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 اداره کل استان

 موسسه حسابرسی تامین اجتماعی
ها، موسسات و نی شرکتقانون تامین اجتماعی و به منظور ارتقاء کیفی امر انجام بازرسی از دفاتر قانو 47مطابق ماده 

انداز سازمان در افق های ثبت شده با ملحوظ نظر داشتن چشمهای حائز شرایط و استخراج اقالم مشمول کسر حق بیمه از هزینهکارگاه

م به و به هنگا خدمات کیفی هوشمند ارائهبه عنوان سازمانی پایدار، پویا، چابک و سرآمد در پاسخگویی با فرایندهای  1404برنامه 

سازی امور، این فافهای اجرایی برای تسریع در بازرسی دفاتر قانونی و شذینفعان و در راستای بهبود مستمر امور، ارتقاء ظرفیت

دهای با کارکر بازرسیغ می گردد تا معیاری مناسب به منظور کنترل و نظارت اقدامات اجرایی سازمان دربخشنامه تدوین و ابال

جتماعی های تحت پوشش در رعایت دقیق تکالیف مقرر در مواد قانونی تامین امداری کارفرمایان کارگاهقانونی آن و میزان قانون

نون رفع موانع تولید رقابت قا 40ده بازرسی و لحاظ مامداری، اهتمام بر تقوا به هنگام قرار گیرد. براین اساس با تاکید بر قاعده قانون

ت اداری، توجه ادارات هیات عمومی دیوان عدال 1/12/1390مورخ  542پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و همچنین مفاد رای شماره 

 ماید:ب می نه رعایت دقیق مفاد این بخشنامه جلکل استان ها، واحدهای تابعه و موسسه حسابرسی تامین اجتماعی را ب

 

قانون »، «جتماعیاسازمان تامین »به ترتیب « بازرس»و « موسسه»، «بازرسی»، «قانون»، «سازمان»دراین بخشنامه منظور از واژگان  توجه:

 باشد.می« قانونیبازرسی دفاتر »و « موسسه حسابرسی تامین اجتماعی»، «بازرسی از دفاتر قانونی»، «تامین اجتماعی

 

  

 موضوع: اصالح برخی از مقررات بازرسی از دفاتر قانونی
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 پیوست: دارد

 بخش اول: وظایف شعبه، کارفرما واولویت های انجام بازرسی
 الف: وظایف شعبه و کارفرما

ف به اخذ، ر قوانین مکلدارای شخصیت حقوقی یا حقیقی که مطابق قوانین ومقررات مالیاتی یا سایهای انتخاب کارگاه -1

 ی.فاتر قانونبازرسی د در منوی« دفتر بازرسی دفاتر قانونی»گزینه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی می باشند، از طریق 

ز از سیستم مکانیزه )پس ادر سه نسخه( به انضمام اظهارنامه بیمه ای  1)فرم شماره « فرم درخواست مدارک از کافرما»اخذ  -2

 الغ شده درسخه ابنضبط  انجام بازرسی(، ابالغ فرم مذکور به کارفرما جهت  تکمیل وورود کد کارگاهی و تعیین دوره 

 پرونده مطالباتی.

جاز طبق مای تکمیل شده توسط کارفرما )اشخاص حقوقی: با امضاء مدیرعامل وصاحبان امضاء اعاده اظهارنامه بیمه -3

ه گواهی شت با ارائثر انگاساسنامه و یا آخرین آگهی تغییرات و ممهور به مهر شرکت، اشخاص حقیقی: با امضاء کارفرما و ا

وز ازتاریخ ر 2دت اء از طریق دفترخانه ثبت اسناد رسمی( به همراه مدارک و مستندات مورد اشاره حداکثر ظرف مامض

 ابالغ، با نامه رسمی جهت بررسی اولیه.

 تکمیل شده توسط کارفرما.« ایاظهارنامه بیمه»بررسی و کنترل مقدماتی اطالعات مندرج در  -4

طالعات ادر سیستم و تائید نهایی « یه بیمهاظهارنام»ت مندرج در آن از طریق گزینه ای و ثبت اطالعااسکن اظهارنامه بیمه -5

 توسط مسئول درآمد.

( در 3 )فرم شماره 1ای و اطالعات کاربرگ شماره در دو نسخه به انضمام اطالعات اظهارنامه بیمه 2اخذ فرم شماره  -6

 .رئیس شعبه رآمد ودستم و تایید نهایی آن توسط مسئول خصوص اطالعات لیست های ارسالی در دوره انجام بازرسی از سی

 ای به صورت سیستمی به موسسههای شماره های یک، دو، سه و اظهارنامه بیمهارسال فایل تجمیعی فرم -7

 ای در پرونده مطالباتی.بایگاهی اصل اظهارنامه بیمه -8

فرماای( رنامه کارک )اظهایتکمیل و اعاده پیوست فرم شماره تذکر: چنانچه کارفرمایان موضوع این بخشنامه، به نحوی که انحاء از 

ماید. در صورتی که ن، بازرسی را درخواست 2ظرف مهلت تعیین شده فوق استنکاف نمایند، شعبه مکلف است با تنظیم فرم شماره 

نجام بازرسی ای باشند، ویس می ناناشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این بخشنامه اعالم نمایند فاقد دفاتر قانونی یا دارای دفاتر قانون

مله ماده جانونی از ققررات ماز دفاتر قانونی منتفی بوده و حسب مورد می بایستی برمبنای سایر مدارک موجود در پرونده و ضوابط و 

 ، اقدام گردد.قانون نسبت به محاسبه ومطالبه حق بیمه 40

 ب: اولویت های انجام بازرسی به ترتیب ذیل خواهد بود:

 قراردهای صادره از سوی هیات های تشخیص مطالبات. -1

 .موارد ارجاعی از طریق مدیرعامل سازمان، معاونت فنی و درآمد یا اداره کل درآمد حق بیمه -2

 ساب قرارداد براساس بازرسی.های حائز شرایط صدور مفاصا حکارگاه -3
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 و موسسات درحال تصفیه یا انحالل.ها شرکت -4

 

 بخش دوم: اقدامات موسسه
 الف: نحوه ثبت درخواست ها در سیستم

ای( موظف است نسبت به ثبت های شماره یک، دو، سه و اظهارنامه بیمهموسسه پس از دریافت اطالعات تجمیعی )فرم -1

 در سیستم اقدام نماید.ها درخواست

 ی نمی گردد.نجام بازرسابت درخواست و ای به شعبه، مانع از ثتذکر: عدم همکاری الزم کارفرمایان در تکمیل و اعاده اظهارنامه بیمه

ل حداکثر بخش او «ب»موسسه موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا بازرسی از دفاتر قانونی در خصوص اولویت های قسمت  -2

ه بوطه بظرف مدت یکسال و سایر موارد حداکثر ظرف مهلت سه سال از زمان وصول درخواست انجام و گزارش مر

اعده قز این ادرخواست کننده ارسال گردد. ضمنا درخواست های اولویت شماره یک و دو  صورت الکترونیک به شعبه

 مستثنی بوده و الزم است حسب  مفاد درخواست عمل گردد.

خست مراتب رحله نمدر مواردی که موسسه در تشخیص ماهیت فعالیت کارگاه )مقاطعه کاری( با ابهامی مواجه گردد، در  -3

بود. در  مالک عمل خواهد بوطه استعالم و در صورت عدم رفع ابهام، نظر اداره کل درآمد حق بیمهرا از اداره کل استان مر

 هر حال تشریفات زمان بررسی نباید از مدت یک ماه تجاوز نماید.

 ب: نکات حائز اهمیت در زمان رسیدگی به دفاتر قانونی

ی مقاطعه ای که دارای پرونده( اظهارنامه بیمه10)موسسه مکالف است پس از بررسی اطالعات مندرج در جدول ردیف  -1

ا در ک قراردادهه تفکیکاری )پیمانکاری( در شعب تامین اجتماعی می باشند، نسبت به استخراج وجوه مذکور و ثبت آنها ب

 ( اقدام نماید.4)فرم شماره  3کاربرگ شماره 

ا تکمیل به ر 5اره ی باشد، الزم است موسسه فرم شمدر خصوص قراردادهایی که کارفرمای مورد رسیدگی مجری قرارداد م -2

به  قانون 38ده برداری در اجرای ماهمراه تصویر قراردادهای مربوطه به پیوست گزارش بازرسی دفاتر قانونی، جهت بهره

 شعبه ارسال نماید.

سمت ق 3نی )بند ازرسی دفاتر قانوهای حائز شرایط صدور مفاصاحساب قرارداد براساس بتوجه: در خصوص انجام بازرسی از کارگاه

ز دریافت اف است پس به مکلب بخش اول( که علیرغم تکمیل تعهدنامه، دفاتر قانونی آنها بنا به دالیل ذیل قابل رسیدگی نباشد، شع

ید. م نمااسرع وقت اقدا تامین اجتماعی در مورد قراردادهای دوره گزارش درقانون  41گزارش غیرمحاسباتی نسبت به اجرای مادهه 

 افزار مربوطه اقدام نماید.شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین موظف است نسبت به تهیه و نصب نرم

 نانویس بودن دفاتر قانونی. -

 خودداری کارفرما از ارائه دفاتر قانونی. -
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 دن آن.ناد بواستعدم رعایت استانداردها و اصول متداول حسابداری، مخدوش بودن شرح دفاتر قانونی و غیراقابل  -

 خودداری از ارائه سیستم مکانیزه و اسناد حسابداری. -

 

 های جدید بازرسی از دفاتر قانونیبخش سوم: معرفی و نحوه استفاده از کا ربرگ
 های  جدیدالف: معرفی کاربرگ

اربرگ ک» تجت عنوان های بازرسی، کاربرگ شماره یک قبلی اصالح و همچنین کاربرگ جدیدی به منظور ارتقاء کیفی گزارش

 به شرح ذیل طراحی شده است:« 3شماره 

 (3)فرم شماره  1ـ کاربرگ شماره 1

ل شده، شعبه ارسا های کارفرما که قبال بهاز این کاربرگ به منظور استخراج و ثبت حقوق و مزایای مشمول و غیرمشمول طبق لیست

 استفاده می شود.

همانند  1اره کاربرگ شم های ارسالی کارفرما به سایر شعب و درج آنها بهتخراج اسناد لیستتوجه: نحوه اقدام موسسه در ارتباط با اس

 روال سابق خواهد بود.

 (4)فرم شماره  3ـ کاربرگ شماره 2

نون و تبصره الحاقی به آن قا 38در خصوص اسناد مربوط به قراردادهای مقاطعه کاری )پیمانکاری( که واگذارندگان کار مطابق ماده 

کار طعهزم نمودن مقاهر صورت وضعیت یا صورتحساب و آخرین قسط مقاطعه کار )پیمانکار( و نیز مل %5سبت به کسر و نگهداری ن

قانون  38کالیف مندرج در ماده تامین اجتماعی و انجام تقانون  28)پیمانکار( به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه مقرر با رعایت ماده 

ه ثبت اقالم بد، لزومی ه باشناز قرارداد منعقده در دوره انجام عملیات پیمان به شعبه مربوطه اقدام نمود و همچنین ارسال یک نسخه

ریق های موصوف را به عنوان اسنادی که الزم است از طنبوده و بازرس مکلف است، اسناد هزینه 2کاربرگ شماره مذکور در 

« ب»بند « 1»رعایت جزء  )با 3کار )پیمانکار( مطالبه و در کاربرگ شماره مقاطعهپرونده مقاطعه کاری )پیمانکاری( محاسبه و بدوا از 

 بخش دوم این بخشنامه( ثبت نماید.

فکیک هر قرارداد الزم است. به ت 3های قراردادهای مقاطعه کاری )پیمانکاری( حائز شرایط در کاربرگ شماره اسناد هزینه -1-2

و  ق بیمهحا احتساب رتبط بخه از قرارداد منعقده، الحاقیه ها، متمم ها، مکاتبات موثر و مثبت و کاربرگ تهی شده منضم به یک نس

، نده بازرسیبرداری به واحد درخواست کنتصاویر مفاصاحساب های دوره ای اخذ شده در بخش انشایی گزارش افشاء و جهت بهره

 ارسال گردد.

 :ذیل می باشد دارای سه بخش اطالعاتی به شرح 3کاربرگ شماره  -2-2

 بخش مشخصات کاربرگ -1-2-2
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ایشی تراز آزم اتی یادر قسمت صدر کاربرگ، نام کارگاه، نام سرفصل حساب از دفتر معین یا دفتر کل )براساس اظهارنامه مالی

ه شمار عبه،ش، نام کارگاه مورد رسیدگی(، ردیف اظهارنامه مالیاتی و جدول مربوطه یا ردیف مربوط به سرفصل تراز آزمایشی

 میگردد. ، ثبت3کارگاه و ردیف پیمان مرتبط با پرونده مقاطعه کاری )پیمانکاری( قرارداد موضوع کاربرگ شماره 

 مبانی محاسباتی قرارداد بخش اطالعات -2-2-2

سازمان در مراجعه به مندی از اختیارات قانونی قانون و با بهره 38نامه اجرایی تبصره الحاقی به ماده آیین 5این بخش در اجرای ماده 

ده نام واگذارن یمانکار(،طعه )پاسناد و مدارک در اختیار کارفرمایان تنظیم گردیده و شامل اطالعات مبانی محاسباتی به شرح: نام مقا

اقیه یا متمم، لغ قرارداد، مبلغ الحمب %25کار، شماره و تاریخ قرارداد، شماره و تاریخ الحاقیه یا متمم، مبلغ قرارداد، افزایش  وکاهش 

پایه سازمان  هرست بهاءفراساس بمبلغ نهائی قرارداد، موضوع قرارداد، تاریخ شروع وخاتمه قرارداد، شناسایی انعقاد و اجرای قرارداد 

دجه(، ای یا سایر ردیف های بوهای سرمایهریزی یا مترمربع زیربنا، اعالم محل تامین قرارداد )اعتبارات تملک دارائیمدیریت و برنامه

و هزینه هده به ع[درصد مکانیکی اجرای عملیات و تعهدات طرفین پیمان در تامین ماشین آالت مکانیکی و مصالح مصرفی 

 می باشد. ]واگذارنده کار یا مقاطعه کار )پیمانکار(

 فاتر قانونی شاملبخش اسناد د -3-2-2

 ردد.اری درج می گترتیب شماره و تاریخ اسناد حسابد(، شماره و تاریخ سند: در این ستون ها، به 2و  1ستون های ) -1

 دد.رج می گر(، مبلغ سند: در این ستون ارقام سند پرداختی به اشخاص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی د3ستون ) -2

خر موضوع یا میزان قسط آها (: سپرده مکسوره: در این ستون مبالغ مربوط به سپرده مکسوره از صورت وضعیت4ستون ) -3

 قانون درج می شود. 38ماده 

 .شناسایی شده به ترتیب زیر درج می گردد (: مبلغ مشمول: در این ستون اقالم مشمول کسر حق بیمه5ستون ) -4

لث )حقوقی یا ، مربوط به وجوه پرداختی به اشخاص ثا3ون تمام یا قسمتی از مبلغ مندرج در ستون (: دراین ست5-2ستون ) -5

 د درج می گردد.حقیقی( که ماهیت آن دستمزدی باش

لث )حقوقی یا ، مربوط به وجوه پرداختی به اشخاص ثا3ون تمام یا قسمتی از مبلغ مندرج در ستون (: دراین ست5-3ستون ) -6

 حقیقی( که ماهیت آن دستمزد و مصالح یا مکانیکی می باشد، ثبت می گردد.

ه به مدارک ارائه شده ، که ماهیت آن با توج3( غیرمشمول: دراین ستون تمام یا قسمتی از مبلغ مندرج در ستون 6ستون ) -7

 نبوده، ثبت می شود. مشمول کسر حق بیمه

رکرد، شماره قانون، از جمله میزان کا 338( مفاصاحساب: در این ستون مشخصات مفاصاحساب موضوع ماده 7ستون ) -8

 سریال، شماره و  تاریخ صدور آن درج می گردد.

ده ر اجرای مادصادره  ، می توان اصالت مفاصاحساب های«کنترل مفاصاحساب های صادره بررسی و»تذکر: با مراجعه به سامانه 

 قانون را راستی آزمایی نمود. 38
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 ب: مستندات حسابداری

خدمات  ات کاال یاقانون مالیات بر ارزش افزوده، فاکتور و یا صورتحساب رسمی سندی است شامل: اطالع 19طبق ماده  -1

ویتی کامل شخصات هآنها، تخصیص مالیات بر ارزش افزوده، نحوه فروش )نقدی، غیرنقدی(، ممورد معامله، ارزش ریالی 

ابل قیمه سند و دگی ضمفروشنده و خریدار، نشانی و نوع فعالیت، امضاء و مهر صادر کننده، کد اقتصادی که د رزمان رسی

 پیگیری و بررسی باشد.

رید و یا لیات خسمی ننکه طبق اسناد و مدارک ضمیمه مبین عمدر خصوص هزینه های دارای فاتکور و یا صورت حساب ر -2

رگ یرمشمو کاربکاری ساخت و یا ارائه خدمات( باشد، الزم است اقالم مذکور در ستون غفروش کاال )فاقد مبانی مقاطعه

 خودداری شود. درج و از مطالبه حق بیمه 2شماره 

ثر تا پایان نانچه حداکم و چاد مالی باشد، مراتب کتبا به کارفرما اعالدر مواردی که اسناد و انجام کار، فاقد ضمائم و اسن -3

 بقه بندی گردد.ط 2زمان انجام بازرسی از ارائه مستندات مربوطه خودداری نماید، اقالم مذکور در کاربرگ شماره 

 

 های مشمول کسر حق بیمهبخش چهارم: نحوه تشیخص حقوق، مزد و مزایا و سایر هزینه

 جدید درآمد( 1/1بخشنامه « د»بند )جایگزین 
 لیه وجوه پرداختی به کارکنان به استثناء موارد ذیل مشمول کسر حق  می باشد:ک -1

 قانون کار(. 64بازخرید ایام مرخصی )در حدود مقرر در ماده  -1-1

ت وسیله موریت، بلیط رفت  وبرگشلعاده ماموریت )به شرط ارائه مستندات و مدارک مثبته از قبیل: حکم مااهزینه سفر و فوق  -2-1

 نقلیه مورد استفاده، تصاویر گذرنامه، روادید و...(

 قانون. 86)حق اوالد( حداکثر تا میزان قابل پرداخت طبق ماده  کمک هزینه عائله مندی -3-1

 وسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و جایگزین آنها.حق همسر به کارکنان در م -4-1

 ی.ق قانون کار و پاداش نهضت سوادآموزعیدی طب -5-1

 سکن و خواربار در ایام بیماری.کمک هزینه م -6-1

 تضمین )کسر صندوق(. حق شیر و حق -7-1

 خسارات اخراج و مزایای پایان کار )حق سنوات(. -8-1

 مدارک مثبته(.ورت ارائه مستندات و صو بازنشستگی دولتی )در  یر صندوق های بیمهشاغلین تحت پوشش سا -9-1

تامین اجتماعی برحسب ماهیت کار و خدمات ارائه وجوه و یا مابه ازاء پرداختی به اشخاص حقوقی و حقیقی فاقد مفاصاحساب  -2

ریز »بندی قانون باشد، به شرح فهرست طبقه 8قراردادهای مقاطعه کاری )پیمانکاری( موضوع ماده شده در صورتی که بابت اجرای 



                                               
 مدیرعامل     

 

شماره: 
12112/94/1000 
 7/11/1394تاریخ: 

 پیوست: دارد

قرار می  پیوست این بخشنامه شناسایی و در کاربرگ مربوطه درج و مشمول کسر حق بیمه» غیرمشمول کسر حق بیمهاقالم مشمول و 

 گیرد.

صادی باشد که موضوع عملیات آن توسط شخص مجری به تنهایی انجام پذیرفته و دارای تبعیت دستوری و اقت قراردادهایی -3

ت سقف دستمزد مشمول کسر قانون تامین اجتماعی با رعای 2ماده  5مذکور برابر بند قرارداد کار بوده و وجوه پرداختی به اشخاص 

 می باشد. حق بیمه

بوده و موضوع عملیات پیمان منحصرا توسط شخص  3کاری )پیمانکاری( تک نفره که فاقد مشخصات بند قاطعهمقراردادهای  -4

عمومی دیوان عدالت  هیات 6/11/93مورخ  1815عنایت به دادنامه شماره  اشد، بابکاری )پیمانکاری( به تنهایی انجام گرفته مقاطعه

 تامین اجتماعی خارج می باشد.قانون  38اداری، از شمول ماده 

لذکر( اصل و قاعده اولیه افوق  4و  3قرارداد )موضوع بندهای با توجه به مراتب یاد شده در صورت وجود ابهام در تشخیص این نوع 

دات معتبری یل و مستنید دالکار بین طرفین )قرارداد کار( است و برای نفی قاعده اصلی و اثبات ادعای خالف، با بر برقراری رابطه

 تر از اصل ارائه گردد.برای آن وجود داشته باشد و دلیلی قوی

 

 بخش پنجم: اقدامات شعبه پس از دریافت گزارش بازرسی دفاتر قانونی
رش بازرسی دریافت فایل گزا»روز اداری پس از اخذ گزارش از طریق منوی  3شعبه موظف است، حداکثر ظرف مدت  -1

قدام و ا« قانونی سی دفاترمحاسبه گزارش بازر»نسبت به انجام محاسبه و صدور حکم مطالباتی از طریق گزینه « دفاتر قانونی

 اعالمیه مربوطه را در اسرع وقت به کارفرما ابالغ نماید.

د به شعبه به شعب روز اداری از تاریخ دریافت گزارش بازرسی نحسب مور 3ل آن ظرف مدت و ارسا 6تنظیم فرما شماره  -2

م و ابالغ بدهی اعال 3 مقصد به منظور انجام محاسبات اولیه براساس اطالعات و مبانی محاسباتی مندرج در کاربرگ شماره

ذارند ونوشت آن برای واگرپیمانکاری( و ارسال کاری )توجه به محل تشکیل پرونده مقاطعه کار )پیمانکاری(  بابه مقاطعه

 کار.

 رسال نمایند.پاسخ شعبه مبدا را ا 7روز اداری طی فرم شماره  10شعبه یا شعب مقصد موظفند، حداکثر ظرف مدت  -3

 در پرونده مطالباتی. 7ثبت و ضبط اطالعات فرم شماره  -4

های تشخیص ر هیاتدمذکور، پرونده، خارج از نوبت های در صورت اعتراض کارفرما در مهلت مقرر قانونی به بدهی -5

 ر اسرع وقتلبات دمطالبات مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از انجام محاسبه براساس آراء صادره، نسبت به وصول مطا

 .اقدام الزم معمول و آمار مربوطه به صورت ماهانه از سیستم اخذ به اداره کل استان ارسال گردد



                                               
 مدیرعامل     

 

شماره: 
12112/94/1000 
 7/11/1394تاریخ: 

 پیوست: دارد

مربوطه به  توانند از بازرس یا بازرسان دفاتر قانونیجدیدنظر تشخیص مطالبات در صورت لزوم میهای بدوی و تهیات -6

ون حق رای ع و بدعنوان شخص مطلع، جهت ارائه توضیحات دعوت به عمل آورند. بدیهی است افراد مذکور به عنوان مطل

 در جلسه حضور یافته و عدم حضور ایشان مانع از صدور رای نخواهد بود.

 

 بخش ششم: سایر موارد
های آن و دستورات اداری مربوطه که به موجب این جدید درآمد و کاربرگ 2/11و  1/11، 11سایر مندرجات بخشنامه  -1

 بخشنامه تغییر نیافته کماکان به قوت خود باقی و الزم الرعایه می باشد.

مورخ  4862/93/1000دستور اداری شماره  جدید درآمد و 8/14در خصوص قراردادهای تحقیقاتی پژوهشی مفاد بخشنامه  -2

 رعایت گردد. 22/5/93

مد داره کل درآای متشکل از نمایندگان موسسه و ادر صورت بروز هرگونه ابهام در اجرای این بخشنامه موضوع در کمیته -3

ور صد، بررسی و تصمیمات متخذه پس ازتایید معاونت فنی و درآمد و «کمیته وحدت رویه»تحت عنوان  حق بیمه

 دستورالعمل مربوط به مبنای اقدامات آتی سازمان و موسسه قرار خواهد گرفت.

ز از به اخذ مجو هایی که قبال مورد رسیدگی قرار گرفته اند، منوطصدور درخواست مجدد بازرسی از دفاتر قانونی کارگاه -4

 خواهد بئود. اداره کل درآمد حق بیمه

با اخذ  ف است،های بازرسی از دفاتر قانونی، معاونت فنی و درآمد موظ در راستای کاهش مدت رسیدگی به درخواست -5

نماید،  رتیبی اتخاذهای موجود و عنداللزوم اخذ مصوبات الزم از هیات مدیره سازمان تتمهیدات مناسب و استفاده از ظرفیت

ا پرداخت برایط شوقی واجد تا امکان صدور دستور انجام بازرسی از دفاتر قانونی توسط موسسات و اشخاص حقیقی و حق

 دد.الزحمه مربوطه و یا انجام اقدامات فوق توسط کارکنان سازمان با رعایت قوانین و مقررات فراهم گرحق

تر قانونی آنان به موجب بازرسی از دفا معاونت فنی و درآمد موظف است، فرایند احصاء سوابق اشخاصی که حق بیمه -6

 وابق افراد مزبور، فراهم نماید.استخراج می گردد را جهت ثبت در س

بخشنامه، کلیه  ماه از تاریخ صدور این 2شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است، حداکثر ظرف مدت  -7

زء جهای موضوع ذیل همراحل عملیات بازرسی از دفاتر قانونی و انجام محاسبات و واکشی قراردادهای مورد اجرای کارگا

 ز بخش دوم این بخشنامه را مکانیزه نماید.)توجه( بند ب ا 2

، ینی تامینمات ماشتامین اجتماعی و شرکت مشاور مدیریت و خدمسئول حسن اجرای این بخشنامه فنی و درآمد، موسسه حسابرسی 

اتر قانونی ادارات ای، روسا و کارشناسان ارشد درآمد و بازرسی دفها، معاونین امور بیمه، مدیران کل استانبیمهمدیرکل درآمد حق 

 ها، و سایر واحدهای مرتبط می باشند.ای و روسای درآمد شعب و نمایندگیها، مسئولین، معاونین بیمهکل استان
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شماره: 
12112/94/1000 
 7/11/1394تاریخ: 

 پیوست: دارد

شده داده  ر به بیمهقابل کام)مزد یا کارمزد( شامل: هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر که در ها قسمت اول: حق الزحمه

 .می شود

 هلل التوفیقو من ا

 دکترسیدتقی نوربخش

 مدیرعامل
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شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی و ها )مزد یا حقوق یا کارمزد( قسمت اول: حق الزحمه

 غیرنقدی مستند که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود
 صیستون تشخ شرح بررسی عنوان هزینه / گیرنده وجه ردیف

1 
 حق الزحمه:

 5-1 با رعایت سقف کارکرد روزمزد

2 
 حق ایاب و ذهاب

 5-1 با رعایت سقف کارمند و یا کرگر روزمزد

3 
   المشاوره:حق

 5-1 با رعایت سقف اشخاص حقیقی
 5-2 ــــ اشخاص حقوقی و حقیقی به صورت گروهی

4 

 حق کارشناسی:
 غیرمشمول ــــ نماینده بانک، کارشناس رسمی دادگستری

 5-1 با رعایت سقف اشخاص حقیقی انفرادی
 5-2 ــــ اشخاص حقوقی و حقیقی به صورت گروهی

5 

 حق وکالت:
 غیرمشمول با  ارائه پروانه وکالت وکالی دادگستری عضو کانون وکالی رسمی -5-1
 5-1 ــــ اشخاص حقیقی -5-2
 5-2  اشخاص حقوقی و حقیی به صورت گروهی -5-3

6 

 حق التدریس وحق الزحمه آموزشی:
 5-1 با رعایت سقف اشخاص حقیقی به صورت انفرادی -6-1
   اشخاص حقوقی و حقیقی  -6-2

 5-2 ــــ اجرا در محل کار -6-2-1
 5-3 ــــ اجرا در محل آموزشگاه -6-2-2

7 

 حق الزحمه حسابداران و حسابرسی:
 5-2 ــــ در وجه موسسات حسابرسی و خدمات مالی -7-1

 5-2 ــــ در وجه اشخاص حقیقی با توجه به ماهیت کار گروهی -2—7
 5-1 با رعایت سقف اشخاص حقیقی به صورت انفرادی -7-3

8 
 حق الزحمه مدیریت اجرای پروژه:

 5-1 با رعایت سقف اشخاص حقیقی به صورت انفرادی -8-1
 5-2 ــــ اشخاص حقوقی و حقیقی به صورت گروهی -8-2

 5-1 با رعایت سقف حق الزحمه پزشکان 9

10 
 پورسانت فروشک

 5-1 با رعایت سقف به صورت انفرادیاشخاص حقیقی  -10-1
 5-3 ــــــ نمایندگی های مجاز با ارائه مستندات معتبر -10-2

11 
 حق الزحمه بازاریابی:

 5-1 با رعایت سقف اشخاص حقیقی به صورت انفرادی -11-1
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 5-2  اشخاص حقوقی و حقیقی به صورت گروهی -11-2

12 

 حق الزحمه ترخیص:
 غیرمشمول  العمل کاری )پروانه، کارت و...(رسمی با ارائه مجوز حق ترخیص کار -12-1
   ترخیص کار غیررسمی شامل: -12-2

 5-1 با رعایت سقف اشخاص حقیقی به صورت انفرادی -12-2-1
 5-2 ــــــ اشخاص حقیقی به صورت گروهی و اشخاص حقوقی -12-2-2

13 

 )اعم از بنائی، گچکاری و...(:حق الزحمه انجام انواع کارهای ساختمانی 
   اشخاص حقیقی به دوقسمت تقسیم می شود: -13-1

 5-1 با رعایت سقف انفرادی -13-1-1
   گروهی به دو قسمت تقسیم می شود: -13-1-2

 5-2 ــــــ بدون مصالح -13-1-2-1
 5-3 ــــــ با مصالح -13-1-2-2

   می شود:اشخاص حقوقی به دو قسمت تقسیم  -13-2
 5-2 ــــــ بدون مصالح -13-2-1
 5-3 ــــــ با مصالح -13-2-2

14 

 پاداش:
با رعایت حداکثر دو ماه  عیدی و پاداش پایان سال طبق قانون کار -14-1

حقوق  تا سقف سه برابر 
حداقل دستمزد و مزایا در سال 

 مربوطه )طبق قانون کار(

 غیرمشمول

 5-1  عنوان پاداش، کارانه، بهره وری، آکورد و...پرداختی تحت  -14-2

15 

 طرح کارآموزی و عناوین مشابه:
 5-1 با رعایت سقف قانون تامین اجتماعی( 33کارکنان و سایر افراد )طبق ماده  -15-1
 5-2 ــــــ هادروجه سازمان امور زندان -15-2
 5-1 با رعایت سقف شخص حقیقی -15-3

16 
 بازنشستگان:حق الزحمه 

 غیرمشمول ــــــ بازنشستگان کشوری و لشکری در صورت ارائه حکم بازنشستگی و احراز -16-1
 5-1 با رعایت سقف بازنشستگان تامین اجتماعی در صورت اشتغال -16-2

 حق حضور اعضاء هیات مدیره: 17

 
 5-1 با رعایت سقف اعضاء موظف -17-1
 غیرمشمول ــــــ اعضاء غیرموظف -17-2

 

  



 

 قسمت دوم: سند افتتاحیه
 ستون تشخیص شرح بررسی عنوان هزینه / گیرنده وجه ردیف

1 

 حساب ساختمان شامل:
 غیرمشمول ــــــ با ارائه اسناد و مدارک مبنی بر خرید ملک از جمله بنچاق و سند رسمی -1-1

 5-3 ــــــ فاقدمدارک و مستندات مبنی بر خرید -1-2

2 

 تاسیسات: حساب

 5-3 ــــــ مبلغ افتتاحیه تاسیسات 25% -2-1

 غیرمشمول ــــــ مبلغ افتتاحیه تاسیسات 75% -2-2

3 

 حساب ماشین آالت و تجهیزات:

 غیرمشمول ــــــ صرفا خرید خارجی با صورتحساب رسمی و پروانه سبز گمرکی -3-1

   عدم ارائه مستندات: -3-2

 5-3 ــــــ افتتاحیه ماشین آالت و تجهیزاتمبلغ  25% -3-2-1

 غیرمشمول ــــــ مبلغ افتتاحیه ماشین آالت و تجهیزات 75% -3-2-2

4 
 ها:هزینه های قبل از بهره برداری و سایر دارائی

 5-3 ــــــ کل مبلغ ناخالص هزینه
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 قسمت سوم: دارایی ثابت و دارایی درجریان تکمیل
 ستون تشخیص شرح بررسی گیرنده وجه عنوان هزینه / ردیف

1 

 خرید لوازم، مصالح، تجهیزات و ابزارآالت از اشخاص حقیقی و حقوقی:
 غیرمشمول ــــــ بدون ماهیت سفارش کار و ساخت و پیمانکاری با صورتحساب رسمی -1-1

 5-3 ــــــ با ماهیت سفارش کار و ساخت و پیمانکاری با صورتحساب رسمی )تهیه( -1-2

 ساخت اسکلت سوله توسط اشخاص حقیقی و حقوقی: 2

 5-3 ــــــ با ماهیت سفارش کار و ساخت و پیمانکاری با صورتحساب رسمی )تهیه( 

3 

 نصب سوله اشخاص حقیقی و حقوقی:

مصالح و ماشین  با جرثقیل، دستگاه جوشکاری و الکترود و ماشین آالت -3-1

آالت به عهده 

 پیمانکار

3-5 

مصالح و ماشین  با جرثقیل، دستگاه جوشکاری و الکترود و ماشین آالت -3-2

آالت به عهده 

 واگذارنده

2-5 

4 

 ساخت یا خرید و نصب تالئو برق توسط اشخاص حقیقی  وحقوقی:

 غیرمشمول ــــــ بدون ماهیت سفارش کار و ساخت و پیمانکاری با صورتحساب رسمی -4-1

 5-3 ــــــ کار و ساخت و پیمانکاری )تهیه(با ماهیت سفارش  -4-2

 5-3 ــــــ خرید از نصب قابل تفکیک نیست -4-3

 5-2 ــــــ صرفا نصب -4-4

5 

 تسطیح و محوطه سازی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی:

 5-2 ــــــ غیرمکانیکی -5-1

 5-3 ــــــ به صورت کامل مکانیکی -5-2

6 

 توسط اشخاص حقیقی و حقوقی:لوله کشی و کابل کشی 

 5-2 ــــــ بدون مصالح -6-1

 5-3 ــــــ با مصالح -6-2
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 قسمت چهارم: فعالیت های فنی و مهندسی
 ستون تشخیص شرح بررسی عنوان هزینه / گیرنده وجه ردیف

1 
 مطالعات ژئوتکنیک )انجام گمانه زنی، نمونه گیری و آزمایشات صحرایی(

 5-3 ــــــ حقیقی و حقوقیاعم از اشخاص 

2 
   کالیبراسیون ادوات و تجهیزات

 5-3 ــــــ اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی

3 

   نقشه برداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی

 5-3 ــــــ به صورت هوائی -3-1

 5-2 ــــــ به صورت زمینی -3-2

4 

 نقشه کشی:

بخش  4و  3بند طبق  اشخاص حقیقی به صورت انفرادی -4-1

 چهارم بخشنامه
 ــــــ

 5-2 ــــــ اشخاص حقوقی و حقیقی به صورت گروهی -4-2

5 

 جوشکاری:

   الکترود، دستگاه جوشکاری و ابزار به بعهده مجری -5-1

بخش  4و  3طبق بند  اشخاص حقیقی به صورت انفرادی -5-1-1

 چهارم بخشنامه
 ــــــ

 5-3 ــــــ حقوقی به صورت گروهیاشخاص حقیقی و  -5-1-2

   الکترود، دستگاه جوشکاری و ابزار به عهده واگذارنده کار -5-2

 5-1 با رعایت سقف اشخاص حقیقی به صورت انفرادی -5-2-1

 5-2 ــــــ اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت گروهی -5-2-2

6 

   طراحی صنعتی-

بخش  4و  3طبق بند  اشخاص حقیقی به صورت انفرادی -6-1

 چهارم بخشنامه
 ــــــ

 5-2 ــــــ اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت انفرادی -6-2

7 

 تراشکاری:

بخش  4و  3طبق بند  اشخاص حقیقی به صورت انفرادی -7-1

 چهارم بخشنامه
 ــــــ

   اشخاص: حقوقی و اشخاص حقیقی به صورت گروهی -7-2

 غیرمشمول با صورتحساب رسمیاشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی به صورت گروهی بدون ماهیت  -7-2-1
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 پیمانکاری

 5-3 با صورتحساب رسمی اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی به صورت گروهی با ماهیت پیمانکاری -7-2-2

8 

 ارزیابی و ممیزی جهت صدور گواهینامه انواع ایزو:

بخش  4و  3طبق بند  صورت انفرادیاشخاص حقیقی به  -8-1

 چهارم بخشنامه
 ــــــ

 5-2 ــــــ اشخاص حقیقی و حقیقی گروهی -8-2

9 

 آزمایش فنی و مکانیک خاک و آب:

بخش  4و  3طبق بند  اشخاص حقیقی به صورت انفرادی -9-1

 چهارم بخشنامه
 ــــــ

 5-3 ــــــ اشخاص حقیقی و حقوقی گروهی -9-2

10 

 فنی بر پروژه ها: نظارت

بخش  4و  3طبق بند  اشخاص حقیقی به صورت انفرادی -10-1

 چهارم بخشنامه
 ــــــ

 5-3 ــــــ اشخاص حقیقی و حقوقی گروهی -10-2

11 

 سرویس و نگهداری دستگاه کپی و ماشین های اداری

بخش  4و  3طبق بند  اشخاص حقیقی به صورت انفرادی -11-1

 چهارم بخشنامه
 ــــــ

 5-3 ــــــ اشخاص حقیقی و حقوقی گروهی -11-2

12 

 خرید قطعات از اشخاص حقیقی یا حقوقی

صرفا خرید قطعات موجود بدون ایجاد ارزش افزوده خدماتی و انجام کار  -12-1

 وظیفه
 غیرمشمول ــــــ

 5-3 ــــــ )تهیه(در صورت ایجاد ارزش افزوده خدماتی و نیاز به انجام کار اضافه  -12-2

 5-3 ــــــ یا با بدون قرارداد و رویکرد ساخت قعطه در محل کارگاه پیمانکار -12-3
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 قسمت پنجم: انواع فعالیت های کامپیوتری
 ستون تشخیص شرح بررسی عنوان هزینه / گیرنده وجه ردیف

1 

 آن:هزینه فن آوری اطالعات و ارتباطات و کلیه فعالیت های مرتبط با 
بخش  4و  3طبق بند  اشخاص حقیقی به صورت انفرادی -1-1

 چهارم بخشنامه
 ــــــ

 5-3 ــــــ اشخاص حقیقی و حقوقی گروهی -1-2

2 

   خرید ملزومات کامپیوتری:

با صورتحساب  اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی

 رسمی
 غیرمشمول

3 

   خرید نرم افزار از اشخاص حقیقی و یا حقوقی

با صورتحساب  خرید پگیج نرم افزار آماده -3-1

 رسمی
 غیرمشمول

 5-3 ــــــ خرید انواع نرم افزار با رویکرد سفارش کار مربوطه )تهیه( -3-2

4 

 خرید و اجاره پهنای باند:

با صورتحساب  بدون قرارداد فاقد ماهیت پیمانکاری -4-1

 رسمی
 غیرمشمول

 5-3 ــــــ با قرارداد -4-2

5 

های طراحی، پیاده سازی، راه اندازی و پشتیبانی، آموزش شبکه ها و پایگاه

اطالع رسانی اینترنت و فضای رایانه ای و به هنگام سازی اطالعات موجود در 

 هاوب گاه

 5-3 ــــــ
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 قسمت ششم: انجام فعالیت های خدماتی
 ستون تشخیص شرح بررسی عنوان هزینه / گیرنده وجه ردیف

1 

 تهیه و طبخ غذای کارکنان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی:
 5-3 ــــــ تهیه و تامین مواد اولیه به عهده پیمانکار -1-1

 5-2 ــــــ تهیه و تامین مواد اولیه به عهده واگذارنده -1-2

2 
   خرید غذا

 غیرمشمول با صورتحساب رسمی پرداخت در وجه رستوران و بدون ماهیت پیمانکاری -2-1

3 

 5-3 ــــــ سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شامل:

 غیرمشمول ــــــ خرید انواع نرم افزار با رویکرد سفارش کار مربوطه )تهیه( -3-2

 با رعایت سقف اشخاص حقیقی خود مالک به صورت انفرادی -3-2

بخش  4و  3طبق بند 

 جهارم بخشنامه 

با احتساب دستمزد 

 مقطوع

 ــــــ

 5-3 ــــــ اشخاص حقوقی و حقیقی به صورت گروهی -3-3

4 

   کرایه آژانس وسایر وسائط نقلیه

 غیرمشمول ــــــ با صورتحساب و فاکتور رسمی آژانس

 5-3 ــــــ بدون صورتحساب و فاکتور رسمی

5 

   تنظیمات اداری، تجاری و محوطه آنها:

 5-1 با رعایت سقف الزحمه اشخاص حقیقی )انفرادی( به عنوان حق -5-1

   اشخاص حقیقی و حقوقی گروهی به شرح ذیل: -5-2

 5-3 ــــــ مبلغ ناخالص کارکرد 25% -5-2-1

 5-2 ــــــ مبلغ ناخالص کارکرد 75% -5-2-2

6 

   نگهداری تاسیسات

 5-1 با رعایت سقف اشخاص حقیقی )انفرادی( به عنوان حق الزحمه -6-1

   حقوقی و حقیقی به صورت گروهی به شرح ذیل: اشخاص -6-2

 5-3 ــــــ مبلغ ناخالص کارکرد 25% -6-2-1

 5-2 ــــــ مبلغ ناخالص کارکرد 75% -6-2-2

7 
   خدمات شهری و نگهداری فضای سبز:

 5-1 با رعایت سقف اشخاص حقیقی )انفرادی( به عنوان حق الزحمه -7-1
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   گروهی به شرح ذیل: اشخاص حقوقی و حقیقی -7-2

 5-3 ــــــ مبلغ ناخالص کارکرد 25% -7-2-1

 5-2 ــــــ مبلغ ناخالص کارکرد 75% -7-2-2

8 

   انبارداری اشخاص حقیقی و حقوقی:

 غیرمشمول ــــــ صرفا اجاره محل انبار -8-1

 5-3 ــــــ انبارداری به همراه خدمات جانبی -8-2

9 

   تحقیقاتی و پژوهشی:هزینه های 

 5-1 با رعایت سقف اشخاص حقیقی به صورت انفرادی بدون انعقاد قرارداد -9-1

( بخش 3اشخاص حقیقی به صورت انفرادی با انعقاد قراردادبا رعایت بند ) -9-2

 ششم

بخش  4و  3طبق بند 

 چهارم بخشنامه
 ــــــ

 5-3 ــــــ ( بخش ششم3رعایت بند )اشخاص حقوقی و حقیقی به صورت گروهی با  -9-3
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 قسمت هفتم: انواع فعالیت های گازرسانی ، انتقال نیرو
 ستون تشخیص شرح بررسی عنوان هزینه / گیرنده وجه ردیف

1 

 پروژه های گاز EPC-PCهای قراردادهای اجرای کلید در دست هزینه
 5-3 ــــــ قراردادهای گازرسانی -1-1

 5-2 ــــــ قراردادهای نصف انشعاب و علمک به شرح ذیل: -1-2

 5-3 ــــــ مبلغ ناخالص کارکرد قرارداد %30 -1-2-1

 5-2 ــــــ مبلغ ناخالص کاکرد قرارداد %70 -1-3-2

 5-2 ــــــ قراردادهای نصب کنتور  ورگالتور -1-3

 5-3 ــــــ رسانیقراردادهای کلید در دست پروژه های انتقال نیرو و برق  2

 5-3 ــــــ قراردادهای پروژه ساخت و راه اندازی تصفیه خانه های آب و فاضالب 4

 قسمت هشتم: تهیه، خرید و کارکرد ماشین آالت
 ستون تشخیص شرح بررسی عنوان هزینه / گیرنده وجه ردیف

 5-3 ــــــ سازیکارکرد ماشین آالت اعم از لودر، بلدوزر، جرثقیل، ماشین آالت و راه  1

 5-3 ــــــ باطله برداری، استخراج و تولید موادمعدنی در معادن 2

3 

 5-3 ــــــ تهیه، خرید و نصب ماشین آالت از اشخاص حقیقی یا حقوقی:

 5-3 ــــــ تهیه ماشین آالت که براساس سفارش کار و ساخت انجام شود -3-1

 5-3 ــــــ شرح ذیل:نصب از خرید قابل تفکیک باشد به  -3-2

با صورتحساب  خرید ماشین آالت -3-2-1

 رسمی
 غیرمشمول

 5-2 ــــــ نصب ماشین آالت -3-2-2

 5-3 ــــــ نصب ازخرید قابل تفکیک نباشد -3-3

 قسمت نهم: حمل و نقل
 ستون تشخیص شرح بررسی عنوان هزینه / گیرنده وجه ردیف

1 

 )ترانزیت( شامل:حمل و نقل بین المللی 

 5-3 ــــــ شرکت های حمل و نقل داخلی  -1-1

 غیرمشمول ــــــ شرکت های حمل و نقل خارجی -1-2

2 

 حمل و نقل درون و برون شهری:

   توسط اشخاص حقیی به شرح ذیل: -2-1

 غیرمشمول ــــــ با بارنامه رسمی -2-1-1

   بدون بارنامه رسمی به شرح ذیل: -2-1-2
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بخش  4و  3طبق بند  حقیقی انفرادی -2-1-2-1

 چهارم بخشنامه
 ــــــ

 5-3 ــــــ حقوقی و حقیقی به صورت گروهی -2-1-2-2

 5-3 ــــــ های باربری به شرح ذیل:اشخاص حقیقی یا بنگاه -2-2

 5-3 ــــــ با قرارداد -2-2-1

صورتحساب با  بدون قرارداد فاقد ماهیت پیمانکاری -2-2-2

 رسمی
 غیرمشمول

3 

 حمل و نقل ریلی:

 غیرمشمول ــــــ قراردادهای حمل و نقل ریلی سهم راه آهن -3-1

 5-3 ــــــ قراردادهای حمل و نقل ریلی سهم پیمانکار )خدمات ارائه شده( -3-2

4 

 حمل و نقل هوائی و دریایی کاال

 غیرمشمول ــــــ توسط شرکت های خارجی -4-1

   توسط شرکت های داخلی به شرح ذیل: -4-2

 غیرمشمول ــــــ با صورتحساب رسمی و فاقد ماهیت پیمانکاری -4-2-1

 5-3 ــــــ فاقد صورتحساب رسمی یا ماهیت پیمانکاری -4-2-2

5 

   تخلیه و بارگیری کشتی:

 5-1 با رعایت سقف اشخاص حقیقی به صورت انفرادی -5-1

 5-2 ــــــ حقوقی و حقیقی گروهی غیرمکانیکیاشخاص  -5-2

 5-3 ــــــ اشخاص حقوقی و حقیقی گروهی مکانیکی -5-3
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 قسمت دهم: فعالیت های تبلیغاتی
 ستون تشخیص شرح بررسی عنوان هزینه / گیرنده وجه ردیف

1 

   اجاره تابلوهای تبلیغاتی ازاشخاص حقیقی و حقوقی:

 غیرمشمول ــــــ صرفا اجاره تابلو -1-1

   اجاره به همراه نصب و سرویس و نگهداری به شرح ذیل: -1-2

 غیرمشمول ــــــ مبلغ ناخالص کارکرد قرارداد %80 -1-2-1

 5-2 ــــــ مبلغ ناخالص کارکرد قرارداد %20 -1-2-2

2 

   طراحی و چاپ بروشورهای تبلیغاتی، سربرگ، سررسید، کاتالوگ و سایر

با صورتحساب  بدون قرارداد و فاقد ماهیت پیمانکاری -2-1

 رسمی
 غیرمشمول

 5-3 ــــــ با قرارداد -2-2

3 

   ساخت و طراحی غرفه نمایشگاه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی:

 5-2 ــــــ بدون مصالح -3-1

 5-3 ــــــ با مصالح -3-2

4 
با صورتحساب  حقیقی و حقوقیاجاره محل غرفه نمایشگاه بین المللی از اشخاص 

 رسمی
 غیرمشمول

5 

   طراحی گرافیکی )روی جلد، یونیفرم، صفحه آرائی و...(

بخش  4و  3طبق بند  اشخاص حقیقی به صورت انفرادی -5-1

 چهارم بخشنامه
 غیرمشمول

 5-2 ــــــ اشخاص حقیقی به صورت گروهی -5-2

6 
   )ویدئومتری(:تهیه و اجرای فیلم ویدئویی از پروژه ها 

 5-3 ــــــ اشخاص حقوقی و حقیقی با ماهیت کارگروهی با قراردادیا بدون قرارداد -6-1

7 

   ساخت، تهیه و پخش فیلم های تبلیغاتی و تیزرهای تلویزیونی

 غیرمشمول ــــــ حق پخش صدا و سیما )با تفکیک درصد سهم صدا و سیما( -7-1

 5-3 ــــــ سهم پیمانکار یا مجری -7-2

نسبت به کل  در صورت عدم تفکیک -7-3

 کارکرد
3-5 
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 قسمت یازدهم: انواع فعالیت های هنری و فرهنگی
 ستون تشخیص شرح بررسی عنوان هزینه / گیرنده وجه ردیف

1 
   حق تالیف 

 غیرمشمول ــــــ اشخاص حقیقی و حقوقی

2 

   ویراستاری و ترجمه شامل:

 5-1 بارعایت سقف حقیقی انفرادیاشخاص  -2-1

 5-2 ــــــ اشخاص حقوقی و حقیقی گروهی -2-2

3 
   چاپ کتاب

 5-3 ــــــ اشخاص حقوقی و حقیقی گروهی

 قسمت دوازدهم: انجام فعالیتهای کشاورزی مکانیزه
 ستون تشخیص شرح بررسی عنوان هزینه / گیرنده وجه ردیف

1 

   استفاده از ادوات کشاورزی )اعم از کمباین:انجام عملیات کشاورزی با 

   اشخاص حقیقی به صورت گروهی واشخاص حقوقی به شرح ذیل: -1

 غیرمشمول ــــــ بدون اپراتور )فقط اجاره توام با ارائه خدمات نگهداری( -1-1

 5-2 ــــــ مبلغ ناخالص کارکرد %90 -1-1-1

 5-3 ــــــ مبلغ ناخالص کارکرد %10 -1-1-2

 5-3 ــــــ با اپراتور و متصدی انجام کار -1-2

 4و  3طبق بند  اشخاص حقیقی به صورت انفرادی -2

بخش چهارم 

 بخشنامه

 ــــــ

2 

   انجام عملیات کشاورزی )اعم از کاشت، داشت، برداشت(

 4و  3طبق بند  اشخاص حقیقی به صورت انفرادی -2-1

بخش چهارم 

 بخشنامه

 ــــــ

   اشخاص حقیقی به صورت گروهی و اشخاص حقوقی به شرح ذیل: -2-2

 5-2 ــــــ لوازم و تجهیزات اعم از ماشین آالت، بذر، کود و... به عهده واگذارنده کار -2-2-1

 5-3 ــــــ لوازم وتجهیزات اعم از ماشین آالت بذر، کود، و... به عهده پیمانکار -2-3-3
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 10جدول ردیف 

 بسمه تعالی

 (1فرم شماره )

 

 

 

 

 

 کد کارگاه:        کارفرمای محترم: 

 نشانی:

 

 

 

 سالم

ز ن کارگاه اآوط به دوره مالی قانون تامین اجتماعی مقرر گردیده دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مرب 47نظر به اینکه دراجرای ماده 

اریخ ابالغ این نامه نسبت به تروز از  20گیرد. لذا خواهشمند است حداکثر ظرف مدت سال ....... لغایت سال ..... مورد رسیدگی قرار 

 ای پیوست اقدام و آن را به انضمام مدارک ذیل به این شعبه اعاده نمایید.تکمیل اظهارنامه بیمه

 تصاویر روزنامه رسمی مربوط به آگهی های تاسیس، تغییرات و یا انحالل شرکت. (1

 پروانه بهره برداری، مجوز فعالیت و سایر مدارک مربوطه. تصاویر جواز تاسیس، (2

 (10تصاویر مفاصاحساب های اخذ شده و قراردادها. )موضوع جدول شماره  (3

ت اقدام مقررا بدیهی است در صورت عدم تکمیل و اعاده پرسشنامه و مدارک خواسته شده ظرف مهلت تعیین شده سازمان وفق

 خواهد نمود.

 

 

 

 اجتماعیشعبه تامین 

 مسئول درآمد   رئیس شعبه 
  



  
 

 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:

 (2فرم شماره )

 

 

 

 

 موسسه حسابرسی تامین اجتماعی
 با سالم

 

توجه به اولویت  جدید درآمد،خواهشمند است با 3/11قانون تامین اجتماعی و در اجرای بخشنامه  47احتراما، مطابق ماده 

به شماره    ............................... و مدارک و مستندات پیوست از دفاتر قانونی کارفرمای کارگاه:  

 کارگاهی:

 به نشانی:

 

 

 کدپستی:   فکس:  تلفن:

Emial: 

 نمایند. عبه ارسالشه این باز سال................ لغایت ....................... بازرسی و گزارش مربوطه را جهت اقدام الزم 

 

 

 شعبه تامین اجتماعی

 مسئول درآمد   رئیس شعبه 
 

 

  



  
 

 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:

 ایاظهارنامه بیمه
 ـ کارفرما )حقوقی / حقیقی(:1

 

 جواز تاسیس / سایر مدارکـ شماره پروانه بهره برداری / 2

 

 ـ شناسه ملی اشخاص حقوقی:3

 

 ثبت کارگاه ............ـ شماره ................................ ، تاریخ ...................... و محل ..............4

 

 ـ موضوع فعالیت شرکت براساس آگهی تاسیس و مجوزهای قانونی5

 مشاوره ای  فنی  بازرگانی  خدماتی   تولیدی 

 

 ـ اطالعات هویتی کارگاه های زیرمجموعه:6

 کداقتصادی کدپستی رونیکتپست الک شماره تلفن آدرس شعبه شماره کارگاه 

        دفترمرکزی

        کارخانه

        نمایندگی/شعبه

        انبار

        و سایر...

 ـ اطالعات شماره حساب های بانکی کارفرما7

 آدرس بانک شعبه عهده بانک شماره حساب ردیف

     

     

     

     

     

 امضاء و مهر / اثر انگشت کارفرما



  
 

 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:

........ ـ مشخصات دفاتر قانونی شرکت در سال های مالی درخواست بازرسی دفاتر قانونی از سال ..............8
 می باشد: لغایت سال......................... به شرح جدول زیر

 سال مالی ردیف

مشخصات 
تعداد دفتر  پلمپ

 روزنامه
تعداد دفتر 

 کل

درصورت تحریر دفاتر قانونی مشخصات 
مربوط به آخرین سند حسابداری صادره را 

 مالحظات دراین قسمت درج نمایند

 تاریخ شماره
شماره 

 سند
تاریخ 

 سند
شماره صفحه دفتر 

 روزنامه
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
....          

ـ درصورتی که قبال از دفاتر آن شرکت در بعضی ازسال های فوق الذکر توسط این سازمان بازرسی دفاتر 9
 قانونی انجام شده است، 

شعبه دریافت کننده گزارش  گزارش بازرسی تاریخ شماره گزارش بازرسی دوره بازرسی ردیف
 بازرسی

    ......از ................ لغایت ......... 1
    ......از ................ لغایت ......... 2
    ......از ................ لغایت ......... 3
    ......از ................ لغایت ......... 4
    ...................... لغایت .........از  5
    ......از ................ لغایت ......... 6
    ......از ................ لغایت ......... 7
    ......از ................ لغایت ......... 8
    ......از ................ لغایت ......... 9
    ...................... لغایت .........از  ...



  
 

 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:

 .ـ جدول زیر براساس اظهارنامه مالیاتی و لیست های ارسالی به شعب تامین اجتماعی تهی و تنظیم گردد12

 سال مالی ردیف
جمع لیست حقوق و مزایای مشمول و غیرمشمول مندرج 

 در لیست ارسالی به تامین اجتماعی

در جمع حقوق و مزایای ابرازی 

 اظهارنامه

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

...    

 

.....استان ............ر .هش........... ـ شماره حوزه های مالیات بر حقوق ........................شماره حوزه مالیات بر درآمد ........13

..................... 

 

 خیر ـ آیا نگهداری حساب های شرکت به صورت مکانیزه می باشد؟ بلی 14

 نوع نرم افزار:

تی به عهده مور مالیااازمان سمسئولیت صحت و سقیم اطالعات ارائه شده از جمله انطباق اطالعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی موجود 

 کارفرما می باشد.

 

 نام ونام خانوادگی کارفرما

 مهر )اشخاص حقوقی(امضاء و 

 امضاء و اثرانگشت )اشخاص حقیقی(

 تاریخ تنظیم

 



   

 

 10جدول ردیف 

 بسمه تعالی

 گزارش آخرین وضعیت قراردادهای پیمانکاری و منعقده با اشخاص حقوقی و حقیقی

 ردیف

 درهمتمم های صا و %25مشخصات قرارداد با لحاظ آخرین تغییرات موضوع  مشخصات پرونده مطالباتی
 اطالعات محاسباتی

مفاصاحساب ماده 
 قانون 38

کارکرد تائید شده طبق 
 آخرین صورت وضعیت

 چگونگی اجرای عملیات

 شعبه
کد 

 کارگاه
ردیف 
 پیمان

 مقاطعه کار
 )پیمانکار(

 موضوع تاریخ شماره

جمع 
مبلغ 

اولیه و 
تغییرات 

 آن

 خاتمه شروع
لغایت 
 تاریخ

مبلغ 
 کارکرد

 سپرده
 بیمه

 تامین مصالح بعهده و هزینه
درصد 
 مکانیکی

تامین ماشین آالت بعهده و 
 هزینه

 سریال کارکرد
 مقاطعه کار
 )پیمانکار(

 کارواگذارنده
 مقاطعه کار
 )پیمانکار(

 کارواگذارنده

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

....                     

  0  0 0  0  جمع

 مجموعه میباشد و کلیه موارد مندرج در بندهای فوق مورد تائید می باشد.قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی به ماده مذکور از وظایف این  38رعایت مفاد ماده 
 امضاء و مهر / اثر انگشت کارفرما:

  



  
 

 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:

 قراردادهای مورد اجرای شرکت در دوره انجام بازرسی از دفاتر قانونی

 ردیف
 قانون 38مفاصاحساب ماده  کارکرد تائید شده طبق آخرین صورت وضعیت مشخصات قرارداد با لحاظ آخرین تغییرات موضوع

 تاریخ شماره
واگذارنده 

 کار
 سریال کارکرد مبلغ کارکرد لغایت تاریخ خاتمه شروع جمع مبلغ اولیه و تغییرات آن موضوع

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
...            

  0 0  0  جمع

 

 امضاء و مهر / اثر انگشت کارفرما:

 



 

 

 
  نام موسسه / شرکت:
 سال مورد رسیدگی:

 سرفعال مورد رسیدگی:
 اظهارنامه /تراز آزمایشی 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 شماره سند
تاریخ 

 سند
 شرح سند

 مبلغ طبق سند
 )ریال(

جمع کل حقوق 
و مزایای 

مشمول طبق 
لیست ارسالی 

 )ریالی(

 مشخصات اظهارنامه
حق بیمه  20%

سهم کارفرما و 
بیمه بیکاری  3%

 )ریال(

سایراقالم 
غیرمشمول 

 )ریال(

 مالحظات

 تاریخ شماره

          
          
          
          
          
          
          
 0 0   0 0  

 

 حقوق و مزایای ارسال شده به شعبه:

 شماره کارگاه:

 صفحه:

 تراز آزمایشی / اظهارنامه:



 

 

 
 فهرست قراردادهای مورد اجرای شرکت در دوره انجام بازرسی از دفاتر قانونی

 ردیف پیمان:  شماره کارگاه:  شعبه:

 

 واگذارنده:  پیمانکار:

 موضوع قرارداد:  شماره قرارداد:

 مبلغ قرارداد:  تاریخ قرارداد:

 تاریخ شروع:  شماره الحاقیه یا متمم:

 تاریخ خاتمه:  تاریخ الحاقیه یا  متمم:

 

 شماره سند ردیف
تاریخ 

 سند

 های قراردادصورت وضعیت
 توضیحات سپرده بیمه

 مبلغ عملکرد لغایت تاریخ شماره

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

...        

  0 0 جمع

 امضاء  نام سرپرست  امضاء  نام حسابرس

 تاریخ تکمیل    تاریخ تکمیل



  
 

 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:

 

 

 

 ریاست محترم شعبه ...................

 .کارگاهی: ......موضوع: شرکت / موسسه .................................. به شماره 

 با سالم

ویر ..... برگ تصجدید درآمد، ضمن ارسال ...... 3/11( از بخش پنجم بخشنامه 2احتراما، در اجرای بند )

ست دستور هشمند اا....... ، خومربوط به دوره مالی از سال .............. لغایت ......... 3تصاویر کاربرگ شماره /

قدام و ان ذیربط نکاراته نسبت به انجام محاسبات اولیه و اعالم بدهی به پیمافرمائید حداکثر ظرف مدت یک هف

 بخشنامه فوق االشاره به این شعبه اعالم نمایند. 7مراتب را طی فرم شماره 

 شعبه تامین اجتماعی

 مسئول درآمد  رئیس شعبه

 رونوشت:

 ستحضار.هت ا......... جادارات کل استان ....................... و ...................... -

 ضبط و بایگانی در پرونده مطالباتی به شماره کارگاهی : .............. -

 

  



  
 

 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:

 ریاست محترم شعبه ...................

 .موضوع: شرکت / موسسه .................................. به شماره کارگاهی: ......

 با سالم

نجم پ( از بخش 3ند )ب ی.. و در اجرا................... مورخ .................احتراما، بازگشت به نامه شماره .......

 ی رساند:جدید درآمد اقدامات مطالباتی انجام شده به شرح جدول ذیل به استحضار م 3/11بخشنامه 

 

 

 ردیف
شماره 

 کارگاه

ردیف 

 پیمان

نام 

 پیمانکار

شماره 

 بدهی
 مبلغ بدهی

 حکم مطالباتی
 مالحظات

 تاریخ شماره

         

         

         

         

         

         

 شعبه تامین اجتماعی

 مسئول درآمد  رئیس شعبه

 رونوشت:

 تحضار.هت اسجادارات کل استان ....................... و ...............................  -

 کارگاهی : ..............ضبط و بایگانی در پرونده مطالباتی به شماره  -



 

 

 بسمه تعالی
 3کاربرگ شماره 

 
 ردیف پیمان: شماره کارگاه:   شعبه:   ردیف:  نام سرفصل:  نام کارگاه:

 واگذارنده:  مقاطعه کار )پیمانکار(:
 موضوع قرارداد:  شماره قرارداد:
 تاریخ شروع:  تاریخ قرارداد:

 تاریخ خاتمه:  متمم:شماره الحاقیه یا 
 باشد.انعقاد و اجرای پیمان براساس .......... می  مبلغ قرارداد:

 باشد.بودجه قرارداد از محل اعتبارات ............. می  :%25افزایش و کاهش 
 درصد مکانیکی اجرای عملیات:  مبلغ الحاقیه یا متمم:
 باشد.به عهد و هزینه ...................... میتامین ماشین آالت مکانیکی   مبلغ نهائی قرارداد:

 
1 2 3 4 5 6 7 

 تاریخ سند شماره سند
 سپرده مکسوره مبلغ طبق سند

 مشمول
 غیرمشمول

 مفاصاحساب
 دستمزد و مصالح دستمزدی

 تاریخ شماره سریال کارکرد
 ریال (5-3) (5-2) ریال ریال

           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 نام سرپرست:             نام حسابرس

 محل امضاء   تاریخ تکمیل:  کنترل جمع منقول:  کنترل ارقام:    محل امضاء  تاریخ تکمیل:



 

 

      




