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قانون تامين اجتماعي38و 28نگاهي به مواد

:نکته مهم 
رفتهه ا   مطالب این فایل نظرات رسمی ارائه دهندگان آن نمی باشد، بلکهه برگ 

ی آخرین دستورالعمل ها و بخشنامه های سا مان تامین اجتماعی و حسابرسه 
.تامین اجتماعی است 



قانون2تعاريف کليدي در ماده 
بهایدستوربهشدهبیمهكهاستحقوقییاحقیقیشخصكارفرما(4بند

ادارهارددهھعمسئولیامدیرعنوانبهكهكسانیكلیه.میکندكاراوحساب
كلیهمانجامسئولكارفرماومیشوندمحسوبكارفرمانمایندهستندھكارگاه
ندمیگیردهھعبهشدهبیمهقبالدرمزبورنمایندگانكهاستداتیهتع

مزایایووجوهرگونهھشاملقانونایندركارمزدیاحقوقیامزد(5بند
.شودمیدادهشدهبیمهبهكارمقابلدركهاستمستمرغیرنقدییانقدی

ادهاستفبرایوقانوناینحکمبهكهاستیھوجوا عبارتبیمهحق(6بند
.میگرددپرداختسا مانبهآنموضوعمزایایا 



قانون28ماده 
 شرح  یر میباشدبهدرآمد سا مان منابع:
حقهوق  یها  هشت درصهد مهزد   بیست و میزان به 1354سال پایان ا  اول مهرماه تا حق بیمه -1

شده و هجده درصد بهه عههده كارفرمها و سهه درصهد بهه       بیمه است كه هفت درصد آن به عهده 
شدخواهد تأمین دولت وسیله 
حاصل ا  وجوه و ذخائر و اموال سا ماندرآمد -2
وجوه حاصل ا  خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون-3
كمکها و هدایا-4
شهده  بیمهه  حقهوق  یها  درصهدمزد  بیسهت  سهم كارفرما بیمه حق 1355اول سال ا  : 1تبصره

درصهد مهزد حقهوق   سهی  به بیمه كمک دولت حق و بیمه شدهخواهد بود و با احتساب سهم 
دیابافزایش می

ور در بودجه ساالنه كل كشه یکجا سهم خود را به طور بیمه مکلف است حق ولت د: 2تبصره
منظور و به سا مان پرداخت كند

خهود را بها اصهول محاسهبات     مهالی  بهار امهور   یک حداقل هر سه سال سا مان باید : 3تبصره
.گزارش دهدشورایعالی و مراتب را به احتمالی تطبیق 



قانون38ماده 
کهميشودواگذارحقوقيياحقيقياشخاصبهمقاطعهطوربهکارانجامکهموارديدر

وخودکارکنانکهنمايدمتعهدراکارمقاطعهميکندمنعقدقرارداديدربايدکارفرما
رتيبتبهرابيمهحقکلونمايدبيمهسازماننزدرافرعيکارانمقاطعهکارکنانهمچنين

طرفازکارمقاطعهکارکلبهايدرصدپنجپرداخت.بپردازدقانوناين28مادهدرمقرر
هککارانيمقاطعهمورددر.بودخواهدسازمانطرفازمفاصاحسابارائهبهموکولکارفرما
ندميکنپرداختتسليموسازمانبهمقررموعددرراخودکارکنانبيمهحقومزدصورت
گاههر.شدخواهدآزادمذکورمبلغازسازماندرخواستبهبناپرداختيبيمهحقمعادل
مسئولبپردازدسازمانمفاصاحسابمطالبهبدونراکارمقاطعهقسطآخرينکارفرما
بابتبهاينازکهراوجوهيداردحقوبودخواهدمربوطخساراتومقرربيمهحقپرداخت
وتمؤسساوهاوزارتخانهکليه،نمايدوصولومطالبهکارمقاطعهازاستپرداختهسازمان

ومؤسساتودولتيغيرمؤسساتواصنافاتاقوشهرداريهاهمچنيندولتيشرکتهاي
ميباشندمادهاينمقرراتمشمولالمنفعهعامخيريه

.



اصالح برخي از مقررات بازرسي از دفاتر قانوني 

11/3بخشنامه 



اصالح برخي از مقررات بازرسي از دفاتر قانوني 



اصالح برخي از مقررات بازرسي از دفاتر قانوني 



 تفاوت دارد و از آن حذف شده است11/3مواردي که با بخشنامه قبل:

کارانه ، بهره ) و پاداش افزايش توليد، پاداش ، آکورد وري 1

جق حضور در جلسات ) مگهر عضهو   ) حق تاليف  و حق الوکالهه و کارشناسهي  ,(اعضائ غير موظف) 2

(رسمي کانون وکاال و کارشناس رسمي باشد

هزينه ترخيص کاال و هزينه گمرکي ) (ميمگر ترخيص کار رسمي با ارائه مجوز و صورتحساب رس) 3

هزينه پرداختي به آژانس ) (مگر با ارائه صورتحساب....) سواري و اتوبوس و,تاکسي ,چرثقيل ,4

حق الزحمه امام جماعت  5)

تبليغات و چاپ و فيلمبرداري) (با ارائه فاکتور رسمي معاف مي باشند) 6

اصالح برخي از مقررات بازرسي از دفاتر قانوني 



اصالح برخي از مقررات بازرسي از دفاتر قانوني 



 سه شرطی كه كار به تنهایی مشمول بیمه شده است:
.Aشخصی بودن كار
.B تبعیت حقوقی و مزدی
.C تبعیت دستوری

: توجه 
است اما با توجهه  1393بهمن 6مورخ 632/91موارد باال هرچند برخالف رای شماره -1

به بخشنامه سا مان موضوع اجرایی است 
مهورخ  21106و دسهتورالعمل  9/22//1378مورخ 1831همچنین مطابق رای شماره -2

فنهی ایجهاد وحهدت رویهه با نشسهتگان بشهر  عهدم        3و دستورالعمل شماره 1388/8/6
.دفعالیت در كار قبل خود مشمول نمی باشند اما در بخشنامه جدید مشمول می گردن

بخشنامه فوق فاقد تاریخ اجرا است لهاا در  مهان حسابرسهی مهی توانهد مهال  عمهل        -3
.حسابرسان قرار گیرد

اصالح برخي از مقررات بازرسي از دفاتر قانوني 



خرید مشمول بیمه منی باشد
:1395/12/8مورخ100/95/12989شمارهنامهمطابق

ولوازمخرید,خارجیخرید,قطعاتخریدمشمولصرفاکهاسنادی(1

وجهدرپرداختوافزارنرمپکیج,االتماشین,برقتابلو,ابزار,مصالح

.نمیباشدبیمهحقکسرمشمولباندپهنایخریدورستوران

بنصسهمباشدتفکیکخریدونصبدرآالتماشینخریددراگر(2

.میباشد5-2مشمول

مشمولباشدثابتکارگاهازاضافهکارباقطعاتخریدمورددر(3

میباشد14/9بخشنامه



در ارتباط با اخذ خدمات و 94/10/28مورخ 14/9بر اساس بخشنامه
چگونگي عدم شمول آن موارد زیر بیان شده است



94/10/28مورخ 11466/94/11به شماره9/14بخشنامه 

:تبصره اضافه شده 

و صنعتيکارگاه داراي که پیمانهایي در مورد بیمه مطالبه حق مبناي " 
توسط اجراي پیمانثابت باشند و موضوع خدماتي تولیدي یا فني مهندسي 

بازرسارسالي فهرست اساس افراد شاغل در همان کارگاه انجام مشود بر 
مي معاف پیمان جهت قرارداد بیمه حق ضریب است و از اعمال کارگاه 

اي دادهقرار اینگونه مفاصا حساب تامین اجتماعي باید باشند و سازمان 
“کندرا صادر پیمان 

قانون 38به ماده 1394/4/3تبصره مذکور در اجرای قانون فوق در تاریخ
الحاق گردید



نکات کليدي تعريف
کارگاه ثابت باشد . ت آن میتوان با دادن آدرس  و تلفن ثاب) 1

(را اثبات نمود

داشتن مجوز فعاليت . هر مانند پروانه کسب یا پروانه ب) 2
(برداري

استفاده از امکانات موجود و افراد شاغل خود     . میتوان) 3
(کد کارگاه طرف قرارداد را اخذ نمود

انجام کار موضوع قرارداد. مه اگر خارج از قرارداد باشد بی) 4
(میتواند مدعي گردد

تاريخ اجراي اين بخشنامه . مي باشد594/02/20



نونينکاتي درباره دستورالعمل اجرايي قوانين و مقررات بازرسي دفاتر قا

با  وكال در صورت تکرار كار و عدم ارائه مستندات مربو  به ارسال حق بیمه
5-1رعایت سقف مشمول بند 

 و شخص حقوقی در 5-1شخص حقیقی رعایت سقف :آمو ش و حق التدریس
5-3و در محل آمو شگاه 5-2محل كارفرما 

 5-2وشخص حقوقی یا حقیقی گروهی 5-1شخص حقیقی انفرادی : پزشکان
به شخص حقیقی 5-2به شخص حقوقی وحقیقی گروهی :جق الزحمه با اریابی

5-2یا 5-1و یا حقوقی با قرارداد 
ص ترخیص كار رسمی با ارائه مجو حق العمل كاری معاف و ترخی: ترخیص كار

و اشخاص حقیقی گروهی و 5-1كار غیررسمی بصورت شخص حقیقی انفرادی 
5-2حقوقی 



نکاتي درباره دستورالعمل اجرايي قوانين و مقررات بازرسي دفاتر قانوني

  و 5-1با ارائه مستندات غیر مشمول  سایر موارد : كمیسیون معامالت امال
5-2یا 
با بارنامه معاف بدون بارنامه و شخص حقیقی و شخص: حمل و نقل داخلی

5-3حقوقی با قرارداد 
دادو بدون قرار: طراحی و چاپ بروشورهای تبلیغاتی ،سربرگ،سررسیدو سایر

ورت فاقد ماهیت پیمانکاری با ارائه فاكتور رسمی غیر مشمول درغیر اینص
5-3ویاباتنظیم قرارداد

 5-3اشخاص حقیقی و حقوقی : كالیبراسیون
 با 5-1اشخاص حقیقی انفرادی بدون قرارداد: انجام كار تحقیقاتی و پژوهشی

بخش چهارم بخشنامه و اشخاص حقوقی و حقیقی 4و3انعقادقراردادطبق بند 
(جدیددرآمد معاف می باشند 14/8بادارابودن شرایط بخشنامه)5-3گروهی 



نکاتي درباره دستورالعمل اجرايي قوانين و مقررات بازرسي دفاتر قانوني

 معافبه شخص حقیقی و یا حقوقی باارائه صورتحساب: تعمیر وسایل نقلیه
تامین مکان به عهده كارفرما: برگزاری سمینارها و مجالس ومراسم
2-55-3(پیمانکار)تامین مکان به عهده مجری
   ا ارائهه  حسهاب سهاختمان به   : سند افتتاحیه كه به دالیلی غیر محاسهباتی باشهد

و 5-3مبله   %25،تاسیسهات  5-3سندرسمی خرید ملک معهاف وبهدون اسهناد    
صهرفاخرید خهارجی بها صورتحسهاب     :مبل  معاف و ماشین آالت و تجهیزات75%

و 5-3مبله   %25رسمی و پروانهه سهبز گمركهی غیرمشهمول درغیهر اینصهورت       
ی مبل  معاف می باشد،هزینه های قبل ا  بهربرداری و سایر دارییهها و دارایه  75%

5-3درجریان تکمیل 



الباتدستورالعمل اجرائي آئين نامه هيأت هاي تشخيص مط

وكارفرمامراجعههنگاموبدهیاعالما پساستموظفمربوطهكارشناس(3-2
ماکارفربهرابدهيمحاسباتصورتگزارشازنسخهيکایشان،درخواست

باتمطالگيريشکلنحوهجرياندرراويمقررات،وقوانينبيانباوارائه
موردبههمچنانونگردیداقناعمحاسباتنحوها كارفرماصورتیکهدرودادهقرار
1شمارهفرم"محاسباتبا نگریدرخواستفرمارائهباباشد،معترضمطالبه
ا هائیبخشیاتمامواخاكارفرماا راال ممدار ومستندات"پيوست
دمورشدهارائهمدار بهتوجهباوشدهقیدماكورفرمدركهكارفرمادرخواست
بهشعرئيسودرآمدرئيسنهائيتاييدوبررسیجهتراباشدمیتایید

ا ایشانوگرفتقراركارفرماموافقتموردشعبهاقدامچنانچه.نمايدارسال
دار مگزینها استفادهبامحاسباتداد،انصرافاخیرالاكرفرمذیلخوداعتراض
.گردداصالحسیستمدرمثبته



دستورالعمل اجرائي آئين نامه هيأت هاي تشخيص مطالبات
و قاطع اختالفهات بهوده و از صهدور آراي مشهروط، يها      موجز صادره توسط هيأت هاي بدوي تشخيص مطالبات بايد آراء ( 1-8

ه موکول نمودن رأي به ارائه مدارک و يا اسناد، بعد از صدور رأي خودداري و چنانچه هيأت انجام تحقيقات و بررسهي و مالح ه  

مدلل مدارکي را الزم بداند بايد قبل از صدور رأي اقدام به صدور قرار نموده تا پس از روشن شدن وضعيت پرونده، رأي منجز و

احهدهاي  و عاري از ابهام صادر تا تکليف نهائي پرونده در هيأت مشخص و اختيار تفسير ، برداشت شخصي و اعمال سليقه از و

.اجرائي سلب گردد

نهده  ازآنجا که تعداد اعضاي هيأت هاي بدوي تشخيص مطالبات زوج مي باشد در صورت عدم حصول اکثريت، بايهد پرو ( 8-٤

.جهت صدور رأي نهايي به هيأت هم عرض ارسال گردد

رار قرارهاي صادره از هيأت هاي بدوي تشخيص مطالبات حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ دريافت بايد اجرا و پاسخ ق( ٩-1

.به همراه پرونده به هيأت صادرکننده قرار اعاده گردد

اسهر   از دفاتر قانوني و يا بازرسي تحقيقي باشد، الزم است اجراي قهرار در بازرسي چنانچه اجراي قرار منوط به انجام ( ٩-3

.وقت و خارج از نوبت انجام شود



دستورالعمل اجرائي آئين نامه هيأت هاي تشخيص مطالبات

هيهات مهديره سهازمان در    2٠/1٠/13٩٥مهور   3٦1٧/٩٥/11٠٠با توجه به مصوبه شماره ( 11-٦

ش صورتي که حجم پرونده هاي ارجاعي به هيأت هاي تجديد ن رتشخيص مطالبات اسهتان بهي  

يص ازحد افزايش يافته و متضمن انت ار بيش از سه ماه جهت طرح در هيأت تجديد ن هر تشهخ  

رگهزاري  مطالبات گردد، ادارات کل استان ابتدا بايد صرفاً با استفاده از افراد جانشين هيهات و ب 

جلسات فوق العاده پرونده هاي در صف انت ار مازاد بر سه ماه را رسهيدگي و در صهورت عهدم    

هيات مديره 2٠/1٠/13٩٥مور 3٦1٧/٩٥/11٠٠کفايت ، پرونده هاي امر را با رعايت مصوبه شماره 

.سازمان به هيأت هاي تجديد ن ر تشخيص مطالبات ستاد مرکزي ارسال نمايند

ماه بايد 2قرارهاي صادره از هيأت هاي تجديد ن رتشخيص مطالبات حداکثر ظرف مدت ( 1-1٤

.اجرا و پاسخ قرار به همراه پرونده به هيأت صادر کننده قرار اعاده گردد



دستورالعمل اجرائي آئين نامه هيأت هاي تشخيص مطالبات

ماننهد )اگر در مواردی در تنظیم رأی اشتباه بین در حسهاب یها سههو قلهم     ( 2-15
ربوطه رخ داده باشد باید رأی م( اشتباه در ذكر نام افراد یا نام كارگاه و موارد مشابه

ن اقدام به همراه پرونده به هیأت صادر كننده رأی اعاده گردد تا نسبت به تصحیح آ
.نمایند

رفع ابهام ا  آرای صادره باید خارج ا  نوبت در هیأت های صادركننده رأی ،( 3-15
.مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گرفته و در صورت لزوم رفع ابهام گردد



چند ياداشت کاربردي

بر اساس نامه مهديرکل دفتهر مهديرعامل سهازمان تهامين اجتمهاعي بهه        
:٩٦/2/٧مور  1٠٠٠/٩٦/111٩شماره

يهر  انجام بازرسي از مدارک و دفاترشرکتهاي خصوصي به استثنائ مهوارد ز 
:تنها در آخرين سال مالي ميباشد

در مواردي که موضو  ادعاي سابقه و يا دستمزد اشخاص مطرح باشد) 1

درخواستهاي مستند به مراجع قضايي و يا شبه قضايي و شرکته) اي در 2
حال تصفيه  که از سوي واحدهاي اجرايي ارائه  شود

درصورتي که مستندات سازمان بيانگر عدم اجراي ماده ) و تبصهره  338
هاي آن و يا عدم اعالم واقعي دستمزد واقعي بيمه شدگان باشد



چند ياداشت کاربردي

٤/٥/٩٦مور  1٠٠٠/٩٦/٤٦83دستورالعمل کارورزي به شماره -
مور  13٤٩و13٤8و13٤٧پرداخت سنوات در صورت ترک کار دادنامه شماره -

1٧/12/13٩٥
مطالبات سازمان در مدت اجاره از : جديد درآمد 1٩/1بر اساس بخشنامه -

مستاجر صرفا از مستاجر بايد اخذ گردد و مجاز به مطالبه از موجر نمي 
.باشند





طالب از صبر و شکيبايي شما متشکريم و اميدواريم م

ارائه شده مفيد براي  شما عزيزان باشد


