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اظهار نظر کارشناسی درباره:
«طرح حذف ماده ( )۱۴قانون تأمین اجتماعی»

چكیده

ماده ( )11قانون تأمين اجتماعی در زمره آن دسته از مواد مربوط به سازوكار تعيين كسور بيمه
بازنشستگی است كه سالها تحت بحث و بررسی ذينفعان و كارشناسان اين حوزه بوده و همچنان
نيازمند بررسی و مداقه بيشتر است .اشكالی كه به اين حكم از قانون وارد است اينكه معيارهاي
مشخصكننده انواع كار ديده نمیشود ،به همين علت ،نحوه اجرا و پيامدهاي عملياتی شدن آن
موجب ايجاد بحث در ميان ذينفعان شده است .براساس ماده ( )28قانون تأمين اجتماعی ،ميزان
حق بيمه 13 ،درصد مزد يا حقوق بيمه شده تعيين شده است و مأخذ احتساب حق بيمه «مزد
يا حقوق بيمه شده» است و درصد مذكور از «مزد يا حقوق بيمه شده» كه در مقابل كار به وي
داده میشود ،كسر میشود .با وجود اين ماده ،قانونگذار در ماده ( )11به سازمان تأمين اجتماعی
اختيار داده است كه در صورتیكه نوع كار ايجاب كند بهجاي اينكه حق بيمه از حقوق هريك از
بيمهشدگان بهطور جداگانه دريافت شود نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و درصد مذكور
در ماده ( )28يعنی ( 2۲درصد سهم كارفرما و نيروي كار) را از اين نسبت دريافت كند ،بنابراين
مبلغی از «كل بهاي كار» كه مربوط به حقوق و مزد كاركنان است مشخص گشته و حق بيمه
مذكور در ماده ( )28از كل مبلغ كسر میشود .شايان ذكر است قصد قانونگذار در ابتدا پيشگيري
از فرار بيمهاي كارفرمايان و بالتبع آن برخورداري نيروي كار از بيمه بازنشستگی و درمان بوده است،
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اما بهنظر میرسد نحوه اجراي اين قانون بهگونهاي رقم خورده است كه باعث بروز نارضايتیها و
بیعدالتیهايی در كشور شده است .عليرغم وجود ابهامات كه در اين حكم از قانون وجود دارد و
زمينه تفسيرها و برداشتها و رفتارهاي مالی متناقض را فراهم كرده است ،لكن حذف ماده ()11
میتواند مشكالتی را براي جامعه هدف اين حكم و سازمان تأمين اجتماعی بههمراه داشته باشد.
اين گزارش پس از بيان موضوع ،بيان نقاط قوت و ضعف اجراي ماده مذكور و بررسی آثار اجرايی
آن اينگونه نتيجهگيري میكند كه راهكار حل مسئله اصالح ماده ( )11با بهرهگيري از ديدگاه و
نظرات ذينفعان است.
بیان مسئله
تأمين اجتماعی بهلحاظ نقش مؤثرش در حفظ سرمايه انسانی در بستر حيات اجتماعی از
يكسو و حمايت از آن در فعاليتهاي اقتصادي ازسوي ديگر ،بخش قابل توجهی از حقوق
عمومی اقتصادي را به خود اختصاص داده است.
اين سازمان اقتصادي  -اجتماعی بر پايه سه ركن كارگر ،كارفرما و دولت با زندگی بخش
قابل توجهی از جمعيت كشور بهطور مستقيم و غيرمستقيم در ارتباط است .براي بقاي توأم با
موفقيت سازمان در ايفاي مأموريتهاي خود ،احترام و عمل به همه هنجارهاي حاكم و صيانت
از تماميت سازمانی و كاركردهاي آن الزم است .سه مسئله اصلی كه اهم مسائل سازمان را
تشكيل میدهد عبارتند از:
 .1منابع و مصادر درآمد سازمان بهخصوص از محل دريافت حق بيمه،
 .2بهكارگيري اين درآمدها در فعاليتهاي سودده يراي حفظ ارزش پول،
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 .1تنظيم هزينههاي ناشی از تعهدات سازمان در برابر بيمهشدگان و خانواده آنان در
محدودهاي پايينتر از دارايیهاي خود.
اهميت اين سه موضوع بهقدري است كه بخش كثيري از فعاليتها و عملكرد سازمان را
تحت تأثير قرار داده است .نگاهی اجمالی به قانون تأمين اجتماعی ،نيت قانونگذار را از تصويب
و اجراي آن نشان میدهد .بهطوري كه در مواد اين قانون به انحاي مختلف بر حمايت از كارگر
تأكيد داشته و در برخی مواد تكاليف گستردهاي را بر دوش سازمان قرار داده است كه البته
وجود موادي در موضوعيت تشخيص افراد مشمول قانون ،مطالبه حق بيمه از طريق واحد
اجرائيات سازمان با صالحيتهاي گسترده ،ضمانت اجراهاي قوي بهخاطر عدم ارسال ليست
كاركنان و عدم پرداخت حق بيمه در مهلتهاي معين و ممنوعيتهاي مقرر در مواد ( )1۲و
( )18و غيره را میتوان طريقی براي توانمندسازي سازمان براي امكان اجراي وظايف مقرر در
قانون مذكور دانست.
اما جهتگيري خاص سازمان به انجام يكی از موارد فوق میتواند موجب نوعی عدم
تعادل در بين سه طرف ذينفع (كارگر ،كارفرما و دولت) شود و بهتبع آن برخی پيامدها
در اين حوزه بهوجود آيد .اساسی ترين مسئله مشابه اين عدم تعادل و پيامدهاي حاصله،
اختالف بر سر نحوه محاسبه حق بيمه فعاليتهاي مقاطعهكاري (پيمانكاري) بين
كارفرمايان (پيمانكاران) و سازمان است .براساس ماده ( )28قانون تأمين اجتماعی و
تبصرههاي آن رايج ترين روش تعيين و دريافت حق بيمه آن است كه كارفرما  13درصد
از مزد يا حقوق مستمر كارگر ( 23درصد بهعالوه  1درصد بيمه بيكاري سهم كارفرما و ۲
درصد سهم كارگر) را بهعنوان حق بيمه پرداخت كند .ولی موضوع اين است كه كاربرد
اين قاعده ساده هميشه براي محاسبه و وصول حق بيمه امكانپذير نيست ،لذا قانونگذار
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بهموجب ماده ( )11همين قانون مقرر كرده است در مواردي كه نوع كار ايجاب كند
سازمان میتواند نسبت مزد را به كل كار انجام شده ،تعيين و حق بيمه متعلقه را به همان
نسبت محاسبه ،مطالبه و وصول كند.
در اين ارتباط اجراي ماده اخير تاكنون بهنحوي بوده كه اساس اختالفاتی را ميان
ذينفعان رقم زده است .پيش از اين البته اقداماتی نظير تصويب قوانينی همچون قانون
رفع برخی از موانع توليد و سرمايهگذاري صنعتی مصوب  ،118۲قانون حداكثر استفاده
از توان فنی و مهندسی مصوب سال  1111و قانون رفع موانع توليد رقابتپذير مصوب
ارديبهشتماه  1111تالش شده است حق بيمه فعاليتهاي پيمانكاري را مورد بازبينی
قرار دهد ،بهطوري كه هم سازمان و هم پيمانكاران از اين راه نفع برند ،لكن اين قوانين
نتوانسته است رضايت طرفين را جلب نمايد .در همين جهت طرح حذف ماده ( )11در
دستور كار مجلس قرار گرفته است كه در اين گزارش با در نظر داشتن داليل توجيهی
طراحان ،طرح ياد شده مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

قوانین و مقررات مرتبط با ماده ()۱۴
يكی از موضوعات اساسی در قانون تأمين اجتماعی ،پيمانكاران و حق بيمه قراردادهاي
پيمانكاري است كه موادي از اين قانون و نيز بخشنامههاي متعددي در اين خصوص وجود
دارد كه شرح آنها در ادامه ارائه خواهد شد.
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جدول قوانین و مقررات مرتبط با ماده ( )۱۴قانون تأمین اجتماعی
قانون تأمین

شرح ماده

اجتماعی

ماده ()93

در مواردي كه انجام كار بهطور مقاطعه به اشخاص حقيقی يا حقوقی واگذار میشود كارفرما
بايد در قراردادي كه منعقد میكند مقاطعهكار را متعهد كند كه كاركنان خود همچنين
كاركنان مقاطعهكاران فرعی را نزد سازمان بيمه كند و كل حق بيمه را بهترتيب مقرر در ماده
( )28اين قانون بپردازد .پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعهكار از طرف كارفرما موكول
به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود .در مورد مقاطعهكارانی كه صورت مزد و حق
بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم و پرداخت میكنند ،معادل حق بيمه
پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ ياد شده آزاد خواهد شد .هرگاه كارفرما آخرين قسط
مقاطعهكار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و
خسارت مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را كه از اين بابت به سازمان پرداخته است از
مقاطعهكار مطالبه و وصول كند.

ماده ()93

كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به
سازمان بپردازد.

ماده ()۱2

در صورتی كه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده ( )11اين قانون خودداري
كند سازمان میتواند حق بيمه را رأساً تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول كند.

ماده ()۱۴

در مواردي كه نوع كار ايجاب میكند سازمان میتواند به پيشنهاد هيئت مديره و
تصويب شوراي عالی سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه
متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول كند.

بخشنامه شماره ۴9۱
درآمد

(موضوع:

ضرایب

دستمزد

قراردادهایی

که

مشمول

ضوابط

طرحهای

عمرانی

نیستند)

مورخ

۴917/5/5

با عنايت به اختيارات مندرج در ماده ( )11قانون مذكور ،مطابق بخشنامه شماره 111
درآمد ،نحوه محاسبه حق بيمه انواع فعاليتهاي پيمانكاري در  1فصل مشخص شد .
بهطوري كه :چنانچه پرداخت كل حق بيمه براي دوره انجام قرارداد از طرف پيمانكار
برابر يا بيشتر از حق بيمه ضريب دستمزد تعيين شده باشد مفاصاحساب در زمينه
وصول حق بيمه صادر میشود و در غير اينصورت ،مابهالتفاوت حق بيمه تا معادل
ضريب مربوط به عمليات از پيمانكار وصول و سپس اقدام به صدور مفاصاحساب خواهد
شد (بخشنامه فوق با تصويب ،مصوب مورخ  11۲3/1/21منسوخ شد).
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قانون تأمین
اجتماعی

بخشنامه شماره
 ۴۱3درآمد
(مورخ
)۴952/0/92

بخشنامه شماره
 - ۴۱3/۴مورخ
۴959/۴2/3

شرح ماده
برخی مواد اين بخشنامه:
ماده ( - )1حق بيمه كارك نان شاغل در قراردادهاي زير به مأخذ پانزده درصد (15
درصد) ناخالص بهاي كل كار تعيين و وصول میشود:
 كليه قراردادهايی كه در اجراي آنها تمامی مصالح مصرفی بهعهده واگذارنده كار(كارفرما) است.
 كليه قراردادهايی كه موضوع آنها ارائه خدمات اعم از خدمات نصب ،فنی ،مشاوره،آموزش طراحی ،نقشهكشی ،نقشهبرداري ،نظارت ،حسابداري ،حسابرسی ،تنظيمات
و ...بوده يا در اجراي كار نيازي به مصالح نباشد.
ماده ( - )2حق بيمه كاركنان در ساير قراردادها به ماخذ هفت درصد ( ۲درصد)
ناخالص بهاي كل كار تعيين و وصول میشود.
ماده ( -)1در مواردي كه عمليات قرارداد منحصراً ارائه خدمات بوده و توأماً بهصورت
مكانيكی و دستی انجام میگيرد به نسبت كاركرد دستی طبق ماده ( )1و به نسبت
كاركرد مكانيكی طبق ماده ( )2عمل خواهد شد.
ماده ( - )5در تمامی موارد فوق چنانچه حق بيمه فهرستهاي ارسالی پيمانكار بيشتر
باشد ،مالک محاسبه و وصول حق بيمه ،فهرستهاي پيمانكار خواهد بود.
بند « »15بخشنامه :درصد حق بيمه مذكور در تصويبنامه به مأخذ  15درصد و ۲
درصد ناخالص بهاي كل كاركرد معادل  2۲درصد حق بيمه موضوع ماده ( )28قانون
تأمين اجتماعی بوده و بايد معادل يك حق بيمه بهدست آمده بابت حق بيمه بيكاري
نيز محاسبه و وصول شود
در صورتیكه پيمانكار شخص حقوقی و داراي دفاتر و اسناد قانونی بوده و دفاتر آن مورد تأييد
سازمان باشد ،در اينصورت با وصول حق بيمه طبق گزارش بازرسی از دفاتر قانونی ،صدور
مفاصاحساب قرارداد بالمانع است .شعب مكلفند انجام بازرسی از دفاتر قانونی اين قبيل
پيمانكاران را در اولويت قرار داده و پس از انجام بازرسی نيز سريعاً بدهی محاسبه و مطالبه
شود .در عين حال چنانچه پيمانكار قبل از انجام بازرسی از دفاتر قانونی نياز به صدور
مفاصاحساب قرارداد داشته باشد ،در صورت پرداخت بدهی قطعی و ارائه فرم تعهدنامه ،صدور
مفاصاحساب قرارداد بالمانع خواهد بود.
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قانون تأمین

شرح ماده

اجتماعی

مصوبه

مورخ

۴955/۱/1
شورای

عالی

تأمین اجتماعی

بخشنامه شماره
 ۴۱3/0درآمد -
مورخ
۴955/1/9

 حق بيمه قراردادهاي دستمزدي به مأخذ  15درصد ناخالص كاركرد به اضافه يكنهم آن بابت بيمه بيكاري (جمعاً معادل  11/1۲درصد كاركرد)
 حق بيمه قراردادهايی كه تهيه مصالح بهعهده و هزينه پيمانكار است به مأخذ هفت درصدناخالص كاركرد به اضافه يكنهم آن بابت بيمه بيكاري (جمعاً معادل  ۲/8درصد كاركرد)
 بههنگام پرداخت هريك از صورت وضعيتها يا صورتحسابهاي موقت پيمانكار ومهندسين مشاور كسر و همزمان طی چك در وجه سازمان تأمين اجتماعی پرداخت شود.
همچنين  5درصد كسر شده موضوع ماده ( )18قانون تأمين اجتماعی مربوط بهصورت
وضعيتهاي پرداخت شده كه نزد واگذارنده كار نگهداري میشود به سازمان پرداخت شود.
گرچه در بخشنامه  111/2تنها به كسر و پرداخت ضرايب تعيين شده در تصويبنامه مورخ
 11۲3/1/21شوراي عالی تأمين اجتماعی تأكيد شده و كسر  5درصد موضوع ماده ()18
قانون تأمين اجتماعی نفی شده و مصوبه  11۲۲/1/1اصالح شده ،ولی باز نحوه تهاتر وجوه
پرداختی با حق بيمه فهرستهاي حقوق و دستمزد در سكوت باقيمانده است.

همانگونه كه در قوانين و مقررات فوق مشاهده میشود ضرايب مشخصی براي
بخشی از كارهاي پيمانكار ي در نظر گرفته شده است و بخش قابل توجهی از مشمولين
قانون تعيين تكليف شدهاند ،اما درخصوص پارهاي ديگر از مشمولين اختيار از طريق ماده
( )11به هيئت امناي سازمان تأمين اجتماعی واگذار شده است.
در همين ارتباط طی سالهاي گذشته و در راستاي بهتر اجرا شدن قانون ،قوانينی
پيرامون اعمال ضرايب به قراردادها و رفع يا كاهش مشكالت ناشی از آن به تصويب رسيده
است .اين قوانين بهشرح زير هستند:
 .1بند «ج» ماده ( )11قانون رفع برخی از موانع توليد و سرمايهگذاري صنعتی مصوب
مردادماه  :1181با توجه به اينكه قانون مذكور براي مدت  5سال بهطور آزمايشی به تصويب
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رسيده بود ،لذا با انقضاي مدت مزبور درحال حاضر الزماالجرا نمیباشد .شايان ذكر است كه در
زمان حاكميت قانون مذكور اين ماده بهطور كامل ازسوي سازمان تأمين اجتماعی اجرا نشد.
 .2ماده ( )11قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتی در تأمين نيازهاي
كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصالح ماده ( )131قانون مالياتهاي مستقيم مصوب
مردادماه  :1111اين قانون از زمان تصويب تاكنون اجرا نشده است.
 .1اضافه كردن يك تبصره بهعنوان تبصره « »2به ماده ( )18قانون تأمين اجتماعی
مطابق قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالی كشور مصوب ارديبهشتماه
 :1111در رابطه با اين تبصره بخشنامه شماره  11/1صادر شده لكن بهدليل برداشتهاي
متفاوت ،اين قانون نيز بهطور كامل اجرا نمیشود.
پيش از ورود به بخش آثار اجرايی ماده ( ،)11بيان نقاط قوت و ضعف آن و ارزيابی
طرح حاضر ،مفهوم ماده ( )11قانون تأمين اجتماعی تبيين خواهد شد.
مفهوم ماده ( )۱۴قانون تأمین اجتماعی
 .۴مأخذ احتساب حق بیمه
براساس ماده ( )28قانون تأمين اجتماعی ،ميزان حق بيمه  13درصد مزد يا حقوق بيمه شده
تعيين شده است كه از اين مبلغ  23درصد سهم كارفرما  ۲درصد سهم بيمه شده و  1درصد سهم
دولت است ضمن اينكه  1درصد سهم بيمه بيكاري و  1درصد حق بيمه مشاغل سخت و زيانآور
نيز حسب مورد به سهم كارفرما افزوده خواهد شد .بهموجب ماده مذكور مأخذ احتساب حق بيمه
«مزد يا حقوق بيمه شده» است و درصدهاي ذكر شده از «مزد يا حقوق بيمه شده» كه شامل
هرگونه وجوه و مزاياي نقدي يا غيرنقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده میشود،
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(ماده ( )2قانون تأمين اجتماعی) كسر میشود .عليرغم قاعده كلی مذكور در ماده ( )28درخصوص
ميزان حق بيمه و مأخذ احتساب آن ،قانونگذار در ماده ( )11به سازمان تأمين اجتماعی اختيار داده
است كه در صورتیكه نوع كار ايجاب كند بهجاي اينكه حق بيمه از حقوق هريك از بيمهشدگان
بهطور جداگانه دريافت گردد نسبت مزد 1را به كل كار انجام يافته تعيين و درصد مذكور در ماده
( )28يعنی ( 2۲درصد سهم كارفرما و نيروي كار) را از اين نسبت دريافت كند .بنابراين مبلغی از
«كل بهاي كار» كه مربوط به حقوق و مزد كاركنان است مشخص گشته و حق بيمه مذكور در ماده
( )28از كل مبلغ كسر میشود .بهمعنی فوق اين مورد را بايد اضافه كرد كه به هر صورت ،در تمامی
كارگاهها و محيطهاي كاري شرايط اجراي قاعده كلی فوق (اجراي ماده ( ))28وجود ندارد و همواره
تعدادي از اين محلها نيازمند تخمين و برآورد حق بيمه برمبنايی شبيه به آنچه در ماده ( )11اجرا
میگردد ،وجود دارد .به هر روي آنچه مشخص است اجراي ماده ( )11قانون تأمين اجتماعی با هر
كيفيتی كه تاكنون اجرا شده است داراي آثار و پيامدهايی بوده است.
 .0مقام تشخیصدهنده «ایجاب نمودن کار»
اختيار مذكور در ماده ( )11جهت تعيين نسبت مزد به كل كار و اخذ حق بيمه از آن
بهطور جمعی به جاي اخذ حق بيمه از حقوق و مزد هر يك از بيمهشدگان در مواردي
است كه نوع كار چنين شيوهاي را ايجاب میكند .مقام تشخيصدهنده ايجاب كردن نوع
كار بهموجب نص ماده فوق ،خود سازمان است كه به پيشنهاد هيئت امنا و تصويب شوراي
عالی سازمان اختيار مذكور را اعمال مینمايد.

 . 1به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شوراي عالی سازمان تأمين اجتماعی.
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 .9نحوه اعمال اختیار سازمان
درخصوص چگونگی اعمال اختيار مذكور در ماده ( )11توسط سازمان دو ديدگاه مطرح
شده است:
-

ديدگاه اول بنا بر منطق ماده ( ،)11سازمان صرفاً میتواند ميزان يا نسبتی از بهاي

ناخالص كل كار را كه به هزينه حقوق يا مزد كاركنان شاغل در آن كار تعلق دارد تعيين نمايد.
بنابراين با توجه به اين منطق ،سازمان نمیتواند درصد مقطوعی را بهعنوان حق بيمه كل كار
تعيين و نسبت به اخذ آن اقدام كند و اختيار آن صرفاً مربوط به تعيين مبلغی از كل كار است
كه به حقوق و مزد كاركنان تعلق میيابد .لذا تعيين درصد مقطوعی از بهاي كل كار بهعنوان
حق بيمه مغاير با مواد ( )28و (( )18در قراردادهاي پيمانكاري) و ماده ( )11است.
 ديدگاه دوم ديدگاهی است كه در تصويبنامه درصد حق بيمه قراردادهاي پيمانكاريمصوب  11۲3/1/21و متعاقب آن در بخشنامههاي صادره در اينخصوص بهويژه بخشنامه
شماره  11جديد درآمد مورخ  1183/5/1اعمال شده است و بهموجب آنها درصد مقطوعی
براي حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري تعيين شده است ( 15درصد بهاي كل ناخالص كاركرد
در پيمانهايی كه مصالح به عهده كارفرماست يا نياز به مصالح نيست خدماتی و  ۲درصد در
پيمانهايی كه مصالح به عهده پيمانكار است) .شايان ذكر است كه از تاريخ تصويب قانون بيمه
بيكاري در شهريورماه  1111يكنهم به درصدهاي مذكور اضافه شده و درحال حاضر ضرايب
از  ۲/8الی  11/1۲درصد قابل اعمال در مبلغ ناخالص قرارداد است.
اين نحوه برداشت از قانون (ديدگاه دوم) كه درحال حاضر مجري است مشكالتی را
در اجرا براي پيمانكاران و قراردادهاي پيمانكاري ايجاد كرده است كه طرح ارائه شده در
رفع اين مشكالت میباشد .الزم به توضيح است كه شوراي نگهبان در نظريه مورخ
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 1181/1/25و هيئت عمومی ديوان عدالت اداري بهموجب دادنامه شماره  1مورخ
 1181/1/11ضابطه تعيين شده توسط سازمان در خصوص ميزان حق بيمه در قراردادهاي
پيمانكاري را شرعی و قانونی دانسته است.

بررسی آثار اجرایی ماده ( )۱۴قانون تأمین اجتماعی
 .۴ماده ( )11قانون تأمين اجتماعی بهطور مطلق انشا شده و مقنن در هر موردي كه نوع
كار ايجاب نمايد اختيار تعيين «نسبت مزد به كل كار» ،را براي سازمان قائل شده است.
بنابراين ،ماده مذكور اختصاص بهكار خاصی ندارد و در صورت وجود شرط مذكور (ايجاب
كردن نوع كار) در هر كاري قابل اعمال است ،از طرف ديگر اختيار مندرج در اين ماده
جهت تعيين نسبت مزد ب ه كل كار و اخذ حق بيمه از آن بهطور جمعی بهجاي اخذ حق
بيمه از حقوق و مزد هر يك از بيمهشدگان معطوف به مواردي است كه نوع كار ،چنين
شيوهاي را ايجاب میكن د .بر همين مبنا طرح اين سؤال كه هدف قانونگذار از وضع ماده
( )11چه بوده است اهميت میيابد .پاسخ به اين پرسش اين است كه اين ماده میتواند
در مواردي باعث پيشگيري از فرار بيمهاي كارفرمايان و بالتبع آن برخورداري نيروي كار
از بيمه بازنشستگی و درمان از يك طرف و ازسوي ديگر افزايش درآمد سازمان تأمين
اجتماعی در اجراي قراردادهاي پيمانكاري عمرانی و غيرعمرانی شود .به هرحال همانگونه
كه مشخص است ،دغدغه اصلی قانونگذار در زمان تصويب ماده قانونی فوق احتمال عدم
ارسال فهرست كاركنان شاغل و پرداخت حق بيمه آنان به سازمان تأمين اجتماعی در
قراردادهاي مربوطه (اين نوع كارها) بوده است .اين درحالی است كه در همين قانون
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كاستیهاي عمده اي درخصوص عدم پرداخت حق بيمه توسط كارفرمايان به قرار خود
باقی است و میتوان گفت ماده ( )11نتوانسته نيت قانونگذار را عملی كند .شاهد اين امر عدم
پرداخت حق بيمه توسط كارفرمايان بهويژه دستگاههاي دولتی است كه كارگاه (محل كار) آنان
ثابت و ماهيت پيمانكاري ندارند و هم اينكه انتظار اجراي قانون از آنان بيشتر است .بهواقع
پيچيدگیهاي مضاعف در قانون و فرآيندهاي آن از يكسو و صدور بخشنامهها و دستورات اداري
متعدد بدون نياز به تأييد و تصويب مجلس و هيئت وزيران ،سبب ايجاد سردرگمی براي كارفرمايان
و ذينفعان قانون و بروز مشكالت و اعتراضات بسياري شده است .در اينباره وجود هزاران رأي از
طريق محاكم قضايی و شبهقضايی (ديوان عدالت اداري ،محاكم دادگستري و مراجع حل و اختالف
ادارات كار و هيئتهاي تشخيص) درخصوص احقاق حقوق بيمهشدگان موجود است.
 .0ابهام ديگري كه درحال حاضر در اجراي ماده قانونی فوق وجود دارد ميزان حق بيمهاي
است كه براساس ضريب ،از كارفرمايان وصول میشود كه در مواردي نسبت بهصورت مزد
كاركنان با توجه به فهرست ارسالی به سازمان مستند به ماده ( )18قانون تأمين

اجتماعی1

بسيار بيشتر است و يا اصالً فردي در قبال آن قرارداد بيمه نمیشود ،ولی حق بيمه وصول
شده و يا حق بيمههاي مازاد وصولی در دستمزد كاركنان جهت برخورداري از مزاياي تأمين
 .1ماده ( )18ـ در مواردي كه انجام كار بهطور مقاطعه به اشخاص حقيقی يا حقوقی واگذار میشود كارفرما بايد در قراردادي كه
منعقد میكند مقاطعهكار را متعهد نمايد كه كاركنان خود همچنين كاركنان مقاطعهكاران فرعی را نزد سازمان بيمه نمايد و كل
حق بيمه را بهترتيبی مقرر در ماده ( )28اين قانون بپردازد .پرداخت  5درصد بهاي كل كار مقاطعهكار از طرف كارفرما موكول
به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود .در مورد مقاطعهكارانی كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر
به سازمان تسليم و پرداخت میكنند معادل حق بيمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد .هرگاه
كارفرما آخرين قسط مقاطعهكار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط
خواهد بود و حق دارد وجوهی را كه از اين بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعهكار مطالبه و وصول نمايد كليه وزارتخانهها و
مؤسسات و شركتهاي دولتی و همچنين شهرداريها و اتاق اصناف و مؤسسات غيردولتی و مؤسسات خيريه و عامالمنفعه مشمول
مقررات اين ماده میباشند.
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اجتماعی اعمال نمیشود .لذا اين نوع اعمال قانون و عدم شفافيت باعث بر هم خوردن روابط
سالم شهروندان با دستگاههاي حاكميتی در درجه اول و سرپيچی از اجراي قوانين كشور
خواهد شد .برمبناي مطالب گفته شده در ادامه به بررسی نقاط ضعف و قوت مأخذ حق بيمه
براساس ضرايب موضوع ماده ( )11قانون تأمين اجتماعی پرداخته خواهد شد.

نقاط قوت و ضعف اجرای ماده ( )۱۴قانون تأمین اجتماعی
 نقاط قوت اجرای ماده ( )۱۴قانون تأمین اجتماعی
 .۴با توجه به اينكه حق بيمه براساس ضريب پيمان ،محاسبه و وصول میشود .كارفرمايان
نام كارگران شاغل در كارگاههاي پيمانكاري را بدون انجام بازرسی از كارگاه بهصورت
كامل ارائه خواهند كرد؛
 .0به نسبت طرحهاي عمرانی و غيرعمرانی و اعتبارات تخصيصی ،درآمد سازمان تأمين اجتماعی
افزايش خواهد يافت و حق بيمههاي اضافی در دستمزد كاركنان اعمال نخواهد شد؛
 .1با توجه به شرايط قانونی تعريف شده در ماده ( )18قانون تأمين اجتماعی تضمين كافی
جهت وصول حق بيمه دائمی طرحهاي پيمانكاري وجود دارد.
 .1با توجه به اينكه يكی از محلهاي اخذ درآمد سازمان تأمين اجتماعی ماده ( )11میباشد،
لذا اجراي اين ماده به حفظ درآمدهاي سازمان تأمين اجتماعی منجر خواهد شد.

 ________________________________________ 04مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
 نقاط ضعف اجرای ماده ( )۱۴قانون تأمین اجتماعی
با علم به روح ماده قانونی مذكور كه در جهت حمايت از افراد و سوابق خدمتی آنان لحاظ
شده است ،آثار و پيامدهايی در فضاي كسبوكار كشور ايجاد كرده كه باعث شده است
اين محيط پرهزينه شود .در ذيل اين موارد مورد بررسی قرار میگيرد:
 .۴تغییر ماهیت موضوع قانون (مالیات پروژه به جای حق بیمه)
موضوع و محور تأمين اجتماعی ،نيروي انسانی است نه پروژههاي انجام شده و لذا اهميت
طرحها براي اين سازمان میتواند به نيروي انسانی بهكار رفته در آن پروژه مرتبط شود.
اما در دهههاي اخير عملكرد سازمان در برخورد با پروژهها و عوامل اجرايی آن فضايی
متفاوت براي پيمانكاران و كارگران فهرست شده توسط آنان ايجاد كرده است ،بهنحوي
كه كميت پايين كارگران در يك پروژه ،نقشی در كاهش درصد حق بيمه از يك قرارداد
را نداشته است .درحالیكه اين مسئله مستلزم رعايت و پذيرش تناسب ميان حق بيمه
اعالمی و تعداد نيروي انسانی بهكار گرفته شده در پيمانهاست .لذا ظواهر حاكی از آن
است كه رويههاي اجرايی به برهم زدن اين سازوكار منجر شده است و حق بيمه بدون در
نظر گرفتن نيروي انسانی به ماليات اخذ شده از پروژهها مبدل شده است .كه اين نگاه
تبعات منفی بيشماري را براي فضاي كسبوكار میتواند بههمراه داشته باشد.
 .0بروز رقابت نابرابر در حوزه مناقصات
بنابر تعريف ،اساس مناقصه ،براي پيروز شدن در اين رقابت اين است كه هر شركتی كه
بتواند هزينه تمام شده توليد كاال و يا خدمات خود را با در نظر گرفتن تمامی عناصر
تعيينكننده در پايينترين حد تعريف و پيشنهاد كند ،در اين رقابت پيروز خواهد بود.
يكی از عناصر تعيينكننده مؤثر در قيمت بستههاي پيشنهادي ،كسورات قانونی اعم از
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ماليات و حقبيمههاي تأمين اجتماعی است كه بهعلت يكسان نبودن فضاي رقابتی از بعد
قانونی ،نمیتوان اذعان داشت كه رويههاي اجرايی سازمان تأمين اجتماعی تأثيري بر
فضاي رقابت پيمانكاران نخواهد داشت .به جهت وجود تفاوت در قوانين بيمهاي و صندوق
بيمهگذار ،رقابت در مناقصات به نحو يكسان انجام نمیپذيرد بهطوري كه پيمانكاران بخش
خصوصی به نسبت رقباي دولتی در اعالم قيمت مناقصات با در نظر داشتن هزينههاي
تأمين اجتماعی به ناچار ارقام باالتري را ارائه میكنند .بهنظر میرسد اين موضوع نه تنها
به ناهمگونی فضاي رقابتی منجر شده ،بلكه میتواند پيامدهاي اقتصادي متعددي را بر
فضاي كسبوكار حادث كند.
 .9ایجاد زمینههای فرار بیمهای (پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی)
با تأييد قضايی اقدامات سازمان ازسوي ديوان عدالت اداري ،پيمانكاران احساس كردند
براي حفظ موقعيت رقابتی خود و كاهش هزينههاي توليد كاال يا خدمات موضوع پيمان،
چارهاي جز توسل به راههاي فرار و استفاده از ظرفيتها و خألهاي موجود ندارند .مثال
بارز چنين رويههايی ،تفكيك قراردادهاي نصب و ساخت از خريد بوده است .همچنين
عدم اعمال حق بيمه هاي دريافتی برمبناي ضريب پيمان در دستمزد كاركنان شاغل در
پروژههاي موضوع قانون ،جهت برخورداري از مزاياي بيشتر در سازمان تأمين اجتماعی و
مضاف بر آن ارسال فهرست و مشخصات افرادي كه با كسري سابقه پرداخت حق بيمه
مواجه بوده و يا دچار بيماريهاي حاد هستند ،بهمنظور برخورداري از مزاياي سازمان
(مستمري بازنشستگی ،بازماندگان ،ازكارافتادگی ،غرامت دستمزد ايام بيماري) و اخذ پول
به ميزان حق بيمه پرداختی و در مواردي بيشتر توسط پيمانكاران مربوط از افراد مورد
نظر؛ میتواند مصاديق ايجاد اخالل و سوءاستفاده از اجراي اين ماده باشد.
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 .۱ایجاد زمینه فساد اداری و مالی در کسبوکار
با افزايش هزينههاي توليد و مشكالت ناشی از ركود در اقتصاد ،فعاالن بيش از گذشته
درصدد كاهش هزينههاي خود بر میآيند .يكی از هزينههاي اضافی پيمانكاران ،پرداخت
حق بيمه نامتناسب با پيمان است .لذا پيمانكار براي بقا در فضاي كسبوكار و افزايش
سود خود ممكن است راههاي غير قانونی را در پيش بگيرد.
 .7مشكالت ساختاری
پيچيده شدن فرآيندهاي محاسباتی و تخصصی كردن بيش از حد امور و افزايش بوروكراسی
اداري و ازسوي ديگر عدم شفافيت الزم در اجرا و وصول حق بيمههاي مربوطه میتواند به ايجاد
نارضايتی ذينفعان در اين حوزه از جمله مراكز تحقيقاتی و آموزش عالی ،وزارتخانهها و
دستگاههاي اجرايی ،شركتهاي دولتی و واگذارندگان كار اعم از دولتی و خصوصی ،پيمانكاران
و مقاطعهكاران ،محققين ،پژوهشگران و ...از نحوه محاسبه منجر شود.
ارزیابی طرح پیشنهادی
 .۴هدف قانونگذار در وضع قانون تأمين اجتماعی حمايت از افراد شاغل جامعه در مقابل
حمايتهاي مصرح در اصل بيستونهم قانون اساسی و قانون تأمين اجتماعی است .بر
همين اساس مشمولين قانون ياد شده مكلفند در ازاي پرداخت مبلغی بهعنوان حقبيمه
كه ميزان آن در ماده ( )28قانون مذكور و همچنين نحوه پرداخت آن مطابق ماده ()11
قانون ،مقرر و مورد تأكيد قرار گرفته است ،از خدمات و حمايتهاي تأمين اجتماعی
برخوردار شوند .آنچه در اين ميان اتفاق افتاده است اختيار تعيين مزد موضوع ماده ()11
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به هيئت امناي سازمان تأمين اجتماعی است كه موجبات پيچيدگی فرآيندها و روشهاي
انجام كار و نيز سبب بروز نارضايتیهايی شده است .از طرفی با تصويب قانون كار فعلی در
سال  1111بهويژه مواد ( )118و ( )188اين قانون و مواد مختلف قانون تأمين اجتماعی و
اصالحاتی كه در طول سالهاي گذشته بهعمل آمده است بهخصوص تعميم و پوشش بيمه
تأمين اجتماعی به اكثريت شاغلين رسمی و غيررسمی و افراد فاقد كارفرما و فراهم شدن
بسترهاي الزم جهت پوشش بيمهاي اقشار مختلف جامعه (بهعنوان بزرگترين دغدغه
قانونگذار كه موجب تصويب ماده ( )11قانون تأمين اجتماعی در سال  1151شده) ،قانون
حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتی در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر
صادرات ،ماده ( )12قانون نظام صنفی مصوب  1182/12/21و همچنين انگيزه روزافزون
شهروندان براي تحت پوشش قرار گرفتن و آگاهی آنان از حقوق بيمهاي خود ،ضرورتی در
اجراي صحيح اين ماده قانونی با توجه به وضعيت كنونی جامعه و نارضايتی موجود ناشی از
روشهاي اتخاذ شده ازسوي سازمان تأمين اجتماعی است .بهنظر میرسد با توجه به هدف
اصلی قانونگذار در تصويب اين ماده (بيمه كردن كارگرانی است كه در مراكز غيرقابل دسترسی
بازرسان بيمهاي مشغول به كار هستند) شايد نتوان به سهولت بر حذف اين ماده صحه گذاشت.
 .0عليرغم موارد فوقالذكر و در نظر داشتن نقاط قوت و ضعف اجراي ماده ( )11قانون
تأمين اجتماعی ،بايد در نظر داشت كه هرگونه اصالح در قوانين ،بايد با در نظر داشتن
مجموعه احكام قانون ذيربط و ميزان تأثيرگذاري و تأثيرپذيري حكم مورد بحث بر ساير
احكام و اجزاي قانون صورت پذيرد .براي مثال حتی با فرض حذف ماده ( )11قانون تأمين
اجتماعی ،امكان سوءاستفاده از سازوكار مصرح در ماده ( )13اين قانون اجتنابناپذير
خواهد بود .بهموجب اين ماده در صورتی كه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده
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( )11اين قانون خودداري كند سازمان میتواند حقبيمه را رأساً تعيين و از كارفرما مطالبه
و وصول كند« .تعيين علیالرأس حق بيمه» توسط سازمان میتواند زمينه تعيين حق
بيمه حتی فراتر از نرخهاي معين قانونی و كارشناسی شده سازمان را فراهم آورد كه در
اين زمينه نيز الزم است تدابير فنی الزم انديشيده شود.
 .9از آنجايی كه عدم صراحت و وضوح در قوانين میتواند زمينه اختالف را در ميان
ذينفعان ايجاد كند ،مضمون ماده ( )11قانون تأمين اجتماعی محل بحث و جدلهاي
زيادي شده است .به هر صورت آنچه كه مهم است كيفيت قانون و آييننامهها و
بخشنامههاي مربوطه است تا از سادگی ،روشنی و كمال برخوردار باشند و نگارش آن به
نحوي باشد كه زمينه برداشتهاي مختلف را فراهم نكند .مسلماً وجود نقص در هريك از
ويژگیهاي مذكور ،پذيرش و اجراي قوانين و مقررات را با مشكل و در مواردي غيرممكن
میكند .تعابير و تفاسير مختلف صورت گرفته از ماده ( )11و آثار و تبعات اجرايی آن كه
قانونگذار را متقاعد به حذف اين ماده از قانون كرده است نشان از آن دارد كه اين حكم
از قانون واجد ويژگیهاي پيشگفته نيست.
 .۱سؤالی كه پاسخ به آن بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه آيا با حذف ماده ()11
قانون تأمين اجتماعی ،قانوناً میتوان ضرايب اعمالی به پيمانها و تعيين ميزان حق بيمه
ناشی از آن و در نتيجه مشكل پيمانكاران و پيمانها را حل نمود و يا اينكه با توجه به
ساير مواد قانونی قانون تأمين اجتماعی میتوان ضرايب مذكور را مجدداً به ماده ()18
اعمال و حق بيمه براساس آن وصول نمود .در اين صورت نه تنها مشكل موجود حل
نخواهد شد ،بلكه مشكالت جديدي نيز بر مشكالت فعلی افزوده خواهد شد .بنابراين با
حذف ماده ( )11طبيعتاً ساير سازوكارهاي مندرج در قانون تأمين اجتماعی براي تحت
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پوشش بيمه قرار دادن جامعه هدف ماده ( )11استفاده خواهد شد كه ممكن است از ابهام
بيشتر و انطباق و جامعيت كمتري برخوردار باشند و مشكالت فعلی را تشديد كنند..
 .7عليرغم سازوكارهاي مصرح در مواد ( )18و ( )53قانون تأمين اجتماعی جهت تأمين
مطالبات سازمان تأمين اجتماعی ،ممكن است حذف ماده ( )11قانون تأمين اجتماعی
باعث شود كه بخشی از مشمولين اين سازمان از دايره قانونی خارج و عالوه بر تضييع
حقوق اين افراد ،درآمدهاي سازمان نيز دچار كاستی شود .از آنجايی كه درآمدهاي اين
سازمان مصداق درآمدهاي عمومی است ،كاهش اين درآمدها میتواند طرح حاضر را در
مغايرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی قرار دهد .مگر آنكه حذف اين ماده باعث كاهش
بيمهشدگان اين سازمان نشود و ساير سازوكارهاي مصرح در قانون بتواند زمينه پوشش
بيمهاي جامعه هدف ماده ( )11را فراهم آورد.
جمعبندی و نتیجهگیری
.1

قانون تأمين اجتماعی از سال  1151به اجرا در آمده است و با وجود تغيير شرايط

اقتصادي ،اجتماعی و قوانين تأثيرگذار ،طی اين مدت اصالحات متناسب با اين تغييرات
و دگرگونیها ،در آن بهعمل نيامده است و به همين لحاظ مسائل و مشكالتی در رهگذر
اجراي آن براي فعاالن اقتصادي و ذينفعان بهوجود آورده است كه ازجمله آن استنباط و
نحوه اجراي ماده ( )11قانون است كه موجب ارائه طرح مذكور شده است .بنابراين بازنگري
در قانون تأمين اجتماعی بايد بهطور جدي در دستور كار قوه مجريه قرار گيرد .با اين
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توضيح حذف يا اصالح برخی از مواد قانونی نمیتواند مشكل كارآفرينان را بهطور جدي و
طوالنی مدت حل نمايد.
.2

حذف يا توقف اجراي اين ماده قانونی ممكن است نتايجی همچون افزايش رضايت

و اعتماد عمومی به نظام تأمين اجتماعی ،كاهش قيمت تمام شده كاال و خدمات در
طرحهاي عمرانی و غيرعمرانی ،شفافسازي در وصول حق بيمهها و ارائه خدمات سازمان
و حذف بوروكراسی اداري را بههمراه داشته باشد ،اما بايد اشاره كرد كه حذف اين ماده
در وهله اول به بروز برخی پيامدهاي اجتماعی منجر شده و همچنين مهمتر از آن سبب
حذف حقوق و سابقه اشخاصی كه به هر طريق میتوانستند از اين ماده جهت افزايش
سوابق بيمهاي خود بهره برند ،خواهد شد .ازسوي ديگر ،از آنجايی كه يكی از مأخذهاي
كسب درآمد سازمان تأمين اجتماعی اجرايی شدن ماده ( )11است ،لذا در شرايط بحران
مالی براي اين صندوق ،حذف اين ماده میتواند تبعات منفی را دربرداشته باشد .مضافاً
اينكه ممكن است بهدليل نبود ظرفيتهاي قانونی الزم در قانون تأمين اجتماعی براي
تحت پوشش قرار دادن جامعه هدف ،ماده ( )11فعلی ،موجب كاهش درآمدهاي عمومی
سازمان و تضييع حقوق بخشی از بيمهشدگان آن شود.
بر همين اساس و با توجه به موارد پيشگفته ،حذف اين ماده تنها راهكار براي رفع مشكالت
فعلی نخواهد بود .لذا پيشنهاد میشود اين ماده قانونی در مدت زمان مشخص با نظارت مراجع
قانونی ازسوي سازمان مجري آن مورد بازبينی و بازنگري قرار گرفته كه بالطبع اين مسئله نيازمند
تهميداتی است كه ازسوي سازمان تأمين اجتماعی و ساير سازمانهاي ذينفع و مرتبط با امر
پيمانكاري در قالب يك كارگروه بررسی و مد نظر قرار گيرد.
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