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بسمه تعالی 

قانون تامین اجتماعی : 38ماده  -1
را  ردر مواردي که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادي که منعقد می کند مقاطعه کا

ب مقرر مه را به ترتیهمچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بی متعهد نماید که کارکنان خود و
بهاي کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصا حساب از طرف سازمان  پنج درصدپرداخت  .قانون تامین اجتماعی بپردازد 28در ماده 

بیمه  معادل حق ،به سازمان تامین اجتماعی تسلیم نمایند موعد مقررکه صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در  در مورد پیمانکارانیخواهد بود 
هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان  . بنا به در خواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد پرداختی

ق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت می نماید از بپردازد، مسئول پرداخت ح
همچنین شهرداریها و اطاق اصناف و موسسات دولتی و غیر  ،مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه ها وموسسات وشرکت هاي دولتی

.نفعه مشمول این ماده می باشنددولتی وموسسات خیریه و عام الم
: گردند می تقسیم دسته سه به بیمه حق احتساب نحوه نظر از اجتماعی تامین قانون 38 ماده مشمول هاي داد قرار

 عمرانی طرحهاي ضوابط مشمول دادهاي قرار:  اول بخش
 عمرانی غیر دادهايقرار:  دوم بخش
 عمرانی غیر قراردادهاي خاص موارد: سوم بخش

عمرانی طرحهاي ضوابط مشمول دادهاي قرار:  اول بخش
 عمرانی طرحهاي ضوابط الزم شرایط:  الف
 را زیر شرط دو که شوند می تلقی عمرانی طرحهاي ضوابط مشمول قراردادهایی اجتماعی تامین سازمان شورایعالی 143 و 129 مصوبات طبق
:باشند دارا تواماً

 دادهاي قرار( مذکور سازمان تیپ ضوابط یا) پیمانکاري هاي قرارداد( ریزي وبرنامه مدیریت سازمان پایه بهاء فهرست براساس قرارداد -1
. باشد شده منعقد) اي مشاوره

. باشد شده تامین) استانی اي، ملی،منطقه عمرانی اعتبارات( دولت عمرانی اعتبارات محل از عملیات بودجه از قسمتی یا تمام -2
 عمرانی طرحهاي پیمانهاي بیمه حق ماخذ: ب

 تاریخ از اجتماعی تامین شورایعالی 143 و 129 مصوبات براساس عمرانی طرحهاي ضوابط شرایط واجد هاي قرارداد کلیه بیمه حق ماخذ
:  باشد می ذیل شرح به بعد به 16/4/63

)عمرانی طرحهاي( اي مشاوره دادهاي قرار  -1
 درصد 6/15 میزان به جمعا بیکاري بیمه حق بعنوان درصد 6/1 اضافه به کارکرد ناخالص درصد 14 مقطوعا اي مشاوره دادهاي قرار بیمه حق

)کارفرما سهم درصد 12 و مشاور مهندس سهم درصد 6/3( باشد می کارکرد ناخالص
)عمرانی طرحهاي) (اجرایی( پیمانکاري دادهاي قرار  -2

 ناخالص درصد 6/6 میزان به جمعا بیکاري بیمه بعنوان درصد دهم 6 اضافه به کارکرد ناخالص درصد 6 مقطوعا اجرایی دادهاي قرار بیمه حق
) کارفرما سهم درصد 5 و پیمانکار سهم درصد 6/1( باشد می کارکرد
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 از بخشی عمرانی طرحهاي مشمول دادهاي قرار مجري پیمانکاران که صورتی در اجتماعی تامین شورایعالی 18/5/66 مورخ 4409مصوبه طبق
 کل صناخال برمبناي اصلی داد قرار به متعلق بیمه حق چنانچه نمایند، واگذار فرعی پیمانکاران به قرارداد طی را پیمان موضوع عملیات اجراي

. شد نخواهد دریافت و مطالبه فرعی پیمانکار داد قرار بابت اي بیمه حق صورت این در شود پرداخت داد قرار کارکرد
 عمرانی غیر قراردادهاي:  دوم بخش

. شود می تلقی عمرانی غیر قراردادهاي عمرانی، طرحهاي بخش در شده اشاره شرایط فاقد دادهاي قرار بیمه کلیه
:باشد می زیر شرح به اجتماعی تامین شورایعالی مصوبات به توجه با عمرانی غیر دادهاي قرار بیمه حق احتساب نحوه و ماخذ

 غیر قراردادهاي محاسبه براي عمرانی طرحهاي همانند واحدي ماخذ اجتماعی تامین شواریعالی 7/9/73 و 24/1/70 مورخ مصوبات موجب به
 نهمچنی و قرارداد بیمه حق میزان از کارفرما و پیمانکار کردن آگاه جهت در را زیادي تسهیالت امر این که است، شده گرفته نظر در عمرانی
 پیمانکاري قراردادهاي بیمه حق 24/1/70 مورخ مصوبه استناد به.  است آورده فراهم پیمانکاران حساب مفاصا وصدور بیمه حق وصول و تعیین

:شود یم محاسبه زیر ترتیب به کار اجراي نحوه و طرفین تعهد به توجه با شوند می و شده منعقد بعد به مذکور تاریخ از مشاور مهندسین و
 و ودهب خدمات ارائه قرارداد موضوع یا و باشد می پیمانکار هزینه و بعهده کالً مصرفی مصالح تهیه آنها اجراي در که قراردادهایی بیمه حق -2-1

 می بیکاري بیمه حق بعنوان آن نهم یک اضافه و کارکرد کل ناخالص درصد 7 ماخذ به گیرد انجام مکانیکی صورت به کال ً که نماید کارایجاب نوع
درصد) 78/7(. باشد

 کارفرما طتوس مکانیکی وسایل و تجهیزات یا و گیرد می انجام غیرمکانیکی صورت به که خدماتی و دستمزدي قراردادهاي کلیه بیمه حق – 2-2
 بیماري بیمه حق بعنوان آن نهم یک اضافه به کارکرد خالص نا درصد 15 ماخذ به شود می داده قرار پیمانکار اختیار در رایگان صورت به و تهیه

درصد) 67/16( .باشد می
 اگذاريو مصالح ارزش باشد، می کار واگذارنده هزینه و عهده به قسمتی و پیمانکار هزینه و عهده به مصالح از قسمتی تهیه که مواردي در -3-2
. شود می محاسبه 1-2 بند طبق بیمه حق سپس و شود می افزوده کارکرد کل ناخالص به پیمانکار به
 د،باش نمی بیمه حق کسر مشمول نمایند می خریداري اعتبار گشایش طریق از پیمانکاران که کشور از خارج از وارده تجهیزات قیمت -4-2

 دراختیار آن تهیه که سازي سوله هاي قراداد در آالت آهن آالت، ماشین تاسیسات، و آسانسور اختصاصی انحصاري، مصالح قیمت همچنین
 وکف موکت ها، محوطه و خیابانها آسفالت و سازي جاده قراردادهاي در آسفالت ودوز، دوخت قراردادهاي در پارچه است، کار واگذارندگان

 به آنها قیمت و دهنش تلقی واگذاري مصالح بعنوان شود تحویل پیمانکار به رایگان صورت به و تهیه کارفرما توسط که صورتی در کابینت و پوش
. شود نمی اضافه کارکرد کل

 التآ ماشین و وسایل با(  مکانیکی صورت به عملیات از قسمتی نماید ایجاب کار نوع و بوده خدمات ارائه قرارداد موضوع که مواردي در -5-2
 بیمه حق و صد در 7 ماخذ به مکانیکی) درصد( بخش بیمه حق حالت این در گیرد انجام دستی صورت به قسمتی و) پیمانکار به متعلق مکانیکی

.  شود می محاسبه بیکاري بیمه بابت نهم یک اضافه به درصد 15 ماخذ به دستی) درصد( بخش
 می رارق پیمانکار اختیار در) رایگان صورت به( کرایه دریافت بدون و تهیه کار واگذارنده توسط مکانیکی ابزار و وسایل که مواردي در -6-2

. شد خواهد محاسبه بیکاري بیمه بابت نهم یک اضافه به درصد 15 ماخذ به کال آن بیمه حق و محسوب دستمزدي عملیات حالت این در گیرد،
 یمانکارانپ هاي قرارداد بیمه حق نماید واگذار فرعی پیمانکاران به داد قرار انعقاد با را پروژه عملیات از بخشی اصلی پیمانکار که مواردي در -7-2

 هنگام هب فرعی پیمانکاران حساب مفاصا ارائه صورت در و وصول و محاسبه ضوابط طبق پیمان در مندرج طرفین تعهدات به توجه با نیز فرعی
.  ودش می کسر اصلی پیمانکار کارکرد از اند داشته حساب مفاصا که فرعی پیمانکاران کارکرد معادل اصلی پیمانکار بیمه حق احتساب

 یصورت در باشند می اجتماعی تامین از غیر خاص حمایتی قانون مشمول آنها کارکنان که هایی وزارتخانه و وسازمانها نهادها از دسته آن -8-2
 توسط قرارداد موضوع کار چنانچه نمایند، پیمانکاري صورت به کار انجام به اقدام سازمانها و ها وزارتخانه موسسات، سایر با قرارداد انعقاد با که

www.ClaimLaws.ir


مالی و قراردادي در پروژه هاي عمرانی  ادعاهاي فنی، –مدیریت ادعا 

M.Amerinia
www.ClaimLaws.ir
Email :Amerinia@Claimlaws.ir

هرگونه کپی برداري از مطالب صرفاً با ذکر منبع مجاز میباشد.ه و بودClaimLaws.irمالکیت این سند مربوط به 

 و رسنلپ کلیه بیمه حق و لیست و گیرد انجام دادي قرار و روزمزد پرسنل همچنین باشند می خاص حمایتی قانون مشمول که آنها رسمی پرسنل
 اردادقر حساب مفاصا باشند سازمان به بدهی فاقد چنانچه. نمایند پرداخت و تسلیم سازمان به را پیمان اجراي در شاغل رسمی غیر و مزد روز
. باشد می پیمانکاران از گروه این مورد در اجتماعی تامین قانون 38 ماده رعایت به ملزم کار واگذارنده است بدیهی.  شد خواهد صادر آنها

 عمرانی غیر دادهاي قرار خاص حالت: سوم بخش 
 باشند می فنی و صنعتی تولیدي، کارگاه داراي که پیمانکارانی -الف

 ارتباط رد تولیدي و فنی صنعتی، کارگاه داراي که پیمانکارانی بیمه حق احتساب نحوه اجتماعی تامین شورایعالی 7/9/73 مورخ مصوبه موجب به
 رارق عملیات موضوع دیگر عبارت به ویا گردد می انجام آنها کارگاه در پیمانها اجرایی امور و باشند می منعقده دادهاي قرار عملیات موضوع با

:  بود خواهد ذیل شرح به باشد آنها کارگاههاي تولیدات نوعی به منعقده داد
)فنی و صنعتی تولیدي، کارگاه داراي( حقوقی اشخاص   -1

 بیمه قح وصول با صورت این در باشد سازمان تایید مورد آن دفاتر و بوده قانونی اسناد و دفاتر داراي و حقوقی شخص پیمانکار که صورتی در
 قانونی دفاتر از بازرسی انجام موظفند اجتماعی تامین سازمان شعب.  شود می صادر قرارداد حساب مفاصا قانونی دفاتر از بازرسی گزارش طبق
. دهند قرار اولویت در را پیمانکاران قبیل این

 این در باشد تهداش تعجیل حساب مفاصا دریافت جهت پیمانکار و نماید بازرسی پیمانکار قانونی دفاتر از سریعاً نباشد قادر سازمان چنانچه  -1-1
 و مایدن پرداخت را آن یا و بوده قطعی بدهی گونه هر فاقد مرکزي دفتر و کارگاهی مطالباتی هاي پرونده محتویات طبق پیمانکار اگر صورت

 پرداخت و سازمان به آن ارائه و قانونی دفاتر برداشتن مبنی نامه وتعهد نماید پرداخت را آن یا و بوده قطعی بدهی هرگونه فاقد مرکزي نامه تعهد
 خواهد بالمانع قرارداد حساب مفاصا صدور نماید ارائه سازمان به شده ممهور حقوقی شخص مهر و مجاز امضاء به که را قانونی دفاتر طبق بیمه حق
. بود

 اختیار در را خود دفاتر یا و نگیرد قرار سازمان تایید مورد شده ارائه قانونی دفاتر یا و بوده قانونی دفاتر فاقد پیمانکار که مواردي در   2-1
 بابت پیمانکار چنانچه حالت این در.  شود می محاسبه 24/1/70 مورخ نامه تصویب طبق قرارداد بیمه حق صورت این در ندهد قرار سازمان

 قرارداد تباب شده محاسبه بیمه حق از باشد نموده پرداخت بیمه حق قرارداد اجراي دوره در خود صنعتی و فنی تولیدي، کارگاه در شاغل کارکنان
. شود می صادر قرارداد حساب مفاصا سپس.  وصول  مطالبه مانده و کسر

)فنی و صنعتی تولیدي، کارگاه داراي(  حقیقی اشخاص  -2
 در و )باشند می ذیربط مراجع از فعالیت مجوز داراي که دایر کارگاههاي(  فنی و صنعتی تولیدي، کارگاه داراي پیمانکار که صورتی در -1-2

 کارگاه از سازمان توسط یا و ارسال را کارگاه در شاغل کارگران لیست و بوده مطالباتی پرونده داراي سازمان شعبه در قرارداد اجراي زمان
 نماید پرداخت را آن یا و بوده بدهی گونه هر فاقد مطالباتی پرونده محتویات طبق وي کارگاه چنانچه صورت این در باشد آمده عمل به بازرسی

. شود می صادر آنها قرارداد حساب مفاصا
 یمهب حق باشد قرارداد اجراي دوره در لیست ارسال و بازرسی فاقد یا و سازمان شعبه در مطالباتی پرونده فاقد پیمانکار که مواردي در -2-2

. شود می صادر حساب مفاصا سپس و وصول و محاسبه 24/1/70 مورخ مصوبه طبق وي قراراد
. شود نمی محسوب فنی و صنعتی تولیدي کارگاه زمره در شود می دایر پیمان موضوع کار انجام براي منحصرا که کارگاههاي:  توجه

 فروش و خرید دادهاي قرار -ب
 مولمش باشد فروش یا خرید منحصرا قرارداد موضوع و نباشد اضافی کار انجام به نیاز که تجهیزات و مواد اجناس، فروش خرید هاي داد قرار -1

. بود نخواهد بیمه حق کسر

www.ClaimLaws.ir


مالی و قراردادي در پروژه هاي عمرانی  ادعاهاي فنی، –مدیریت ادعا 

M.Amerinia
www.ClaimLaws.ir
Email :Amerinia@Claimlaws.ir

هرگونه کپی برداري از مطالب صرفاً با ذکر منبع مجاز میباشد.ه و بودClaimLaws.irمالکیت این سند مربوط به 

 وي اهکارگ در ساخت( فروش یا ساخت قرارداد و باشد) حقوقی و حقیقی از اعم( فنی و صنعتی تولیدي، کارگاه داراي پیمانکار که مواردي در -2
 عمل) )الف(( بند طبق ساخت قسمت مورد در صورت این در شود مشخص کار واگذارنده توسط تفکیک به نصب و حمل با همراه) شود می انجام
.  شد خواهد محاسبه بیمه حق 24/1/70 مورخ مصوبه طبق ونصب حمل خصوص در و گرفت نخواهد تعلق ايÄبیمه حق فروش مورد در و شده
 و ملح و فروش یا ساخت از اعم کارکرد کل به نسبت بیمه حق ننمایند، مشخص را ونصب حمل کارکرد میزان کار واگذارندگان چنانچه ضمنا
.شد خواهد وصول و محاسبه مذکور مصوبه طبق کال  نصب

 سازمان به آن پرداخت و پیمانکار کارکرد وضعیتهاي صورت از کارفرما توسط بیمه حق کسر -ح
 عملیات نوع به توجه با را عمرانی طرحهاي مشمول غیر قرارداد هر بیکاري بیمه و بیمه حق) کار واگذارندگان( کارفرمایان که مواردي در -1

) درصد7 یا درصد15( شد اشاره آن به قبال که اجتماعی تامین شورایعالی 24/1/70 مورخ تصویبنامه در مندرج ماخذ به طرفین تعهدات و قرارداد
 ازمانس وجه در چک طی پیمانکار وضعیت صورت وجه پرداخت با همزمان و کسر مشاور مهندسین صورتحساب یا پیمانکار وضعیت صورت هر از

 نبوده وضعیت صورت هر از اجتماعی تامین قانون 38 ماده موضوع %5 نگهداري و کسر به نیازي صورت این در نمایند پرداخت اجتماعی تامین
 مفاصا رائها به منوط را مشاور مهندس و پیمانکار با حساب وتسویه نهایی یا قطعی صورتحساب یا وضعیت صورت پرداخت بایست می کارفرما و

 عملیات اتمهخ در موظفند کان کما نماید می عمل بند این ترتیب به کارکه واگذارندگان است بدیهی.  نماید اجتماعی تامین سازمان سوي از حساب
. ندنمای ارسال و اعالم را اجتماعی تامین سازمان نیاز مورد اطالعات سایر مشاور مهندس و پیمانکار کارکرد ناخالص میزان اعالم ضمن پیمان هر
 تعیین اخذبم مشاور مهندس و پیمانکار صورتحساب یا کارکرد وضعیت صورت از کار واگذارنده توسط مربوط بیمه حق که پیمانهایی مورد در -2

 قرار رد شاغل کارکنان لیست بایست می فقط داد قرار اجراي طول در پیمانکار شود، می پرداخت اجتماعی تامین سازمان به همزمان و کسر شده
 مصوب کارفرمایان از جرایم دریافت قانون و اجتماعی تامین قانون 39 ماده در مقرر مهلت در وجه بدون نماید می تهیه مقررات طبق که را داد

.نماید ارسال اجتماعی تامین سازمان به بعد ماه پایان تا حداکثر اسالمی شوراي مجلس 9/5/73 مورخ
 در ودش می پرداخت سازمان وبه کسر اصلی پیمانکار وضعیت صورت از مقرر بیمه حق اینکه به توجه با پیمانکاران از گروه این مورد در -3

 صورت کلیه هبیم حق براینکه مشروط و بیمه حق محاسبه بدون آنها فرعی پیمانکاران حساب مفاصا صدور باشند فرعی پیمانکار داراي که صورت
. بود خواهد بالمانع باشد شده پرداخت فرعی پیمانکار حساب مفاصا درخواست تاریخ تا اصلی پیمانکار وضعیتهاي

 از بیمه حق پرداخت و کسر هنگام به 24/1/70 مورخ تصویبنامه موضوع بیمه حق) درصد( ماخذ قرارداد عملیات نوع به توجه با چنانچه -4
 15 بماخذ بیمه حق پرداخت و کسر جاي به و نشده رعایت کار واگذارندگان توسط مشاور مهندسین یا پیمانکار صورتحساب یا وضعیتها صورت
 پیمانکار یارسال لیستهاي به مستند بیمه حق لیکن شده رعایت بیمه حق پرداخت ماخذ که مواردي در همچنین باشد، شده پرداخت درصد 7 درصد،

 التفاوت هماب داد قرار حساب مفاصا صدور هنگام به و کار پایان در صورت این در باشد مذکور تصوبینامه موضوع ماخذ براساس بیمه حق از بیش
.شود می صادر قرارداد حساب مفاصا سپس و وصول و مطالبه پیمانکار از و محاسبه بیمه حق
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