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1.مقدمه

در  جـوان  نسـل  بیـکاری  بـاالی  نـرخ  و  دانشـگاه ها  فارغ التحصیـالن  جمعیـت 
کار را دوچندان می کند. عده ای توسـعه کسـب  کشـور اهمیت رفع موانع کسـب و 
و کارهـای پیمانـکاری را به عنـوان راهـکاری برای حل مشـکالت بیـکاری و ایجاد 
کردند1. از این منظر پیمانکاران، جایگاه مهمی در توسعه و تحرك  اشتغال مطرح 
گـردش بهینـه ی  کـه می تواننـد نقـش مؤثـری در  کشـور دارنـد2  چرخهـی اقتصـادی 
سـرمایه ملی و اشـتغال زایی داشـته باشـند3. بنابراین انتظار می رود قوانین کسـب 
کـه مسـیر فعالیـت صحیـح  کارهـای پیمانـی به گونـه ای طراحـی و تنظیـم شـود  و 

گردد. پیمانـکاران همـوار 
کسـب وکار »اخـذ حـق بیمـه تأمیـن  یکـی از مؤلفه هـای اصلـی مؤثـر در محیـط 
اجتماعـی« اسـت. در همیـن رابطـه مرکـز پژوهش هـای مجلـس، زمسـتان 95 طـی 
گزارشـی نـرخ بـاالی بیمـه اجبـاری نیـروی انسـانی را یکـی از موانـع محیط کسـب و 
کشـور دانسـت4. همچنین بانک جهانی در سـال 2015، نرخ حق بیمه تأمین  کار 
کـه نسـبت بـه  کـرد  اجتماعـی در ایـران5 را 25.9 درصـد از سـود یـک شـرکت اعـالم 
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سـایر کشـورهای منطقـه نظیـر امـارات متحـده عربـی، عربسـتان سـعودی، عمـان، 
گـزارش، جریمه هـای سـنگین  کـه در ایـن  گفتـه نمانـد  اردن و عـراق باالتـر بـود6. نا

تأخیـر در پرداخـت حـق بیمـه لحـاظ نشـده اسـت7.
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شکل 1؛ درصد حق بیمه تأمین اجتماعی )از سود( دریافتی از کارفرما )منبع: وب سایت بانک جهانی، 
)Historical Data Sets and Trends Data بخش

اخـذ  کار  و  کسـب  صاحبـان  از  دوصـورت  بـه  اجتماعـی  تأمیـن  بیمـه  حـق 
می شـود. اولیـن شـیوه، درصـدی از حقـوق کارگـران و کارکنـان بنـگاه و شـیوه دیگـر 
درصـدی از قراردادهـای پیمانـکاری بنـگاه اسـت. در شـیوه اول مطابـق مـاده 28 
قانـون تأمیـن اجتماعـی حـق بیمـه هـر فـرد 30 درصـد از حقـوق و یـا دسـتمزد وی 
کارفرمـا،  گرفتـه می شـود. طبـق قانـون مذکـور 20 درصـد ایـن حـق بیمـه را  در نظـر 
کنـد. شـیوه دوم  کارگـر و 3 درصـد باقی مانـده را دولـت بایـد پرداخـت  7 درصـد 
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کـه طـی آن در قراردادهـای پیمانـکاری،  منطبـق بـر مـاده 38 قانـون فـوق* اسـت 
کارفرمـا، پیمانـکار را ملـزم بـه بیمـه کارکنـان خـود می نمایـد. بـرای اطمینـان از ایـن 
کار پیمانکار را به بعد  کل  کارفرما موظف اسـت تا پرداخت پنج درصد بهای  امر 
از تسویه حسـاب با سـازمان تأمین اجتماعی و ارائه مفاصاحسـاب از این سـازمان 
یافـت مفاصاحسـاب بیمـه از پیمانـکار،  کارفرمـا بـدون در کنـد. چنانچـه  موکـول 
قسـط آخـر مطالبـات پیمانـکار را پرداخـت نمایـد، مسـئول پرداخـت حـق بیمـه و 
خسـارت آن از طـرف پیمانـکار خواهـد بـود. ضمنـًا مطابق با مـاده 41 آن قانون**، 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی برای وصول حق بیمـه قراردادهای پیمانکاری ضرایبی 
کل قـرارداد  را تعییـن نمـوده اسـت و حـق بیمـه را بـا توجـه بـه ایـن ضرایـب از مبلـغ 

می کنـد***.  یافـت  در

در  باید  كارفرما  می شود،  گذار  وا حقوقی  یا  حقیقی  اشخاص  به  مقاطعه  به طور  كار  انجام  كه  مواردی  در    *
قراردادی كه منعقد می كند مقاطعه كار را متعهد كند كه كاركنان خود همچنین كاركنان مقاطعه كاران فرعی را نزد 
كل  كل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای  كند و  سازمان بیمه 
كارفرما موكول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه كارانی  كار مقاطعه كار از طرف 
كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می كنند، معادل حق بیمه  كه صورت مزد و حق بیمه 
كارفرما آخرین قسط مقاطعه كار را بدون  پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ یادشده آزاد خواهد شد. هرگاه 
مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارت مربوط خواهد بود و حق دارد 

كند. كار مطالبه و وصول  كه از این بابت به سازمان پرداخته است، از مقاطعه  وجوهی را 
كار ایجاب می كند سازمان می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالی  ع  كه نو **  در مواردی 

كند. كار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول  كل  سازمان نسبت مزد را به 
گاهی از مبنا و اصول دریافت این مبلغ به پیوست مراجعه شود. ***  برای آ
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کار و سـازمان  کسـب و  یکـی از نقـاط چالش برانگیـز در تعامـالت میـان اهالـی 
تأمیـن اجتماعـی، بـه نحـوه محاسـبه حـق بیمـه فعالیت هـای پیمانـی بازمی گردد 
کـه انجمنهـا و اتحادیههـای پیمانـکاران از آن به عنـوان یکـی از موانـع  به گونـه ای 
کـه سـازمان بـا اسـتناد  گفـت  اصلـی تولیـد نـام می برنـد. در توضیـح بیشـتر بایـد 
کارگـران،  بـه مـاده 41 قانـون تأمیـن اجتماعـی و بـه منظـور اطمینـان از بیمـه شـدن 
کـرده اسـت و بـر اسـاس آن حـق بیمـه  ضرایبـی بـرای قراردادهـای مختلـف تعییـن 
کارشناسـان، ایـن  امـا برخـی  یافـت می کنـد. در مقابـل  قـرارداد در کل مبلـغ  از  را 
ظرفیـت قانونـی را بسـتری بـرای اعمـال فشـار نابجـا بـر فعـاالن اقتصـادی عنـوان 
می کننـد و بـر ایـن باورنـد کـه سـازمان بـا اتـکا به بازرسـی  میدانـی و دیگر شـیوه های 
کارگران مطمئن شـود؛ لذا در وضعیت  نوین نظارتی، می تواند از بیمه شـدن همه 
کنونـی، حـذف مـاده 41 قانـون تأمین اجتماعی مانعی بزرگ را از پیِش پای فعاالن 

اقتصـادی برمـی دارد.
بـا توجـه بـه مناقشـات فوق، گزارش حاضر می کوشـد تا ضمن بیـان ابعاد حقوقی 
موضـوع، بـا نگاهـی منصفانـه بـه بررسـی دیدگاه ها دربـاره کارآمدی اخـذ حق بیمه 
کنـکاش بـا تهیـه  قراردادهـا و مـاده 41 قانـون تأمیـن اجتماعـی بپـردازد. مرکـز رصـد 
گـزارش بـه دنبـال آن اسـت تـا متولیـان امـر را در اتخـاذ تصمیـم مناسـب یـاری  ایـن 
محورهـای  اسـاس  بـر  کارشناسـان  مختلـف  اظهـارات  منظـور،  ایـن  بـرای  دهـد. 
از نـکات  مختلـف موضوعـی، طبقه بنـدی و تشـریح می شـود و در ادامـه برخـی 
اجرایـی دربـاره مـاده 41 قانون تأمین اجتماعی ذکر خواهد شـد. در خاتمه، بخش 

پیوسـت بـه معرفـی سـازمان تأمیـن اجتماعـی و اصطالحـات مرتبـط می پـردازد.


