اظهارنظر كارشناسي درباره:

«طرح استفساریه جزء ( )۴بند (ب)
تبصره ( )2ماده ( )76قانون تأمین اجتماعی»

مقدمه
مطابق جزء « »4بند «ب» تبصره « »۲ماده ( )۷۶قانون تأمین اجتماعی (مصوب « ،)1380/0۷/14از تاريخ تصويب
مشخصات طرح
دوره دهم ـ سال سوم

شماره ثبت:
532
شماره چاپ:
1273

اين قانون براي مشموالن اين تبصره ،چهار درصد ( )% 4به نرخ حق بیمه در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد
شد كه آن هم در صورت تقاضاي مشموالن قانون ،به طور يكجا يا به طور اقساطی به وسیله كارفرمايان پرداخت
میشود».
نص مبهم قانو ن مذكور و به تبع آن نحوه استنباط و اجراي آن طی سنوات پس از تصويب سبب بروز
مشكالت متعددي براي كارفرمايان و بیمهشدگان مشمول قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زيانآور شده
است .با توجه به داليل توجیهی طرح پیشنهادي ،سوءبرداشت از متن قانون نه تنها سبب عدم توجه كارفرمايان
به كاهش يا رفع صفت سخت و زيانآوري از محیط شده است ،بلكه سرگردانی و نگرانی مضاعفی را در احراز
شرايط بازنشستگی براي بیمه شده و برهم خوردن نظام مالی كارفرمايان به همراه داشته است .بر اين اساس طرح

تاریخ چاپ:
1397/10/30

استفساريه پیشنهادي با هدف رفع مشكالت فوق از سوي نمايندگان ارائه شده است كه گزارش حاضر به بررسی
كارشناسی آن میپردازد.

معاونت پژوهشهاي
اجتماعی ـ فرهنگی

دفتر :مطالعات
اجتماعی

بررسی كارشناسی
الف) طرح استفساریه بیان میدارد :كه «آيا هدف قانونگذار در جزء « »4بند «ب» تبصره « »۲ماده ()۷۶

سایر دفاتر:

قانون تأمین اجتماعی كه مقرر میدارد« :از تاريخ تصويب اين قانون جهت مشموالن اين تبصره چهار درصد ()4%

مطالعات حقوقی

به نرخ حق بیمه در قانون تأ مین اجتماعی افزوده خواهد شد كه آن هم در صورت تقاضاي مشموالن قانون ،به
طور يكجا يا به طور اقساطی به وسیله كارفرمايان پرداخت خواهد شد» افزودن چهار درصد ( )% 4به نرخ مقرر

مشخصات گزارش
شماره مسلسل:
21016352
تاریخ انتشار:
1397/12/8

در ماده ( )۲8قانون تأمین اجتماعی و پرداخت همهماهه آن از سوي صاحب كار تا رفع صفت سخت و زيانآوري
از محیط كار مطابق قانون تأمین اجتماعی میباشد؟» و در پاسخ به اين استفسار بیان میدارد كه« :بلی»
به موجب استفساريه پیشنهادي ،كارفرمايان مكلفند ماهیانه (مطابق ماده ( )39قانون تأمین اجتماعی) در
زمان پرداخت كسور بازنشستگی فرد مطابق ماده ( )۲8قانون تأمین اجتماعی ،چهار درصد ( )% 4حق بیمه مربوط
به مشاغل سخت و زيانآور را نیز تا زمان رفع شدن صفت سخت و زيانآوري از محیط كار به سازمان تأمین
اجتماعی پرداخت كنند.
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ب) چالشهاي اجرایی جزء « »۴بند«ب» تبصره « »2ماده ( :)76از زمان تصويب قانون اصالح تبصره « »۲ماده ( )۷۶قانون
تأمین اجتماعی ،مصوب  ،1380/0۷/14و به موجب ماده ( )14آيیننامه اجرايی موضوع قانون ،مصوب  ،1385/1۲/۲۶میزان چهار
درصد ( )% 4نرخ حق بیمه ياد شده در قانون ،به هنگام احراز شرايط بازنشستگی فرد ،به وسیله سازمان تأمین اجتماعی از واگذارنده
كار (صاحب كار يا كارفرما) مورد مطالبه قرار میگیرد .اين موضوع مشكالت متعددي را به وجود آورده است:
 .1به سبب طوالنی بودن دوره اشتغال ،امكان استفاده ذينفع از مزاياي اين قانون به سبب احتمال انحالل محل كار
(شركت) ،تغییر شغل ،در دسترس نبودن كارفرما به هر دلیلی  ،عدم پذيرش پرداخت اين مبلغ از سوي كارفرما و ساير عوامل ،در
بیشتر موارد وجود ندارد.
 .۲عدم حضور كارفرما يا نپرداختن اين مبلغ از سوي وي به هر دلیلی در زمان احراز شرايط بازنشستگی بیمهشده ،وي
يا ملزم به ادامه دوره اشتغال همانند بیمهشدگان در مشاغل عادي است و يا به جهت بهرهمندي از مزاياي قانون بايد مبلغ قابل
توجهی را به عنوان انباشت چهاردرصد موضوع قانون به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمايد ،كه اين موضوع موجب تحمیل
فشار مالی زيادي به بیمهشده خواهد بود.
 .3تغییر محیط كاري فرد بیمهشده طی سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زيانآور ،سبب بروز مشكل در تعیین میزان
دقیق تعهد كارفرمايان در پرداخت چهار درصد ( )% 4میگردد.
 .4ممكن است محیطهاي كار اولیه به طور كامل وجود خارجی نداشته باشند يا بیمهشده فوت كرده باشد و به دلیل
عدم اطالع وراث قانونی ،اين مدت در سابقه وي منظور نگردد .به همین علت در لحاظ كردن میزان مستمري رقم قابل توجهی به
زيان بازماندگان (مستمري) برقرار میگردد.
 .5واگذارنده كار در پايان هر سال ،سود يا زيان متعلقه را بدون احتساب  4درصد مذكور ،تقسیم میكند ،تغییر شغل
میدهد و يا محیط كارگاه را كالً واگذار میكند ،عالوه بر آن در مدت  ۲0و يا  ۲5سال ،واگذاركننده كار ،به دفعات براي اخذ كارت
بازرگانی و يا ارائه سهام به بازار بورس و يا فروش سهام و يا واگذاري كل كارگاه و غیره ،...از تأمین اجتماعی مفاصاحساب دريافت
مینمايد ،ضمن اينكه در طی اين سالها مالیات هر سال را نیز به همان نسبت (بدون منظور كردن  4درصد حق بیمه) پرداخت
میكند ،كه  4درصد مربوطه در هیچ يک از دفاتر رسمی سالیانه شركت منظور نمیشود .در نتیجه واگذاركننده كار در موعد
بازنشستگی بیمهشده ،با ارقام قابل توجهی مواجه میشود كه پرداخت آن ضمن مخدوش كردن صورتحسابهاي مالی كارگاه،
بعضاً در توان واگذارنده كار نیست ،كه اين عدم پرداخت و يا نپرداختن به موقع آن ،موجب سرگردانی بیمهشده میگردد.
ج) برر سی نیت قانونگذار :برر سی م شروح مذاكرات مجلس شوراي ا سالمی در زمان برر سی و ت صويب قانون بازن ش ستگی در
مشاااغل سااخت و زيانآور نیز مؤيد ديدگاه طراحان اسااتفساااريه حاضاار اساات .هدف اصاالی قانون و نیت قانونگذار مبنی بر رفع
م شكالت اجرايی مو ضوع قانون و حمايت از شاغالن در اين م شاغل ،ن شاندهنده احاله پرداخت ك سور سهم بیمه كارگر به زمان
بازنشستگی بیمهشده نبوده است.
از سوي ديگر؛ عبارت «به طور يكجا يا به طور اقساطی به وسیله كارفرمايان پرداخت میشود» كه زمینه تفسیرهاي غلط
توسط مجري را فراهم كرده معطوف به آن دسته از كارگرانی است كه زمان بازنشستگی آنان پس از اجراي قانون بوده و طبیعتاً
سهم  4درصد حق بیمه آنان به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت نشده است .بديهی است پرداخت  4درصد حق بیمه مشاغل
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سخت و زيان آور بايد در زمان واريز كسور بازنشستگی توسط كارفرما در پايان هر ماه صورت گیرد .عدم واريز ماهیانه كسور
مشكالت مطروحه را در آينده استمرار میبخشد.
د) آثار و مزایاي تصویب طرح پیشنهادي :نكته نخست آنكه ،از آنجايی كه آثار اجرايی استفساريه در صورت تصويب معطوف
به آينده است ،لذا هیچگونه آثار مالی براي سازمان تأمین اجتماعی به همراه نداشته و میتواند آثار مثبتی را براي ذينفعان
(كارفرما ،كارگر و سازمان تأمین اجتماعی) به همراه داشته باشد .اهم آثار مثبت اجرايی استفساريه به شرح زير است:
ـ افزایش درآمد سازمان تأمین اجتماعی :با اجراي قانون به نحوي كه كارفرمايان مشاغل سخت و زيانآور مكلف باشند
مطابق ماده ( )39قانون تأمین اجتماعی ،كسر  4درصد حق بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمايند ،سازمان تأمین
اجتماعی از محل اين قانون درآمد قابل توجهی به دست خواهد آورد.
ـ رفع پیچیدگیهاي مشاغل سخت و زیانآور :مشكالتی از قبیل در دسترس نبودن كارفرمايان در موعد بازنشستگی،
ناتوانی كارفرمايان از پرداخت حق بیمه در پايان دوره اشتغال و عدم برخورداري بیمه شده از مزاياي قانون با پرداخت به موقع و
ماهیانه كسور مذكور رفع خواهد شد.
ـ ایجاد انگیزه در كارفرمایان براي ایمنسازي عوامل شرایط محیط كار :به دلیل قابل توجه بودن مبلغ كسور مذكور
به صورت ماهیانه ،اين موضوع میتواند انگیزه مناسبی براي اجراي بند « »1تبصره « »۲ماده ( )۷۶قانون تأمین اجتماعی در
خصوص ايمن سازي عوامل شرايط محیط كار مطابق حد مجاز و استانداردهاي مشخص شده در قانون كار ،توسط كارفرما گردد
كه به نوعی هدف اصلی قانون نیز حاصل شود.
ـ تأمین رفاه براي بازنشستگان و شاغالن در محیطهاي سخت و زیانآور :استفاده از مزاياي قانون سخت و زيانآور
حق كارگرانی است كه در محیطهاي نامناسب و آسیبزننده به روح و جسم ،مشغول به كار میباشند .قانونگذار به ازاي كار در
چنین مشاغلی به ازاي هر سال كار 1/5 ،سال سابقه كار در نظر گرفته است .در صورتی كه حق بیمه اين دسته از كارگران مطابق
قانون تأمین اجتماعی به موقع پرداخت شود ،اين اشخاص میتوانند بدون دغدغه و پیچیدگیهاي ياد شده ،در پايان دوران اشتغال
از مزاياي بازنشستگی خود استفاده كنند.
ـ كاهش فشار مالی بر كارفرمایان و به خصوص كارفرماي آخر و رعایت عدالت :همان گونه كه در قسمت بیان
مسئل ه اشاره شد ،پرداخت در موعد بازنشستگی بیمه شده و پايان دوران اشتغال وي ،توسط آخرين كارفرما ،بار مالی سنگینی را
بر وي تحمیل مینمايد ،بار مالی كه ممكن است همه آن در تعهد آخرين كارفرما نبوده باشد .بنابراين از اين حیث كه مبلغ
كسورات به تناسب محل كار و میزان توقف كارگر در كارگاه ،بر كارفرمايان تقسیم میشود ،هم میتواند فشار مالی بر كارفرما را
كاهش دهد و هم به عدالت نزديکتر است.
ـ پیشگیري از مسائلی مانند اخراج كارگران و فرار بیمهاي :گاه كارفرمايان به سبب ترس از پرداخت ارقام سنگین
در پايان دوران اشتغال بیمهشده ،به اعمال خالف قانون و مقررات از قبیل اخراج كارگران يا به كارگیري موقت آنها ،اقدام میكنند.
اين موضوع در صورت اجراي صحیح قانون قابل پیشگیري است.
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جمعبندي و نتیجهگیري
بررسیها نشان داده است كه يكی از مهمترين مشكالت كارفرمايان و بیمهشدگان در مشاغل سخت و زيانآور ،موضوع مطالبه 4
درصد حق بیمه به وسیله تأمین اجتماعی در زمان احراز شرايط بازنشستگی بیمهشده است.
بر اين اساس همان گونه كه مشكالت نحوه و مدت احتساب سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زيانآور و چگونگی تعیین تناوب
و توالی اشتغال در مشاغل سخت و زيان آور با تصويب دو استفساريه مرتفع گرديد ،طرح استفساريه حاضر نیز میتواند در رفع
مشكالت اجرايی شدن جزء « »4بند «ب» قانون اصالح تبصره « »۲الحاقی ماده ( )۷۶قانون اصالح مواد ( )۷۲و ( )۷۷و تبصره
ماده ( )۷۶قانون تأمین اجتماعی ،مصوب  1354و الحاق دو تبصره به ماده ( )۷۶مصوب ( 13۷1مصوب  ،)1380/۷/14مؤثر باشد.
بنابراين تصويب طرح استفساريه پیشنهاد میگردد.
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