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 معاونین محترم.........

 ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی.............

 اداره کل تأمین اجتماعی استان................

 

الحاا  شا ه باه ن ایم  اماه  19درخصوص مصادیق ماده  71/11/1769مورخ  17131/69/1111پیرو بخشنامه شماره      

هیات های تشخیص مطالبات سازمان و برخی تغییرات بعمل نم ه در راستای تمرکز زدا ی، تسهیل درفراینا  رسای  ی باه 

باه  قابل وا ذاری برخی از اختیارات قا و ی، ، پیگیری و وصول مطالبات سازمان ، ارا ه به موقع تعه اتدرخواستهای مطروحه

شرح ذیل اعالم می  ردد. الزم به تاکی  است در صورت تطبیق درخواست کارفرما باا هریاا از ماوارد  ذکار شا ه در ایام 

بخشنامه که مبتنی بر اسناد و م ارک مربوطه باش ، موضوع با رعایت سایر شارای   منا رد در بخشانامه صا رالذکر، قابال 

  ی خواه  بود. رسی 

 آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات به شرح ذیل می باشد: 11ماده  1الف( مصادیق بند 

در صورتیکه ب لیل تشکیل پرو  ه تکراری حق بیمه قرارداد در یا ک  کار اه قطعی  ردی ه است و مفاصا حساب  -1

 می  ردد.مربوط به قرارداد فو  توس  پیما کار یا وا ذار  ه کار ارا ه 

 ردی ه و مفاصاا  یا وصول در صورتیکه حق بیمه قرارداد طبق  زارش بازرسی از دفاتر قا و ی وا ذار  ه کار قطعی -2

 حساب قرارداد مطروحه ارا ه می  ردد.

    در صورتیکه حق بیمه قرارداد اصلی قطعی  ردی ه است و مفاصا حساب پیما کار فرعی مرتب  باا قارارداد اصالی     -7

  ردد.ارا ه می

مفاصاحسابهای ارائه شده در هریک از بندهای فوق دقیقاً می بایست منطبق با قرارداد مورد ادعای کارفرماا یاا  :1توجه

   در هیأتهای تشخیص مطالبات مطرح نشده باشد. قبالًاسناد هزینه دفاتر قانونی کارفرما بوده و این مفاصاحسابها 

 ئین نامه یادشده درخصوص بدهی مضاعف و تکراری به شرح ذیل می باشد:آ 11ماده  2ب( مصادیق بند 

 حق بیمه محاسبه ش ه جهت بیمه ش ه دارای شماره بیمه اصلی و موقت در یا کار اه. -1

 حق بیمه محاسبه ش ه جهت بیمه ش ه دارای دو یا چن  شماره بیمه اصلی در یا کار اه.  -2

 

 آئین نامه  11اعالم مصادیق ماده موضوع: 

 تشخیص مطالبات  هیات های 

 

 حوزه 
 معاونت بیمه ای 

 

 

 بخشنامه
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چنا چه محل کار اه ب ون تغییر در فعالیت کار اه جابجا ش ه )اعم از مح وده یا شعبه یاا شاعم متعا د  و در محال  -7

کار اه در ک کار اهی مربوطه ارا ه ش ه باش  و حسم  زارش بازرسی ساازمان بابات  بیمه ش  انج ی  لیست و حق بیمه 

 ب هی صورت  رفته باش ، ب هی مزبور مضاعف تلقی می  ردد. افراد مزبور در دوره واح  در ک  کار اهی قبلی اعالم

در صورتیکه براساس تصمیم سازمان بخشی از مح وده عملکرد شعم تغییر و باه شاعبه دیگاری وا اذار شا ه و  -4 

غم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در شعبه ج ی ، شعبه مب اء بابت تمام یاا بخشای از بیماه شا  ان هماان رعلی

 ما )همان کار اه و در دوره واح   حق بیمه محاسبه و مطالبه  مای ، حق بیمه اخیر مضاعف تلقی می  ردد. کارفر

اشخاص حقوقی و دستگاههای اجرا ی که حسم  وع فعالیت ن ها دارای کار اهها یا محل های متع د اعم از شعم،  -5

کاار ران خاود را باه صاورت متمرکاز و یاا از هار یاا از   ماین  ی، دفاتر، ا بار، کارخا ه و ... می باشن  و حق بیمه

کار اههای دیگر متعلق به ایشان در همان استان ارسال می  ماین  )به اساتنناء قراردادهاای پیما کااری ، در صاورت 

افراد شاغل، حق بیمه محاسبه و مطالبه ش ه براسااس  ازارش  …احراز موضوع مبنی بر جابجایی، ا تقال، مأموریت و

  ردد. سی مضاعف تلقی میبازر

کار اههای خود  بیمه ش  انکارفرمایان صنفی )اشخاص حقیقی   که  سبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه  -9

)یا کارفرما، یا فعالیت  درسطح یا استان اق ام و درسایر کار اهها مج داً براساس  ازارش بازرسای بابات هماان 

 مطالبه ش ه مضاعف تلقی می  ردد.  افراد ب هکار می  رد  ، حق بیمه

درخصوص افرادی که از مستمری ازکارافتاد ی کلی و یا تعه ات کوتاه م ت  ظیر غرامت دستمزد ایاام بیمااری و  -3

استفاده می  ماین  و بابت همان دوره براساس  زارش بازرسی حق بیماه مطالباه شا ه  …بارداری، مقرری بیکاری و

ع م اشتغال در  زارش بازرسی بع ی  حق بیمه مطالبه ش ه از تاریخ ارا ه تعه ات لغایت تاریخ باش  )درصورت احراز 

  زارش بازرسی مذکور جزء حق بیمه مضاعف محسوب می  ردد . 

درارتباط با افرادیکه ح فاصل دو زارش بازرسی ترک کار  موده و ترک کار ن ها توس  کارفرما در ماه مربوطاه باه  -1

رب  اعالم و در زارش بازرسی بع ی مراتم تا ی  ش ه باش  در اینصورت ب هی محاسبه شا ه از تااریخ تارک شعبه ذی

 کار لغایت بازرسی مزبور جزء ب هی مضاعف تلقی می  ردد.

در صورتیکه به دلیل تغییر فعالیت کار اه، ک  کار اهی ج ی  اختصاص داده ش ه لیکم حق بیمه براساس  وع فعالیات  - 6

 بیمه مضاعف تلقی می  ردد. و ک  کار اه قبلی برای همان کارفرما و یا همان محل ایجاد ش ه باش ، ایم حق 

در صورتیکه در اجرای نراء صادره از سوی مراجع حل اختالف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مراجع قضایی،  -11

اً براسااس پرو ا ه مطالبااتی، بازرسای دفااتر قاا و ی و یاا  حق بیمه بیمه ش ه وصول و سابقه ایجااد  اردد و مجا د
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و هماان   برای همان فرد در همان دوره 21/9/11مورخ  576/5111العمل ادعای سوابق  ذشته بیمه ش  ان )دستور

 حق بیمه محاسبه ش ه باش  و بالعکس، موضوع از مصادیق ب هی مضاعف تلقی می شود.کار اه 

درمواردیکه طی بازرسی دفاتر قا و ی، حقو  و دستمزد بیمه ش ه بیش از اسناد و ما ارک پرداختای کارفرماا )اساناد  -11

 شود.ماخذ بازرسی دفاتر قا و ی   مورد محاسبه قرار یرد، محاسبه حق بیمه مازاد بر اسناد، مضاعف و تکراری تلقی می

همان پروژه، پیما کار اصلی به میزان  اخالص رعی قطعی  ردی ه بابت درصورتیکه حق بیمه قرارداد پیما کاران ف -12

 کل کارکرد مفاصا حساب ارا ه می  مای .

درمواردیکه به علت ایراد سیستم  رم افزار بازرسی الکترو یکی موضوع منتج به ع م لحاظ ترک کار تا یا  شا ه  - 17

ابت افراد موصوف ش ه باش  در اینصورت حق بیمه مطالبه ش ه در  زارش بازرسی موجود و  هایتاً محاسبه حق بیمه ب

 مضاعف و تکراری تلقی می  ردد. 

چنا چه حق بیمه طبق بازرسی کار اهی محاسبه و مطالبه و جهات هماان دوره بابات هماان افاراد منا رد در  -14

مصادیق حق بیمه مضاعف تلقی  موضوع ازفاتر قا و ی حق بیمه مطالبه  ردی ه  زارش بازرسی کار اهی در بازرسی د

ب یهی است چنا چه مبلغ دستمزد من رد در اسناد حساب اری بیش از دستمزد من رد در بازرسای کار ااه  می  ردد.

 باش  مطالبه حق بیمه مابه التفاوت دستمزد، مضاعف محسوب  می  ردد.

 آئین نامه یادشده به شرح ذیل می باشد: 11ماده  3مصادیق بند  -ج(

 مطالبه حق بیمه بع  از تاریخ فوت بیمه ش ه. -1

 مطالبه حق بیمه بیمه ش ه ای که در خ مت  ظام وظیفه بوده است.  -2

مطالبه حق بیمه بابت اعضای سایر صان وقهای بیماه ای اعام از شااغل و باز شساته با لیل عا م شامول قاا ون  -7

 اجتماعی بر ن ها. تأمیم

از هماان کار ااهی  مشمول صن و  تامیم اجتماعیچنا چه حق بیمه بابت افراد باز شسته، بازخری  و یا مستعفی  -4

که باز شسته، بازخری  و یا مستعفی ش ه ا   مطالبه ش ه باش  و در  زارش بازرسی ترک کار ایشان مورد تأییا  قارار 

 محاسبه ش ه غیرمشمول خواه  بود.بیمه حق مادامیکه اشتغال مجدد آنان احراز نگردد یرد 

 آئین نامه یادشده به شرح ذیل می باشد: 11ماده 4د( مصادیق بند 

قا ون تاامیم اجتمااعی برمبناای مبلاغ اولیاه  71درصورتی که حق بیمه پیمان در اجرای تبصره الحاقی به ماده  -1

 ه ش ه از سوی کارفرما یا وا ذار  ه کار مبنی بر داد محاسبه و قطعی ش ه باش  و متعاقباً حسم اسناد وم ارک اراقرار

احراز  ردد کارکرد واقعی پیما کار کمتر از مبلاغ اولیاه منا رد در  ،فسخ یا خاتمه پیمان، کاهش حجم یا مقادیر کار
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ن  قرارداد بوده، مشروط به اینکه سابقاً درهیاتهای تشخیص مطالبات مورد رسی  ی قرار  گرفته باش  از مصادیق ایم ب

 خواه  بود.

: بدیهی است مصادیق مزبور قابل تعمیم نبوده و تشخیص سایر موارد درخصوص بدهی )مضاعف و غیر مشمول( که 2توجه

 از ادارات کل بصورت دوره ای احصاء خواهد شد، با کمیته ستادی می باشد. 

 ها(سایر موارد:

)بخش هشتم  بخشنامه ص رالذکر به م یر کل تامیم اجتمااعی  23با ص ور ایم بخشنامه اختیار م یرعامل من رد در بن   -1

استان مربوطه تفویض می  ردد تا با رعایت مقررات اق ام  مای . در ایم راستا فرمهاای اصاالحی مربوطاه طای فایال پیوسات 

 ارسال می  ردد.

ه جاای ما یر کال اساتان تعیایم و باه یا سمت متناظر  باداره کل )در ترکیم اعضاء کمیته های استا ی، معاون بیمه ای  -2

 عنوان ر یس کمیته استا ی خواه  بود.

)بخاش ششام  بخشانامه ماذکور،  13پس از احراز شرای  من رد در ایم بخشنامه توس  کمیته های اجرایی موضوع بن   -7

 ارکی که تحقاق هریاا موضوع در کمیته های استا ی مطرح می  ردد. کمیته های مذکور موظفن  در صورت ارا ه اسناد و م

از شرای  و مصادیق من رد در ایم بخشنامه را تایی  می کن   سبت به موضوع با اکنریات نراء اظهاار  ظار و پرو ا ه را جهات 

تایی  برای م یر کل تامیم اجتماعی استان ارسال  ماین . مصوبات کمیته استا ی پس از تایی  م یر کل تامیم اجتماعی اساتان 

ن ایم  اماه موصاوف  19مااده  7من رد در بخشنامه ص رالذکر به هیات های تشخیص مطالبات برابر تبصاره  با رعایت شرای 

 ارجاع می شود. 

که با مفاد ایم بخشنامه مغاایرت  ا ارد باه  71/11/1769مورخ  17131/69/1111سایر شرای  من رد در بخشنامه شماره -4

 رسی  ی کمیته های پیش بینی ش ه می بایست مورد توجه قرار  یرد.قوت خود باقی بوده و در 

صرفاً اختیاار رسایدگی باه  11: هیأتهای تشخیص مطالبات در مقام رسیدگی به موضوعات ارجاعی مرتبط با مصادیق ماده 3توجه

 ن ارجاع شده است. جهات و موضوعاتی را دارند که توسط کمیته های مربوطه مورد رسیدگی و متعاقباً توسط مدیر استا

صورتجلسه مربوطه  هنگام تنظیم: کمیته های موضوع بخشنامه صدرالذکر می بایست دقت الزم را مبذول تا از صدور رای در 4توجه

خودداری و صرفاً نسبت به اعالم مصادیق تطبیق یا عدم تطبیق درخواست کارفرما با ضوابط مقرردر صورتجلسه های موصوف اقدام 

 گردد.ی است صدور رای منحصراً از وظایف ذاتی وقانونی هیاتهای محترم تشخیص مطالبات محسوب مینمایند. بدیه

: ادارات کل بیمه ای موظفند گزارش فعالیت استانی و موارد ارجاع شده به هیات جهت بررسی مجدد را هرسه ماه یکبار به 5توجه 

 آئین نامه را به مدیرعامل سازمان ارائه نمایند. 11ملکرد ماده معاونت بیمه ای ارسال و معاونت یادشده هرشش ماه گزارش ع

ان هاا، اداری و اور مجلاس، اماور استااه ای، حقوقی و اماام اجرای ایم بخشنامه معاو یم بیمامسئول حس
م هاا، ااداری، دفتار راهباری سیستات، اماوراوقی و دعاوی، حراساران کل وصاول حاق بیمه، حقامالی، ما یا

                               و معاااو یم، روسااا و کارشناسااان ادارات مااذکورش شاارکت مشاااوره ماا یریت و خاا مات  رواباا  عمااومی
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ماشینی تامیمش اعضاء هیات های تج ی   ظر تشخیص مطالباتش م یران کل استان، معاو یم، روسا و کارشناسان 
اجرا یاات، اماور حقاوقی و دعااوی، حراسات، ارش  وصاول حاق بیمه، بازرسی دفاتر قا و ی، بازرسی کار اهی، 

فاراباری داده هاا، اموراداریش روسا، معاو یم، مسئولیم واح  های وصول حق بیماه، اجرا یاات، فراباری دادهاا، 
    های مرتب  می باشن .اموراداری شعم و سایار واحا 

 

 

 

 

 

 

 و من ا... التوفیق

  محمدحسن زدا  

 سررپست سازمان اتمین اجتماعی



تعالی بسمه    

 
اجتماعی تامین سازمان  

)1فرم نمونه (   
) آیین نامه هیات هاي تشخیص مطالبات16درخواست بررسی بدهی قطعی در اجراي ماده ( یوست :...... برگپ   

 
 الف- مشخصات هویتی

 ردیف پیمان: شماره کارگاه: شعبه: سازمان تامین اجتماعی استان:

 نام کارفرما: نام کارگاه:
 

(مطابق آخرین وضعیت و مرحله بدهی از قبیل ابالغ راي هیات هاي بدوي یا تجدید نظر تشخیص مطالبات، اخطاریه و اجرائیه، طرح ب- مشخصات بدهی
 دادخواست در مراجع قضایی یا صدور دادنامه از مراجع مذکور)

 بدهی قابل بررسی بدهی مورد قبول مبلغ کل بدهی عنوان بدهی  شماره بدهی

....................... دوره بدهی ........................ لغایت      حق بیمه  از 

    حق بیمه بیکاري  مرحله بدهی

    جرائم  شماره حکم

    جمع   تاریخ حکم

   جمع بدهی هاي مورد قبول و قابل بررسی 

 ج- موارد قابل رسیدگی
  ) قانون که مرتبط با موضوع بدهی قطعی می باشد.38ارائه مفاصاحساب ماده ( 1

  ) قانون جهت آن بخش از کارکرد قرارداد اصلی که توسط مقاطعه کاران فرعی انجام گردیده است.38ارائه مفاصاحساب ماده ( 2

  ارائه اسناد و مدارك متقن و مبین فسخ قرارداد. 3

  ارائه مدارك و مستندات قانونی بیانگر خاتمه قرارداد پیش از اتمام عملیات موضوع آن. 4

5 
................................................... و مطالبه حق بیمه بابت همان بیمه شدگان از کد  پرداخت حق بیمه کارکنان کارگاه از طریق کد کارگاهی 

.................................................... به استناد گزارش بازرسی به صورت مضاعف و تکراري.  کارگاهی دیگر کارفرما به شماره 
 

6 
حق بیمه مورد مطالبه مربوط به افرادي می باشد که در همان دوره طبق قانون وظیفه عمومی درخدمت سربازي بوده و یا مشمول صندوق 

 بازنشستگی دیگري غیر از تامین اجتماعی می باشند.
 

  فوت بیمه شده قبل از تاریخ شروع یا در طی دوره اي که حق بیمه کارکنان شاغل در کارگاه طبق گزارش بازرسی محاسبه و مطالبه گردیده است. 7

 
 

 (اسناد و مدارك داراي برگ شماري می باشد.) د- مدارك و مستندات

سریال  تاریخ ثبت شماره ثبت مرجع صدور عنوان مدرك ردیف
 تعداد برگ مبلغ مزد/ کارکرد مفاصاحساب

1        

2        

3        

4        

...        
 
 

   ثبت در دبیرخانه شعبه (کارفرما، وکیل یا نماینده قانونی)هـ-  مشخصات درخواست کننده
  امضاء و مهر/ اثر انگشت شماره ملی عنوان نام و نام خانوادگی

 

 

     

 

  



 
 
 
 

اجتماعی تامین سازمان  

 
 بسمه تعالی 

 
مطالبات تشخیص هاي هیات نامه آیین) 16 (ماده رسیدگی هاي کمیته صورتجلسه  

 

)2فرم نمونه (  
 اداره کل ........... 

 شعبه ..............
 

 

     
 
 

  
 
 

 
  الف- مشخصات کارفرما و درخواست مطروحه:

 

 نام کارفرما: نام کارگاه:
 تاریخ ثبت: شماره ثبت:  ردیف پیمان: شماره کارگاه:

 ب- مشخصات بدهی قطعی مورد بررسی بر اساس آخرین وضعیت:
 

................... هیات بدوي تشخیص مطالبات ) قانون44 ماده()     43 ماده(    )42 ماده(قطعیت بدهی مستند به:   ............................... مورخ   راي شماره

................... هیات تجدید نظرستاد مرکز راي شماره ................................ مورخ ................... هیات تجدید نظراستان ................................ مورخ   راي شماره 
................... شماره بدهی: ................... لغایت   دوره بدهی: از 

 تاریخ ابالغ: تاریخ حکم: شماره حکم: مرحله بدهی:
 

 ج- اسناد و مدارك قابل بررسی :
 

 مبلغ مزد یا کارکرد قابل بررسی موارد قابل رسیدگی ردیف

) قانون به شماره سریال .............................................................................. که 38ارائه ........... فقره مفاصاحساب ماده ( 1
  مرتبط با موضوع بدهی قطعی می باشد.

) قانون به شماره سریال............................................................................... جهت 38ارائه ........... فقره مفاصاحساب ماده ( 2
  آن بخش از کارکرد قرارداد اصلی که توسط مقاطعه کاران  فرعی انجام گردیده است.

  ارائه اسناد و مدارك متقن و مبین فسخ قرارداد. 3

ارائه مدارك و مستندات قانونی بیانگر خاتمه قرارداد در تاریخ ....../...../....... پیش از اتمام عملیات موضوع آن با مبلغ  4
  کارکرد ................................................ ریال.

پرداخت حق بیمه کارکنان کارگاه از طریق کد کارگاهی ............................... و مطالبه حق بیمه بابت همان بیمه شدگان از  5
  کد کارگاهی دیگر کارفرما به شماره ............................... به استناد گزارش بازرسی به صورت مضاعف و تکراري.

حق بیمه بابت..................................................................................................................... مطالبه گردیده که در همان دوره  6
  طبق قانون وظیفه عمومی در خدمت سربازي بوده و یا مشمول صندوق بازنشستگی دیگري غیر از تامین اجتماعی می   باشند.

........................................................................................................................ قبل از تاریخ  7 فوت بیمه شده با مشخصات 
  شروع یا در طی دوره اي که حق بیمه کارکنان شاغل در کارگاه طبق گزارش بازرسی محاسبه گردیده است.

         

 دبیر کمیته اجرایی        
 نام و نام خانوادگی- امضاء

 د-  صورتجلسه کمیته اجرایی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثبت در دبیرخانه شعبه   

 مسئول واحد اجرائیات  مسئول واحد وصول حق یبمه  رئیس یا معاون شعبه

 
 
 
 
 نام و نام خانوادگی- امضاء نام و نام خانوادگی- امضاء نام و نام خانوادگی- امضاء 
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اجتماعی تامین سازمان  

 
 بسمه تعالی 

 
مطالبات تشخیص هاي هیات نامه آیین) 16 (ماده رسیدگی هاي کمیته صورتجلسه  

 

)2فرم نمونه (  
 اداره کل ........... 

 شعبه ..............
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 هـ-  صورتجلسه کمیته استانی 
  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 معاون بیمه اي

 رئیس اداره/ رئیس و کارشناس ارشد واحد هاي

 واحد حراست امور حقوقی و دعاوي بازرسی کارگاه ها(حسب مورد)/بازرسی دفاتر قانونی(حسب  مورد) وصول حق بیمه

 نام و نام خانوادگی- امضاء نام و نام خانوادگی-امضاء
 نام و نام خانوادگی- امضاء

 
 نام و نام خانوادگی- امضاء نام و نام خانوادگی- امضاء

 

 
 
 

 و-  ارجاع تصمیم کمیته                                                                                                                                                                              ثبت در دبیرخانه استان

   مدیر کل استان 
 
 
 
 

 

 نام و نام خانوادگی- امضاء
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تعالی بسمه    
 
 
 
 

اجتماعی تامین سازمان  
 اداره کل ...........
 شعبه ..............

  )8فرم نمونه (

 
 

مطالبات تشخیص هاي هیات نامه آیین) 16 (ماده رسیدگی هاي کمیته صورتجلسه عملکرد  
 

 

گزارش عملکرد جلسه شماره ............ کمیته اجرایی/ استانی/ ستادي  ) آیین نامه هیات هاي تشخیص مطالبات16در اجراي ماده (
 رسیدگی در تاریخ  ..../ ..../...... به شرح ذیل اعالم می گردد: 

 

 ردیف

 درخواست کارفرما

 شماره بدهی ردیف پیمان شماره کارگاه نام کارفرما

 نتیجه بررسی درخواست کارفرما

 تاریخ شماره
 ستاد استان شعبه

 پذیرش  رد  پذیرش  رد  پذیرش  رد 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

...             

       جمع 

 

 ) آیین نامه هیات هاي تشخیص مطالبات16اعضاي کمیته اجرایی ماده (

 مسئول واحد اجرائیات  مسئول واحد وصول حق یبمه  رئیس یا معاون شعبه

 نام و نام خانوادگی- امضاء نام و نام خانوادگی- امضاء نام و نام خانوادگی- امضاء
 

 یا
 

 ) آیین نامه هیات هاي تشخیص مطالبات16اعضاي کمیته استانی ماده (

 مدیر کل
 رئیس اداره/ رئیس و کارشناس ارشد واحد هاي

 واحد حراست امور حقوقی و دعاوي بازرسی دفاتر قانونی(حسب مورد) بازرسی کارگاه ها(حسب مورد) وصول حق بیمه

 نام و نام خانوادگی- امضاء نام و نام خانوادگی- امضاء نام و نام خانوادگی- امضاء نام و نام خانوادگی- امضاء نام و نام خانوادگی- امضاء نام و نام خانوادگی- امضاء

 
 

 


