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نحـوهمحاسـبهحـقبیمـهکارکنـانشـاغلدرقراردادهـایطرحهای
عمرانیدولت؛مهندسینمشاور

اینگونـه  در  تامین اجتماعـی  شـورایعالی   238 و   129،143 مصوبـات  برابـر 
قراردادهـا 48/52 درصـد از کارکـرد اعـالم شـده بـه دلیـل وجـود هزینه هـای 
غیرمشـمول از مطالبـه حق بیمه معاف می باشـد و محاسـبه حـق بیمه مقطوعا 
نسـبت بـه مانـده کارکـرد مذکـور بـه میـزان 51/48 درصد بـه عنـوان حداقل 
قانـون   28 مـاده  موضـوع  درصـد   27 نـرخ  بـا  شـاغل  کارکنـان  دسـتمزد 
تامین اجتماعـی محاسـبه می گـردد کـه برابـر اعمال ماخـذ 14 درصد، نسـبت 
بـه کل ناخالـص کارکـرد می باشـد. ضمنـا 1/6 درصـد بـه عنـوان حـق بیمـه 
بیـکاری محاسـبه کـه جمعـا به میـزان 15/6 درصـد ناخالص کارکرد اسـت که 
از میـزان مذکـور سـهم مقاطعـه کار بابت حق بیمـه کارکنان شـاغل 3/6 درصد 
و سـهم واگذارنـده کار بـه نیابـت از مقاطعـه کار پرداخـت می گـردد، بـه میزان 

12 درصد خواهد بود.

نحـوهمحاسـبهحـقبیمـهکارکنـانشـاغلدرقراردادهـایطرحهای
عمرانیاجراییدولت

برابـر مصوبات 129،143 و 238 شـورایعالی تامین اجتماعـی در اینگونه قراردادها 
بـه دلیـل وجـود هزینه هـای  اعـالم شـده  ناخالـص کارکـرد  از  77/78 درصـد 
غیرمشـمول از مطالبـه حـق بیمـه معاف می باشـد و محاسـبه حق بیمـه مقطوعا 
نسـبت بـه مانـده کارکـرد مذکـور بـه میـزان 22/22 درصـد بـه عنـوان حداقـل 
قانـون   28 مـاده  موضـوع  درصـد   27 نـرخ  بـا  شـاغل  کارکنـان  دسـتمزد 
تامین اجتماعـی محاسـبه می گـردد کـه برابـر بـا اعمال ماخـذ 6 درصد نسـبت به 
کل ناخالـص کارکـرد می باشـد. ضمنـا 0/6 درصـد بـه عنـوان حـق بیمـه بیکاری 
محاسـبه کـه جمعـا بـه میـزان 6/6 درصـد ناخالـص کارکـرد اسـت کـه از میزان 
مذکـور سـهم مقاطعـه کار بابـت حـق بیمـه کارکنـان شـاغل 1/6 درصـد و سـهم 
واگذارنـده کار کـه به نیابـت از مقاطعه کار پرداخـت می گردد 

به میزان 5 درصد خواهد بود.
نکتـه: چنانچه در مـوارد فوق حق بیمه افراد شـاغل 
بر اسـاس صورت مزد و حقوق ارسـالی بیشـتر از 
ماخذ کسـر حق بیمه باشـد مالک محاسـبه 
صـورت مـزد و حقـوق ارسـالی بـوده و 
تفـاوت حـق بیمـه وفـق مـاده 28  
قانون تامین اجتماعی محاسـبه 
وصـول  مقاطعـه کار  از  و 

خواهد شد.

) ر رندگانکا گذا تکالیفکارفرمایان)وا
نونحوهتعیین ا ر مقاطعهکا
دستمزدوماخذحقبیمه



ضمن اعالم فهرسـت مشـخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل %5 
ناخالص کارکرد و آخرین قسط نگهداری شده به سازمان پرداخت نمایند.

تذکـر:در صـورت عـدم رعایـت مراتـب اشـاره شـده در بندهـای فـوق مسـئولیت 
پرداخت حق بیمه مقرر و متفرعات آن بر عهده واگذارندگان کار خواهد بود.

وظایفمقاطعهکاراندرقبالسازمانتامیناجتماعی
تسـلیم یـک نسـخه از قـرارداد منعقده بـا کارفرمایان منضم بـه اصل گواهی   
واگذارنـده کار مبنـی بـر معرفـی مقاطعـه کاران و تاییـد اصالـت قـرارداد بـه 

شعبه تامین اجتماعی محل اجرای قرارداد.
ارسـال صـورت مـزد، حقـوق و دسـتمزد کارکنـان شـاغل در قراردادهـای   
مقاطعـه کاری )اعـم از عمرانـی و غیرعمرانـی( در مهلـت مقـرر قانونـی وفق 
مـاده 39 قانـون تامین اجتماعـی و پرداخـت حق بیمه متعلقـه برابر ماده 28 

قانون تامین اجتماعی
رعایـت مـاده 38 قانـون تامین اجتماعـی در مقـام واگذارنـده کار در مـورد   

مقاطعه کاران دست دوم.
از  تامین اجتماعـی جهـت هـر یـک  قانـون  اخـذ مفاصاحسـاب مـاده 38   

قراردادهای مورد اجرا.
تامین اجتماعـی در خصـوص  قانـون  پرداخـت غرامـت موضـوع مـاده 66   

کارکنان حادثه دیده در پیمان های مورد اجرا.
نکتـه:مقاطعـه کاران مجـاز به ارسـال لیسـت کارکنان دفتـر مرکـزی از طریق کد 

پیمان نمی باشند.

نحـوهمحاسـبهحـقبیمـهکارکنـانشـاغلدرقراردادهـایطرحهای
غیرعمرانیکهدراجرایکارنیازیبهمصالحنباشد

بـه اسـتناد اختیـارات تفویضـی مـاده 41 قانون 
تامین اجتماعـی و برابر مصوبـه 1370/1/24 
شـورایعالی تامین اجتماعـی در اینگونه 

قراردادهـا 44/44 درصـد از کارکـرد اعـالم شـده بـه دلیـل وجـود هزینه هـای 
غیرمشـمول از مطالبـه حق بیمه معاف می باشـد و محاسـبه حـق بیمه مقطوعا 
نسـبت بـه مانـده کارکـرد مذکور بـه میـزان 55/56 درصـد به عنـوان حداقل 
دسـتمزد کارکنـان شـاغل بـا نـرخ 27 درصـد موضـوع مـاده 28 قانـون 
تامین اجتماعـی محاسـبه می گـردد کـه برابـر بـا  اعمـال ماخـذ 15 درصـد 
نسـبت بـه کل ناخالـص کارکـرد می باشـد. ضمنا 1/9درصـد از مبلـغ مزبور 
بـه عنـوان حـق بیمه بیـکاری محاسـبه کـه جمعا بـه میـزان 16/67 درصد 

ناخالص کارکرد است و توسط مقاطعه کار پرداخت می گردد.

نحـوهمحاسـبهحـقبیمـهکارکنـانشـاغلدرقراردادهـایاجرایـی
طرحهایغیرعمرانیبامصالح

بـه اسـتناد اختیـارات تفویضـی مـاده 41 قانـون تامین اجتماعـی و برابـر مصوبه 
از  قراردادهـا 74 درصـد  اینگونـه  تامین اجتماعـی در  1370/1/24 شـورایعالی 
کارکـرد اعـالم شـده به دلیـل وجود هزینه های غیرمشـمول از مطالبـه حق بیمه 
معـاف می باشـد و محاسـبه حـق بیمـه مقطوعا نسـبت به مانـده کارکـرد مذکور 
بـه میـزان 26 درصـد بـه عنـوان حداقـل دسـتمزد کارکنـان شـاغل با نـرخ 27 
درصـد موضـوع مـاده 28 قانـون تامین اجتماعـی محاسـبه می گـردد کـه برابر با 
اعمـال ماخذ 7 درصد نسـبت بـه کل ناخالص کارکرد 
می باشـد. ضمنـا 1/9درصـد از مبلـغ مزبـور بـه 
عنـوان حـق بیمه بیکاری محاسـبه که جمعا 
بـه میـزان 7/78 درصد ناخالـص کارکرد 
اسـت و توسـط مقاطعه کار پرداخت 

می گـردد.

w w w . f a r h a n g i . t a m i n . i r

سـازمان تامین اجتماعـی بنـا بـه وظیفـه خود بـه عنوان یـک نهاد عمومـی اثرگذار 
بـر حـوزه تولیـد و بـازار کار و سـرمایه نقـش اصلـی در پشـتیبانی و حمایـت از 
کارگاه هـای صنعتـی، تولیـدی، خدماتـی و نیـروی انسـانی شـاغل در آنهـا را ایفـا 
می کنـد. از آنجـا کـه کارفرمایـان از شـرکای اجتماعی سـازمان هسـتند، لـذا  ارائه 
اطالعـات و آگاه سـازی آنـان از قوانیـن و فرایندهـای مرتبـط با حوزه هـای مختلف 

بیمه ای ضروری است. 
آنچهدراینبروشـورتقدیممیگـرددارائهمطالبیدرحـوزهکارفرمایی
بـودهکهتوسـطادارهکلفرهنگـیواجتماعیکارفرمایانوسـازمانها

باهمکاریادارهکلوصولحقبیمهتهیهوتنظیمشدهاست.

وظایفکارفرمایان)واگذارندهکار(
واگذارنـدگان کار موظفنـد یـک نسـخه از قراردادهـای منعقـده بـه همـراه   
اصـل گواهـی تاییـد قـرارداد را همزمان بـا ابالغ قـرارداد به مقاطعـه کاران 
بـه نزدیکتریـن شـعبه سـازمان تامین اجتماعـی در محـل اجـرای قـرارداد 

ارسال نمایند.
واگذارنـدگان کار می بایسـت مقاطعـه کاران را موظـف نماینـد کـه پرسـنل   
شـاغل در اجـرای پیمان هـا را نـزد سـازمان تامین اجتماعـی بیمـه نمایند و 
لیسـت حقـوق، دسـتمزد و حـق بیمـه مقـرر را برابـر مـواد 28 و 39 قانـون 

تامین اجتماعی در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت کنند.
واگذارنـدگان کار مکلفنـد پنـج درصـد هـر صـورت وضعیت یا صورتحسـاب   
پرداختـی بـه مقاطعه کاران را کسـر و نگهـداری و پرداخت مبالغ مکسـوره و 
آخریـن قسـط مقاطعـه کاران را موکـول بـه ارائـه مفاصاحسـاب سـازمان 

تامین اجتماعی نمایند.
در خاتمـه عملیـات قـرارداد واگذارنـدگان کار می بایسـت اطالعات مـورد نیاز   
مبانـی محاسـباتی شـامل میـزان کل ناخالص کارکـرد، تاریخ شـروع و خاتمه 
کار، چگونگـی تامیـن مصالـح، درصـد دسـتی و مکانیکـی انجـام کار و ... را به 
سـازمان تامین اجتماعـی اعالم و مقاطعـه کاران را جهت اخذ مفاصاحسـاب به 

سازمان راهنمایی نمایند.
 در اجـرای تبصـره یـک الحاقـی بـه مـاده 38 قانـون تامین اجتماعـی 
از  تامین اجتماعـی  سـازمان  مطالبـات  مکلفنـد  کار  واگذارنـدگان 
مقاطعـه کاران و مهندسـین مشـاوری کـه حداقـل یک سـال از 
تاریـخ خاتمـه، تعلیـق و یا فسـخ قـرارداد آنان گذشـته و در 
ایـن فاصله جهـت پرداخت حـق بیمه کارکنان شـاغل 

در اجـرای قرارداد و ارائه مفاصاحسـاب سـازمان 
تامین اجتماعـی مراجعـه ننموده انـد را 


