع و مبهم
انجام وظیفه ایشان شوند یا ازدادن اطالعاات و مادارك الزم باه است و بهافراد مذکور اجازه میدهد کاهعلیاه کارفرماا گزارشای
آنان خودداری نمایند حسب مورد به مجاازاتهاای مقارر درایان تهیه و وی را به عدم اجرای قانون و نیز عدم همکااری ماتهم
سازند .در صورت تشخی ضرورت چناین اختیااراتی باه افاراد
قانون محکوم خواهندشد.
مذکور باید ضوابط آن از پیش مشخ شود و مراجعی نیز برای
رسیدگیبه تخلفات آنانتعیین گردد زیرا دادن اختیاراتبدون حد
ومرز وفقادان نظاامکنتارل و نظاارتدرعمال مشاکالتیبارای
کارفرمایانپدید میآورد.
درمورد چگونگیبازرسیوارائهگزارشازسویبازرسکاروکارشناس
بهداشتکار در قانون کار پیشبینیهایالزمبعملنیامده وبهمین
لحايبازرسان ماذکور درمواعاد معاینگازارشخاود رادر زمیناه
کاستیها ونقائ موجود بهکارفرما اطال نمیدهناد ویاا مهلتای
برایرفعایننقائ معیننمیکنند .درنتیجهپس از دوباار بازرسای
که دالبا" مدیریت شرکت ازنتایجاینبازرسیها مطلع نمایگاردد
موضو بهدادگاه صالح ارجا میگردد وحالآنکاهاینگوناه ماوارد
ابهامباید برطرفگاردد ومادیران ازچگاونگیبازرسای وگازارش
بازرسکامال" اطال یابند تابتوانند درصدد رفع نقائ برآیند باید
پذیرفتکهدرقبال مجازاتهاییکاهدرماورد عادماجارایمااده113
قاانونبارایکارفرمایاانپایشبینایگردیاده .بارایبازرساانکاار
وکارشناسانبهداشتکار درموارد اعمالخالفآنها هیچگونه تنبیه
و مجازاتی درنظرگرفته نشده است.
هرگاه درحین بازرسی باه تشاخی باازرس کاار یاا کارشاناس
بهداشت حرفهای احتمال وقو حادثه و یا باروز خطار در کارگااه
داده شود بازرس یا کارشناس بهداشت حرفاهای مکلاف هساتند
مراتب را فورا" وکتبا" به کارفرما یا نمایناده او و نیاز باه رئایس
مستقیم خود اطال دهند.
تبصااره :1وزارت کارواموراجتماااعی و وزارت بهداشاات ودرمااان
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وآموزش پزشکی ،حسب مورد گزارش بازرسان کاار وکارشناساان
بهداشت حرفهای از دادسرای عماومی محال و در صاورت عادم
تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضاا خواهنادکرد فاورا"
قرار تعطیل والك ومهرتمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید.
دادستان بالفاصله نسبت به صدور قراراقدام و قرار مذکور پاس از
ابالغ قابل اجرا است .دستور رفع تعطیل توساط مرجاع مزباور در
صورتی صادر خواهد شد که باازرس کاار یاکارشاناس بهداشات
حرفه ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواق و معایاب
موجود را تائید نموده باشند.
تبصره  :2کارفرما مکلف است درایامی کاه بعلات فاوم کارگااه
تعطیل میشود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.

تبصره  :4متضرران ازقرارهاای موضاو ایان مااده در صاورت
اعتراض به گزارش بازرس کار ویا کارشاناس بهداشات حرفاهای
وتعطیل کارگاه می توانند ازمراجع مزبور به دادگاه صاالح شاکایت
کنند ودادگاه مکلف است به فوریت و خار ازنوبات باه موضاو
رسیدگی نماید تصمیم دادگاه قطعی والزماالجراست.

112

از لحاي مقررات این قانون ،کارآموز به افراد ذیل اطالم میشود:
الف  :کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص ،باازآموزی یاا
ارتقاء مهارت بارای مادت معاین درمراکاز آماوزش حرفاهای یاا
آموزشگاههای آزاد آموزش میبینند.
ب  :افرادی که بموجب قرارداد کاارآموزی باه منظاور فراگارفتن
حرفهای خاص برای مدت معین کاه زایاد بار ساه ساال نباشاد
درکارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارناد مشارو
بر آنکه سن آنها از  15سال کمتر نبوده و از  13سال تمام بیشاتر
نباشد.
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درتبصرهیكماده115در زمینهتعطیلواحد تولیدی ،جملاه ":فاورا
قرار تعطیلوالك ومهر تمام یا قسمتیازکارگااهراصاادر نمایاد"
قابلتاملاست زیرا ممکناست ازاین عملزیان دیرقابالجبرانای
ازلحايمواد اولیهومحصولنیمساختهودرجریانتولید بهکارگااهوارد
آید .البتهبرایجلوگیریازخطراتمتصور ناشیازعدماجرایمقررات
حفاظتیکهممکناستجانگروهزیادیاز کارگرانرا بهخطر اندازد،
باید اقدامجدیوفوریانجامیابد ولیاشتباهاتیکهممکناستدراین
ارتبا رخدهد نیز نباید نادیدهانگاشتهشود ولاذا الزماساتمقاامی
باتخص باالتر وسوابقبیشتر دراینزمینهاظهارنظر کناد ودرایان
مورد میتوانازتشاکلهاایصانعتینیاز ازنظرآگااهیباهمساائل
تخصصیصنعتاستفادهکرد.
درزمینهتبصره 2اینمادهنیز خاطرنشانمایساازد هرگااهکارفرماا
وظایفخویشرادر زمینه رعایت مقررات حفاظتی انجامداده باشد
ودرایجاد شرایطمربو بهتعطیلواحد تولیدیقصورینداشتهباشاد
چرا باید حقومکارگرانرا طیمدتتعطیلواحد بپاردازد .شایساته
آنستکهدراجرایماده 15قانونکار ،وتبصره 2ماده 2قاانونبیماه
بیکاریکارگرانمذکورازمقرراتبیمهبیکااریاساتفادهکنناد وطای
مدت تعطیل کارگاه از مستمری بیمهبیکاریبهرهمندشوند.
درمورد تبصره 4مادهیاد شدهمساله مهمتشخی اینامراساتکاه
متضرران از قرار تعطیل کارگااه چاهکساانی هساتند ،کارفرماا،
کارگران وافراد ثالثکه قراردادیباشرکت درماورد تحویالکااال
منعقد ساختهاند .بنابراین باید در زمینه اینموضو رفع ابهامشود.
نکتهدیگر اینکهدرصاورتاثبااتاشاتباهمسائوالنمرباو درماورد
تعطیاال کارگاااه جبااران خسااارت برعهااده چااهارگااانی اساات.
درهرصورتقانونکار دراینزمینهخاموشاستوباید روشانگاردد
کهاین زیاندیدگان در چنینمواردی برایجبرانزیان خود بهکدام
مرجعمیتوانند مراجعهنمایند.
اکثر موارد مذکور در این بخشقواعد شکلیاساتکاه مایتواناد
فقط به بیان چند حکمکلیبپردازد وبقیه ماوارد را باهآیاینناماه
واگذار کند .معذلك درمورد اینبحث چند نکته حائز اهمیتاست:
دربند بماده 112در تعریف کاارآموز شار سانبارایکاارآموز
قرارداده استدرحالیکه هر فرد درهر سنی میتواناد دورههاای
کارآموزی بگذراند .بدین ترتیب که کارآموزی نباید منحصار باه
جوانان ونوجوانان شود و هر فرد که درصنعتبکار میپردازدچاه
درآداز و چه در جریان کار نیاز بهآموزش داشته و باید دورههای
آموزشی را تحتعنوان کارآموز طی کند.
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111

124

141

تبصره :1کارآموزان بند الف ممکان اسات کاارگرانی باشاند کاه
مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفای
می شوند و یا داوطلبانی باشند که شادل نیستند وراسا" به مراکاز
کارآموزی مراجعه مینمایند.
تبصره :2دستورالعملهای مربو باه شارایط پاذیرش حقاوم
وتکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بناد ب باا پیشانهاد
شورایعالی کار به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی میرسد.
کارآموزی توام با کارنوجوانان تا سن  13سال تمام ( موضو ماده
 31قانون) درصورتی مجاز است که از حدود توانایی آناان خاار
نبوده و برای سالمت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد.
وزارت کارواموراجتماعی موظاف اسات نسابت باه ایجااد مراکاز
خدمات اشتغال درسراسر کشور اقدام نماید .مراکز خدمات ماذکور
موظفند تا ضمن شناسایی زمینههای ایجااد کاار و برناماهریازی
برای فرصتهای اشتغال نسبت به ثباتناام ومعرفای بیکااران باه
مراکز کارآموزی (درصورت نیاز به آموزش) و یا معرفی به مراکاز
تولیدی ،صنعتی ،کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند.
تبصره :1مراکز خدمات اشتغال در مراکز استان موظف به ایجااد
دفتری تحت عنوان دفتر برنامهریزی وحمایت از اشتغال معلاولین
خواهد بود وکلیه موسسات مذکور دراین ماده موظف به همکاری
با دفاتر مذکور میباشند.
تبصره  :2دولت موظف است با ایجاد شرکتهای تعاونی (تولیادی،
کشاورزی ،صنعتی وتوزیعی) معلولین را از طریق اعطای وامهاای
قرض الحسنه درازمادت وآموزشاهای الزم وبرقاراری تساهیالت
انجام کار و حمایت از تولید یاخدمات آنان مورد حمایت قارارداده
ونسبت به رفع موانع معماری در کلیه مراکز موضو ایان مااده و
تبصرهها که معلولین در آنها حضور مییابند اقدام نماید.
تبصره :4وزارت کاروامور اجتماعی مکلف است تا آئیننامههاای
الزم رادرجهت تسهیالت رفاهی موردنیازمعلولین شادل در مراکاز
انجام کار با نظرخواهی ازجامعه معلولین ایران وسازمان بهزیستی
کشور تهیه وبه تصویب وزیر کار وامور اجتماعی برساند.
وزارت کار واموراجتماعی می تواند درصورت ضرورت ویابه عناوان
معامله متقابل اتبا بعضای از دول ویاا افاراد بادون تابعیات را (
مشرو برآنکه وضعیت آنان ارادی نباشاد ) پاس از تائیاد وزارت
امورخارجه وتصویب هیأت وزیران از پرداخات حاق صادور حاق
تمدید ویا حق تجدید پروانه کار معاف دارد.
باااه منظاااور تبلیاااغ وگساااترش فرهناااگ اساااالمی و دفاااا
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این ماده نیز مجددا" بهشر سن 13سالاشاارهدارد کاهتاکیادی
بردیدگاه قبلیاستوباید اصالحگردد.

این تبصرهها به قانون کار و وزارت کار وامور اجتماعی ارتبااطی
ندارد لذا باید حذف شده و باه جاای آن وظاایف دیگاری ذکار
گردد.

این ماده پذیرفته نیست زیرا اوال" تشخی مورد بسیار مشاکل
است وانگهی دلیلی وجود ندارد که این افراد از پرداخات حقاوم
متعلق به مردم ایران معاف شوند ولذا بایدحذف شود.

این ماده وتبصرههای آن مربو باه انجمان اساالمی کاارگران
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ازدست آوردهای انقالب اسالمی ودراجرای اصال بیسات وششام بوده که ارتباطی با تشکلهای کارگری ندارد.
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران کارگران واحدهای تولیدی ،اهداف و وظایف انجمنهای اسالمی جنبه دینی دارد ونمیتواند
صنعتی ،کشاورزی ،خدماتی وصنفی میتوانند نسبت باه تأسایس در زمره تشکلهای کارگری که هادف آن حفاظ حقاوم صانفی
کارگران است قرار گیرد.
انجمنهای اسالمی اقدام نمایند.
تبصره :1انجمنهای اسالمی مای توانناد باه منظاور همااهنگی
درانجام وظایف وشیوههای تبلیغی نسبت باه تاسایس کانونهاای
هماهنگی انجمنهای اسالمی در ساطح اساتانها وکاانون عاالی
هماهنگی انجمنهای اسالمی در کل کشور اقدام نمایند.
تبصره :2آئین نامه چگونگی تشکیل ،حدود وظایف و اختیاارات
ونحوه عملکرد انجمن های اسالمی موضو این ماده باید توساط
وزارتین کشور ،کارواموراجتماعی وسازمان تبلیغات اسالمی تهیه و
به تصویب هیأت وزیران برسد.
دراجرای اصل بیست وششم قاانون اساسای جمهاوری اساالمی اگر هدف ازتشکلهایکارگرینهادها وتاسیسااتیاساتکاه باه
ایران وبهمنظور حفظ حقاوم و مناافع مشارو و قاانونی وبهباود منظور حفظحقومصنفیکارگرانتشکیل میشود ودرقوانینتمامی
وضع اقتصادی کارگران وکارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع کشورهایجهان ونیز اسناد بینالمللییعنیمقاولهنامههایسازمان
جامعه باشد کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یاك حرفاه بینالمللیکار بیانگردیده استتنها نهادیکهمشمول اینتعریاف
یا صنعت میتوانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند .میگردد وماده 141قانونکاربدانپرداختهاست انجمنصنفیاست.
تبصره  :1بهمنظور هماهنگی درانجاام وظاایف محولاه و قاانونی زیرا بموجبمادهمذکور انجمنصنفی بهمنظورحفظحقاومومناافع
انجمنهای صنفی می توانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهاای مشرو وقانونیوبهبود وضعاقتصاد کارگرانو .....تشکیلمیگردد.
صنفی دراستان و کانون عالی انجمنهای صانفی در کال کشاور دیگر نهادهاییکهدرفصلتشکلهاایکاارگریدرقاانونکاربادان
اشارهشدهاستهریكویژگیخاصخود رادارند وهدفیراتعقیبمی
اقدام کنند.
تبصره  :2کلیه انجمن های صنفی وکانونهای مربوطه باه هنگاام کنند کهبااهدافیكتشکلکارگریسنخیتیندارد .بهعنوان مثاال
تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی وطرح شورای اسالمیکار کهدرحالحاضر بعنوانمهمترینودرواقاعتنهاا
وتصااویب آن درمجمااع عمااومی وتساالیم بااه وزارت کااار وامااور تشکلکارگریبهشمارمیآید وبه موجب قانون شوراها ،تشکیلآن
درکارگاههائیکهبیشاز 45کارگر دارند الزامیاست .بموجباصال
اجتماعی جهت ثبت میباشند.
تبصره :4کلیاه نماینادگان کارفرمایاان ایاران درشاورایعالی کاار 113 ،قاانون اساساای جمهاوریایاارانومااادهیاكقااانونتشااکیل
شورایعالی تامین اجتماعی ،شورایعالی حفاظت فنی وبهداشت کارو شوراها":بمنطور تامینقسطاسالمیوهمکاریدر تهیاهبرناماههاا
کنفرانس بینالمللی کار ونظایر آن توسط کانون عالی انجمنهای وایجاد هماهنگیدرپیشرفتامورواحدهایتولیذیصنعتی،خادماتی
صنفی کارفرمایان در صاورت تشاکیل انتخااب ودردیراینصاورت .تشکیلمیگردد"وبطوریکهمالحظهمیشود منظور ازایجااد ایان
توسط وزیر کار وامور اجتماعی معرفی خواهند شد.
نهاد ،نوعیمشارکتوهمکاریکارگراندرامرمدیریتاسات ونبایاد
تبصره  :3کارگران یك واحد فقط مایتوانناد یکای از ساه ماورد به مسایل حفظوحمایت ازحقومصنفیکارگرانبپردازد .اماوظایفی
شورای اسالمی کار ،انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشاته که در قانون تشکیل شوراهای اسالمی وآئاینناماه اجرایای آن
باشند.
برایشوراها تعیینشدهمبینآناستکهنهتنها وظایفدفا ازحقوم
تبصره  :5آئیننامه چگونگی تشکیل ،حدود و وظاایف واختیاارات کارگران بهشوراها محولشادهبلکاه قاانونازحادوداین وظیفاه
ونحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطاه حاداکثر نیزخار شدهوبهشورا ازطریقامکانحضوردرجلسات هیئت مادیره
ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شاورایعالی نظارت برامورواحدتصمیمگیری درموردتشویق وتنبیه ،شخصایت
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کار تهیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
تبصره :6آئیننامه نحوه انتخاب نمایندگان مذکور در تبصره  4این
ماده ظرف یکماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کاار
وامور اجتماعی خواهد رسید.
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بهمنظور نظارت ومشارکت دراجرای اصل سیویکم قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران وهمچنین براساس مفاد مربوطه دراصال
چهل و سوم قانون اساسی کارگران واحدهای تولیادی ،صانعتی،
صاانفی  ،خاادماتی وکشاااورزی کااه مشاامول قااانون کااار باشااند
میتوانند نسبت به ایجاد شرکتهای تعاونی مسکن اقدام نمایند.
تبصره :شرکتهای تعاونی مسکن کاارگران هراساتان مایتوانناد
نسبت بهایجاد کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مساکن اساتان
اقدام نمایند و کانونهای هماهنگی تعاونی هاای مساکنکاارگران
استانها مای توانناد نسابت باه تشاکیل کاانون عاالی همااهنگی
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ومنزلتیبیشازحد معماولبخشایده اساتکاهعماال" درتعاارض
بامسئوولیتهایمادیریتقارار مایگیارد ازساویدیگار شاوراها
باوظایفواختیاراتوسیعیکهازسویقانونبهآندادهشادهتبادیلباه
اهرمیبرایدریافتامتیازاتبیشتربرایکارگرانواعماال فشاار باه
مدیریت شدهاست.حال آنکه یکی از مدیران نیز در شوراشارکت
دارد .بهاینترتیبشوراهایاسالمیکار رانمیتوانبهعنوانتشاکل
هایکارگریتلقیکرد.
تشکلدیگریکهدراینفصلپیشبینیشدهاست ،شرکتهایتعااونی
مسکنومصرفمیباشد کاه نهادهاایی هساتندکه باههایچوجاه
باتشکلکارگریبمفهومواقعیآنمنطبق نیستند .همچنینانجمان
اسالمیکهصرفا" بهمنظور تبلیغوگسترشفرهنگاسالمیودفاا
ازدستاوردهایانقالباسالمیتشکیلمیگردد.
باتوجهبهمراتبفوم ،تنها تشکلکارگریبمفهاومواقعایآنکاهباه
منظور حفظ حقاوم صانفی کاارگران تشاکیلگردیادهومنطباق
باتعاریفبینالمللیاستانجمنصنفیاست .لذا بایاد انجمانهاای
صنفیبهعنوانتنها تشکلکارگریبرسمیتشناختهشوند ومقررات
مربو بهتشکیل ،وظاایفواختیااراتوچگاونگیادارهآندر قاانون
وآییننامهایمربو پیشبینیگردد.
برایاینکهتشکلهایکارگریبتوانند باهدرساتیتشاکیلوفعالیات
نمایند باید روحیهحاکمبرقانونکار درتشاکیلایاننهادهاا برپایاه
آزادیاشخاصوادارهآنانگذاردهشود وتاآنجا کهممکناستازایجاد
محدودیتبرایآنپرهیز گردد زیرا اساسا" چنینتشکلهایی باید
ماهیتصنفیودیرسیاسیداشتهباشند وچونبرایدفا ازحقوماعضا
تشکیلمی شونددردرجهاولباید براساس خواست آنان وشاناخت
نیازشان وبهصورت انگیزشی پایهریزیشوند وهرقدر کهدرچنباره
نظارتها ،محدودیتها ودخالتها اسیرشوندازفعالشادنبازخواهناد
ایستاد.
شرکتهای تعاونی مسکن اعم از اینکه به وسیله کارگران ایجاد
گااردد یااا افااراد دیگاار در زمااره تشااکلهای کااارگری محسااوب
نمیشوند زیرا وظایف دیگری به عهده دارند.
مواد مذکور درقانون کار مربو به شرکتهای تعاونی است.
شرکتهای تعااونی تحات عناوان مساکن ،مصارف و توزیاع را
نمیتوان در زمره تشکلهای کارگری برشمرد.
درقوانین کاردیگرکشورهای جهان نیز ایان مسااله درنظرگرفتاه
شده است.
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تعاونیهای مسکن کارگران کشور (اتحادیه مرکازیتعااونیهاای
مسکن کارگران  -اسکان) اقدام نمایند.
وزارتخانااههااای کااار وامااور اجتماااعی ،مسااکن و شهرسااازی
واموراقتصادی ودارایی موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده
واساسنامه شرکتهای مذکور توسط وزارت کار وامور اجتماعی باه
ثبت خواهدرسید.
بهمنظاور نظاارت ومشاارکت دراجارای مفااد مرباو باه توزیاع
ومصرف دراصول چهل وساوم و چهال وچهاارم قاانون اساسای
جمهوری اساالمی ایاران کاارگران واحادهای تولیادی صانفی،
صنعتی ،خدماتی و یا کشاورزی کاه مشامول قاانون کاار باشاند
می توانند نسبت باه ایجااد شارکتهای تعااونی مصارف (توزیاع)
کارگران اقدام نمایند.
تبصره :شرکتهای تعااونی مصارف (توزیاع) کاارگران مایتوانناد
نسبت به تاسیس کاانون همااهنگی شارکتهای تعااونی مصارف
کارگران استان اقدام نمایند و کانونهای هماهنگی تعااونیهاای
مصرف (توزیع) کارگران استانها میتوانند نسبت به تشکیل کانون
عالی هماهنگی تعاونیهای مصارف کاارگران (اتحادیاه مرکازی
تعاونیهای مصرف «توزیع» ) امکان اقدام نمایند.
وزارتخانااههااای کااار واموراجتماااعی وبازرگااانی و همچنااین
وزارتخانههای صنعتی موظف هستند تا همکاریهاای الزم را باا
اتحادیه امکان بعمل آورند و اساسنامه شرکتهای تعااونی ماذکور
توسط وزارت کارواموراجتماعی به ثبت میرسد.
بهمنظور بررسی وپیگیری مسائل ومشکالت صانفی و اجتمااعی
وحسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست ونهم قانون اساسای
که متضمن حفظ حقوم و تامین منافع و بهارهمنادی از خادمات
بهداشتی ،درماانی ومراقبات هاای پزشاکی مایباشاد .کاارگران
ومدیران بازنشساته مایتوانناد بطاور مجازا نسابت باه تاسایس
کانونهای کارگران ومدیران بازنشسته شهرستانها واساتانها اقادام
بنمایند.
تبصااره  :1کانونهااای کااارگران وماادیران بازنشسااته شهرسااتانها
واستانها میتوانند نسبت به تاسیس کانونهای عاالی کاارگران و
مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند.
تبصره :2وزارتخاناههاای کارواموراجتمااعی وبهداشات و درماان
آموزش پزشکی وسازمان تامین اجتماعی موظف به همکااری باا
کانونهای عالی کارگرانومدیران بازنشسته کشور میباشند.
به منظور ایجاد وخدمت روش وهماهنگی در امور و تبادلنظار در
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همانطور که قبال بیاان شاد شارکتهای تعااونی تحات اشاکال
مختلف و کانونهای آنها وظایف خاصی بعهده دارند که در قانون
مشخ شده و بهیچوجه ارتباطی با تشکلهای کارگری بمنظور
حفظ حقوم و منافع ماادی و معناوی قاانونی کاارگران ندارناد.
چنانچه تااکنون عماال ایان نهادهاا جازء تشاکلهای کاارگری
بحساب نیامدهاند.

تنها رعایت اصل بیست و نهم و خدمات بهداشتی و درمانی این
گونه افراد کافی نیست ،زیرا مسائل دیگر نیز بایاد ماورد توجاه
قرار گیرد .که به زندگی این قبیال کاارگران و مادیران ارتباا
مییابد.

شوراهای اسالمی کار باتوجاه باه وظاایف وترکیاب آنهاا جازء
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147

141

چگونگی اجارای وظاایف و اختیاارات  ،شاوراهای اساالمی کاار تشکلهای کارگری محسوب نمیشود و سازمان بینالمللی کاار
می توانند نسبت به تشکیل کانون همااهنگی شاوراهای اساالمی نیز این موضو را به وزارت کاار واموراجتمااعی اعاالم داشاته
کار دراستان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اساالمی کاار در است.
کل کشور اقدام نمایند.
تبصره :آئین نامه چگونگی تشاکیل ،حادود وظاایف و اختیاارات
ونحوه عملکرد کانونهای شوراهای اسالمی کارموضو این مااده
باید توسط وزارتین کشور وکارواموراجتمااعی وساازمان تبلیغاات
اسالمی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
بهمنظور هماهنگی وحسن انجاام وظاایف مربوطاه تشاکلهاای ایاان مسااائل درهمااان چااارچوب مقااررات تشااکلهای کااارگری
کارفرمااایی وکااارگری موضااو ای ان فصاال ازقااانون ماایتواننااد وکارفرمایی اجرا میشود ودیگر نیاز به ساختارهای جدید نیست.
وانگهاای در حااال حاضاار تشااکلهای کااارگری و کارفرمااایی
بهطورمجزا نسبت به ایجاد تشکیالت مرکزی اقدام نمایند .
تبصره :آئین ناماه هاای انتخاباات شاورای مرکازی و اساسانامه تشکیالت خاص خود را دارند.
تشکیالت مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران جداگانه توسط
کمیساایونی مرکااب ازنمایناادگان شااورایعالی کااار ،وزارت کشااور
وکارواموراجتماعی تهیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
هدف از مذاکرات دستهجمعی پایشگیاری و یاا حال مشاکالت برخیازمواد اینفصلازجملاهمااده 141وتبصارههاایآنازقواعاد
حرفه ای ویا شغلی ویا بهبود شرایط تولید ویا امور رفاهی کارگران شکلیاستکهنبود آنتاثیر منفیدرقانونبهجاینخواهاد گذاشات
است که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکالت وتأمین ومهمتعریفپیماندستجمعیاستکهدرماده 131آمدهاست.
مشارکت طرفین در حل آنها ویا از راه تعیین یا تغییر شارایط کاار
ونظایر اینها درسطح کارگاه ،حرفه ویا صنعت باا توافاق طارفین
تحقق می یابد .خواستهای طرح شده از سوی طرفین باید متکای
به دالیل ومدارك الزم باشد.
تبصره  :1هرموضوعی که در روابط کار متضمن وضاع مقاررات
وایجاد ضوابط از طریق ماذاکرات دساتهجمعای باشاد مایتواناد
موضو مذاکره قراربگیرد ،مشرو برآنکه مقررات جااری کشاور
وازجمله سیاستهای برنامه ای دولت اتخاذ تصمیم درمورد آنها را
منع نکرده باشد.
مذاکرات دستهجمعی باید بهمنظور حصاول توافاق وحال وفصال
مسالمت آمیز اختالفات با رعایت شئون طارفین ویاا خاودداری از
هرگونه عملی که موجب اختالل نظم جلسات گردد ادامه یابد.
تبصره :2درصورتی که طرفین مذاکرات دستهجمعی موافق باشاند
می توانناد از وزارت کاار واماور اجتمااعی تقاضاا کنناد شاخ
بی طرفی را که در زمینه مسائل کار تبحر داشته باشاد وبتواناد در
مذاکرات هماهنگی ایجااد کناد باه عناوان کارشاناس پیمانهاای
دسته جمعی به آنها معرفی نماید .نقش این کارشناس کماك باه
هردوطرف در پیشبرد مذاکرات دستهجمعی است
29
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131

132

134

پیمانهای دستهجمعی کار هنگامی اعتبار قانونی وقابلیات اجرایای
خواهند داشت که :
الف  :مزایایی کمتر از آنچه درقانون کار پیشبینی گردیده اسات
درآن تعیین نشده باشد.
ب  :با قاوانین ومقاررات جااری کشاور وتصامیمات ومصاوبات
قانونی دولت مغایر نباشد.
 :عدم تعارض موضو یا موضوعات پیمان یا بندهای الف وب
به تائید وزارت کار وامور اجتماعی برسد.
تبصره :1وزارت کارواموراجتماعی بایدنظر خود در ماورد مطابقات
یا عدم تطابق پیمان با بنادهای الاف و ب ماذکوردراین مااده را
ظرف  41روز به طرفین پیمان کتبا" اعالم نماید.
تبصره :2نظروزارت کارواموراجتماعی درمورد عدم مطابقات مفااد
پیمان دستهجمعی با موضوعات بندهای الف وب بایاد متکای باه
دالیل قانونی و مقررات جاری کشور باشد .دالیل وماوارد مساتند
باید کتبا" به طرفین پیمان ظارف مادت ماذکور درتبصاره یاك
همین ماده اعالم گردد.
درصورتیکه اختالف نظر درماورد ماواد مختلاف ایان قاانون ویاا
پیمانهای قبلی ویا هریك از موضوعات مورد درخواسات طارفین
برای انعقاد پیمان جدید منجر به تعطیل کار ضمن حضور کاارگر
در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود ،هیاأت
تشخی موظف اسات براسااس درخواسات هریاك از طارفین
اختالف و یا سازمانهای کارگری وکارفرمایی موضاو اخاتالف را
سریعا" مورد رسیدگی قرار داده واعالم نظر نماید.
تبصره :درصورتیکه هریاك ازطارفین پیماان دساتهجمعای نظار
مذکور را نپادیرد مای تواناد ظارف مادت ده روز ازتااریخ اعاالم
نظرهیأت تشخی (موضو ماده  )153به هیاأت حال اخاتالف
مندر در فصل نهام ایان قاانون مراجعاه و تقاضاای رسایدگی
وصدور رأی نماید .هیأت حل اختالف پس از دریافت تقاضا فورا"
به موضو اختالف درپیمان دستهجمعی رسایدگی و رای خاود را
نسبت به پیمان دستهجمعی کار اعالم میکند.
در صورتیکه پیشنهاد هیأت حل اختالف ظرف ساه روز در ماورد
قبول طرفین قرار نگیرد رئیس اداره کار واماور اجتمااعی موظاف
است بالفاصله گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم الزم باه وزارت
کار و امور اجتماعی اطال دهد .درصاورت لازوم هیاأت وزیاران
می تواند مادام که اختالف ادامه دارد کارگاه را به هر نحاوی کاه
مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.
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بندالفماده 131قابلتاملاستزیرا ممکاناساتدرشارایطخااص
اقتصادیورکود بازار ادامهکار واحاد صانعتیامکاانپاذیر نباشاد
وکارگرانوکارفرما موافقتنمایند کهبرایمدتیازقسمتیازمزایاای
قانونیخود صرفنظر نمایند .البتهدرمورد قرارداد انفرادیکار شااید
بتوانگفتکارگر تحتفشار وتحمیلوالقاء عقیدهقرارگرفتهوتنباه
مزایایکمتریدادهولیدرمورد پیماندستجمعیچنیننظریصادم
نمیکند وباید بتواندرشرایطخاصپیمانهاییازاینقبیلنیز منعقاد
ساخت.
وانگهیبند بهمانتکرار بند الفاستزیرا هنگاهیکهپیماننبایاد
مغایر قوانینومقرراتباشد .مفهومبند الفرانیز دربردارد .مضاافا"
اینکهاگر پیمانها دروزارتکار و امور اجتماعی ثبت شود کافی به
مقصود خواهد بود.

رفع اختالف دستهجمعی از طریق مراجع ماذکور در قاانون کاار
موجود انجام مییابد.
تنها در مرحله پایانی  ،در ارتبا با عادم حال اخاتالف وارجاا
موضو به هیأت وزیران این اختالف وجود دارد که تجربه نشان
داده است که آنچه درقانون کار پیشبینی گردیده مورد رضاایت
کارفرمایان نبوده وعمال" نیز قابل اجرا نبوده است.

همانطورکه درمورد اختالفات انفارادی گفتاه شاد ،مراجاع حال
اختالف از شکل فعلی باید تغییر یابد .ضمنا" قسمت اخیر مااده
 134نیز باید تغییر یابد زیرا سلب حقوم مالکیت و سپردن آن به
دولت به هیچوجه منطقی نیست.
تجربه طی مدت اجرای قانون کاار  ،متأسافانه ایان واقعیات را
ثابت کرده است که اساسا" تا چاه حاد دخالات دادن دولات در
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فااوت کارفرمااا و یااا تغییاار مالکیاات از وی در اجاارای پیمااان
دستهجمعی کار موثر نمیباشد و چنانچه کار استمرار داشته باشاد
کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای قدیم محسوب خواهد شد.
درکلیه قراردادهای انفرادی کار که کارفرما قبال از انعقااد پیماان
دستهجمعی کار منعقد ساخته و یاا پاس از آن منعقاد ماینمایاد،
مقررات پیمان دستهجمعی الزماالتبا است مگار درماواردی کاه
قراردادهای انفرادی از لحاي مزد دارای مزایاای بیشاتر از پیماان
دستهجمعی باشد.

دولت مکلف است خدمات بهداشتی ودرماانی را بارای کاارگران
وکشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد.
137
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کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند براساس قانون
تأمین اجتماعی نسبت بیمهکردن کارگران واحد خود اقدام نمایند.
کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن ودر صورت عادم وجاود
این تعاونیها مستقیما" با کاارگران فاقاد مساکن جهات تاأمین
خانه های شخصی مناسب همکااری الزم را بنمایناد و همچناین
کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احدار خانههای سازمانی
در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر میباشند.
تبصااره  :1دولاات موظااف اساات بااسااتفاده از تسااهیالت بااانکی
وامکانااااات وزارت مساااااکن وشهرسااااازی  ،شاااااهرداریها
وسایردستگاههای ذیربط همکاری الزم را بنماید.
تبصره  :2نحوه ومیزان همکاری ومشارکت کارگران و کارفرمایان
ودسااتگاههای دولتاای ونااو کارگاههااای باازرگ مشاامول ایاان
قانون،طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین کاار واماور
اجتماعی ومسکن وشهرسازی تهیه و به تصاویب هیاأت وزیاران
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اداره واحدهای صنعتی مشکل ساز بوده اسات .بناابراین از یاك
سو باید مراجاع دیگاری باه ایان اختالفاات رسایدگی نمایناد.
وانگهی قسمت اخیر ماده  134حاذف شاود و مراجاع رسایدگی
ملزم گردند که سریعا" به اختالفات رسیدگی کند.
این ماده نیاز به اصالح دارد .در هار حاال کارفرماای جدیاد در
صورت عدم تمایل به ادامه کار واحد مذکور هیچگونه مسئولیتی
در قبال پیمان نخواهد داشت وتنها حقوم ومزایا و حق سانوات
کارگران را باید بپردازد.
این ماده مربو به قراردادهای انفرادی است کاه بعاد از انعقااد
پیمان دستهجمعی منعقد مایگاردد .در ایان رابطاه خاطرنشاان
می سازد ممکن است شرایط کارگران جدید با مفاد پیماانهاای
دسته جمعی منطبق نباشد .مثال در مورد مزد یا شارایط کاار یاا
مزایای رفاهی ،شرایط برای کارگران شادل پیشبینی شده باشد
که کارگران جدید دارای آن شرایط نباشند و لاذا کارفرماا ملازم
نیست که مقررات پیمان را در مورد کارگران جدید نیاز رعایات
نماید.
این ماده دولت را مکلف به ارائاه خادمات بهداشاتی و درماانی
کرده است ولذا حکم این ماده به سیاستهای دولت مربو اسات
که ممکن است درشرایط مختلف متفاوت باشد مضافا" اینکه در
قانون اساسی نیز این موضو پیش بینی گردیده است وباه ایان
لحاي این ماده باید حذف شود.
تکالیفمقرر درماده 133نیز درقاانونتاامیناجتمااعیذکار شاده
وتکلیفکارفرمایان درمورد بیمهکردنکارگرانخود درقانونمذکور
روشنشدهاستولذا تکرار آندرقانونکارلزومیندارد.
دراین ماده باتوجهبهآییننامه مربو که واحدهایبیشتر از 311نفر
کارگر راجزو کارگاههایبزرگدانستهاست ،تکلیافساختیبارای
کارفرمایانپیشبینیشدهاست .تردید نیستباتوجهبهبهایوساایل
ساختمانی ،وزمین ،تهیاهوتاامینمساکنبارایکاارگرانازساوی
کارفرما ،امکانپذیر نخواهد بود.
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خواهد رسید.
کلیه کارفرمایاان مشامول ایان قاانون مکلفناد درکارگااه محال
مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و درایام مااه مباارك
رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی ورعایات حاال روزهداران بایاد
شرایط و ساعات کار را با همکااری انجمان اساالمی و شاورای
اسالمی کار و یاسایرنمایندگان قاانونی کاارگران طاوری تنظایم
نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد ،همچناین مادتی از
اوقات کار را برای ادای فریضه نماز وصرف افطااری یاا ساحری
اختصاص دهند.
کارفرمایان مکلفند برای ایجاد واداره اماور شارکتهاای تعااونی
کارگران کارگاه خود تسهیالت الزم را ازقبیل محل ،وساائل کاار
وامثال اینها فراهم نمایند.
تبصره :دستورالعمل های مربو باه نحاوه اجارای ایان مااده باا
پیشنهاد شورایعالی کاار باه تصاویب وزیار کاار واماور اجتمااعی
خواهدرسید.
کلیه کارفرمایان موظفناد بامشاارکت وزارت کاار واموراجتمااعی
وسازمان تربیت بدنی کشور محل مناسب برای استفاده کاارگران
دررشتههای مختلف ورزش ایجاد نمایند.
تبصره :آئین نامه نحوه ایجاد وضوابط مرباو باه آن و همچناین
مدت شرکت کارگران درمساابقات قهرماانی ورزشای یاا هناری
وساعات متعاارف تمارین توساط وزارت کاار واماور اجتمااعی و
سازمان تربیت بادنی کشاور تهیاه وباه تصاویب هیاأت وزیاران
خواهدرسید.
کلیه کارگاهها موظفند برحسب اعالم وزارت کاار واموراجتمااعی
وبانظااارت ایاان وزارت و سااازمانهای مساائول درامرسااوادآموزی
بزرگساالن به ایجاد کالسهای سوادآموزی بپردازند .ضوابط نحوه
اجرای این تکلیف چگاونگی تشاکیل کاالس ،شارکتکننادگان
درکالس ،انتخاب آموزشایاران وساایرموارد آن مشاترکا" توساط
وزارت کارواموراجتماعی ونهضت سوادآموزی تهیاه وباه تصاویب
هیأت وزیران خواهدرسید.
تبصره :شر ورود کارگران به دورههای مراکز کارآموزی حاداقل
داشتن گواهینامه سوادآموزی یا معادل آن است.
هرگونه اختالف فردی بین کارفرما وکارگر یا کارآموز که ناشی از
اجاارای ایاان قااانون وسااایر مقااررات کااار ،قاارارداد کااارآموزی ،
موافقتنامههای کارگاهی یا پیمانهای دستهجمعی کاار باشاد در
مرحله اول از طریق ساازش مساتقیم باین کارفرماا و کاارگر یاا
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این ماده مشکالت بسیاری برای واحدهایتولیدی ایجاد میکند
زیرا تنظیم شرایط وساعاتکاربرایکاارگرانبنحاویکاه اوقاات
کارمانعفریضهروزه نشود امکانپذیرنیست زیرا برایکارگرانیکاه
درنقا دور ساکنبودهوباسرویسحملونقلبمحالکاار مایروناد.
تنظیمکار بهطوریکاهکاارگر بهنگااماذانظهار درمنازلشباشاد
هیچگاه در شرایط کنونی عملینیست.

شرکت تعاونی شخصیت حقوقی است که کارگران آنرا تشکیل و
اداره می کنند .نباید نیاز به کمك کارفرمایان داشته باشد و نباید
تکلیفی در این زمینه برای کارفرمایان تعیین کرد.

اجرایماده 153کهنحوهعملآندرقانونبودجهسال 1475گنجانده
شده است تحمیلی است برای واحدهایصنعتیوتولیادیزیاراهم
باید درسالبرایهرکارگر 12111ریالپرداختکناد وهام وساایل
وامکانات ورزشکارگرانرافراهمسازد معلاوم نیسات کاه نقاش
وزارت کارو امور اجتماعی وسازمان تربیتبدنی درارائهاینخدمت
بهکاارگرانچیسات و اصاوال" اماور ورزش از وظاایف دولات و
سازمان تربیت بدنی است کارفرمایاان درایان ماورد مسائولیتی
ندارند.
سوادآموزی از وظاایف نهضات ساوادآموزی اسات ،نمای تاوان
کارفرمایان را ملزم به انجام چنین وظیفهای کرد.

بدلیل مشکالتی که در رابطه با اجارا مفااد ایان فصال و ماواد
مربوطااه وجااود دارد ضاارورت دارد کااامال مااورد بااازنگری و
تجدیدنظر قرار گیرد.
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توضیحات

متن قانون کار

ماده

165

167

174

کارآموز یا نمایندگان آنها در شورای اسالمی کار و درصاورتیکاه
شورای اسالمی کار در واحدی نباشاد از طریاق انجمان صانفی
کارگران و یا نمایناده قاانونی کاارگران و کارفرماا حال و فصال
خواهد شد ودرصورت عدم سازش از طریق هیأتهای تشاخی
و حل اختالف به ترتیب آتی رسیدگی و حل وفصل خواهد شد.
درصااورتیکااه هیااأت حاال اخااتالف اخاارا کااارگر را دیرموجااه
تشخی داد حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حقالساعی
او را از تاریخ اخرا صادر میکند ودردیراینصاورت (موجاهباودن
اخرا ) کارگر مشمول اخذ حق سنوات به میازان منادر در مااده
 27این قانون خواهد بود.
تبصره  :چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربو باز گاردد کارفرماا
مکلف است که براساس سابقه خدمت کارگر نسبت به هار ساال
 35روز مزد و حقوم بپردازد.
در وزارت کار واماور اجتمااعی شاورایی باه ناام شاورایعالی کاار
تشکیل میشود .وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که بموجب
این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شاده اسات.
اعضای شورا عبارتنداز:
الف  :وزیر کاروامور اجتماعی که ریاست شورا را به عهده خواهاد
داشت.
ب  :دونفر از افراد بصیر ومطلع در مسائل اقتصاادی و اجتمااعی
به پیشنهاد وزیر کارواموراجتماعی وتصویب هیأت وزیران که یك
نفر از آنان از اعضای شورایعالی صنایع انتخاب خواهد شد.
 :سااه نفاار از نمایناادگان کارفرمایااان ( یااك نفاار از بخااش
کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان
د  :سه نفر از نمایندگان کارگران ( یك نفر از بخش کشاورزی)
به انتخاب کانون عالی شوراهای اسالمی کار
شورایعالی کار از افراد فاوم تشاکیل کاه باه اساتثناء وزیار کاار
واموراجتماعی بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال تعیین وانتخااب
میگردند و انتخاب مجدد آنان بالمانع است.
متخلفااان ازهریااك از مااواد مااذکور درمااواد ،152 ،151 131
 154،153،155وقساامت دوم ماااده  73عااالوه باار رفااع تخلااف
درمهلتی که دادگاه با کسب نظرنماینده وزارت کارواموراجتمااعی
تعیااین خواهاادکرد باتوجااه بااه تعااداد کااارگران وحجاام کارگاااه
درکارگاههای کمتراز 111نفار بارای هرباار تخلاف باه پرداخات
جریمه نقادی از  71تاا  151برابار حاداقل مازد روزاناه رسامی
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تبصرهاین ماده تحمیلیاستازسوی قانونگاذار باهکارفرماا زیارا
هرگاهرای به بازگشت به کار صادر گردد وکارگر حاضر نباشد به
کارخود بازگردد .باید اینامر به مثابه ترك کار تلقیگردد ودراین
صورت حقسنوات به وی پرداخت نشود.
در ضمن الزام به پرداخت حقالسعی به هیچوجه منطقی نیسات
زیرا کارگر درکارگاه حضاور نداشاته و تولیاد نکارده اسات لاذا
پرداخت پاداش افزایش تولید ،بهرهوری  ،فومالعاده نوبت کااری
و دیره به او به هیچوجه منطقی نیست بلکه بایاد فقاط مازد او
پرداخت شود.

نمایندگان کارفرمایان منتخب چه انجمن یا اتحادیه ای و صنفی
هستند؟ باید مشخ شود.

در مورد این ماده همانطور که در فصل مربو خاطر نشان شده
باید امکانات واحد صنعتی درنظر گرفته شود و به ویژه درارتباا
با قسمت دوم ماده  73آنچه در فصل مذکور بیان گردید رعایت
شود.

شماره

توضیحات

متن قانون کار

ماده

173

171

131

131

132

کارگردرتاریخ صادور حکام محکاوم خواهندشاد و باه ازای هار
صدنفرکارگراضافی درکارگاه  11برابار حاداقل مازد باه حاداکثر
جریمه مذکور اضافه خواهدشد.
هرکس شخ یا اشخاصی را با اجباار و تهدیاد وادار باه قباول
عضویت در تشکلهای کارگری یاا کارفرماایی نمایاد یاا ماانع از
عضویت آنها در تشکلهای مذکور گاردد و نیاز چنانچاه از ایجااد
تشکلهای قانونی وانجام وظاایف قاانونی آنهاا جلاوگیری نمایاد
باتوجه به شرایط وامکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقادی
از  21تا  111برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم
ویا به حبس از  11روز تا  121روز یا هر دو محکوم خواهند شد.

کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود وانجام وظیفاه بازرساان کاار
وماموران بهداشت کار به کارگاههای مشمول این قانون گردند یا
از دادن اطالعات ومدارك الزم به آنها خودداری کنند در هر مورد
باتوجه به شرایط وامکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از111
تا  411برابر حاداقل مازد روز کاارگر پاس از قطعیات حکام و
درصورت تکرار به حبس از 11روز تا  121روز محکوم خواهندشد.
کارفرمایانی که برخالف مفاد ماده  151این قاانون از اجارای باه
موقع آراء قطعی والزم االجرای مراجع حال اخاتالف ایان قاانون
خودداری نمایند عالوه بر اجرای آراء ماذکور باتوجاه باه شارایط
وامکانات خاطی به جریمه نقدی از  21تا  211برابر حاداقل مازد
روزانه کارگر محکوم خواهندشد.
کارفرمایانیکه اتبا بیگانه را که فاقد پروانه کارند ویا مدت اعتبار
پروانه کارشان منقضی شده است به کاربگمارند ویا اتبا بیگانه را
درکاری دیرازآنچاه در پرواناه کارآنهاا قیاد شاده اسات بپذیرناد
ودرمواردیکه رابطاه اساتخدامی تبعاه بیگاناه باا کارفرماا قطاع
میگاردد مراتاب را باه وزارت کارواموراجتمااعی اعاالم ننمایناد
باتوجه به شرایط وامکانات خاطی ومراتب جرم به مجازات حبس
از  11روز تا  131روز محکوم خواهند شد.

این ماده مستمسکیبهدستمیدهد کهشورایاسالمیکار بتواناد
علیهمدیریتشکایتکردهوویراتاحاد محکومیاتباهزنادانماورد
تعقیبقراردهد بنابراینماده 173باید فقطمحدود باهماورد اجباار
وتهدید بهقبولتشاکلهاایکاارگرییاممانعاتازعضاویتافاراد
درشکلهایمذکور باشد وبرایاثباتتخلفکارفرما نیز دالیلباین
وآشکاریوجود داشتهباشد زیرا دردیار ایانصاورتموجابساوء
استفادهشوراها گردیادهوعلیاهمادیریتاقاماهدعاوی ماینمایناد.
مضافا" بهاینکهدرقوانینقبلیکار نیز موضو بهمیندومورد اکتفاا
شدهبود.
این ماده نیز ازمواردیاستکهموجبسوء استفادهبرخیاز بازرسان
شده وکارفرما را تا حد محاکمهو زندان مورد تعقیب قرار دادهاناد
وازآنجا کهچنینامری مغایر باا اصاول مادیریت اساتو دالباا"
مدیرانرادر برابر بازرسان کار که خود ممکناستدچار اشتباهاتی
شوند قرار میدهد ،لذا ضرورت ایجابمیکند قانوناصالحگردد.
ازآنجا کهاجرایاحکامصادرهازسویمراجعحلاختالفبوسایلهاداره
اجرایدادگستریانجاممیپذیرد وادارهمذکور کارفرمایانراملزمباه
اجرایاحکامصادرهمیکند لذا ماده 131زائد بهنظر میرسد.

پیشبینیمجازاتزناداندرمااده 131نیاز دیرمنطقایاساتزیارا
تشریفاتمربو بهصدور روادید با اجازه کار و تمدید آن ازیكسو
ونیاز واحدهایصنعتیازساویدیگار ساببمایگاردد کاهبرخای
ازکارشناسانازتمدید روادید برخوردار نگردناد ودرانتظاار صادور
یاتمدید روادید بهکارخود ادامهدهند وکارفرمای مربو مشامول
این مادهگردد .درحالیکهتشریفاتطوالنیتمدیاد روادیاد موجاب
گردیدهاستکهکارفرما متخلف شناخته شود لاذا مجاازاتزنادان
برایاینگونهکارفرمایانباید حذفشود .باهویاژه آنکاه تشاریفات
اداری مربو هیچگاه به مدیرعاملارتبا نمییابد واگر قصاوری
همرخدهد مربو بهمااموراناجرایایدیگار اساتولایدرهرحاال
مدیرعاملمحکوممیگردد.
کارفرمایانی که برخالف مفاد ماده  112این قانون از تسلیم آماار در خصوص این ماده تجربه نشاندادهاستکاهآمارهاای تهیاه
واطالعات مقرر به وزارت کار واماور اجتمااعی خاودداری نمایناد شدهازسویواحادهایصانعتیدالباا" بادونآنکاهماورد اساتفاده
34
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134

116

117

عالوه بر الازام باه ارائاه آماار واطالعاات موردنیااز وزارت کاار قرارگیرد بایگانیمیشود و وزارت کار هیچگاه اساتفادهایازایان
واموراجتماعی درهرمورد باتوجاه باه شارایط وامکاناات خااطی و آمارهایارسالینمیکند ولذا جریمهایکهبارایکارفرمایااندرایان
مراتب جرم به جریمه نقدی از  51تا  251برابر حداقل مزد روزانه مادهپیشبینیشدهاست مناسب نمیباشد وماده باید حذفشود.
کارگر محکوم میگردند.
کارفرمایانی که برخالف مفاد ماده  133این قانون از بیمه نمودن این ماده نیز به قانون تامین اجتماعی مرباو مایگاردد کااربرد
کارگران خود خودداری کنند عالوه برتادیه کلیه حقوم متعلق باه ندارد وباید حذفگردد زیارا درقاانونماذکور مقارراتالزمبادین
کارگر (سهم کارفرما) باتوجه به شرایط وامکانات خاطی و مراتاب منظور پیشبینیشدهاست.
جرم به جریمه نقدی معاادل دو تاا ده برابار حاق بیماه مرباو
محکوم خواهند شد.
وزارت کارواموراجتماعی مکلف است در جهت آگاهی وشاکوفایی این ماده تاکنون اجرا نگردیده ودر صورت اجرا هم تاثیری برای
فکری بیشتر کارگران ورشد کارهای علمی ،عملی وتخصصای در کارگران نخواهد داشت زیرا از آن استفاده نمی کنند.
زمینه هاای علام ،صانعت کشااورزی وخادماتی ،فایلم  ،اساالید
وآموزش الزم دیگر را تدارك ببیناد وایان امکاناات را از طریاق
رادیو وتلویزیون ورسانههای گروهی ویابه هرنحو دیگری که الزم
باشد دراختیار آنان قراردهد.
دولت مکلف است باتوجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد این ماده به قانون کار ووزارت کاروامور اجتماعی مربو نیست.
داشته باشند از شهر به روستا مهااجرت کنناد وباه کارکشااورزی
بپردازند تسهیالت الزم را فراهم کند.

 -2قانون تامین اجتماعی
اصالح ماده قانونی و یا حذف از قانون تامین اجتماعی که در اولویت قرار دارد
مسائل و مشکالت
متن ماده
ردیف
به استناد این بند کارگر و یا متخص نخبه با سی سال اشتغال به
 1بند  15ماده :2
بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به کار عنصری بال استفاده میباشد و بنا بر ضرورت و نیاز کارگاههای
تولیدی و بهرهمندی از اطالعات فنی بازنشستگان معذور میباشد و
سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون
میبایستی با صرف هزینه گزاف از نیروی خارجی استفاده نماید در
صورتیکه دیوان عدالت اداری آراء متعددی مبنی بر اشتغال بکار
بازنشسته سازمان به صورت پارهوقت و یا حق المشاوره صادر نموده
و سازمان طبق بخشنامه شماره  4وحدت رویه بازنشستگان را مجاز
به اشتغال در کارگاه دیراصلی نموده و لیکن مؤسسه حسابرسی و
مدیر کل درآمد با دستور کتبی عالوه بر اخذ حق بیمه  %41از
کارفرما مانع از بکارگیری بازنشستگان در سمت قبلی نمودهاند که
خالف قانون میباشد.
این ماده ناظر بر منابع مالی سازمان به ویژه حق بیمه سهم کارفرما،
 2ماده  :23منابع درآمد سازمان به شرح زیر می باشد :
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متن ماده
ردیف
-1حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان سال  1453به میزان
بیست و هشت
درصد مزد یا حقوم 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 ذخایر و اموال سازمان .
 -4وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در
این قانون .
 -3کمکها و هدایا .
تبصره  -1از اول سال  1455حق بیمه سهم کارفرما بیست
درصد مزد یا حقوم
بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمك
دولت کل حق بیمه به
سی درصد مزد یا حقوم افزایش می یابد .
تبصره  -2دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور
یکجا در بودجه ساالنه
کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند .
تبصره  -4سازمان باید حداقل هر سه سال یك بار امور
مالی خود را با اصول
محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی
گزارش دهد.
ماده  :45سازمان میتواند در موارد لزوم با تصویب شورای
4
عالی سازمان مزد یا حقوم بیمهشدگان بعضی از فعالیتها
را طبقهبندی نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطو
وصول و کمكهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و
پرداخت نماید
ماده  :46کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و
3
بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع
پرداخت مزد یا حقوم و مزایا سهم بیمه شده را
کسر نموده و سهم خود را برآن افزوده به سازمان تادیه
نماید .
در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده
خودداری کند مشخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود تاخیر
کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع
مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد
بود.

مسائل و مشکالت
بیمه شده و دولت میباشد .به موجب ماده  23قانون تأمین
اجتماعی ،سهم کارفرما از کل  44درصد حق بیمه 24 ،درصد ،سهم
کارگر  7درصد و سهم دولت  4درصد میباشد .تشکلهای
کارفرمایی معتقدند سهم کارفرما در ایران بیشتر از سایر کشورها
بوده و در مقابل ،سهم دولت بسیار ناچیز است.در این خصوص
پیشنهادات زیادی مبنی بر کاهش سهم کارفرمایان و افزایش سهم
دولت مطرح شده که بی نتیجه بوده است.
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در این ماده ضابطه و معیاری برای تعیین مزد ثابت معین نگردیده و
مشخ نیست اگر کارگاه دارای طبقه بندی باشد سازمان چگونه
اقدام خواهد کرد.

موضو کامال روشن است عدم پرداخت حق بیمه سبب نخواهد شد
که سازمان وظایف خود را در قبال بیمه شده انجام ندهد.
ولی عمال این ماده از سوی سازمان اجرا نمیشود بدین ترتیب که
در قبال عدم پرداخت حق بیمه سازمان از تأمین اعتبار دفتر بیمه
کارگران بیمه شده خودداری میکند و در نتیجه پزشك و بیمارستان
از پذیرش و معالجه بیمار بیمه شده امتنا میکند و این خود
مشکالتی برای بنگاه اقتصادی ایجاد میکند.

متن ماده
ردیف
 5ماده  :47هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و
کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به
صورت قطعی ا شرطی ا رهنی ا صلح حقوم یا اجاره باشد
و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا دیررسمی انجام
بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر
نداشتن بدهی معوم بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال
دهنده مطالبه نماید .دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع
تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعالم
نمایند در صورتی که سازمان ظرف 15روز از تاریخ ورود
برگ استعالم به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد
دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد کرد.در
صورتی که بنا به اعالم سازمان واگذارکننده بدهی داشته
باشد میتواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون
اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض
به تشخی سازمان و رسیدگی به میزان حقبیمه ساقط
کند .در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور
انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات
سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود .وزارتخانهها و
مؤسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و
اتامهای اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع
تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نو فعالیت دیگر مفاصا
حساب پرداخت حقبیمه را از متقاضی مطالبه نمایند .در
هرحال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب
پرداخت حق بیمه میباشد

6

ماده  :43در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به
اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در
قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار را متعهد نماید که
کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعهکاران فرعی را نزد
سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در
ماده  23این قانون بپردازد .پرداخت پنج درصد بهای کل
کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه

مسائل و مشکالت
به تجربه ثابت شده دریافت مفاصاحساب از سوی سازمان تأمین
اجتماعی ،با مشکالت فراوانی روبهرو بوده و لذا مسؤوالن امر دالبا
از صدور مفاصاحساب خودداری کرده و یا کارفرمایان را ملزم
میسازند تعهداتی بسپارند.
اخذ مفاصا حساب در موارد زیر الزم است :
-1نقل و انتقال عین یا منافع موسسات کارگاههای مشمول قانون
-2صدور یا تجدید پروانه کسب وکار یا هر نو فعالیت دیگر .در
هر دو مورد متقاضی باید مفاصا حساب پرداخت حق بیمه را ارائه
دهد واین خود مشکالت بسیاری برای کارفرمایان ایجاد می کند.
البته این ماده از قانون برای اطمینان از پرداخت حق بیمه از سوی
کارفرما و تضمین آن پیشبینی شده است ،ولی در عین حال موانع
و مشکالتی برای واحد تولیدی و کارفرمایان ایجاد میکند ،زیرا خود
نوعی بوروکراسی دستوپاگیر ایجاد میکند بهویژه آنکه واحدهای
سازمان تأمین اجتماعی قادر نیستند ظرف مدت تعیین شده در
قانون مفاصاحساب به کارفرما بدهد و در مواردی نیز از انجام این
کار سرباز میزند.
از جمله مشکالتی که در این خصوص مطرح شده است این است
که در صورتیکه کارفرما نیاز به وجوه نقدی و تأمین خرید مواد اولیه
داشته باشد میبایست جهت اخذ وام از بانکهای داخلی گواهی
موافقت سازمان را ارائه نماید .لذا با مراجعه به سازمان با موانع
متعدد مواجه خواهد شد و بر اساس سیستمهای رایانهای سازمان
مبالغی گزاف بدهی را اعالم مینمایند و جهت اخذ گواهی بمنظور
ارائه به بانك ملزم به پرداخت بدهی ایجاد شده بصورت یکجا
خواهد بود که این چرخه شاید چندین ماه بطول بیانجامد و آخراالمر
ضمن متضرر شدن و تعطیلی کارگاه موفق به اخذ گواهی نخواهد
شد و یا شرکتی به منظور تأمین نقدینگی و پرداخت مطالبات قانونی
کارگران و دیون قانونی مجبور به فروش بخشی از امالك خود می-
گردد که بر اساس ماده  47کلیه مطالبات سازمان را باید یکجا
بپردازد البته بعد از انجام حسابرسی که این چرخه ماهها طول
خواهد کشید.
بر اساس این ماده ،در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به
اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار میشود ،کارفرما باید در قرارداد
مقاطعه ،پیمانکار را ملزم سازد تا کارکنان خود و نیز کارکنان
مقاطعهکاران فرعی را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و حق
بیمه متعلقه را بپردازد .کارفرما همچنین مکلف است  5درصد بهای
کل کار مقاطعه را نزد خود نگه دارد تا پس از ارایه مفاصا حساب
توسط سازمان ،به وی پرداخت نماید.
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متن ماده
ردیف
مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود .در مورد
مقاطعهکارانی که صورت مزد و حقبیمه کارکنان خود را در
موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت میکنند معادل حق
بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد
خواهد شد .هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون
مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق
بیمه مقرر و خسارات مربو خواهد بود و حق دارد وجوهی
را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعهکار
مطالبه و وصول نماید کلیه وزارتخانهها و مؤسسات و
شرکتهای دولتی و همچنین شهرداریها و اتام اصناف و
مؤسسات دیردولتی و مؤسسات خیریه و عامالمنفعه
مشمول مقررات این ماده میباشند.

7

1

ماده  :41کارفرما مکلف است حق بیمه مربو به هر ماه را
حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد .همچنین
صورت مزد یا حقوم بیمهشدگان را به ترتیبی که در
آییننامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب
شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید.
سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت
مزد اسناد و مدارك کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در
صورت مشاهده نق یا اختالف یا مغایرت به شرح ماده
 111این قانون اقدام و مابهالتفاوت را وصول مینماید.
هرگاه کارفرما از ارایه اسناد و مدارك امتنا کند سازمان
مابهالتفاوت حق بیمه را رأسا تعیین و مطالبه و وصول
خواهد کرد.

مسائل و مشکالت
بدین ترتیب ،این ماده تکالیفی را برای کارفرما پیشبینی کرده و
ضمانت اجرایی نیز برای انجام آن وظایف تعیین کرده است که به
هیچ وجه به او ارتباطی ندارد .این مشکل هم برای کارفرما و هم
برای پیمانکار وجود دارد.
وانگهی بعضی از مقاطعهکاران آماده پذیرش مقررات قانون نیستند و
نمیپذیرند که  5درصد مذکور را بپردازند.
1
البته در سال  1472تبصرهای به ماده ( )43افزوده شد که تا
حدودی مشکل کارفرمایان را تسهیل بخشید زیرا مقرر داشته است
مدت نگاهداری این وجوه محدود به یك سال باشد و کارفرما این
وجوه را به سازمان بپردازد ضمنا آدرس مقاطعهکار را به سازمان
بدهد تا سازمان خود مطالبات خویش را وصول نماید .معذلك
مشکالت کامال منتفی نشده است.
در این خصوص پیشنهاد می گردد سازمان تامین اجتماعی از محال
مطالبات پیمانکاران نزد کارفرمایان کاه نوعاا ساازمانها و نهادهاای
دولتی می باشند نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید که ایان
مهم ضمن تسهیل در امر مراودات مالی بین ساازمان و پیمانکااران
عمال با توجه به امکانات قانونی و بسیار موضعی که ساازمان از آن
برخوردار است موجب احقام حقوم شرکتهای پیمانکار نیز در مقابل
کارفرمایان (واگذار کننده کار و مقاطعه) میباشد.
برابر این ماده قانون تامین اجتماعی ،کارفرما مکلف به پرداخت حق
بیمه کارکنان خود حداکثر تا یك ماه بعد است و در مقابل سازمان
هم حداکثر ظرف مدت  6ماه از تاریخ دریافت میتواند صورت مزد
و اسناد و مدارك کارفرما را مورد رسیدگی قرار دهد .حال اگرچه
موسسه حسابرسی بعنوان بازرس سازمان عمل میکند ،برابر ن
صریح قانون حداکثر میتواند ظرف مدت  6ماه اسناد و مدارك
کارفرمایان را آنهم فقط در خصوص حقوم و دستمزد (یا یك دوره
بخصوص و معین) مورد بررسی و بازرسی قرار دهد در حالیکه تقریبا
میتوان گفت در تمام موارد این بررسی مدارك به سالها قبل بر
میگردد و حتی مواردی وجود دارد که خواستار بازرسی دوره زمانی
بیش از بیست سال شده است .این در حالی است که تامین
اجتماعی بطور منظم انجام حسابرسی را برای کلیه شرکتها

 -تبصره  :کلیه کارفرمایان موضو ماده  43قانون تامین اجتماعی و  21قانون بیمه های اجتماعی ( سابق ) مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین

مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شادل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تامین
اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعالم فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل  5%کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند  .میزان
حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیات تجدید نظر موضو ماده  44قانون تامین اجتماعی اعالم خواهد شد  .مهلت مقرر جهت واریز مورد مطالبه توسط
واگذارندگان کار حداکثر بیست و پنج روز تعیین گردیده است.
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ردیف

متن ماده

3

ماده  :32در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و
خسارات تاخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد
می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابالغ اعتراض خود را کتبا
به سازمان تسلیم نماید .سازمان مکلف است اعتراض
کارفرما را حداکثر تا یك ماه پس از دریافت آن در هیات
بدوی تشخی مطالبات مطرح نماید.
در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخی
سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده
طبق ماده  51این قانون وصول خواهد شد.

1

ماده  :34هیأتهای بدوی تشخی
افراد زیر تشکیل میگردند:

مطالبات سازمان از

1ا نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به
عهده خواهد داشت.
2ا یك نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتام
بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و
صاحبان صنایع یا یك نفر نماینده صنف مربو به
معرفی اتام اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان
حرف و مشادل آزاد.
4ا یك نفر به انتخاب شورای عالی تأمیناجتماعی.
3ا نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون
تأمیناجتماعی به انتخاب وزیر رفاهاجتماعی.
11

مسائل و مشکالت
برنامهریزی و بدون استثنا از کلیه شرکتها حسابرسی مینماید
(درست مانند ممیزان مالیاتی) در صورتیکه به تصریح قانون اینکار
باید نسبت به شرکتهایی انجام شود که سازمان به صورت مزد و یا
پرداخت حق بیمه آن معترض و اختالف دارد در حالیکه ظاهرا
سازمان با این برنامهریزی به کلیه شرکتها معترض و برای همه
حسابرسی انجام میدهد.
اعتراض کارفرما به بدهیهای ایجاد شده بر اساس بازرسی و یا
حسابرسی و طرح در هیئت بدوی (که متأسفانه در هیئتهای بدوی
اعضاء فاقد هرگونه تصمیمگیری میباشند و با بهرهمندی از اضافه
کار و حق حضور در جلسات شرکت مینمایند) تأیید گردیده و
کارفرما بناچار اعتراض مجدد مینماید و هیئتهای تجدید نظر به
تبع از هیئت بدوی رأی خود را در نهایت  2یا  4خط بصورت کلی
اعالم میدارند لذا بعلت بیتوجهی به خواسته قانونی شرکت پرونده
به دیوان عدالت اداری احاله خواهد شد که بدلیل تأخیر در وصول
مطالبات موجب تضییع حقوم قانونی سازمان نیز خواهد شد.
مربو به اعضای هیئت بدوی تشخی و ترکیب اعضا می باشد.
در هیأت یادشده ،برای انتخاب اعضا ،حقوم کارفرمایان رعایت
نمیشود ،چرا که انتخاب نمایندگان کارفرمایان و کارگران باید به
وسیله تشکلها و سازمانهای کارگری و کارفرمایی انجام پذیرد .در
عمل مدیر یا فردی دیگر از سازمان تامین اجتماعی حکم قاضی را
بازی خواهد کرد و کارفرما مجبور به دادخواهی در دادگاهی است
که شاکی و قاضی یك نفر می باشد .گفته می شود ساالنه 21
درصد از کارفرمایان نسبت به حق بیمه یا تعداد کارکنان مشمول
قانون معترض هستند.
بهطوری که مالحظه میشود در این هیئت اصل سهجانبهگرایی
رعایت نشده و دو نفر از سازمان تعیین شده و درواقع نماینده
کارفرمایان در اقلیت است و امکان عدم رعایت حق کارفرما در
چنین هیئتی وجود دارد.
نمایندگان وزارت رفاه ،شورایعالی تأمین اجتماعی ،سازمان تأمین
اجتماعی ،یك نفر از قضات دادگستری و یك نفر نماینده
کارفرمایان به انتخاب اتام بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل
شده است .مشکل اساسی این است که از پنج نفر اعضای این
هیأت ،سه نفر از سوی دولت یا نمایندگان آن انتخاب میشوند.
نماینده کارفرمایان نیز که باید از سوی تشکل کارفرمایی انتخاب
شود ،توسط اتام بازرگانی معرفی میشود.
بهطوری که مالحظه میشود در این هیئت نیز اصل سهجانبهگرایی
رعایت نشده و اکثر نمایندگان از دولت هستند ،از سوی دیگر

ماده  :33هیأتهای تجدیدنظر تشخی مطالبات در
تهران مراکز استانها با شرکت افراد زیر تشکیل میشود:
1ا نماینده وزارت رفاهاجتماعی که ریاست هیأت را به
عهده خواهد داشت.
2ا یك نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزارت
دادگستری.
4ا یك نفر به انتخاب شورای عالی تأمیناجتماعی.
39

ردیف

متن ماده
3ا نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیأت مدیر ه و
مدیرعامل سازمان.
5ا یك نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتام
بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و
صاحبان صنایع یا یك نفر نماینده اتام اصناف در مورد
افراد صنفی و صاحبان حرف و مشادل آزاد.

مسائل و مشکالت
نماینده کارگر نیز در هیئت موجود نیست به همین لحاي ترکیب
هیئتهای رسیدگی همواره مورد اعتراض کارشناسان و کارفرمایان
بوده و معتقدند که در مراجع مذکور باید اصل سهجانبهگرایی رعایت
شود.

آراء هیأت تجدیدنظر قطعی و الزماالجرا است.
11

12

ماده  :36سازمان می تواند به درخواست کارفرما بدهی او را سازمان میتواند بدهی کارفرما را به  46قسط تقسیط نماید که
حداکثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نماید و در این متأسفانه هیچگاه چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
صورت کارفرما باید معادل دوازده درصد در سال نسبت به
مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد .
در صورتی که کارفرما هر یك از اقسا مقرر را در راس
موعد پرداخت نکند بقیه اقسا تبدیل به حال شده و طبق
ماده  51این قانون وصول خواهد شد.
تبصره  -در مواردی که به علت بحران مالی که موجب
وقفه کار کارگاه باشد پرداخت حق بیمه در موعد مقرر
مقدور نگردد کارفرما میتواند در موعد تعیین شده در این
ماده تخفیف در میزان خسارت و جریمه دیرکرد را تقاضا
نماید .در این صورت هیاتهای بدوی و تجدید نظر
تشخی مطالبات به تقاضای کارفرما رسیدگی و رای
مقتضی صادر خواهند نمود .
میزان خسارت و جریمه دیرکرد در هر حال نباید از 12
درصد مبلغ حق بیمه عقب افتاده برای هر سال کمتر باشد.
ماده  :37کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوم و مزایای این ماده به مسئله حسابرسی از دفاتر و اسناد کارفرما اختصاص
بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارك الزم را در موقع دارد .کارفرمایان مکلف هستند صورت مزد وحقوم و مزایای بیمه
مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند .بازرسان شدگان و همچنین دفاتر و مدارك الزم را در هنگام مراجعه بازرس
سازمان میتوانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارك سازمان در اختیار آنها بگذارند .بازرسان سازمان می توانند از تمام یا
مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطالعات الزم قسمتی از دفاتر ومدارك مذکور رونوشت یا عکس تهیه وبرای
به هریك از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع کسب اطالعات الزم به هریك از روسا وکارمندان وکارگران ومراجع
ذیربط مراجعه نمایند .بازرسان سازمان حق دارند ذیربط مراجعه کنند .
کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و این حسابرسی ها که بدون نظم وترتیب ودر هر زمان که سازمان
دارای همان اختیارات و مسئولیتهای مذکور در مواد  52و بخواهد انجام می شود مورد اعتراض کارفرمایان می باشد.
 54قانون کار خواهند بود .نتیجه بازرسی حداکثر ظرف همانطور که قبال خاطرنشان شد بهجای اجرای مواد ( )41و ()111
قانون که ناظر بر اعالم نظر سازمان ظرف مدت  6ماه در مورد
یکماه از طرف سازمان به کارفرما اعالم خواهد شد.
صورت مزد و حقوم و دیگر اطالعات مربو به بیمهشدگان است و
سازمان بهجای دو ماده مذکور ماده ( )37را اجرا و پس از مدتی
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متن ماده

14

تبصره ماده  :33در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد
مقرر از طرف کارفرما سازمان میتواند مزد یا حقوم
بیمهشدگان را بر اساس ماخذی که در ماده  31آمده است
راسا تعیین و از کارفرما مطالبه نماید.

13

ماده  :31مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد
مطالبات ممتاز می باشد.

15

ماده  :51مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر
و جریمههای نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین
سابق بیمههای اجتماعی و قانون بیمههای اجتماعی
روستاییان باشد ،همچنین هزینههای انجام شده طبق مواد
 66و  11و خسارات مذکور در مواد  13و  111این قانون
در حکم مطالبات مستند به اسناد الزماالجرا بوده و طبق
مقررات مربو به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله
مأمورین اجرای سازمان قابل وصول میباشد .آییننامه
اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب
این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت
رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری به موقع اجرا گذارده
خواهد شد .تا تصویب آییننامه مزبور مقررات این ماده
توسط مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری براساس
آییننامه ماده  45قانون بیمههای اجتماعی اجرا خواهد شد.
ماده  :66در صورتی که ثابت شود وقو حادثه مستقیما مقرر می دارد هرگاه وقو حادثه و بیماری مستقیما ناشی از عدم
ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری رعایت مقررات حفاظتی و یا بهداشتی از سوی کارفرما باشد سازمان
ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیا الزم از هزینه های مربو به معالجه و درامات ومستمری ها ودیره را

16

مسائل و مشکالت
بازرسان و حسابرسان خود را به کارگاهها اعزام میدارد و همین امر
مشکالتی از نظر پرداخت مبالغی که بهعنوان نتیجه حسابرسی باید
بپردازند برای کارفرمایان ایجاد میکند.
در این تبصره به سازمان زمانی اجازه تعیین میزان بیمه (تعیین
ضریب) را داده است که کارفرما از ارسال صورت مزد خودداری و
استنکاف ورزد در حالیکه هم اکنون برای کلیه پیمانکاران و
شرکتهایی که انوا پروژهها را انجام میدهند حتی چنانچه این
پیمانکاران به موقع و بطرز مرتب صورت مزد خود را تهیه و به
سازمان ارائه کرده باشند این ماده قانونی نادیده گرفته میشود و
برابر بخشنامه برای کارفرمایان فقظ ضریب تعیین میکنند و هیچ
توجهی به ارائه بموقع صورت مزد از سوی کارفرما ندارند.
به موجب این ماده  ،مطالبات سازمان تأمین اجتماعی ،در زمره
مطالبات ممتازه محسوب شده ،لذا این مطالبات باید قبل از هر
بدهی دیگری پرداخت شوند .حال آن که به موجب قانون کار و نیز
قانون مالیاتها ،مطالبات دستمزد و مالیات جزو دیون ممتازه بوده و
باید قبل از هر دین دیگری پرداخت شوند .این تناقض ،کارفرمایان
را دچار مشکل کرده است ،به طوری که آنها نمیدانند اول باید مزد
کارگر را بدهند ،یا حق بیمه سهم کارفرما و یا مالیات را .در شرایط
رکود مانند شرایط کنونی این ماده از قانون برای همه بنگاهها
بحران ساز است.
ماده :51مقرر می دارد مطالبات سازمان در حکم مطالبات مستند به
اسناد الزم االجرا بوده و بر طبق مقررات مربو به اجرای مفاد اسناد
رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد . .بر
اساس این ماده و آییننامه اجرایی آن ،سازمان تأمین اجتماعی به
خود حق میدهد بر اساس رای صادره توسط هیأتهای تشخی ،
مطالبات خود را به وسیله مأمور اجرای خود وصول کند و اگر
کارفرما ظرف  33ساعت از تاریخ دریافت اخطاریه کتبی ،مطالبات
قطعی شده سازمان را نپردازد و یا ترتیب پرداخت آن را ندهد،
سازمان تأمین اجتماعی میتواند علیه وی اجراییه صادر کند و با
بازداشت اموال منقول و دیرمنقول کارفرما و ارزیابی و سپس فروش
آن ،مطالبات خود را وصول نماید .این نحوه عمل سازمان،
کارفرمایانی که در شرایط بد مالی هستند را با مشکالت فراوانی
مواجه میکند .
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متن ماده
ردیف
طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تامین اجتماعی
هزینههای مربو به معالجه و درامات و مستمریها و
دیره را پرداخته و طبق ماده  51این قانون از کارفرما
مطالبه و وصول خواهد نمود
 17ماده  :67بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی
که ظرف یك سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه
شصت روز را داشته باشد می تواند به شر عدم اشتغال به
کار از کمك بارداری استفاده نماید .کمك بارداری دو
سوم آخرین مزد یا حقوم بیمه شده طبق ماده  64می باشد
که حداکثر برای مدت دوازده هفته جمعات قبل و بعد از
زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد .
 13ماده  :111سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از
طرف کارفرما ظرف ششماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و
در صورتی که از لحاي تعداد بیمهشدگان یا میزان مزد یا
حقوم یا کار اختالفی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما
ابالغ کند در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد
میتواند از هیأتهای تشخی موضو مواد  34و  33این
قانون تقاضای رسیدگی کند .هرگاه رأی هیأت مبنی بر
تأیید نظر سازمان باشد کارفرما عالوه بر پرداخت حق بیمه
به تأدیه خسارتی معادل یك دوازدهم مابهالتفاوت ملزم
خواهد بود که طبق ماده  51این قانون از طریق صدور
اجرائیه وصول خواهد شد( .خسارات موضو این ماده طبق
قانون منع دریافت خسارات  ....مصوب  63/3/14حذف
شده است و قانون دریافت جرایم نقدی مصوب 74/1/5
مجلس شورای اسالمی جایگزین آن شده است)2

مسائل و مشکالت
پرداخته واز کارفرما وصول خواهد کرد.
مشکل مهم این ماده برای کارفرما تشخی درست بازرس
سازمان می باشد که براساس آن سازمان اقدام خواهد کرد و
بازرسان نیز بعضا به نفع سازمان نظر می دهند.
در این ماده مقرر گردیده ،بیمه شده زن و همسر بیمه شده مرد از
کمك فومالذکر تحت شرایط مذکور در قانون استفاده خواهند کرد
ولی عمال همسر بیمه شده مرد از این مقررات استفاده نمیکند و
سازمان بخشی از مقررات ماده فومالذکر را در مورد همسر مرد بیمه
شده اجرا نمینماید.

به طوری که مالحظه میشود ماده ( )111همان حکم ماده ( )41را
داده است ولی باید گفت که این ماده نیز هیچگاه اجرا نشده و
سازمان در اجرای ماده ( )37قانون هر از چند گاه بازرسان و
حسابرسان خود را برای بررسی اورام و اسناد و مدارك قانونی
کارفرما اعزام میدارد و بهطوری که قبال بیان شد این حسابرسیها
معموال برای ده سال و بیشتر انجام مییابد که کارفرما مدارك و
اسناد مربو را حفظ نکرده است .وانگهی نتیجه این حسابرسیها
تعیین مبلغ متنابهی بدهی برای کارفرماست که پرداخت آن برای
واحد اقتصادی مشکالت فراوانی ایجاد میکند زیرا محاسبات مربو
به واحد هر سال انجام و مورد پذیرش مجمع عمومی و بازرس
قانونی قرار گرفته و اینك مقدار زیادی بدهی برای سالهای گذشته
تعیین شده ،وانگهی واحد اقتصادی ممکن است در شرایطی نباشد
که بتواند مبلغ تعیین شده را بپردازد.

 -5قانون مالیاتهای مستقیم
اصالح ماده قانونی و یا حذف از قانون مالیاتهای مستقیم که در اولویت قرار دارد
ردیف

شماره
ماده

دالیل و مشكالت

متن ماده

 -2قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان ،مصوب  :1525/3/9به موجب این قانون ،اگر کارفرمایان ظرف مهلت مقرر نسبت به
ارسال صورت مزد اقدام نکنند ،یك جریمه ،و برای عدم پرداخت حق بیمه مربو نیز به جریمهای دیگر محکوم میشوند .هرگاه نیز حق بیمهای که
مشمول جریمه شده پرداخت نشود ،جریمه مکرر خواهد بود .تردیدی نیست که سازمان تأمین اجتماعی هزینههای مربو به ارایه خدمات را از طریق
دریافت حق بیمه مذکور در ماده  23تأمین میکند .در واقع ،اگر حق بیمه به موقع پرداخت نشود ،سازمان قادر به ارایه خدمات نخواهد بود .ولی در
عمل مالحظه میگردد که رفتار مجریان قانون در مواجه با کارفرمایانی که از ارسال لیست حقوم یا پرداخت حق بیمه خودداری نمایند ،تناسبی با
قانون ندارد ،زیرا از پذیرش لیست بدون حق بیمه خودداری میکنند و در مواردی نیز از پذیرش حق بیمه امتنا مینمایند که این امر ،تبعات سختی
برای کارفرمایان در پیدارد .
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ردیف

شماره
ماده
ماده 35

دالیل و مشكالت

متن ماده

از اورام مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل سه در  – 1دریافت سه در هزار مالیات از سفته و برات هزینه
هزار حق تمبر اخذ میشود:
تازهای را بر قیمتها تحمیل کرده و طبعا معامالت
برات
تجاری و سرمایهگذاری را با کندی مواجه ساخته است.
سفته طلب (سفته) و نظایر آنها
 – 2آمارها نشان میدهد که دعاوی مربو به صدور
تبصره -حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار چك بیمحل تراکم شدیدی را در محاکم قضایی
ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.
موجب شده و از سویی دیگر گروهی از کارگزارن
صنعتی و تجاری را از عرصه کار و تولید حذف نموده و
روانه زندانها نموده است.
 – 4اسارت این افراد که اکثریت آنها به دلیل فقر
مالی و تمو اقتصاد کشور همراه با تورم بهطور
ناخواسته اقدام به صدور چك بیمحل نمودهاند آثار
اجتماعی نامطلوبی را با توجه به محیط حاکم بر
زندانها (و نقش تخریب اخالقی زندانها) در آنان
گذاشته است ك حتی پس از بازگشت از زندان نیز
ادامه مییابد.
 – 3معامالت مدتدار را که در چارچوب قوانین تجاری
کشور از طریق صدور و دریافت سفته و برات صورت
میگرفته با مشکل و دشواری روبهرو ساخته است.
 – 5اگر هزینه نگهداری این گروه در زندان و تحمیل
آن بر بودجه کشور با درآمدی که از طریق فروش سفته
و برات عاید خزانه میگردد مقایسه گردد روشن خواهد
شد که فایده-هزینه سیاست دریافت مالیات سفته و
برات تا چه حد قابل توجیه است .مضافا اینکه شرایط
کنونی کشور با زمانی که افزایش مالیات سفته و برات
به تصویب رسیده است به کلی تفاوت دارد.
 – 6تجربه نشان داده است که تنها با قوانین بازدارنده
نمیتوان از وقو جرم ،فساد و ناسازگاری اجتماعی و
اقتصادی جلوگیری کرد بلکه با انتخاب روشها و
سیاستهای مناسب شرایطی را میتوان ایجاد کرد که
مردم به آسانی در اقتصاد کشور مشارکت نموده و ایفای
نقش نمایند.
 – 7طبق ماده  411الیحه اصالحی قانون تجارت
چك مدتدار که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی
و بانكها بابت اقسا مالیات دریافت میشود خالف
قانون است که متاسفانه به علت باال بودن هزینه خرید
سفته به صورت یك جریان توافق شده بین وزارت
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ماده 36
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ماده  - 35نرخ مالیات بر درآمد حقوم در مورد کارکنان
مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
مصوب  147176714پس از کسرمعافیتهای مقرر در این
قانون به نرخ مقطو ده درصد ( )%11و در مورد سایر
حقومبگیران نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این
قانون تا مبلغ چهلو دو میلیون ( )32 111 111ریال به
نرخ دهدرصد ( )%11و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر
در ماده ( )141این قانون خواهد بود.
ماده  - 36پرداخت کنندگان حقوم هنگام هر پرداخت یا
تخصی آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده
( )35این قانون محاسبه و کسر وظرف سی روز ضمن
تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافتکنندگان
حقوم و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و
در ماههای بعد فقطتغییرات را صورت دهند.

مزبور و یا بانك با مؤدیان یا بدهکاران عمل میکند.
 – 3بهطور کلی سفته یك سند معتبر تجاری برای
سیستم بانکی میباشد که دقیقا در چارچوب مقررات
بانکداری اسالمی قرار دارد و برای خرید و برگشت
سرمایه به واحدهای تولیدی ،کشاورزی و تجاری باعث
تزریق پول به اقتصاد و گردش بیشتر آن میتواند مورد
استفاده قرار گیرد.
 – 1میتوان پیشبینی کرد که با کاهش مالیات خرید
سفته و استفاده از آن به جای چك درآمد دولت از راه
فروش سفته افزایش چشمگیری یابد.
 – 11صدور چك بالمحل جنبه جزایی دارد و دولت و
قوه قضاییه را به نحوی درگیر مشکالت آن میکند و
حال آنکه سفته و نکول آن از طریق دعوای حقوقی
قابل تعقیب و حلوفصل و اثر آن صرفا به صادرکننده و
گیرنده آن محدود میشود.
نرخ مالیات بر حقوم کارکنان دولت اعم از حقوم و
پاداش مشمول نرخ مقطو  11درصد است در حالی که
در خصوص بخش خصوصی به نرخ ماده  141استناد
میشود که تا  45درصد مشمول مالیات میشوند.

در صدر این ماده مقرر گردید «پر داخت کنندگان
حقوم هنگام هر پرداخت یا تخصی و  »...نظر به
اینکه به دلیل شرایط اقتصادی امکان پرداخت حقوم در
پایان ماه میسر نگردد لیکن به جهت اینکه شرکتهای
تولیدی و بورسی میبایست قیمت تمام شده
محصوالت تولیدی خود را محاسبه نمایند ناچار به
تخصی هزینه حقوم هر ماه را در همان ماه دارند
پرداخت
بنابراین چون حقوم در زمان تخصی
نمیگردد لذا پیشنهاد میگردد عبارت «یا تخصی »
در صدر این ماده حذف گردد.
بند  :14مزایای دیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر اصالح سقف معافیت مزایای دیرنقدی پرداختی به
معادل دو دوازدهم معافیت موضو ماده ( )33این قانون .کارکنان موضو بند  14ماده  11مرتبط با مالیات بر
درآمد حقوم کارکنان از جهت افزایش سطح قیمت
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درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضو این فصل عبارت
است از کل فروش کاال و خدمات به اضافه
سایردرآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر
شناخته نشده پس از کسر هزینهها و استهالکات مربو
طبق مقررات فصل هزینههای قابل قبول واستهالکات.

5

ماده 13

2

ماده  113وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی ،شهرداریها ،مؤسسات
وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی
اعم از انتفاعی و دیرانتفاعی و اشخاص اشخاصموضو
بند (الف) ماده ( )15این قانون مکلفند در هر مورد که
بابت حقالزحمهپزشکی ،هزینههای بیمارستانی و
آزمایشگاهی و رادیولوژی ،داوری ،مشاوره ،کارشناسی،
حسابرسی ،خدمات مالی و اداری ،نویسندگی ،تألیف
وتصنیف ،آهنگسازی ،نوازندگی و هنرپیشگی و
خوانندگی ،نقاشی و داللی و حقالعملکاری ،هرگونه
حقالزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد
پرداختیبه بانکها ،صندوم تعاون و مؤسسات اعتباری
دیربانکی مجاز  ،امور مربو به نظافت اماکن و
ابنیه،اجاره ماشین آالت اداری و محاسباتی ،کلیه خدمات
و ارتباطات رایانهای  ،اجاره هر نو وسایل نقلیه موتوری
زمینی ،هوایی ودریایی ماشین آالت و کارخانجات و
45

کاالها و مزایای دیرنقدی که نسبت به میزان معافیت
مقرر در قانون که معادل دو دوازدهم معافیت موضو
ماده  33میباشد هر ساله از جهت میزان کاالهای
اختصاصی به کارکنان از افت محسوسی برخوردار شده
است لذا از این بابت پیشنهاد افزای سطح معافیت از دو
دوازدهم به سه دوازدهم و یا محاسبه بصورت شناور
منطبق با نرخ تورم میباشد.
بر اساس این ماده «درآمد مشمول مالیات مودیان
موضو این فصل عبارتست از کل فروش کاال و
خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول
مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینهها
و استهالکات مربو طبق مقررات فصل هزینههای
قابل قبول و استهالکات».
درآمد مشمول مالیات در این ماده با ماده  115و سایر
مواد دیگر مغایرت دارد زیرا درآمد مشمول مالیات
عبارتست از درآمدی که ماخد محاسبه مالیات قرار
میگیرد .لذا میبایست جمله پس از کسر معافیت مقرر
در این قانون نیز به ماده  13اضافه گردد زیرا فقدان
این جمله تا کنون مشکالتی را برای مودیان بوجود
آورده از جمله ماخذ  4در هزار درآمد اتاقهای بازرگانی و
صنایع و معادن
ماده  113قانون مالیاتهای مستقیم -رسیدگیهای
مالیاتی هر نو ساخت کاال به صورت سفارشی باشد 5
درصد مالیات تکلیفی اخذ می شود در صورتیکه مواد و
قطعات استفاده شده در ساخت کاالی سفارشی شده
مشمول مالیات نمی باشد .و موارد ابهام در اعمال قانون
و بخشنامههای مربوطه مشاهده میشود که جای
بازنگری دارد.
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سردخانهها ،انبارداری نگاهداری و تعمیر آسانسور وشوفاژ
و تهویه مطبو  ،هر نو کار ساختمانی و تأسیساتی فنی و
تأسیساتی ،تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات،
نقشهکشی ،نقشهبرداری ،نظارت ومحاسبات فنی ،حمل و
نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان
پرداخت میکنند پنج درصد آن را به عنوان
علیالحسابمالیات مؤدی (دریافتکنندگان وجوه) کسر و
ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور
مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدیتسلیم نمایند و
همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافتکنندگان را
با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط
ذیربط ارسال دارند.
ماده  ... 113وشوفاژ و تهویه مطبو  ،هر نو کار ساختمانی و
تأسیساتی فنی و تأسیساتی ،تهیه طرح ساختمانها و
تأسیسات ،نقشهکشی ،نقشهبرداری ،نظارت ومحاسبات
فنی ،حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به
هر عنوان پرداخت میکنند پنج درصد آن را به عنوان
علیالحسابمالیات مؤدی (دریافتکنندگان وجوه) کسر ...

6

تبصره  5تبصره  - 5سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه
ماده  113هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آداز سال بعد
به امور مصرح در این ماده اضافه شود ،ازطریق در
آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامههای
کثیراالنتشار کشور اعالم خواهد کرد.

2

ماده  115ماده  -115جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از
فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع
مختلف در ایران یا خار از ایران تحصیلمیشود ،پس از
وضع زیانهای حاصل از منابع دیرمعاف و کسر
معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات
این قانون دارای نرخ جداگانهایمیباشد ،مشمول مالیات
به نرخ بیست و پنج درصد ( )%25خواهند بود.
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با توجه به مشکالت ایجاد شده از جهت حذف مالیات
قرارداد از موضوعات مرتبط با حملونقل در اصالحیه
مورخ  31/11/27که منجر به صدور دستورالعمل
سازمان امور مالیاتی جهت حل مشکل از بابت عدم
کسر  5درصد مالیات تکلیفی از رانندگان صاحب وسائط
نقلیه عمومی گردیده است پیشنهاد میگردد مجددا
عبارت قرارداد به اجاره هر نو وسایط نقلیه موتوری
زمینی در متن ماده  113اضافه گردد.
با توجه به تبصره  5ماده  113ممم سازمان امور
مالیاتی کشور پس از اصالحیه مورخ 1431/11/27
قانون مالیاتهای مستقیم مواردی را به امور مصرح در
ماده مذکور جهت کسر  5درصد علیالحساب مالیات
مودی طی فهرستهای اضافه نموده است که پیشنهاد
میگردد در جهت کاهش دستورالعمل و فهرستها
موجود موارد مذکور به متن ماده  113اضافه گردد.
بر اساس این ماده «جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی
از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع
مختلف در ایران یا خار از ایران تحصیل میشود پس
از وضع زیانهای حاصل از منابع دیر معاف و کسر
معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق این قانون
دارای نرخ جداگانهای میباشد ،مشمول مالیات به نرخ
بیست و پنج درصد( )%25خواهند بود .همانطور که
مالحظه میفرمایید نرخ مالیات عملکرد فعالیتهای
صنعتی ،تولیدی و معدنی برابر با نرخ مالیات عملکرد
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تبصره تبصره « :3اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به
ماده  115سود سهام یا سهامالشرکه دریافتی از شرکتهای
سرمایهپذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود».
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فعالیتهای خدماتی ،بازرگانی و واسطهگری میباشد.
این در حالیست که یکی از ابزارهای مهم دولت جهت
افزایش سرمایهگذاری و افزایش اشتغال ،تفاوت در
نرخهای مالیات عملکرد فعالیتهای صنعتی ،معدنی و
تولیدی با فعالیتهای بازرگانی ،خدماتی و واسطهگری
میتواند باشد.
پیشنهاد میگردد به منظور تشویق سرمایهگذاری در
بخش صنعت و معدن نرخ مالیات عملکرد فعالیتهای
تولیدی صنعتی و معدنی موضو ماده  115قانون
مالیاتهای مستقیم  11تا  15درصد کاهش یابد.
«اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام
یا سهامالشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایهپذیر
مشمول مالیات دیگری نخواهند بود».
از طرفی بر اساس تبصره ماده :131
اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در
صورتیکه درآمدی از خار از 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 خار از
کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده
در خار از کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات
آنان تعلق میگیرد هر کدام کمتر باشد از مالیات بر
درآمد آنها کسر خواهد شد.
به نظر میرسد منظور قانونگذار از درآمد کسب شده از
خار از کشور درآمدی است که ناشی از فعالیت
مستقیم و بدون واسطه اشخاص حقوقی انجام
میگیرد(بعنوان مثال انجام عملیات پیمانکاری) نه
درآمد ناشی از سود سرمایهگذاری در یك شرکت
خارجی .زیرا شرکتها بابت سود حاصل از سرمایهگذاری
در شرکتهای خارجی مالیاتی پرداخت نمیکنند که
مابهالتفاوت آن را با نرخ  %25در ایران پرداخت نمایند.
از طرفی بر اساس تبصره  3ماده  115درآمد حاصل از
سرمایهگذاری (بدون قید و شر ) از پرداخت مالیات
معاف میباشد.
لیکن ادارات امورمالیاتی بدون در نظر گرفتن مفاد
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ماده  117درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و
مؤسسات مقیم خار از ایران به شرح زیر تشخی
میگردد:
الف  -در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر
نو کار ساختمانی ،تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل
تهیه و نصب موارد مذکور ،و نیز حملونقل و عملیات
تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات ،نقشه برداری ،نقشه
کشی ،نظارت و محاسبات فنی ،دادن تعلیمات و کمکهای
فنی ،انتقال دانش فنیو سایر خدمات در تمام موارد به
مأخذ دوازده درصد ( )%12کل دریافتی ساالنه.
ب  -بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوم خود از ایران و
واگذاری فیلمهای سینمایی ،که به عنوان بها یا حق
نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنهامیشود ،به مأخذ
بیست درصد ( )%21تا چهل درصد ( )%31مجمو
وجوهی که ظرف یك سال مالیاتی عاید آنها میگردد،
میباشد .ضریب تعییندرآمد مشمول مالیات هریك از
موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور
اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین میشود.
پرداختکنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان
وجوه مذکور در بند (الف) این ماده مکلفند در هر پرداخت
مالیات متعلق را با توجه به مبالغیکه از اول سال تا آن
تاریخ پرداخت کردهاند کسر و ظرف مدت ده روز به اداره
امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند .در دیر این
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تبصره  3ماده  115از سود سهام ناشی از
سرمایهگذاریهای خارجی نیز مالیات اخذ مینمایند .لذا
پیشنهاد میگردد در متن ماده  131بعد از عبارت
«درآمدی از خار از کشور تحصیل نمود» ،عبارت
«باستثناء سود سهام یا سهمالشرکه دریافتی از
شرکتهای مقیم خار » آورده شود.
تبصره ذیل به عنوان تبصره  6به ماده  115اضافه
گردد:
صددرصد هزینههای انجام شده در بخش تحقیق و
توسعه از جمله احدار فضاهای تحقیقاتی ،ساخت
محصوالت جدید و یا تحصیل امکانات و تجهیزات
پژوهشی و تحقیقاتی به عنوان بخشی از مالیت عملکرد
شرکتهای تولیدی منظور میگردد.
جهت پرداختهایی که به اشخاص خارجی که مقیم
خار از ایران میباشند و از ایران درآمد دارند و
هیچگونه شعبه یا نمایندگی نیز در ایران ندارند و اقدام
به تنظیم قرارداد مینمایند در ماده  117م م م نحوه
کسر و پرداخت مالیات و ضرایب مربو به اینگونه
پرداختها بطور مشخ تعیین و در متن ماده 117
تدوین شود بطور نمونه بابت قراردادهای اخذ وام از
بانکهای خارجی در حال حاضر از جهت سود و کارمزد
پرداختی بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیات کشور
مالیات تکلیفی کسر و پرداخت می گردد و لذا از جهت
شفافیت و صراحت قانونی پیشنهاد میگردد موضو
مذکور در ماده  117تصریح و تعیین تکلیف شود

ردیف

11

11

شماره
ماده

دالیل و مشكالت

متن ماده

صورت دریافتکنندگان متضامنا مشمول پرداخت اصل
مالیات و متعلقات آن خواهند بود.
 در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیتهاییکه اشخاص حقوقی و مؤسسات مزبور به وسیله نمایندگی
از قبیل شعبه ،نماینده ،کارگزار وامثال آنها در ایران انجام
میدهند طبق مقررات ماده ( )116این قانون.
ماده  111شرکتهایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ
شخصیت حقوقی یك شرکت ،در هم اددام یا ترکیب
میشوند از لحاي مالیاتی مشمولمقررات زیر میباشند:
الف  -تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت
موجود تا سقف مجمو سرمایههای ثبت شده
شرکتهای اددام یا ترکیب شده از پرداخت دو درهزار
حق تمبر موضو ماده ( )33این قانون معاف است.
ب  -انتقال داراییهای شرکتهای اددام یا ترکیب شده
به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش
دفتری مشمول مالیات مقرر در اینقانون نخواهد بود.
 عملیات شرکتهای اددام یا ترکیب شده در شرکتجدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحالل
موضو بخش مالیات بر درآمد این قانوننخواهد بود.
د  -استهالك داراییهای منتقل شده به شرکت جدید یا
شرکت موجود باید براساس روال قبل از اددام یا ترکیب
ادامه یابد.
ها  -هرگاه در نتیجه اددام یا ترکیب ،درآمدی به هر
یك از سهامداران در شرکتهای اددام یا ترکیب شده
تعلق گیرد طبق مقررات مربو مشمول مالیاتخواهد بود.
و  -کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکتهای اددام یا
ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد
میباشد.
ز  -آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از
تاریخ تصویب این اصالحیه به پیشنهاد مشترك
وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنایعو معادن به
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده  111درآمد نقدی و دیر نقدی که شخ حقیقی یا حقوقی به
صورت بالعوض و یا از طریق معامالت محاباتی و یا به
عنوان جایزه یا هرعنوان دیگر از این قبیل تحصیل
مینماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 141
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در خصوص اددام یا ترکیب شرکتها که در بند (ز) آن
مقرر گردیده آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد
مشترك وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنایع
و معادن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید که در
مصوبه هیئت وزیران مقرر گردیده که اددام یا ترکیب
میبایست به تایید ذیصالح برسد که این مراجع
ذیصالح در و آییننامه اجرایی ماده  111قانون
مشخ نشده است.

بر اساس این ماده «درآمد نقدی و یا دیر نقدی که
شخ حقیقی یا حقوقی بصورت بالعوض و یا از
طریق معامالت محاسباتی یا بعنوان جایزه یا هر عنوان
دیگر از این قبیل تحصیل مینماید مشمول مالیات

ردیف

شماره

متن ماده

ماده

دالیل و مشكالت

این قانون خواهد بود.

12

15

ماده  141نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی
که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه میباشد
به شرح زیر است:
تا میزان  41111111ریال درآمد مشمول مالیات به نرخ
 15درصد
تا میزان  111111111ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه
نسبت به مازاد  41111111ریال به نرخ  21درصد
تا میزان  251111111ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه
نسبت به مازاد  111111111ریال به نرخ  25درصد
تا میزان  1111111111ریال درآمد مشمول مالیات
ساالنه نسبت به مازاد  251111111ریال به نرخ 41
درصد
نسبت به مازاد  1111111111ریال درآمد مشمول
مالیات ساالنه به نرخ  45درصد
ماده  142درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی
و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای
تعاونی و خصوصی که ازاول سال  1431به بعد از طرف
وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر
یا قرارداد استخرا و فروش منعقد میشود ،از تاریخ
شرو بهرهبرداری یا استخرا به میزان هشتاد درصد
( )%31و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه
یافته به میزان صددرصد ( )%111و به مدت ده سالاز
مالیات موضو ماده ( )115این قانون معاف هستند.
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اتفاقی به نرخ مقرر در ماده  141این قانون خواهد
بود».
نرخ مقرر در این ماده میبایست اصالح شود زیرا نرخ
مالیات اشخاص حقوقی بر طبق مقررات ماده ،115
 %25و نرخهای موضو ماده  141صرفا مربو به
اشخاص حقیقی است بنابراین اشخاص حقوقی
نمیتوانند نسبت به درآمدهایی که تحصیل میکنند با
دو نرخ مالیات پرداخت نمایند.
ماده  141قانون مالیاتهای مستقیم :معافیت مالیاتی
سال  1437با گذشت  3ماه از سال هنوز مشخ نشده
است .در رابطه با کمكهای دیرنقدی مازاد بر  2برابر
معافیت حقوم مشمول مالیات میباشد در صورتیکه با
توجه به تورم و افزایش قیمتها عمال کمکهای
دیرنقدی معاف از مالیات نمیباشد و معموال کارفرما
سعی میکند از سقف مذکور بیشتر هزینه نکند که به
ضرر کارگر میباشد .هزینههای حق سرویس و دذا که
بصورت نقدی به پرسنل پرداخت میشود معاف از
مالیات باشد چون کارفرما به جهت رفاه و جبران
هزینههای پرسنل پرداخت مینماید.

در ماده فوم«مقرر گردیده که درآمد مشمول مالیات
ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای
تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از
اول سال  1431به بعد از طرف وزارتخانههای ذیربط
برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخرا
فروش منعقد میشود از تاریخ شرو به بهرهبرداری یا
استخرا به میزان  %31و به مدت  3سال و در مناطق
کمتر توسعه یافته به میزان  %111و به مدت ده سال از
مالیات موضو ماده  115این قانون معاف هستند».
شرکتهای مشمول مقررات این ماده که فعالیت آنها
صرفا تولیدی است و میتوانند از مزایای این ماده
استفاده نمایند .کلیه هزینههایی که انجام میدهند
صرفا در راستای این فعالیتها میباشد و بدلیل اینکه
مالك معافیت ،درآمد مشمول مالیات ابزاری است .در

ردیف
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ماده
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متن ماده

ماده  142درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی
و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای
تعاونی و خصوصی که ازاول سال  1431به بعد از طرف
وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر
یا قرارداد استخرا و فروش منعقد میشود ،از تاریخ
شرو بهرهبرداری یا استخرا به میزان هشتاد درصد
( )%31و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه
یافته به میزان صددرصد ( )%111و به مدت ده سالاز
مالیات موضو ماده ( )115این قانون معاف هستند.
تبصره الف  :صددرصد درآمدحاصل از صادرات محصوالت تمام
ماده  131شده کاالی صنعتی و محصوالت بخش کشاورزی (
شامل محصوالت زراعی  7بادی  7دام و طیور  7شیالت 7
جنگل و مرتع ) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن پنجاه
درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کاالهائی که به
منظور دست یافتن به اهداف صادرات کاالهای دیر نفتی
به خار از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف
هستند.فهرست کاالهای مشمول این ماده در طول هر
برنامه به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی 7
بازرگانی  7کشاورزی و جهاد سازندگی و وزارتخانه صنعتی
به تصویب هیئت وزیران می رسد .
ب  :صددرصد درآمد حاصل از صادرات کاالهای مختلف
که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می شوند و
بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری برروی آن صادر
می شوند از شمول مالیات معاف است .
تبصره  :زیان حاصل از صدور کاالهای معاف از مالیات
در مورد کسانی که دیر از امور صادراتی فعالیت دیگری
هم دارند  7در محاسبه مالیات فعالیت های آنان منظور
نخواهد شد .
ماده  133جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و دیرمنقول و
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رسیدگی مالیاتی که توسط ادارات امور مالیاتی انجام
میشود بخشی از هزینههای شرکت مورد قبول واقع
نمیشود و این هزینههای برگشتی مشمول مالیات
میگردد لذا به جهت اینکه شرکتها بتوانند در طول
معافیت واقعا از معافیت کامل استفاده نمایند به جای
درآمد مشمول مالیات ابرازی قید شود درآمد ناشی از
فعالیتهای تولیدی و معدنی (همانند ماده )131
با توجه به حذف تخفیفات و ترجیحات مربو .به
فعالیت اشخاص حقوقی دولتی و ایجاد فعالیت در
شرایط برابر که از جمله اهداف قوانین برنامههای
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و برنامه
چشمانداز میباشد پیشنهاد میگردد در سطر دوم ماده
 142بجای عبارت بخشهای تعاونی و خصوصی عبارت
کلیه بخشها جایگزین شود .همچنین موضو اخیر در
صدر ماده  143نیز میبایستی جایگزین شود.
به دلیل رقابت زیاد در بازارهای بینالمللی فروش کمتر
از قیومت تمام شده (حسابداری) بمنظور حضور فعال در
اینگونه بازارها توسط واحدهای تولیدی متصور میباشد
از طرفی بخشی از قیمت تمام شده حسابداری
هزینههای ثابت است که در صورت عدم صدور کاال
واحدهای تولیدی هزینههای ثابت را متحمل میگردند.
همچنین صدور کاال موجب ایجاد اشتغال میگردد که
سازمان امور مالیاتی از محل اشتغال ایجاد شده درآمد
کسب مینماید بنابراین پیشنهاد میگردد تبصره ذیل
ماده  131حذف گردد.

در بخشی از ماده فوم مقرر شده است که فعالیتهای
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جوایز علمی و بورسهای تحصیلی و همچنین درآمدی
که بابت حق اخترا یا حق اکتشاف عاید مخترعین و
مکتشفین میگردد به طور کلی و نیز درآمد ناشی از
فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه
تحقیق از وزارتخانههای ذیصالح میباشند به مدت ده
سال از تاریخ اجرای این اصالحیه طبق ضوابط مقرر در
آییننامهای که به پیشنهاد وزارتخانههای فرهنگ و
آموزش عالی ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و امور
اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
از پرداخت مالیات معاف میباشند.

پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق
از وزارتخانههای ذیصالح میباشند به مدت ده سال از
تاریخ اجرای این اصالحیه طبق ضوابط مقرر در
آییننامهای که به پیشنهاد وزارتخانههای فرهنگ و
آموزش عالی ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و امور
اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد
رسید از پرداخت مالیات معاف میباشند.
اصالحیه موضو ماده مذکور مربو به اصالح قانون
مالیاتهای مستقیم مصوب  1471/2/7میباشد و این
معافیت در تاریخ  1431/2/7به اتمام رسید ،لذا
میبایست این بخش از ماده  133حذف گردد.
عبارت «در حدود متعارف» باعث میگردد که
برداشتهای متفاوتی از سوی ادارات امور مالیاتی در
خصوص هزینهها صورت گیرد.
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ماده  137هزینههای قابل قبول برای تشخی درآمد مشمول
مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر
میگردد عبارتست از هزینههایی که در حدود متعارف
متکی به مدارك بوده و منحصرا مربو به تحصیل درآمد
موسسه در دوره مالی مربو 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
پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران
صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
ماده  133بند « :13سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات
مؤسسه به بانكها ،صندوم تعاون و همچنین مؤسسات
اعتباری دیر بانکی مجاز پرداخت شده یاتخصی یافته
باشد».
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ماده  131بند  :3هزینههای تاسیس از قبیل ثبت موسسه ،حق
مشاوره و نظایر آن و هزینههای زاید بر درآمد «دوره قبل
از بهرهبرداری و دوره بهرهبرداری آزمایشی» جز در
مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده ( )151این قانون
تصریح خواهد شد حداکثر تا مدت  11سال از تاریخ
بهرهبرداری بطور مساوی قابل استهالك است.

12

52

از جهت قابل قبول بودن هزینه سود و کارمز پرداختی
به بانکهای خارجی در حال حاضر بر اساس بخشنامه
سازمان امور مالیاتی کشور تعیین نرخ به واحدهای
مالیاتی ابالغ شده است ،پیشنهاد مینماید موضو اخیر
به بند  13ماده  133م م م اضافه شود تا موضو در
متن قانون تصریح شده باشد.
در بند  3ماده  131مقرر گردیده که که هزینههای
تاسیس از قبیل ثبت موسسه ،حق مشاوره و نظایر آن و
هزینههای زاید بر درآمد «دوره قبل از بهرهبرداری و
دوره بهرهبرداری آزمایشی» جز در مواردی که ضمن
جدول مقرر در ماده ( )151این قانون تصریح خواهد
شد حداکثر تا مدت  11سال از تاریخ بهرهبرداری بطور
مساوی قابل استهالك است.
مقررات این بند با استانداردهای حسابداری در این
خصوص مغایرت دارد زیرا بر طبق استاندارد حسابداری
هزینههای قبل از بهرهبرداری میبایست حتیالمکان
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ماده  156اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر
درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی
تسلیم شده است حداکثر ظرف یکسال از تاریخ انقضای
مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه ،رسیدگی نماید .در
صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخی درآمد
صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یك سال
فومالذکر برگ تشخی درآمد مذکور را به مودی ابالغ
نکند اظهارنامه مودی قطعی تلقی میشود.
هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از
رسیدگی و صدور و ابالغ برگ تشخی اعم از این که
به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شودمؤدی درآمد
یا فعالیتهای انتفاعی کتمان شدهای داشته و مالیات
متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد
آن فعالیتها با رعایت ماده 157این قانون قابل مطالبه
خواهد بود .در این حالت و همچنین در مواردی که
اظهارنامه مؤدی به علت عدم رسیدگی ،قطعی تلقی
میگردد اداره امور مالیاتی بایستی یك نسخه از برگ
تشخی صادره به انضمام گزارش توجیهی مربو را
ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی بهدادستانی
دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.
ماده  131سازمان امور مالیاتی کشور میتواند به منظور نظارت بر
اجرای قوانین و مقررات مالیاتی هیأتهایی مرکب از سه
نفر را جهت بازدید و کنترل دفاتر قانونی مؤدیان مالیاتی
طبق آییننامهای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی
کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود
اعزام نماید .در صورتی که مؤدی ازارائه دفاتر خودداری
نماید با موافقت هیأت مذکور در بند  4ماده  17این
قانون درآمد مشمول مالیات سال مربو از طریق
علیالراس تشخی خواهد شد..
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به داراییهای در جریان ساخت سرشکن شود وآن
قسمت از هزینهها که امکان تسهیم وجود ندارد در
سال انجام هزینه میبایست به حساب سود و زیان
منظور شود که این امر مورد قبول حوزههای مالیاتی
نیست لذا میبایست مقررات بند  3ماده  131با
استانداردهای حسابداری هماهنگ شود.
بر اساس این ماده اداره امور مالیاتی مکلف است
اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر
منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف
یکسال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم
اظهارنامه ،رسیدگی و برگ تشخی صادر نمایند این
در حالیست که بر اساس مفاد ذیل همین ماده ،اگر پس
از صدور برگ تشخی یا حتی قطعیت مالیات
مشخ گردد که مودی درآمد کتمان شدهای داشته
باشد (ظرف پنج سال) مالیات آن قسمت از درآمد
کتمان شده نیز اخذ میگردد.
همانطور که مالحظه میفرمایید پروندههای مالیاتی
شرکت تا شش سال پس از سال عملکرد (یکسال
مهلت تا زمان صدور برگ تشخی و پنج سال مطابق
ماده  157برای درآمد کتمان شده) همچنان متوح
میباشد با توجه به اینکه کلیه اسناد و مدارك مودی در
اختیار ادارات مالیاتی قرار میگیرد این چنین برخوردی
باعث تطویل پروندههای مالیاتی ،برخوردهای سلیقهای،
و دلسردی مودیان مالیاتی انجام سرمایهگذاری میشود.
پیشنهاد میگردد پاراگراف دوم ماده  156حذف گردد.
 بررسی ضرایب مالیاتی در زمانی که دفاتر مودی
علیالراس میشود.
 چگونگی تشکیل هیئتهای بدوی و تجدیدنظر پس
از رد دفاتر و الزام حضور نمایندگان سهگانه که پس
از تصمیمگیری امضا نمایند چرا که بدون حضور در
جلسه صورتجلسه را صرفا امضا میکنند.
 دادن فرصت دفا به مودی بعد از تصمیم هیئتهای
بدوی و تجدیدنظر
 قبول تعهد از شرکت یا محضری از مودی تا زمانیکه
پرونده به قطعیت کامل نرسیده است.

ردیف
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شماره

متن ماده

ماده
ماده  131اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضو
بندهای (الف) و (ب)ماده ( )15این قانون چنانچه طی سه
سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و
مدارك آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال
را در سال تسلیم اظهارنامه بون مراجعه به هیأتهای حل
اختالف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد
اصل مالیات سه سال مذکور عالوه بر استفادهاز مزایای
مقرر در ماده  111این قانون به عنوان جایزه خوش
حسابی از محل وصولیهای جاری پرداخت یا در حساب
خواهدشد.
منظور
آنان
بعد
سنوات
جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

ماده  111علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی
قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات
عملکرد موجب تعلق جایزهایمعادل یك درصد ()%1
مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود
که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد و
پرداخت مالیات پس از موعد موجب تعلق جریمهای
معادل  2/5درصد مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.
مبدا احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم
اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندر در
اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به
مابهاالختالف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از
تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصوال مکلف به
تسلیم اظهارنامه نیستند ،تاریخ انقضای مهلت تسلیم
اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد
میباشد.
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دالیل و مشكالت
بر اساس این ماده اگر مودیان طی سه سال متوالی
مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه و بدون
مراجعه به هیئتهای حل اختالف مالیاتی پرداخت
نمایند معادل پنج درصد مالیات سه سال بعنوان جایزه
خوش حسابی دریافت میدارند این در حالیست که
ادارات مالیاتی بر اساس مفاد ماده  156یکسال پس از
مهلت تسلیم اظهارنامه میتوانند برگ تشخی مالیاتی
صادر نماید با توجه به اینکه تا برگ تشخی مالیاتی
صادر نگردید امکان تسویه آن وجود ندارد لذا صدور
برگ تشخی در سال بعد از مهلت تسلیم اظهار نامه
به منزله عدم امکان استفاده مودیان از این مشوم
میباشد .همانطور که مالحظه میشود مواد  131و
 156مغایر هم می باشند .لذا پیشنهاد میگردد عبارت
«در سال تسلیم اظهارنامه» حذف گردد.
بر اساس این ماده پرداخت مالیات پس از موعد مقرر
موجب تعلق جریمهای معادل  2/5درصد در ماده
میشود از طرفی بر اساس تبصره یك همین ماده
مودیان مالیاتی اگر برگ تشخی را قبول نمایند یا
ترتیب پرداخت مالیات را بر اساس برگ تشخی
بدهند از  %31جریمه متعلقه معاف میباشند و همچنین
در صورتیکه اینگونه مودیان یك ماه پس از ابالغ برگ
قطعی مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات یا ترتیب
پرداخت مالیات اقدام نمایند از  %41جریمه متعلقه
معاف میباشند.
الزم به ذکر است اگر مودی برگ تشخی را قبول
نماید دارایی برگ قطعی صادر مینماید ولی اگر به آن
معترض باشد پرونده در هیئت حل اختالف مالیاتی
مطرح و پس از صدور رای هیئت حل اختالف مالیاتی،
ادارات امور مالیاتی بر اساس رای مذکور برگ قطعی
صادر مینمایند که مودی مکف به پرداخت بر اساس
برگ قطعی می باشد همانطور که مالحظه میفرمایید
صدور برگ قطعی در دو مرحله امکانپذیر میباشد و
در تبصره یك ماده  111تعلق معافیت  %41جرایم پس
از صدور برگ قطعی را مطرح نمود این در حالیست که
ادارت امور مالیاتی هیچگونه بخشودگی به مودیانی که
برگ قطعی آنها مطابق با رای هیئت حل اختالف صادر
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میگردد ،اعطا نمینمایند که خالف ن صریح تبصره
 1ماده  111میباشد .لذا به جهت رفع تفاسیر متفاوت
پیشنهاد میگرددقسمت آخر تبصره  1ماده بشرح ذیل
اصالح گردد:
پروندههای مالیاتی که در هر مرحله به جز موارد مذکور
در ماده  243و  241قطعی میگردند مشمول
بخشودگی جرایم مقرر در این قانون به میزان 31
درصد خواهد بود.
از طرفی بر اساس تبصره ماده  232به مالیات اضافی
دریافت شده از مودی ماهیانه  %1/5جریمه تعلق
میگیرد که جریمه پرداختی به مودی بابت اضافه
پرداختی با جریمه دریافتی از مودی بابت دیرکرد
پرداخت ( 2/5درصد درماه) متناسب نمیباشد.
با توجه به اینکه ماموران مالیاتی هنگام رسیدگیها به
پروندههای مالیاتی مودیان با موارد مشابه ،ادلب
برخوردی متفاوت دارند (بعلت عدم شفافیت در قوانین
مالیاتی) ،ادلب برگ تشخی مالیاتی صادره ،مورد
اعتراض مودیان قرار میگیرد لذا پیشنهاد میگردد
ضمن برابری جرایم دریافتی از مودی (موضو ماده
 )111و جرایم پرداختی به مودی (موضو ماده ،)232
نرخ آن نیز برابر با نرخ بهره تسهیالت بانکی دولتی
باشد.
بر اساس تبصره ماده « 112عدم تسلیم اظهارنامه
جهت اشخاص حقوقی موجب تعلق جریمهای معادل
 %31مالیات متعلق میگردد و مشمول بخشودگی
نمیشود.
در مورد مودیانی که اظهارنامه خود را تسلیم مینمایند
حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای
کتمان شده یا هزینههای دیر واقعی که دیر قابل قبول
نیز باشد جاری خواهد بود».
همانطور که مالحظه میگردد در این تبصره به
هزینههای دیر واقعی اشاره گردید که یك عبارت کلی
است و مبنای مشخصی جهت واقعی بودن یا دیر
واقعی بودن هزینهها مشخ نگردیده است.

ماده  112در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب
مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به
تسلیم اظهارنامه میباشد چنانچه از تسلیم آن در مواعد
مقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمهای
معادل ده درصد ( )%11مالیات متعلق خواهد بود.
تبصره  -عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و
مشموالن بندهای (الف) و (ب) ماده ( )15این قانون
موجب تعلق جریمهای معادل چهلدرصد( )%31مالیات
متعلق میگردد و مشمول بخشودگی نمیشود.
در مورد مؤدیانی که اظهارنامه خود را تسلیم مینمایند
حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای
کتمان شده یا هزینههای دیرواقعی کهدیرقابل قبول نیز
باشد جاری خواهد بود.
آییننامه ماده  : 53بخشنامهها ،دستورالعملها و رویههای اجرایی بر اساس ماده  53آییننامه اجرای مذکور «بخشنامهها،
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ماده
اجرایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای قانون دستورالعملها و رویههای اجرایی که توسط سازمان
ماده  211مقرر میشود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان و مودیان امور مالیاتی کشور جهت اجرای قانون مقرر میشود
برای کلیه واحدهای تابعه سازمان و مودیان مالیاتی
مالیاتی الزماالتبا است
الزماالتبا است».
تجربه نشان میدهد متاسفانه بخشنامههای صادره از
سوی سازمان امور مالیاتی کشور بیش از آنکه به فکر
تفسیر واقعی قوانین و مقررات باشد ،فقط جنبه اخذ
مالیات بیشتر را مد نظر قرار می دهند که باعث
مشکالت عدیدهای جهت مودیان بخصوص بخش
صنعت و معدن گردیده است پیشنهاد میگردد صدور
بخشنامهها از سوی کمیتهای متشکل از نمایندگان
وزارت صنایع و معادن ،وزارت نفت ،وزارت نیرو ،وزارت
دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و معاونت پارلمانی
و امور حقوقی ریاست جمهوری ورت پذیرد.
بر اساس تبصره ماده  232به مالیات اضافی دریافت
ماده  232ماده  - 232اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد
شده از مؤدی ماهیانه  %1/5جریمه تعلق میگیرد که
که به علت اشتباه در محاسبه ،مالیات اضافی دریافت
شده است و همچنین در مواردی کهمالیاتی طبق مقررات جریمه پرداختی به مؤدی بابت اضافه پرداختی با جریمه
دریافتی از مؤدی بابت دیرکرد پرداخت ( 2/5درصد در
این قانون قابل استرداد میباشد ،وجه قابل استرداد را از
ماه) متناسب نمیباشد.
محل وصولی جاری ظرف یك ماه به مؤدی پرداخت
با توجه به اینکه ماموران مالیاتی هنگام رسیدگیها به
کند.
پروندههای مالیاتی مؤدیان با موارد مشابه ،ادالب
تبصره  -مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات
موضو این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ برخوردی متفاوت دارند (بعلت عدم شفافیت در قوانین
مالیاتی) ،ادالب برگ تشخی مالیاتی صادره ،مورد
یك و نیم درصد ( )%175در ماه از تاریخدریافت تا زمان
اعتراض مؤدیان قرار میگیرد لذا پیشنهاد میگردد نرخ
استرداد میباشد و از محل وصولیهای جاری به مؤدی
جرایم دریافتی از مؤدی (موضو ماده  )111و جرایم
پرداخت خواهد شد .حکم این تبصره نسبت به
پرداختی به مؤدی (موضو ماده  ،)232یکسان باشد.
مالیاتهای تکلیفی و علیالحسابهای پرداختی در
صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که
ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از
تاریخ انقضاءمدت مزبور جاری خواهد بود.
ماده  255بند  :1تهیه آیین نامهها و بخشنامههای مربو به اجرای در بند  1مقرر گردیده تهیه آییننامهها و بخشنامههای
این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و مربو به اجرای قانون در مواردیکه از طرف وزارت
دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتیکشور ارجا امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور
میگردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن مالیاتی کشور ارجا میگردد و یا در مواردیکه
را ضروری میداند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور شورایعالی مالیاتی تهیه آن را ضرری میداند پس از
تهیه به رئیس کل سامان مالیاتی کشور پیشنهاد کند.
مالیاتی کشور پیشنهاد کند.
در این بند شورایعالی مالیاتی صرفا پیشنهاد کننده است
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ماده
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متن ماده
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ماده  253هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد
مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجا
وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کلسازمان امور
مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیات
عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و
رؤسای شعب و در دیاب رئیسشعبه یك نفر از اعضای
آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و
موضو مورد اختالف را بررسی کرده و نسبت به آن
اتخاذ نظر و اقدام بهصدور رای مینماید در این صورت
رای هیات عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی
است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیاتهای
حلاختالف مالیاتی در موارد مشابه الزماالتبا است.

22

ماده  272سازمان حسابرسی جمهوری اسالمی ایران و حسابداران
رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران
رسمی که عهدهدار انجامدادن وظایف حسابرسی و
بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت
درخواست اشخاص مذکور مکلفند گزارش حسابرسی
مالیاتی طبقنمونهای که از طرف سازمان امور مالیاتی
تهیه میشود ،تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور
در اختیار مؤدی قرار دهند.
مالیاتی مربو
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و لزوما در خیلی از موارد منجر به صدور بخشنامه
نمیگردد که در طول اجرای این قانون نظرات اداره
کل فنی مالیاتی که در قانون جهت اظهار نظر
پیشبینی نشده است مالك عمل قرار گرفته است و
منجر به صدور بخشنامه گردیده که در این راستا
مشکالت عدیدهای برای مودیان مالیاتی بوجود آمده
است لذا در بند  1ماده  255میبایست بازنگری اساسی
صورت پذیرد.
در ماده مذکور مقرر گردیده هرگاه در شعب شورایعالی
مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ
شده باشد حسب ارجا وزیر امور اقتصاد و دارایی یا
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس
شورایعالی مالیات هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
با حضور رئیس شورا و روسای شعب موضو مورد
اختالف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و
اقدام به صدور رای مینماید در این صورت رای هیات
عمومی با دو سوم آراء تمام اعضاء قطعی است و برای
شعب شورایعالی مالیاتی و هیاتهای حل اختالف
مالیاتی در موارد مشابه الزماالتبا است.
با مالحظه این ماده مشخ میگردد که آراء هیئت
عمومی شورا برای مراجع دیگر مالیاتی الزم االتبا
نمیباشد و این خود منجر به رویههای مختلف در موارد
واحد در ادارات سازمان امور مالیاتی گردیده است و بر
طبق ماده  53آییننامه ماده  211این امر به رئیس کل
سازمان محول شده است که در یك مسئله واحد،
بخشنامههای متعدد و متضاد یکدیگر صادر شده است
لذا میبایست آراء هیات عمومی شورایعالی مالیاتی
جایگزین ماده  53آییننامه ماده  211گردد.
بر اساس این ماده «سازمان حسابرسی جمهوری
اسالمی ایران ،حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی
عضو جامعه حسابداران رسمی که عهدهدار انجام دادن
وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی
اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور،
مکلفند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونهای که از
طرف سازمان امور مالیاتی تهیه میشود ،تنظیم کنند و
جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربو در اختیار
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شماره
ماده

متن ماده

دالیل و مشكالت

گزارشاخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد:
الف  -اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارك
حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد این قانون و
مقررات مربو با رعایت اصول و ضوابط واستانداردهای
حسابداری.
ب  -تعیین درآمد مشمول مالیات براساس مفاد این قانون
مربو .
مقررات
و
 اظهارنظر نسبت به مالیاتهای تکلیفی که مؤدی بهموجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان
امور مالیاتی بوده است.
د  -سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی
مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد.
تبصره -1اداره امورمالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را
بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخی
مالیات صادر میکند .قبول گزارش حسابرسی مالیاتی

مودی قرار دهند».
«اداره امور مالیاتی گزارش حسابرس مالیاتی را بدون
رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخی مالیات
صادر میکند .قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول
به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به
صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط
همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده
باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با
اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ
انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه ،تسلیم اداره امور
مالیاتی مربو نموده باشد».
همانطور که مالحظه میگردد بر اساس تبصره  1ماده
 272اداره امور مالیاتی میبایست عین گزارش را در
صورتیکه به موقع توسط مودی تسلیم گردد ،قبول
نماید لیکن سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامههایی
صریح قانون مالیاتهای مستقیم،
بر خالف ن
رسیدگی مجدد توسط ادارات امور مالیاتی نسبت به
گزارش حسابرسی مالیاتی و ارجا موارد مغایرت به
هیئت سه نفره و یا استعالم مدارك از مودی را مجاز
دانسته است.

 -2قانون مالیات بر ارزش افزوده
اصالح ماده قانونی و یا حذف از قانون مالیات بر ارزش افزوده که در اولویت قرار دارد
اشكال موجود در این ماده

ماده متن قانون
 1فصل اول ا کلیات و تعاریف  .1قبل از تصویب قانون تجمیع عوارض،
ماده1ا عرضه کاالها و ارائه خدمات در ایران و
حقوم گمرکی وارادات  1درصد بود
همچنین واردات و صادرات آنها مشمول
که بعد از تصویب قانون تجمیع
مقررات این قانون میباشد.
عوارض  4درصد به آن اضافه و
حقوم گمرکی به  3درصد رسید و
58

اصالح پیشنهادی
 .1حذف عبارت واردات و صادرات
در اصالحیه جدید
زیرا در ماده  14نیز صادرات از
مالیات بر ارزش افزوده معاف می
باشد.

ماده متن قانون

2

4

3

5

ماده3ا عرضه کاال در این قانون ،انتقال کاال از
طریق هر نو معامله است.
تبصره ا کاالهای موضو این قانون که توسط
مؤدی خریداری ،تحصیل یا تولید میشود در
صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی
در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی
برداشته شود ،عرضه کاال به خود محسوب و
مشمول مالیات خواهدشد.
ماده 6ا واردات در این قانون ،ورود کاال یا
خدمت از خار از کشور یا از مناطق آزاد
تجاری ا صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به
قلمرو گمرکی کشور میباشد.
ماده 3ا اشخاصی که به عرضه کاال و ارائه
خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت
مینمایند ،به عنوان مؤدی شناخته شده و
مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده11ا هرسال شمسی به چهار دوره مالیاتی
سه ماهه ،تقسیم میشود .در صورتی که شرو
یا خاتمه فعالیت مؤدی در خالل یك دوره
مالیاتی باشد ،زمان فعالیت مؤدی طی دوره
مربو یك دوره مالیاتی تلقی میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با
پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره
مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یك
ماهه تعیین نماید.

اشكال موجود در این ماده
طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده
که  4درصد این قانون برای واردات
تصویب گردید قاعدتا باید  4درصد
تجمیع عوارض که قبال به حقوم
گمرکی اضافه شده بود و می بایست
حذف می شد ،که این کار صورت
نگرفته است .بنابر این پیشنهاد حذف
مالیات از واردات می باشد .
 .2در موردصادرات دیر نفتی حذف
گردد
این ماده مبهم است زیرا مواد اولیه
خریداری شده مشمول مالیات بوده و
محصول به دست آمده اگر برای مصرف
در خود شرکت باشد در صورتیکه نقل و
انتقال از طریق صدور فاکتور نباشد
مشمول اخذ مالیات گردد و برعکس

اصالح پیشنهادی
 .2اصالح به این صورت :ماده1ا
عرضه کاالها و ارائه خدمات در
ایران و همچنین واردات و
صادرات آنها مشمول مقررات
این قانون میباشد .به دیر از
صادرات دیر نفتی

پیشنهاد می شود این ماده گویا تر
شود و مالیات بر ارزش افزوده
قبوض آب – تلفن -برم دیر
صنعتی که در واحدها مصرف
میشود تکلیف روشن گردد آیا قابل
تهاتر است یا در هزینه منظور
گردد؟

با توجه به توضیحات ماده  1چنانچه حذف این ماده
مالیات بر ارزش افزوده واردات حذف شود
این ماده زاید است.
قانون کسی را که ثبت نام کرده است به اجراء قانون نوشته شده
عنوان مؤدی میشناسد نه عرضهکنندگان
کاال
 .1با توجه به اینکه سال مالی بیش از
 ٪15شرکتها  12/21میباشد (و با
توجه به بستن حسابهای سال مالی
قبل) حجم کاری واحد مالی در سه
ماهه اول بسیار باال میباشد لذا در
تهیه و تنظیم گزارشات ارزش افزوده
شرکتها دچار مشکل میباشند.
 .2با توجه به اینکه اکثر معامالت بین
بنگاه های اقتصادی بصورت تعهدی
بوده لذا طبق دوره در نظر گرفته شده
در این قانون ،مودی می بایستی
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 .1پیشنهاد میگردد هر سال به 4
دوره  3ماهه تقسیم گردد تا
اولین دوره  13/41گردد تا واحد
مالی بتواند پس تنظیم اظهارنامه
و صورتهای مالی نسبت به
تنظیم گزارشات ارزش افزوده
اقدام نماید.
ضمنا پیشنهاد میگردد دوره مهلت
 15روزه به  41روز افزایش یابد.
 .2دوره مالیاتی را به دو دوره
شش ماهه افزایش داده.

ماده متن قانون

6

7

اصالح پیشنهادی

اشكال موجود در این ماده
ارزش افزوده که از خریدار دریافت  .4دوره مالیاتی سه ماهه عنوان
ننموده است پرداخت نماید و با توجه
شود و اختیار وزیر برداشته
به مشکالت نقدینگی بنگاه اقتصادی
شود.
(تولیدی) این امر باعث تشدید کمبود
نقدینگی شده.
 .4چرا به وزیر این اختیارداده شده است؟
و آیا این که در قانون به وزیر اختیار
داده شود صحیح است؟
 .1مفهوم تعلق مالیات باید اصالح و  .1حذف تاریخ معامله
تاریخ تحویل کاال به خریدار حاکم  .2مبنای دریافت مالیات طبق
شود زیرا ممکن تاریخ تحقق معامله
صورتحساب صورت گیرد.
با زمان تحویل فاصله طوالنی وجود
داشته باشد.
 .2نظر به اینکه قطعیت تحقق معامله با
صدور صورتحساب صورت گرفته لذا
در نظر گرفتن مالیات نسبت به تاریخ
صورت حساب بهتر بوده چرا که
تحویل کاال و تحقق معامله در دفاتر
قانونی قابل رد گیری نیست

ماده11ا تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:
الف ا در مورد عرضه کاال:
1ا تاریخ صورتحساب ،تاریخ تحویل کاال یا
تاریخ تحقق معامله کاال ،هرکدام که مقدم
مورد؛
حسب
باشد،
2ا در موارد مذکور در تبصره ماده ( )3این
قانون ،تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ
شرو استفاده ،هرکدام که مقدم باشد یا تاریخ
مورد؛
حسب
برداشت،
4ا در مورد معامالت موضو ماده ( )1این
معاوضه.
تاریخ
قانون،
ب ا در مورد ارائه خدمات:
1ا تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت،
هرکدام که مقدم باشد حسب مورد؛
2ا در مورد معامالت موضو ماده ( )1این
معاوضه.
تاریخ
قانون،
ا در مورد صادرات و واردات:
در مورد صادرات ،هنگام صدور (از حیث
استرداد) و در مورد واردات تاریخ ترخی کاال
از گمرك و درخصوص خدمت ،تاریخ پرداخت
ازاء.
مابه
تبصره ا در صورت استفاده از ماشینهای
صندوم ،تاریخ تعلق مالیات ،تاریخ ثبت معامله
در ماشین میباشد.
ا
دوم
فصل
معافیتها  .1برای خدمات بیمه ای به خصوص  .1در این ماده انوا خدمات بیمه
ماده12ا عرضه کاالها و ارائه خدمات زیر و
های اجتماعی و درمانی و بیمه
بیمه های درمانی و بیمه شخ ثالث
همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت
شخ ثالث اضافه گردد.
به منظور تشویق بیمه گزاران به
میباشد:
معاف
مالیات
موضو بیمه چاره اندیشی شود.
 .2پیشنهاد :1قانونگذار میبایستی
مبنای درستی جهت معافیتهای
1ا محصوالت کشاورزی فرآوری نشده؛  .2محصوالت فرآوری نشده دقیقا شامل
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ماده متن قانون
2ا دام و طیور زنده ،آبزیان ،زنبورعسل و
نودان؛
4ا انوا کود ،سم ،بذر و نهال؛
3ا آرد خبازی ،نان ،گوشت ،قند ،شکر ،برنج،
حبوبات و سویا ،شیر ،پنیر ،رودن نباتی و
شیرخشك مخصوص تغذیه کودکان؛
 5ا کتاب ،مطبوعات ،دفاتر تحریر و انوا کادذ
مطبوعات؛
و
تحریر
چاپ،
 6ا کااالهای اهادایی به صاورت بالعاوض
به وزارتاخانهها ،مؤساسات دولتای و نهادهای
عمومی دیردولتی با تأییاد هیاأت وزیران و
حاوزههای علمیه با تأیاید حوزه گیرنده هدایا؛
7ا کاالهایی که همراه مسافر و برای استفاده
شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات
صادرات و واردات ،وارد کشور میشود .مازاد بر
آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات
خواهدبود؛
منقول؛
دیر
اموال
ا
3
1ا انوا دارو ،لوازم مصرفی درمانی ،خدمات
درمانی (انسانی ،حیوانی و گیاهی) و خدمات
حمایتی؛
و
توانبخشی
11ا خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوم،
مستقیم؛
مالیاتهای
قانون
موضو
11ا خدمات بانکی و اعتباری بانکها ،مؤسسات
و تعاونیهای اعتباری و صندومهای
قرضالحسنه مجاز و صندوم تعاون؛
12ا خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری
درون و برونشهری جادهای ،ریلی ،هوایی و
دریایی؛
دستباف؛
فرش
14ا
13ا انوا خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق
آئیننامهای که با پیشنهاد مشترك
وزارتخانههای علوم تحقیقات و فناوری ،امور
اقتصادی و دارایی ،بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،آموزش و پرورش و کار و امور
اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب
این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد؛

اشكال موجود در این ماده
چیست؟
 .4پیشنهاد :1در بند  3ماده 12اقالمی
مانند قند و شکر و شیر وپنیر معاف
بوده در حالی که موادمانند چای و
ماست معاف نمی باشد اگر علت
معاف بودن شیر ،پنیر ،قندو شکر
کثرت استفاده در سبد دذایی خانوار
می باشد به مراتب چای و ماست و
ماکارونی سایر مواد دذایی نیز در این
گروه می باشد می بایستی معاف گردد
لذا مبنای معافیتها در نظر گرفته شده
نمی باشد همچنین
مشخ
درخصوص معاف بودن فرش
دستبافت در بند  14از بین صنایع
دستی خود دارای ابهام می باشد اوال
اگر علت معافیت حمایت از صنایع
دستی بوده می بایستی سایر صنایع
دستی نیز مشمول معافیت قرار گیرد
ثانیا با توجه به ارزش باال فرش
دستبافت این کاال کاالی لوکس بوده
که مشمول مالیات می باشد و منظور
قانونگذار حمایت از صادرات این کاال
بوده با توجه به معاف بودن صادرات
کاال در خصوص بند  11معافیت سود
سپرده بانکی و موسسات مجاز از
انجا که موسسات و تعاونی اعتباری
حسب مجوز بانك مرکزی فعالیت
نموده در زمان رسیدگی سوده سپرده
های موسسات که دارای مجوز بوده و
شعب زیاده در کشور داشته قبول
نکرده
پیشنهاد  :2در شرکتهای تولید کننده آرد
به دلیل اینکه فقط آرد خبازی در معافیت
آمده است باعث دور زدن مالیات ارزش
افزوده میشود و تمام محصوالت با نام ارد
خبازی رد میشود .پس بهتر است تمام
محصوالت آدر گندم مشمول معافیت قرار
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داشته باشد بطور مثال اگر شیر و
پنیر که در گروه لبنیات معاف
گردیده سایر کاال هادر این
گروه نیز معاف گردد .
پیشنهاد  :2فصل دوم ا معافیتها
ماده12ا عرضه کاالها و ارائه
خدمات زیر و همچنین واردات آنها
حسب مورد از پرداخت مالیات
معاف میباشد:
1ا محصوالت کشاورزی فرآوری
نشده؛
2ا دام و طیور زنده ،آبزیان،
زنبورعسل و نودان؛
4ا انوا کود ،سم ،بذر و نهال؛
3ا تمام انوا ارد گندم ،نان،
گوشت ،قند ،شکر ،برنج ،حبوبات و
سویا ،شیر ،پنیر ،رودن نباتی و
شیرخشك مخصوص تغذیه
:1قانونگذار
کودکان؛پیشنهاد
میبایستی مبنای درستی جهت
معافیتهای داشته باشد بطور مثال
اگر شیر و پنیر که در گروه لبنیات
معاف گردیده سایر کاال هادر این
گروه نیز معاف گردد .

ماده متن قانون
15ا خوراك دام و طیور؛
16ا رادار و تجهیزات کمك ناوبری هوانوردی
ویژه فرودگاهها براساس فهرستی که به
پیشنهاد مشترك وزارت راه و ترابری و وزارت
امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت
شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب
هیأت وزیران میرسد؛
17ا اقالم با مصارف صرفا دفاعی (نظامی و
انتظامی) و امنیتی براساس فهرستی که به
پیشنهاد مشترك وزارت دفا و پشتیبانی
نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی
تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از
تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهدبود.

3

ماده14ا صادرات کاال و خدمت به خار از
کشور از طریق مبادی خروجی رسمی ،مشمول
مالیات موضو این قانون نمیباشد و مالیاتهای
پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی
صادره توسط گمرك (درمورد کاال) و اسناد و
مدارك مثبته ،مسترد میگردد.
تبصره ا مالیاتهای پرداختی بابت کاالهای
همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از
تاریخ خرید آنها تا تاریخ خرو از کشور بیش از
دو ماه نگذشته باشد ،از محل وصولیهای
جاری درآمد مربو هنگام خرو از کشور در
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اشكال موجود در این ماده
گیرد.
به موجب بند ( )13ماده ()12
.3
قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات
پژوهشی و آموزشی از مالیات مذکور
معاف شده است لکن آییننامه مصوب
موضو بند یاد شده ارائه خدمات مذکور
توسط مدارس ،مراکز فنی و حرفهای،
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مراکز و
موسسات آموزشی و پژوهشی دارای
مجوز از مراجع ذیصالح قانونی و
انجمنهای علمی دارای مجوز فعالیت از
وزارتخانههای علوم -تحقیقات و فناوری
و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی را
مشمول معافیت شناخته است ،در حالیکه
بسیاری از انجمنها و مجامع و تشکلهای
حرفهای به موجب اساسنامه تاسیس که
مصوب مراجع ذیصالح میباشند دارای
صالحیت اقدام به امور آموزشی پژوهشی
میباشند و در این خصوص فعالیت میکنند
و به همین جهت به موجب تبصره ()1
ماده ( )141قانون مالیاتهای مستقیم
درآمد حاصل از طریق برگزاری دورههای
آموزشی ،سمینار ،نشر کتاب و نشریههای
دورهای موسسات موضو ماده مذکور
(بند الف تا ل) از مالیات بر درآمد معاف
شده است.
امکان پسگرفتن وجه از دارایی امکان ارائه روشی در قانون که استرداد در
همان مبدأ (مثال گمرك) صورت
پذیر نیست.
گیرد و از واریز خودداری شود.
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ماده متن قانون
مقابل ارائه اسناد و مدارك مثبته مشمول
خواهدبود.
استرداد
ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور
مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور
اقتصادی و دارایی میرسد.
 1فصل سوم ا مأخذ ،نرخ و نحوه محاسبه مالیات
ماده13ا مأخذ محاسبه مالیات ،بهای کاال یا
خدمت مندر در صورتحساب خواهدبود .در
مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از
ارائه آن خودداری شود و یا بهموجب اسناد و
مدارك مثبته احراز شود که ارزش مندر در
آنها واقعی نیست ،مأخذ محاسبه مالیات بهای
روز کاال یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات
میباشد.
تبصره ا موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات
نمیباشد:
اعطائی؛
تخفیفات
ا
الف
ب ا مالیات موضو این قانون که قبال توسط
عرضه کننده کاال یا خدمت پرداخت شدهاست؛
ا سایر مالیاتهای دیرمستقیم و عوارضی که
هنگام عرضه کاال یا خدمت به آن تعلق
گرفتهاست.

11

اشكال موجود در این ماده
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بر اساس این ماده "ماخذ محاسبه مالیات،
بهای کاال یا خدمت مندر در
1صورتحساب میباشد ، .با توجه به تنو
زیاد قطعات تامین شده جهت محصوالت
تولیدی شرکتهای خودروساز و در نظر
گرفتن رسالت شرکتهای تامین کننده،
ایجاب مینماید تا سامانه مکانیزه جهت
زنجیره تامین قطعات ،طراحی و مورد
استفاده قرار گیرد و در این ارتبا
قراردادهای منعقده جهت خرید و
فروشهای انجام شده ،مبنای سیستم
مکانیزه طراحی شده میباشد بطوریکه
صورتحساب فروش در این سامانه
جایگاهی ندارد .هر چند به منظور شفاف
سازی فعالیتهای اقتصادی بنگاهها صرفا
صدور صورتحساب در متن قانون مذکور
در گردیده لیکن با توجه به توضیحات
فوم خال قانونی استناد به سیستمهای
مکانیزه موجود در این گونه شرکتها،
بوضوح احساس میگردد و شاهد این
موضو  -با تعبیر دیگر – تدوین آیین
نامه تحریر دفاتر قانونی" میباشد که با
توجه به وجود سیستمهای مکانیزه در
شرکتها صادر گردیده است.
در صورت معافیت واردات این ماده
حذف گردد.

ماده15ا مأخذ محاسبه مالیات واردات کاال،
عبارت است از ارزش گمرکی کاال (قیمت
خرید ،هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به عالوه
حقوم ورودی (حقوم گمرکی و سود بازرگانی)
مندر در اورام گمرکی.
تبصره ا مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمات،
عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به
مابه ازاء واردات خدمت مزبور.
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ماده متن قانون
 11ماده16ا نرخ مالیات بر ارزش افزوده ،یك و نیم  .1با توجه به اینکه طبق قانون برنامه
میباشد.
()%1/5
درصد
پنجم توسعه سالیانه  1درصد
تبصره ا نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاالهای
افزایش یافته است در سالهای اخیر
خاص به شرح زیر تعیین میگردد:
عمال مالیات و عوارض بر ارزش
1ا انوا سیگار و محصوالت دخانی ،دوازده
افزوده متغیر گردیده است.
درصد
()%12؛  .2وجوه نرخ شناور که هر ساله تغییر
2ا انوا بنزین و سوخت هواپیما ،بیست درصد
میکند موجب افزایش نرخ و مبلغ
()%21؛
کلی فروش میگردد که امکان رقابت
در بازار را مشکل میسازد.
 12ماده17ا مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید  .1کلمه استرداد در سیستم دولتی معنی
کاال یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به
ندارد.
استناد صورتحسابهای صادره موضو این قانون با توجه به عدم استرداد وجوه روشهایی
پرداخت نمودهاند ،حسب مورد از مالیاتهای ارائه تا امکان ارائه اطالعات ولقعی میسر
وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد گردد.
میگردد .ماشینآالت و تجهیزات خطو تولید معافیت موجب افزایش قیمت تمام شده
نیز از جمله کاالی مورد استفاده برای کاالهای معاف میگردد.
فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب میگردد .2 .نرخ تغییر داده شده است.
تبصره1ا در صورتی که مؤدیان مشمول حکم
این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی
داشته باشند ،مالیات اضافه پرداخت شده به
حساب مالیات دورههای بعد مؤدیان منظور
خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان ،اضافه
مالیات پرداخت شده از محل وصولیهای جاری  .4در صورت صدور کاال باید مالیاتهایی
خواهدشد.
مسترد
مربو ،
درآمد
که پرداخت شده بابت خرید مواد .......
تبصره2ا در صورتی که مؤدیان به عرضه کاال
و گرنه قیمت اقالم صادراتی باال رفته
یا خدمت معاف از مالیات موضو این قانون
و قدرت رقابت خود را از دست
اشتغال داشتهباشند و یا طبق مقررات این قانون
میدهد.
مشمول مالیات نباشند ،مالیاتهای پرداخت شده  .3درخصوص پرداخت مالیات خرید کاال
بابت خرید کاال یا خدمت تا این مرحله قابل
و خدمات ،پرداخت کننده با رعایت
نمیباشد.
استرداد
قوانین ومقررات نسبت به پرداخت
تبصره4ا درصورتی که مؤدیان به عرضه توأم
مالیات و عوارض اقدام نموده ولی در
کاالها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از
هنگام رسیدگی مامورین مالیاتی
مالیات اشتغال داشتهباشند ،صرفا مالیاتهای
اعتبار پرداختی به شرکتهای که اعتبار
پرداخت شده مربو به کاالها یا خدمات
آن توسط اداره امور مالیاتی تائیدو
مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور
دارای گواهی نامه مالیاتی بوده را به
خواهدشد.
دلیل کد فروش بودن دیر قابل قبول
تبصره3ا مالیات برارزش افزوده و عوارض
اعالم می کنند این درحالیست که
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 .1نرخ مصوب در قانون برنامه
توسعه جایگزین نرخ این ماده
شود.
 .2ارائه نرخ واحد که امکان
فروش را برای فروشنده میسر
نماید با توجه به اینکه در حال
حاضر کلیه شرکتها پرداخت را
انجام نمیدهند.
 .1دراین ماده باید اضافه گردد:
مالیاتهایی که به موجب این قانون
قابل تهاتر نیست در حساب هزینه
اشخاص حقوقی قابل قبول باشد.
 .2تسهیل در روش بازپرداخت
وجوه اضافه پرداخت شده تا
اعتماد مؤدی را برای ارائه
اطالعات واقعی جلب نماید.
بازپرداخت عوارض پرداختی است
در صورتی که معافیت به دلیل
حمایت از محصوالت خاصی است
بنابراین میبایست وجوه پرداختی
مرجو گردد تا قیمت تمام شده
منطقی باشد.
 .4پیشنهاد میگردد در این بند
ذکر گردد طبق نرخهای اعالمی
چون تا پایان برنامه پنجم شامل
افزایش نرخها میباشیم.
 .3لذا باتوجه به اشکالهای موجود
اداره امور مالیاتی میبایست
صالاحیت مودیان را در زمان
پرداخت مالیات در نظر گیرد نه
در زمان رسیدگی که در برخی
مواقع مدت زمان طوالنی
گذشته است .
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اشكال موجود در این ماده
ماده متن قانون
اداره امور مالیاتی در مقطع پرداخت
پرداختی مؤدیان بابت کاالهای خاص موضو
صالحیت شرکت را تائید نموده و این
تبصره ماده ( )16و بندهای (ب) ) ( ،و (د) ماده
امر باعث متضرر شدن شرکت
( )43این قانون ،صرفا در مراحل واردات ،تولید
پرداخت شده.
و توزیع مجدد آن کاالها توسط واردکنندگان،
تولیدکنندگان و توزیعکنندگان آن ،قابل کسر از
مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها
خواهدبود.
تبصره 5ا آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده
پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون
قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل
استرداد نیست ،جز هزینههای قابل قبول
موضو قانون مالیاتهای مستقیم محسوب
میشود.
تبصره 6ا مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت
مالیات موضو این قانون ،در صورتی که ظرف
سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود،
مشمول خسارتی به میزان دو درصد ( )%2در
ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر
خواهدبود.
تبصره7ا مالیاتهایی که در موقع خرید کاالها و
خدمات توسط شهردایها و دهیاریها برای انجام
وظایف و خدمات قانونی پرداخت میگردد،
طبق مقررات این قانون ،قابل تهاتر و یا
استرداد خواهدبود.
حذف تبصره
 14ماده11ا مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کاال یا
خدمات موضو این قانون ،صورتحسابی با
رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات
متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط
سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعالم
میشود ،صادر و مالیات متعلق را در ستون
مخصوص در و وصول نمایند .در مواردی که
از ماشینهای فروش استفاده میشود ،نوار  .1اصوال زمانی که کاالئی قاچام
ماشین جایگزین صورتحساب خواهدشد.
شناخته شود صدور رای درباره آن
تبصره ا کاالهای مشمول مالیات که بدون
با قوه قضائیه است.
رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه  -2ذکر کلمه قاچام در این قانون نگاه
گردد ،عالوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات متهمانه ای است که متاسفانه قانون
مربو موضو این قانون ،کاالی قاچام گزاران در مورد مودیان مالیاتی اعمال
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محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربو
میشود.
13

15

ماده21ا مؤدیان مکلفند ،مالیات موضو این
قانون را در تاریخ تعلق مالیات ،محاسبه و از
طرف دیگر معامله وصول نمایند.
تبصره1ا گمرك جمهوری اسالمی ایران مکلف
است مالیات موضو این قانون را قبل از
از واردکنندگان کاال وصول و در
ترخی
پروانههای گمرکی و یا فرمهای مربو حسب
مورد در نماید و اطالعات مربو به اشخاص
حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قانون را
حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور
مالیاتی کشور ارائه نموده و امکان دسترسی
همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به
پایگاههای اطالعاتی ذیربط را فراهم آورد.
گمرك جمهوری اسالمی ایران مکلف است
مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به
حساب مخصوصی نزد خزانهداری کل کشور که
به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور
نماید.
واریز
میگردد،
اعالم
تبصره2ا واردکنندگان خدمات مکلفند مالیات
متعلق به خدمات خریداری شده از خار از
کشور را محاسبه و پرداخت نمایند.
ماده21ا مؤدیان مالیاتی مکلفند ،اظهارنامه هر
دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که
توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و
اعالم میشود ،حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ
انقضاء هردوره ،به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات
متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که
طبق مقررات این قانون پرداخت کردهاند و قابل
کسر میباشد ،در مهلت مقرر مذکور به حسابی
که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی
(خزانهداری کل کشور) تعیین و توسط سازمان
امور مالیاتی کشور اعالم میگردد ،واریز نمایند.
تبصره1ا چنانچه مدت فعالیت شغلی مؤدی
کمتر از مدت یك دوره مالیاتی باشد ،تکلیف

اشكال موجود در این ماده
نموده اند!!.
 .1جریمه بعهده چه کسی است خریدار
یا فروشنده

اصالح پیشنهادی

 .1در صورت حذف مالیات بر
واردات تبصره های  1و  2حذف
گردد.

مدت  15روز کم است و مانند دوره پایان
سال این مدت به یك ماه افزایش داده
شود زیرا بسیاری از شرکتهای دولتی
برای ارائه فاکتور بیش از یك ماه زمان
الزم دارند لذا جمع آوری اسناد و مدارك
ظرف مدت تعیین شده مشکل است.
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 .1با توجه به تعطیلی  15روزه و
عید و تراکم کاری سه ماهه اول
این مدت  15روزه به یکماه و
پرداخت مالیات طی سی قسط
منظور گردد.
 .2پیشنهاد میگردد مهلت تنظیم
گزارشات یکماهه و در مورد
پرداخت بدهی به صورت چك
حداقل  2ماهه عمل گردد چون
تقریبا اکثر شرکتها در مورد
فروشهای خود به صورت
تعهدی عمل مینمایند و در
مورد عدم پرداخت مالیات بر

ماده متن قانون
مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز
میباشد.
جاری
تبصره2ا اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از
یك محل شغل یا فعالیت دارند ،تسلیم
اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل
شغل یا فعالیت به طور جداگانه الزامی است.
تبصره4ا در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی،
خدماتی و بازرگانی که نو فعالیت آنها ایجاد
دفتر ،فروشگاه یا شعبه در یك یا چند محل
دیگر را اقتضاء نماید ،تسلیم اظهارنامه واحد
مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان
امور مالیاتی کشور اعالم میگردد.
تبصره3ا مؤدیانی که محل ثابت برای شغل
خود ندارند ،محل سکونت آنان از لحاي تسلیم
اظهارنامه و سایر امور مالیاتی منا اعتبار
خواهدبود.
 16ماده22ا مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن
تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت
تخلف از مقررات این قانون ،عالوه بر پرداخت
مالیات متعلق و جریمه تأخیر ،مشمول
جریمهای به شرح زیر خواهندبود:
1ا عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل
هفتاد و پنج درصد ( )%75مالیات متعلق تا
تاریخ ثبتنام یا شناسایی حسب مورد؛
2ا عدم صدور صورتجلسات معادل یك برابر
متعلق؛
مالیات
4ا عدم در صحیح قیمت در صورتحساب
معادل یك برابر مابهالتفاوت مالیات متعلق؛
3ا عدم در و تکمیل اطالعات صورتحساب
طبق نمونه اعالم شده معادل بیست و پنج
متعلق؛
مالیات
()%25
درصد
 5ا عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبتنام یا
شناسایی به بعد حسب مورد ،معادل پنجاه
متعلق؛
مالیات
()%51
درصد
 6ا عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارك حسب
مورد معادل بیست و پنج درصد ( )%25مالیات
متعلق.

اشكال موجود در این ماده

اصالح پیشنهادی
ارزش افزوده هنوز وجه آن را از
خریداران دریافت ننمودهاند لذا
این مورد باعث کاهش نقدینگی
میگردد.

عدم عمل نمودن به قانون است .جریمه آموزش پرسنل دارایی و مکلف
عدم ارائه اظهارنامه و عدم پرداخت جدا نمودن آن به اجرای قانون
تعیین شده ولی در صورت عدم پرداخت
اظهارنامه توسط دارایی دریافت نمیگردد.
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 17ماده26ا در مواردی که مأموران ذیربط
سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به
اظهارنامه یا بررسی میزان معامالت به مؤدیان
مراجعه و دفاتر و اسناد مدارك آنان را
درخواست نمایند ،مؤدیان و خریداران مکلف به
ارائه دفاتر و اسناد و مدارك درخواستی حسب
مورد میباشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و
اسناد و مدارك موردنیاز ،متخلف مشمول
جریمه مقرر در ماده ( )22این قانون محسوب
گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی
که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند ،به
صورت علیالرأس تشخی داده و مطالبه و
وصول خواهدشد.
 13ماده23ا به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی
پرداخت کنندگان مالیات و ارائه خدمات
مشاورهای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان
مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی
کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد
نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع
مالیاتی ،نهادی به نام « جامعه مشاوران رسمی
مالیاتی ایران» تأسیس میشود تا با پذیرش
اعضاء ذیصالح در اینباره فعالیت نماید.
کلیه مراجع ذیربط دولتی مکلفند پس از ارائه
برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی
عضو جامعه ،در حوزه وظایف قانونی خود و در
حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند.
اساسنامه جام عه ظرف شش ماه از تاریخ
تصویب این قانون توسط سازمان امور مالیاتی
کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و
دارایی به تصویب هیأتوزیران خواهدرسید.
 11ماده44ا احکام مربو به فصول هشتم و نهم
باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد
( )212( ،)111( ،)167و ( )241تا ( )244قانون
مالیاتهای مستقیم مصوب  1431/11/27در
مورد مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای این قانون
جاری است .حکم ماده ( )251قانون مالیاتهای
مستقیم مصوب 1431/11/27در مورد این

اشكال موجود در این ماده

اصالح پیشنهادی

 .1در قانون مهلتی برای رسیدگی
سازمان پیش بینی نشده و این امر
مودیان را برای اطمینان از صحت
عملکرد بالتکلیف نموده است.
 .2مهلت زمانی تعریف نشده ،میبایست
گردد حداکثر ظرف چه
مشخ
مدتی از گذشتن دوره دارایی
میبایست رسیدگی نمایند.

 .1بهتر است در این ماده قید
گردد اگر تا شش ماه بعد از
تسلیم اظهارنامه هر فصل
مأمورین مالیاتی برای رسیدگی
مراجعه ننمایند اظهار نامه مودی
مورد تایید قرار نمی گیرد.
نموده مهلت برای
 .2مشخ
رسیدگی

ایجاد چنین نهادی نیاز به ذکر در قانون
ندارد و عجیب است چرا در قانون به این
مورد اشاره شده است.

جاری نبودن ماده  251قانون مالیاتها پیشنهاد حذف عبارت مربو به
ممکن است موجب تضییع حقوم مودیان جاری نبودن حکم ماده  251را
گردد .و عالوه بر این موجب ارسال دارد.
شکایات متعدد به دیوان عدالت اداری
خواهد شد.
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قانون جاری نخواهدبود
21

21

ماده31ا احکام سایر فصول این قانون ،به
استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض
موضو این فصل نیز جاری است .لیکن احکام
سایر فصول ،مربو به نرخ و ترتیبات واریز و
توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای
حکم خاص است ،جاری نخواهدبود.
فصل نهم ا سایر مالیاتها و عوارض خاص
ماده32ا مالیات نقل و انتقال انوا خودرو به
استثناء ماشینهای راهسازی ،کارگاهی ،معدنی،
کشاورزی ،شناورها ،موتورسیکلت و سهچرخه
موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی ،حسب
مورد معادل یك درصد ( )%1قیمت فروش
کارخانه (داخلی) و یا یك درصد ( )%1مجمو
ارزش گمرکی و حقوم ورودی آنها تعیین
میشود .مبنای محاسبه این مالیات ،به ازاء
سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و
حداکثر تا شش سال به میزان ساالنه ده درصد
( )%11و حداکثر تا شصت درصد ( )%61تقلیل
مییابد.
تبصره1ا دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از
تنظیم هر نو سند بیع قطعی ،صلح ،هبه و
وکالت برای فروش انوا خودرو مشمول
مالیات ،رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا
پایان سال قبل از تنظیم سند ،موضو بند (ب)
ماده ( )34این قانون و همچنین رسید پرداخت
مالیات نقل و انتقال ،موضو این ماده را طبق
جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی
کشور اعالم میشود ،از معامل یا موکل اخذ و
در اسناد تنظیمی موارد زیر را در نمایند:
الف ا شماره فیش بانکی ،تاریخ پرداخت ،مبلغ
و نام بانك دریافت کننده مالیات؛
ب ا شماره فیش بانکی ،تاریخ پرداخت مبلغ و
نام بانك دریافت کننده عوارض یا شماره و
عوارض؛
پرداخت
گواهی
تاریخ
ا مشخصات خودرو شامل نو  ،سیستم ،تیپ،

اشكال موجود در این ماده

 طبق تبصره ماده  3قانون ،کاالهای
موضو این قانون که توسط مؤدی
خریداری ،تحصیل یا تولید می شود در
صورتیکه برای استفاده شغلی به عنوان
دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف
شخصی برداشته شود ،عرضه کاال به خود
محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.
اگر دارایی یاد شده اتومبیل باشد .بهنگام
خرید طبق همین تبصره و هنگام فروش
به مثابه عرضه کاال بوده و مورد اصابت
مالیات بر ارزش افزوده قرار خواهد گرفت.
همین اتومبیل بهنگام نقل و انتقال به
موجب ماده  ( 32به استثنای اتومبیل
های دست اول) مشمول مالیات موضو
این ماده قرار خواهد گرفت .این با عدالت
اقتصادی منافات دارد و بار اضافی را بر
دوش مصرف کننده تحمیل خواهد نمود.
به عبارتی ما از یك مأخذ دو مالیات دیر
مستقیم اخذ می کنیم که به نظر نمی
رسد رایج و منصفانه باشد.
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لحاي ساختن تبصره ای ذیل ماده
 32با این مضمون که مؤدیان
نظام مالیات بر ارزش افزوده در
صورت پرداخت مالیات بر ارزش
افزوده و عوارض مربوطه از مالیات
نقل و انتقال معاف باشند.

ماده متن قانون
شماره شاسی ،شماره موتور و مدل؛
د ا نام متعاملین ،کدپستی و شماره ملی و یا
متعاملین؛
اقتصادی
شماره
دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست
کامل نقل و انتقاالت انجام شده در هر ماه را
حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی
که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیشبینی
خواهدشد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال
نمایند.
تبصره2ا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم و
وکالتنامههای کلی در مورد انتقال اموال ،فروش
نمایند.
تصریح
را
خودرو
تبصره4ا دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از
مقررات تبصرههای ( )1و ( )2این ماده مشمول
جریمه به شرح زیر خواهندبود:
الف ا در صورتی که مالیات و عوارض متعلق
پرداخت نگردیده و یا کمتراز میزان مقرر
پرداخت شدهباشد ،عالوه بر پرداخت وجه
معادل مالیات و عوارض و یا مابهالتفاوت موارد
مذکور ،مشمول جریمهای به میزان دو درصد
( )%2در ماه ،نسبت به مالیات و عوارض
پرداخت نشده و مدت تأخیر میباشد .جریمه
مذکور دیر قابل بخشودگی است.
ب ا تخلف از در هر یك از مشخصات و
موارد مذکور دربندهای (الف)( ،ب) ) ( ،و (د)
تبصره ( ،)1در سند تنظیمی و ارسال فهرست
طبق فرم یا روش موضو تبصره ( )1در موعد
مقرر قانونی ،تخلف انتظامی محسوب میشود و
مطابق قوانین و مقررات ذیربط با آنان عمل
خواهدگردید.
تبصره3ا فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه
بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال
مجدد نخواهدبود .در صورتی که پس از
پرداخت مالیات نقل و انتقال ،معامله انجام
نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد
رسمی مربو طبق ضوابطی که از طرف
سازمان امور مالیاتی کشور اعالم میشود ،قابل

اشكال موجود در این ماده
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ماده متن قانون
استرداد به معامل یا موکل خواهدبود.
تبصره 5ا اولین انتقال خودرو از کارخانجات
سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان
(نمایندگیهای رسمی شرکتهای خارجی) به
خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت
صلح و هبه به نفع دولت ،نهادهای عمومی
دیردولتی ،دانشگاهها و حوزههای علمیه
مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضو
بود.
نخواهد
ماده
این
تبصره 6ا قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا
مجمو ارزش گمرکی و حقوم ورودی انوا
خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و
عوارض بندهای (ب) و ( ) ماده ( )34و مالیات
نقل و انتقال قرار میگیرند ،همه ساله براساس
آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور
تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجراء در سال
بعد اعالم خواهد شد .مأخذ مذکور در مورد
خودروهای وارداتی از تاریخ ابالغ قابل اجراء
میباشد .این مهلت زمانی برای انوا جدید
خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها
شرو یا بهکشور وارد میشود الزمالرعایه
نمیباشد .همچنین قیمت فروش یا مجمو
ارزش گمرکی و حقوم ورودی خودروهایی که
تولید آنها متوقف میشود توسط سازمان یادشده
و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین
میگردد.
تبصره7ا نیروی انتظامی جمهوری اسالمی
ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است
هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به
اشخاص حقیقی و حقوقی دیردولتی ،نسخه
پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربو
را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق
اقدام نماید.
 22ماده34ا مالیات و عوارض خدمات خاص به
میگردد:
تعیین
زیر
شرح
الف ا حمل ونقل برونشهری مسافر در داخل
کشور با وسایل زمینی (به استثناء ریلی) ،دریایی
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 .1عوارض شمارهگذاری خودروهای  .1الزم است عوارض شماره-
گذاری خودروهای وارداتی و
داخلی و وارداتی نباید یکسان باشد.
داخلی به صورت متفاوت
باشد.
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ماده متن قانون
و هوایی پنج درصد ( )%5بهاء بلیط (به عنوان
عوارض).
ب ا عوارض سالیانه انوا خودروهای سواری و
وانت دوکابین اعم از تولید داخلی یا وارداتی
حسب مورد معادل یكدرهزار قیمت فروش
کارخانه (داخلی) و یا یكدرهزار مجمو ارزش
گمرکی و حقوم ورودی آنها.
تبصره ا عوارض موضو بند (ب) این ماده در
مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال (به
استثناء خودروهای گازسوز) به ازاء سپری شدن
هر سال (تا مدت ده سال) بهمیزان ساالنه
دهدرصد ( )%11و حداکثر تا صددرصد ()%111
عوارض موضو بند مزبور این ماده افزایش
مییابد.
ا شمارهگذاری انوا خودروهای سواری و
وانت دوکابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی
به استثناء خودروهای سواری عمومی
درونشهری یا برونشهری حسب مورد
سهدرصد ( )%4قیمت فروش کارخانه و یا
مجمو ارزش گمرکی و حقوم ورودی آنها
(دودرصد ( )%2مالیات و یكدرصد ()%1
عوارض).
حکم ماده ( )17این قانون و تبصرههای آن به
مالیات و عوارض این ماده قابل تسری
نمیباشد.
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)1591
ماده  :11به منظور ارتقاء جایگاه بازار سرمایه در در حال حاضر بورسهای کاالیی به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایهی کشور،
اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اورام بهادار نقش سازندهای در ساماندهی بازارهای کاالیی کشور دارند .این بورسها
توانستهاند با ایجاد بستری مناسب در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه ،فضای
اقدامات زیر انجام میشود.
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ا پس از معاملة اورام بهادار ثبتشده نزد سازمان
که در یکی از بورسها یا بازارهای خار از بورس
معامله شدهاند و کاالهای معاملهشده در بورسهای
کاالیی ،عملیات تسویه وجوه و پایاپای (نقل و
انتقال) پس از معامالت در شرکتهای سپردهگذاری
مرکزی اورام بهادار و تسویه وجوه صورت میگیرد.

مطمئنی برای کسب و کار بنگاههای صنعتی و معدنی در حوزههای مختلف نظیر
تولیدکنندگان فلزات ،سنگآهن ،محصوالت پتروشیمی ،فرآوردههای نفتی و برم
ایجاد کردهاند و اعتماد دولت و بنگاههای بخش خصوصی به این بازارها جلب شده
است.
طبق مطالعات نهادهای بینالمللی ،عملکرد بورسهای کاالیی در کشورهای
در حال توسعه نشان میدهد بورسهای کاالیی با ایجاد بازارهای معامالت نقد و
مشتقه توانستهاند نقش بسزایی در توسعهی بخشهای مختلف اقتصادی ایفاء
نمایند .همچنین بررسی عملکرد بورسهای کاالیی در کشورهای توسعهیافته نشان
میدهد در صورت تغییر ساختار اقتصاد و به رسمیت شناختهشدن نظام بازار در
اقتصاد ،بورسهای کاالیی با ارائهی ابزارهای مدیریت ریسك ناشی از نوسان
قیمتها میتوانند کمك بسزایی به توسعهی مدیریت ریسك در بنگاههای
اقتصادی نمایند .مقایسهی عملکرد فعلی بورسهای کاالیی در ایران با عملکرد
بورسها در کشورهای در حال توسعه نشان میدهد ،بورسهای کاالیی در ایران
توانستهاند با ایجاد بازار نقد و سلف ،کمك بسزایی به کشف نرخ منصفانه از طریق
تقابل عرضه و تقاضا نماید ،اما به دلیل دخالتهای گاه و بیگاه در نظام کشف نرخ
توسط دولت و تالطمهای ناشی از عوامل متعدد نظیر تحریمها و ناشناخته بودن و
نبود فرهنگ استفاده از ابزارهای مشتقه در مدیریت ریسك توسط بنگاههای
اقتصادی ،این بورسها در ابتدای راه توسعهی معامالت مشتقه نظیر قراردادهای
آتی و اختیار معامله میباشند.
در شرایطی که بورسهای کاالیی در ایران به دنبال توسعهی قراردادهای
مشتقه نظیر قراردادهای آتی ،قراردادهای سلف موازی استاندارد و قراردادهای
اختیار معامله هستند ،جدا شدن اتام پایاپای از این بورسها طبق قانون برنامهپنجم
توسعه میتواند توسعهی این نو قراردادها را به شدت در معرض ریسك قرار دهد.
آقای تام کلوئت ،مدیر اجرایی فاینشیال نیوا یکی از اعضای اتام پایاپای ()CME
در مصاحبهای با اوپن مارکت (مجلهی الکترونیکی )CME Groupگفته:
"برای بیش از  111سال صنعت قراردادهای آتی از یك مدل طرف مرکزی
تسویه ) (CCPکه بورسها مالك اتام پایاپای خودشان هستند ،بهره بردهاند .این
مدل عمودی 4به بورسها اجازه میدهد با اطمینان بر روی گسترش نوآوریهای
محصوالت و خدمات جدید که به رشد بازار کمك میکنند ،سرمایهگذاری کنند.".
همچنین آقای هاد فریدبرگ ،مدیر ارشد اجرایی  Liffeبرای مجلهی فاینشیال

 3مدل عمودي :بورس خود مالک اتاق پایاپاي بوده و راساً اقدام به تسویه قراردادهاي مورد معامله می کند ،به عبارت ساده تر ،تسویه عمودي بدین
معناست که تسویه کننده متعلق به بورس می باشد .در این مدل کلیه مراحل معامالت شامل پذیرش قرارداد ،ایجاد بسترهاي معامالت ،انجام معامالت و
امور مربوط به تضمین تعهدات طرفین معامله به عنوان طرف مرکزي معامالت در بورس انجام میشود .مثال :بورس بازرگانی شیكاگو ( ،)CMEبورس
آتی شانگهاي ( ،)SHFEبورس کاالي دالیان ( ،)DCEبورس چند کاالیی هند ( )MCXو بورس کاالیی و مشتقات هند ()NCDEX
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تایمز در آوریل  2113نوشته چنین آمده است:
"اکثریت قابل توجهی از بورسهای مشتقات در دنیا خودشان خدمات پایاپای
خودشان را اداره میکنند  ...اگر  Liffeنتواند به صورت آزادانه روش پایاپای خود را
انتخاب نماید ،با توجه به نبود مزیت رقابتی نخواهد توانست در جایگاه خودش
رقابت نماید".
در مقالهی دیگری که در شمارهی  14مجلهی  Markitدر سال  2111به
چاپ رسیده است چنین آمده است:
"مدل عمودی که بورسها خود مالك اتام پایاپایشان هستند حمایت بیشتری
از سرمایهگذاری بر روی توسعهی محصوالت دارد".
با توجه به مطالب مذکور پیشنهاد میشود بند ماده  11قانون برنامهی پنجم
حذف و از پیگیری آن در قوانین دیگر خودداری شود تا از به خطر افتادن حرکت
بورسهای کاالیی در مسیر توسعهی معامالت قراردادهای نقد و مشتقه در آیندهی
اقتصاد ایران جلوگیری شود.

74

