
 نكاتي در خصوص مفاصا حساب بيمه قراردادهاي پژوهشي كاربردي

  قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي :

دستورالعمل حق بيمه  "جديد درآمد سازمان تامين اجتماعي موضوع  14مطابق بند (و) بخش دوم بخشنامه شماره 
و با توجه به مصوبه شماره  ")پيمانكاري و مهندسين مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصاحسابقراردادهاي 

هيئت مديره سازمان تامين اجتماعي، احتساب حق بيمه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي و  02/04/1378مورخ  1100/4112
  حسابرسي به ترتيب ذيل خواهد بود:

 :قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي  

در مواردي كه قرارداد تحقيقاتي و پژوهشي با دانشگاه ها يا مراكز علمي و يا موسسات وابسته به آنها به عنوان پيمانكار يا  -1
ازمان دارد مجري منعقد مي شود، چنانچه دانشگاه يا مراكز مذكور وابسته به وزارتخانه ها باشد و طبق پرونده اي كه نزد س

بدهكار نبوده و يا اصال كاركنان آن مشمول قانون تأمين اجتماعي نباشد بدون محاسبه و مطالبه وجهي بابت حق بيمه قرارداد 
  مفاصا حساب مربوط صادر مي شود .

قي قودر مواردي كه موسسات تحقيقاتي و پژوهشي وابسته به دانشگاه ها يا ساير مراكز علمي دولتي، داراي شخصيت ح -2
مستقل باشند و همچنين در موسسات تحقيقاتي و پژوهشي بخش خصوصي كه داراي دفاتر قانوني مي باشند و آن را جهت 
حسابرسي در اختيار سازمان قرار دهند دفاتر قانوني مبناي محاسبه و وصول حق بيمه قراردادهاي منعقده مي باشد. به اين 

  باشند صدور مفاصاحساب قراردادهاي آنها بالمانع خواهد بود. ترتيب چنانچه طبق دفاتر قانوني فاقد بدهي

 قراردادهاي تحقيقاتي ودر مورد كليه اشخاص حقوقي فاقد دفاتر قانوني با توجه به استفاده از رايانه ، نرم افزار و براي انجام  -3
به ماخذ  24/01/1370مصوبه مورخ پژوهشي قراردادهاي مزبور به طور كلي مكانيكي محسوب و حق بيمه آنها طبق ماده دوم 

  درصد محاسبه و وصول مي گردد. 7

در مواردي كه قرارداد تحقيق و پژوهش با شخص حقيقي (يك نفر يا چند نفر به صورت دسته جمعي) منعقد شود با توجه  -4
انجام  وان مجري دربه ابعاد تخصصي كار تحقيقات و پژوهش و اجتناب ناپذير بودن مشاركت مستقيم خود شخص حقيقي به عن

قانون تامين اجتماعي  38كار (بدون توجه به ماهيت نيروي انساني كه به كار گمارده مي شوند) چون شرايط مربوط به ماده 
حاصل نمي گردد از شمول بيمه معاف و الزم است از محاسبه و مطالبه حق بيمه قراردادهاي مذكور بطور كلي خودداري و 

  مفاصاحساب داده شود.

آن دسته از نهادها و سازمان ها و وزارتخانه هايي كه كاركنان آن مشمول قانون حمايتي خاص غير از تامين اجتماعي مي  -9-3
باشند در صورتيكه با انعقاد قرارداد با ساير مؤسسات، وزارتخانه و سازمان ها اقدام به انجام كار بصورت پيمانكاري نمايند چنانچه 

مايند كه كار موضوع قرارداد منحصراً توسط پرسنل رسمي آنها كه مشمول قانون حمايتي خاص مي ارگان هاي مذكور گواهي ن
باشند انجام گرفته است لزومي به محاسبه و وصول حق بيمه قراردادهاي آنها بر اساس تصويبنامه مذكور نخواهد بود . بديهي 

روز مزد و غير رسمي شاغل در اجراي پيمان را به سازمان  است اين قبيل پيمانكاران مي بايستي ليست و حق بيمه كليه پرسنل
تسليم و پرداخت نمايند و صدور مفاصاحساب قرارداد منوط به پرداخت حق بيمه آنان خواهد بود. در هر حال واگذارنده كار ملزم 

  قانون تامين اجتماعي در مورد اين گروه از پيمانكاران نيز مي باشد. 38به رعايت ماده 



صادر  16/10/1391مورخ  8/14جديد درآمد، بخشنامه شماره  14ر تسهيل اجراي بندهاي فوق الذكر و پيرو  بخشنامه به منظو
شده است. در اين بخشنامه اوالً نحوه محاسبه و مطالبه حق بيمه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي منعقده في مابين دانشگاه 

علم و فناوري، مراكز رشد و شركت هاي مستقر در آنها كه داراي مجوز از ها، مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي، پارك هاي 
وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هستند، ثانياً ذكر مصاديق عناوين پژوهشي و تحقيقاتي و 

  شور تعيين شده است. ثالثاً مرجع تشخيص پژوهشي بودن قراردادهاي منعقده دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي ك

پيرو جلسات متعددي كه بين نمايندگان معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با سازمان تامين اجتماعي 
دفتر سياست گذاري  8/7/1393مورخ  121828/18/3برگزار شد، نامه شماره  8/14براي ايجاد وحدت رويه در اجراي بخشنامه

پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مبني بر مجاز بودن انجام مكاتبه مستقيم دانشگاه با شعب سازمان و برنامه ريزي امور 
تامين اجتماعي و صدور گواهي پژوهشي بودن قراردادهاي پژوهشي توسط معاونين پژوهشي دانشگاه هاي كشور جهت اجرا ابالغ 

  شد. 

رايب مربوط به بيمه طرح هاي پژوهشي به دستورالعمل حق بيمه جهت اخذ اطالعات تكميلي در خصوص نحوه محاسبه و ض
جديد درآمد سازمان  14قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب) و بخشنامه 

  تامين اجتماعي مراجعه گردد. 

  خالصه ضرايب حق بيمه بر اساس نوع قرارداد به شرح جدول ذيل مي باشد:

  جدول طبقه بندي قراردادها و ضرايب حق بيمه آن ها
  سهم دانشگاه  سهم كارفرما  نوع قرارداد

  الف: قراردادهاي عمراني
  درصد ناخالص 6/3  درصد ناخالص 12  مشاوره اي .1

  درصد ناخالص 6/1  درصد ناخالص 5  پيمانكاري (اجرايي) .2

      ب: قراردادهاي غير عمراني
  درصد ناخالص 8/7  -  مكانيكي (خدمات) .1

  درصد ناخالص 7/16  -  غير مكانيكي (دستمزدي) .2

  بدون پرداخت حق بيمه به شرط عدم بدهي   ارائه مفاصا حساب  ج: قراردادهاي پژوهشي و تحقيقاتي
 . 


