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دیباچه

مسعود خوانساری /رئیس اتاق تهران

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران بهعنوان مرکز تجمع فعاالن اقتصادی در بخش خصوصی
کشور ،مرجعی قابلاتکا و یگانه م ٌاخذی است که میتواند آمال بخش خصوصی را جامه عمل پوشانیده و
اسباب تحقق آن را فراهم کند .اتاق بازرگانی تهران بهعنوان اولین اتاق بازرگانی کشور با عمری بالغ بر130
سال ،امروز از چنان اهمیتی برخوردار شده است که میتواند به واقع لقب پارلمان بخش خصوصی را به خود
اختصاص دهد.
افزایش حوزه شمول و عملکرد این اتاق در گرو تکثر اعضا و گستردگی روزافزون شمار فعاالن اقتصادی کشور
است که به این خانواده ملحق میشوند.
اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی تهران ،دوره هشتم مدیریت خود را با رویکردی جدید و در دو قالب
توسعه کمی خانواده اتاق و نیز ارتقای کیفی در حوزه آموزش و کسب توانایی هدف گذاری کرده و امیدوار
است بتواند توانمندی فعاالن اقتصادی را اعتال بخشد.
ﻣﻮﺳﺴﻪ آموزش اتاق بازرگانی تهران با سالها تجربه ،بر این باور است که با بهرهمندی از روشهای روزآمد
جهانی و درک سرعت دو چندان تحوالت ،قادر خواهد بود دستاوردهای علمی و آموزشی م ٌوثری را در اختیار
اعضای محترم اتاق تهران و نیز مجموعه اعضای جدید اعم از حقیقی یا حقوقی قرار دهد.
تغییر در ترکیب آموزشهای ارائه شده به مجموعه تازهواردان اتاق تهران نیز از چنین دیدگاهی سر برآورده
و رویکردی است که بهطور مشخص بر ارتقای توانایی ایشان در یافتن درک نوین از اتاقهای بازرگانی،
مسئولیتها و رسالتهای آن و نیز محیط کسب و کار عمومی کشور متمرکز است.
مجلد حاضر ،مجموعهای مشتمل بر چهار فصل است که بهطور پیاپی ،ابتدا سازمان اتاق تهران و زنجیرههای
ارزش آن ،در فصل دوم آشنایی با کارت بازرگانی و نحوه استفاده صحیح از آن ،در فصل سوم قوانین مالیاتی
و بیمه تامین اجتماعی و در فصل چهارم آشنایی با اخالق حرفهای و شایستگیهای بازرگانان را تقدیم حضور
خوانندگانمیکند.
امید است این مجلد موجبات آشنایی هرچه بهتر اعضای محترم با اتاق بازرگانی تهران را سبب شود و درک
درستی از ارزش این سرمایه عظیم اجتماعی با قدمتی بیش از یک قرن را موجب شود.
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نگاهی اجمالی به تاریخ تاسیس اتاق بازرگانی
 1-1سرگذشت اتاق بازرگانی تهران و ایران
در سال  1263شمسی ،مجلس «وکالی تجار» به عنوان اولین نهاد حامی تجار ایران شکل گرفت.
این نهاد بعدها به اتاق بازرگانی تغییر نام داد .مورخان تاریخ اقتصاد ایران اعتقاد دارند ،پایه تمامی
فعالیتهای صنفی و تخصصی بخش بازرگانی کشور از همین نهاد شکل گرفته است.
این نهاد مدرن اقتصادی توسط حاج محمدحسین امینالضرب بنیانگذاری شد و تا سال 1305
نیز با همین نام به کار خود ادامه میداد .در  16مهرماه همین سال ،این نهاد به «اتاق تجارت تهران»
تغییر نام داد و برای اولین بار در فهرست تشکلهای وزارت بازرگانی وقت به ثبت رسید .در این دوره
حاج امین اصفهانی ریاست اتاق تجارت تهران را برعهده داشت و حاج میرزا ابوطالب اسالمیه ،میرزا
عبدالحسین نیکپور ،فقیهالتجار ،آقامیرزا علی محلوجی و آقاشیخ حسین حریری هیئت نمایندگان آن
را تشکیل دادند .تا سال  1311ریاست اتاق همچنان بر عهده حاج امین اصفهانی بود .در انتخابات
بعدی اتاق ،حاج حسین مهدوی ریاست اتاق را به عهده گرفت .اما حضور حاج حسین مهدوی
یکسال بیشتر دوام نداشت و سپس عبدالحسین نیکپور از سال  1313تا سال  1335به ریاست اتاق
تجار انتخاب شد .در دوران ریاست نیکپور ،اتاق تجار بار دیگر نام خود را تغییر داد و بر اساس عرف
بینالمللی ،عنوان «اتاق بازرگانی» برای آن انتخاب شد.
اتاق بازرگانی تنها به پشتیبانی از بدنه تجاری کشور میپرداخت و بر همین اساس صنایع کشور نیز
اقدام به تاسیس نهادی به نام اتاق صنایع و معادن کردند .سال  1336پیشنویس طرح این اتاق جدید،
چندین بار تقدیم مجلس شد ،اما سناتور نیکپور به عنوان رئیس اتاق بازرگانی که تشکیل این اتاق را
عامل تضعیفکننده نهاد متبوع خود میدانست ،با آن به مخالفت پرداخت.
با این حال سال  1340تعدادی از صاحبان صنایع ،دولت را زیر فشار قرار دادند تا نسبت به تشکیل
اتاق صنایع و معادن اقدام کند .سرانجام در آبان ماه  1341اتاق صنایع و معادن با عضویت هیئت
نمایندگی مرکب از  30نفر از کارخانهداران و معدنداران کشور تشکیل شد و در ادامه این روند ،قانون
اتاق صنایع و معادن در سال  1343به تصویب مجلس رسید.
اسـفندماه سـال  1348تصمیـم گرفتـه شـد تـا دو اتـاق بـه دلیـل جلوگیـری از موازیکاریهـای
بیشـتر بـا هـم ادغـام شـوند .در قانون ادغـام اتاقها ،هیئـت نمایندگان اتـاق ایران  72نفـر پیشبینی
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شـده بـود کـه  35نفر نماینده شـعبه تهـران 20 ،نفر نماینده شـعبههای شهرسـتان و  17نفر نماینده
اتحادیـه سـندیکاهای تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان و واردکننـدگان وابسـته بـه اتـاق بودنـد .اتاق
بازرگانـی ،صنایـع ،معـادن و کشـاورزی تهـران تا روزهـای ابتدایی انقالب بـا همین روال بـه کار خود
ادامـه مـیداد و نقـش موثـری نیـز در فرآیندهای تصویـب و اجرای قوانیـن و حتی تدویـن برنامههای
توسـعهای داشت.
با پیروزی انقالب اسالمی ،اتاق ایران نیز به عنوان نهادی مطرح شد که نیاز به تغییرات گسترده در
هیئت حاکمه آن وجود داشت .سال  1357بالفاصله پس از پیروزی انقالب هیئتی به فرمان حضرت
امام خمینی (ره) اداره امور اتاق ایران را در دست گرفتند .این هیئت عبارت بودند از :حاج آقا طرخانی،
آقای مهندس سیدعلینقی خاموشی ،آقای اسداهلل عسگراوالدی ،آقای عال میرمحمد صادقی ،آقای
میرفندرسکی ،آقای محمدعلی نوید و آقای ابوالفضل احمدی.
در اولین انتخاباتی که پس از ماموریت کمیته منتخب امام در اتاق صورت گرفت ،سید علینقی
خاموشی به سمت ریاست اتاق ایران و ریاست اتاق تهران انتخاب شد .او تا سال  1386این سمت را
برعهده داشت و پس از او محمد نهاوندیان ،غالمحسین شافعی و محسن جاللپور (سال  )1395به
عنوان روسای اتاق ایران انتخاب شدند.
همچنین طی سالهای گذشته محمدرضا بهزادیان ،محمد نهاوندیان ،یحیی آلاسحاق و مسعود
خوانساری ریاست اتاق تهران را برعهده داشتهاند.

 1-1-1شکلگیری ساختار اتاق تهران:

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران بر پایه نظام دموکراتیک رایگیری از میان فعاالن
بخش خصوصی و صاحبان کارت بازرگانی به فعالیت میپردازد .بر همین اساس در پایان هر دوره
چهار ساله ،چهرههای شناختهشده بخش خصوصی جهت عضویت در هیئت نمایندگان اتاق تهران
اعالم حضور میکنند و در نهایت فهرستی از کاندیداهای نهایی جهت اخذ رای پیشروی فعاالن بخش
خصوصی قرار میگیرد.
به این ترتیب صاحبان کارت بازرگانی و عضویت بر اساس شناخت ،بررسی برنامهها و اهداف نامزدها
از میان آنان  40نفر را در یک فرآیند سالم و قانونی انتخاب میکنند .این  40نفر به صورت جداگانه در
بخشهای بازرگانی  16نماینده ،بخش صنعت  14نماینده ،بخش معدن  4نماینده و بخش کشاورزی 6
نماینده انتخاب میشوند .دولت نیز  20نماینده به جمع انتخابی اتاق تهران اضافه میکند و در نهایت
هیئت نمایندگان پارلمان بخش خصوصی با حضور  60نماینده تشکیل میشود .این گروه در اولین
جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران ،رئیس و اعضای هیئت رئیسه را انتخاب میکنند .هیئت نمایندگان
اتاق تهران به صورت ماهانه اقدام به برگزاری جلسات خود میکند .به این ترتیب ساختار پارلمان بخش
خصوصی بر محور آرای نخبگان اقتصاد ایران ترسیم میشود.
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اتاق به عنوان یکی از نهادهای تخصصی موثر اقتصادی کشور طی تمامی سالهای گذشته تالش
کرده است در هنگام تصویب قوانین باالدستی یا حتی اتخاذ سیاستهای اقتصادی حضوری موثر و در
راستای خواستههای بخش خصوصی داشته باشد.
اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي تهران بهعنوان مرکز تجمع فعاالن اقتصادي در بخش
خصوصي کشور ،مرجعي قابل اتکا و يگانه م ٌاخذي است که ميتواند به جد پيگير مطالبات بخش
خصوصي باشد و اسباب تحقق آن را فراهم کند .اتاق تهران به عنوان اولين اتاق بازرگاني کشور با
عمري بالغ بر  133سال ،امروز از چنان اهميتي برخوردار است که ميتواند به واقع عنوان پارلمان
بخش خصوصي را به خود اختصاص دهد.
افزايش حوزه شمول و عملکرد اين اتاق در گرو افزايش اعضا و گستردگي روزافزون شمار فعاالن
اقتصادي کشور است که به اين خانواده ملحق ميشوند.

 2-1نگاهی به قانون اتاق بازرگانی و ساختار اتاق

قانون اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی جمهوری اسالمی ایران مصوب پانزدهم اسفندماه
 1369با اصالحات پانزدهم آذرماه 1373
ماده  -1بهمنظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور؛ تبادل افکار و بیان
آراء و عقاید مدیران صنعتی ،معدنی،کشاورزی و بازرگانی؛ بهموجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق
بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسالمی ایران تاسیس میشود.
ماده  -2اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی جمهوری اسالمی ایران مؤسسهای غیرانتفاعی است
که دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی است.

 1-2-1وظایف و اختیارات

ماده  -5وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارت است از:
الف) ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین
مربوطه و مقررات جاری مملکتی.
ب) ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی ،صنعتی و معدنی و مانند آن
به قوای سهگانه
ج) همکاری با دستگاههای اجرایی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به
اتاق
د) ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاقهای مشترک و کمیتههای مشترک با آنها براساس
سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران.
ه) تشکیل نمایشگاههای تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و
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شرکت در سمینارها و کنفرانسهای مربوط به فعالیتهای بازرگانی ،صنعتی ،معدنی و کشاورزی اتاق
در چارچوب سیاستهای نظام جمهوری اسالمی ایران.
و) کوشش در راه شناسایی بازار کاالهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به
موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاههای بازرگانی داخلی و خارجی.
ز) تشویق و ترغیب سرمایهگذاری داخلی در امور تولیدی باالخص تولید کاالهای صادراتی که دارای
مزیت نسبی باشند.
ح) تــاش جهــت بررســی و حکمیــت در مــورد مســائل بازرگانــی داخلــی و خارجــی اعضــا و ســایر
متقاضیــان از طریــق تشــکیل مرکــز داوری اتــاق ایــران طبــق اساســنامهای کــه توســط دســتگاه
قضایــی تهیــه و بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی خواهــد رســید.
ط) ایجاد و اداره مرکز آمار و اطالعات اقتصادی بهمنظور انجام وظایف و فعالیتهای اتاق.
ی) صــدور کارت عضویــت طبــق آییننامــه اتــاق ایــران جهــت تکمیــل مــدارک صــدور کارت
بازرگانــی.
ک) تشــکیل اتحادیههــای صادراتــی و وارداتــی و ســندیکاهای تولیــدی در زمینــه فعالیتهــای
بازرگانــی ،صنعتــی ،معدنــی و خدماتــی طبــق مقــررات مربــوط.
ل) دایــر کــردن دورههــای کاربــردی در رشــتههای مختلــف بازرگانــی ،صنعتــی ،معدنــی و خدماتــی
متناســب بــا احتیاجات کشــور.
م) تهیــه ،صــدور ،تفریــغ و تأییــد اســنادی کــه طبــق مقــررات بینالمللــی بهعهــده اتــاق ایــران
اســت بــا هماهنگــی وزارت بازرگانــی.

 2-2-1ارکان اتاق ایران

ماده  -6ارکان اتاق ایران عبارت است از:
الف) شورای عالی نظارت
ب) هیئت نمایندگان
ج) هیئت رئیسه
ماده  -7ارکان اتاق شهرستانها عبارت است از:
الف) هیئت نمایندگان
ب) هیئت رئیسه

 3-2-1هیئت نمایندگان

ماده  -11هیئت نمایندگان اتاق ایران:
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هیــأت نماینــدگان اتــاق ایــران از منتخبیــن اتاقهــای سراســر کشــور و نماینــدگان اتحادیههــا و
ســندیکاهای وابســته بــه اتــاق تشــکیل میشــود.
تبصــره  -1در اولیــن جلســه ،هیئــت نماینــدگان اتــاق مربوطــه بــرای مــدت چهــار ســال انتخــاب
و بــه اتــاق ایــران معرفــی میشــوند.
تبصــره  -2هــر اتاقــی کــه کمتــر از  150عضــو داشــته باشــد ،یــک نفــر نماینــده و اتاقــی کــه
بیــش از  150عضــو داشــته باشــد ،بــرای هــر  100عضــو یــک نفــر نماینــده خواهــد داشــت.
تبصــره  -3از هــر اتحادیــه و ســندیکای وابســته بــه اتــاق ایــران ،یــک نفــر انتخــاب و معرفــی
میشــود.
تبصره  -4عضویت در هیئت نمایندگان اتاق ایران افتخاری است.
مــاده  -12تعــداد هیئــت نماینــدگان اتــاق تهــران  60نفــر اســت کــه بــه ترتیــب ذیــل بــرای مــدت
چهــار ســال انتخــاب میشــوند:
الــف -پانــزده نفــر بــه انتخــاب و انتصــاب وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــه ترتیــب شــش نفــر
از بخــش صنعــت ،شــش نفــر از بخــش بازرگانــی و ســه نفــر از بخــش معــدن.
ب -پنج نفر به انتخاب و انتصاب وزیر جهاد کشاورزی.
ج -چهــل نفــر از بیــن اعضــای اتــاق تهــران بــا ترکیــب شــانزده نفــر از بخــش بازرگانــی ،چهــارده
نفــر از بخــش صنعــت ،چهــار نفــر از بخــش معــدن و شــش نفــر از بخــش کشــاورزی.
مــاده  -13تعــداد هیئــت نماینــدگان اتــاق ســایر شهرســتانها پانــزده نفــر اســت کــه ترتیــب پنــج
نفــر از بخــش بازرگانــی ،پنــج نفــر از بخــش صنعــت ،دو نفــر از بخــش معــدن و ســه نفــر از بخــش
کشــاورزی اتــاق مربوطــه بــرای مــدت  4ســال انتخــاب میشــوند.
تبصــره -در صــورت عــدم وجــود داوطلــب پذیرفتهشــده در هــر بخــش ،از داوطلبــان موجــود در
بخشهــای دیگــر انتخــاب میشــوند.
مــاده  -94عضویــت در هــر اتــاق منــوط بــه داشــتن کارت عضویــت معتبــر از اتــاق مربوطــه
خواهــد بــود.
مــاده  -90انتخابــات هــر یــک از اتاقهــا در یــک روز انجــام میشــود و انتخابــات سراســر کشــور
ظــرف مــدت یــک مــاه پایــان میپذیــرد.
تبصــره  -9اتــاق ایــران مکلــف اســت دو مــاه قبــل از پایــان هــر دوره انتخابــات هیئــت نماینــدگان
دوره بعــد را برگــزار کنــد.
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ماده  -16وظایف و اختیارات هیئت نمایندگان اتاق ایران عبارت است از:
الف) انتخاب اعضای هیئت رئیسه.
ب) بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ بودجه.
ج) بررسی و اظهارنظر نسبت به گزارشات و پیشنهادات کمیسیونها و سایر واحدهای اتاق و اتخاذ
تصمیم نسبت به آنها در محدود اختیارات محوله.
د) تشکیل کمیسیونهای مشورتی به تعداد مورد نیاز و نیز انتخاب اعضای آنها از بین خود.
ه) تهیه و پیشنهاد آییننامههای اجرایی این قانون به شورای عالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم حداکثر
بمدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران؛ و نیز پیشنهاد اصالحات بعدی آییننامه با رعایت تبصره 2
ماده .90
 4-2-1هیئت رئیسه
مــاده  -17اعضــای هیئــت رئیســه اتــاق ایــران هفــت نفــر بــوده و ایــن عــدد بــرای هــر کــدام از
شهرســتانها پنــج نفــر اســت کــه در اولیــن جلســه هیئــت نماینــدگان بــرای مــدت چهــار ســال
انتخــاب میشــوند.
مــاده  -18بــه منظــور اداره امــور اجرایــی اتــاق بــر اســاس قوانیــن و مقــررات و آییننامههــای
مربوطــه ،رئیــس اتــاق یــک نفــر را بهعنــوان دبیــرکل بــه هیئــت رئیســه پیشــنهاد میکنــد کــه
پــس از تصویــب هیئــت رئیســه ،زیــر نظــر رئیــس انجــام وظیفــه کنــد.
تبصره -تعویض دبیرکل به پیشنهاد رئیس و تصویب هیئت رئیسه خواهد بود.
ماده  -19وظایف و اختیارات هیئت رئیسه اتاق ایران عبارت است از:
الف) اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیئت نمایندگان.
ب) بررســی و تأییــد پیشــنهادات و گزارشــات کمیســیونهای اتــاق و گــزارش آن بــه هیئــت
نماینــدگان و شــورای عالــی نظــارت حســب مــورد.
ج) انتخــاب نماینــدگان اتــاق بــرای شــرکت در مجامــع رســمی داخلــی یــا بینالمللــی و تعییــن
حــدود کار و فعالیتهــای آنهــا و هزینههــای مربوطــه.
د)بررســی و تاییــد بودجــه و تفریــغ بودجــه ســالیانه کــه از طــرف دبیــرکل تهیــه میشــود و
پیشــنهاد آن بــه هیئــت نماینــدگان جهــت تصویــب.
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ﻫﻳﺎﺕ ﺭﺋﻳﺳﻪ

ﮐﻣﻳﺳﻳﻭﻧﻬﺎی ﺩﻫﮕﺎﻧﻪ ﺍﺗﺎﻕ
ﺗﻬﺭﺍﻥ

ﺭﺋﻳﺱ ﺍﺗﺎﻕ
ﺗﺳﻬﻳﻝ ﺗﺟﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﻭﺳﻌﻪ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ

ﺣﻭﺯﻩ ﺭﻳﺎﺳﺕ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻁ
ﻋﻣﻭﻣﯽ

ﺍﻧﺭژی ﻭ ﻣﺣﻳﻁ ﺯﻳﺳﺕ
ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﺳﻼﻣﺕ

ﮔﺭﻭﻩ ﻣﺷﺎﻭﺭﺍﻥ

ﮔﺭﺩﺷﮕﺭی

ﺩﺑﻳﺭ ﮐﻝ

ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻭﻝ ﻭ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ
ﺻﻧﻌﺕ ﻭ ﻣﻌﺩﻥ
ﺑﻬﺑﻭﺩ ﻣﺣﻳﻁ ﮐﺳﺏ ﻭ ﮐﺎﺭ
ﻭ ﺭﻓﻊ ﻣﻭﺍﻧﻊ ﺗﻭﻟﻳﺩ

ﻣﺩﻳﺭﻋﺎﻣﻝ ﻣﻭﺳﺳﻪ
ﺁﻣﻭﺯﺵ

ﻣﺩﻳﺭ ﺍﺩﺍﺭی ﻭ ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﺍﻧﺳﺎﻧﯽ

ﻣﺩﻳﺭ ﻣﺎﻟﯽ

ﺍﻣﻭﺭ ﺣﻘﻭﻗﯽ

ﮐﺷﺎﻭﺭﺯی ﻭ ﺻﻧﺎﻳﻊ
ﺗﺑﺩﻳﻠﯽ

ﻣﺩﻳﺭIT

ﻣﺩﻳﺭ ﻋﺿﻭﻳﺕ

ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻣﻭﺭ ﺗﺷﮑﻠﻬﺎ ﻭ
ﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺗﻬﺎی ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

ﻣﺭﮐﺯ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺫﺍﺭی ﻭ ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ

ﺣﺳﺎﺑﺭﺳﯽ ﺩﺍﺧﻠﯽ

ﺩﺑﻳﺭ ﺷﻭﺭﺍی ﮔﻔﺗﮕﻭ

ﺣﻣﺎﻳﺕ ﻗﺿﺎﻳﯽ ﻭ ﻣﺑﺎﺭﺯﻩ
ﺑﺎ ﻓﺳﺎﺩ
ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﻧﻭﺁﻭﺭی ﻭ ﺗﺣﻭﻝ
ﺩﻳﺟﻳﺗﺎﻝ

ﻣﺭﮐﺯ ﺩﺍﻭﺭی

ﻣﻌﺎﻭﻧﺕ ﮐﻣﻳﺳﻳﻭﻧﻬﺎ ﻭ

ﻣﻌﺎوﻧت ﺑررﺳﯽ ھﺎی

ﻫﻳﺎﺕ ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﮔﺎﻥ

اﻗﺗﺻﺎدی

ﺳﺗﺎﺩ ﻭﻳژﻩ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩی
ﻫﻳﺎﺕ ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﮔﺎﻥ
ﺍﻣﻭﺭ ﮐﻣﻳﺳﻳﻭﻧﻬﺎ
ﺻﺎﺩﺭ ﮐﻧﻧﺩﮔﺎﻥ ﻧﻣﻭﻧﻪ

ﻣﺩﻳﺭ ﻋﺎﻣﻝ
ﻣﻭﺳﺳﻪ ﺁﻳﺗﮏ

ﺩﺍﻭﺭی
ﺍﻟﻣﻠﻝ
ﻣﺭﮐﺯ ﺑﻳﻥ
ﻣﻌﺎﻭﻧﺕ

ﻣﻌﺎﻭﻧﺕ ﮐﺳﺏ ﻭ ﮐﺎﺭ

ﻣﺩﻳﺭ ﭘژﻭﻫﺵ ﻫﺎ ﻭ
ﻣﻁﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩی

ﻣﺩﻳﺭ ﺁﻣﻭﺯﺵ

ﻣﺩﻳﺭ ﮔﺭﺩﺁﻭﺭی ﻭ ﺗﺣﻠﻳﻝ
ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ

ﻣﺩﻳﺭ ﺍﺩﺍﺭی ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﺩﻳﺭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺗﻭﺳﻌﻪ
ﺭﻭﺍﺑﻁ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻠﻝ،
ﻧﻣﺎﻳﺷﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺫﺍﺭی

ﻣﺩﻳﺭ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺯی ﻭ
ﭘﺭﻭژﻩ

ﻣﺩﻳﺭ ﮐﺷﻭﺭﻫﺎی ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺗﻭﺳﻌﻪ

ﻣﺩﻳﺭ ﺗﺷﮑﻠﻬﺎ

ﻣﺩﻳﺭ ﮐﺷﻭﺭﻫﺎی ﺗﻭﺳﻌﻪ
ﻳﺎﻓﺗﻪ

ﻣﺩﻳﺭ ﮐﺳﺏ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻫﺎی
ﻧﻭﻳﻥ

ﻣﺩﻳﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻳﺎﺗﯽ
ﻣﺩﻳﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺑﻳﻣﻪ
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 3-1آشنایی با بخشهایی از اتاق که اعضا ،تعامالت بیشتری با آنها دارند
 1-3-1روابط عمومي:

روابط عمومي در اتاق تهران ،واحد ارتباطي اتاق با مخاطبان در سطوح مختلف است و اخبار و مواضع
اتاق تهران را منعکس ميکند .اعضاي اتاق تهران ميتوانند در طول دوره عضويت از خدمات انتشاراتي و
رسانههاي مکتوب ،مجالت ،کتابها و ساير محصوالت چند رسانهاي در فضاي حقيقي و مجازي که به
همت روابط عمومي اتاق تهران تهيه ميشود ،بهرهمند شوند.
يکي از محصوالت مورد توجه اعضای اتاق تهران ،نشريهآينده نگر است که در قالب ماهنامه و با
محتواي اقتصادي تدوين و منتشر ميشود .به منظور ارتباط بيشتر و گسترش مفاهيم علمي ،پژوهشي
و تحقيقاتي دنيا ،اتاق تهران نشريه اقتصادي آيندهنگر را تهيه و به وسيله پست سفارشي براي نزديک
به 15هزار عضو فعال خود ارسال ميکند .اين نشريه ضمن ارائه مطالب روزآمد در حوزههاي مختلف
اقتصادي و با رعايت اصل ايجاز ،انعکاسدهنده ديدگاههاي صاحبنظران و چهرههاي شاخص علمي و
اقتصادي کشور است.
همچنين از ديگر خدمات اتاق که با مشارکت اقتصاددانان سرشناس ايراني انجام ميگيرد ،تاليف
کتابهاي اقتصادي و توزيع گسترده آن ميان اعضاست .همچنين ترجمه آثار برتر روز اقتصادي جهان
که به ارتقای سطح دانش فعاالن اقتصادي کمک ميکند ،از زمره خدمات روابط عمومي اتاق تهران است.
جهت دسترسي به خدمات اطالعرساني و آرشيو نشريه آيندهنگر ميتوانيد از وبسايت اتاق تهران بازديد
کنید.

 2-3-1مدیریت عضویت ،کارت بازرگانی ،گواهی مبدا:

اين بخش در اتاق تهران ،کليه فرآيندهاي مربوط به عضويت فعاالن اقتصادي در اتاق ،دريافت کارت
عضويت يا بازرگاني را مديريت و اجرا ميکند .ايجاد پنجره واحد ارائه بخشي از خدمات ثبت شرکتها نيز
از ساير خدمات اين بخش است .در خصوص گواهي مبدأ و تأييد اسناد تجاري اتاق تهران خدمات ذيل
را به اعضا ارائه میکند:
صدور گواهي مبدأ الکترونيک (چهاردهمين کشور عضو زنجيره اعتبارسنجي گواهي مبدا )ICC
تاييديه امضاي اسناد تجاري از جمله فاکتور فروش ،سياهه تجاري ،قراردادهاي بينالمللي ،گواهي
بهداشت ،گواهي قرنطينه نباتي ،گواهي بازرسي ،گواهي مصرفکننده نهايي ( )End-Userو...
استعالم گواهيهاي مبدأ خارجي به درخواست بازرگان
مشاوره به بازرگانان در خصوص نحوه صدور گواهي مبدأ ،تاييد اسناد تجاري و کليه فرآيندهاي مرتبط
با صادرات کاال به صورت حضوري ،تلفني و از طريق سامانه برخط گواهي مبدأ وبسايت اتاق تهران
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 3-3-1موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران(آیتک):

با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع آموزش در راهبردها و دیدگاههای کالن در اتاق تهران ،این
بخش در سازمان اتاق از اهمیت ویژهای برخوردار است .ارائه خدمات آموزشی به اعضای اتاق در قالبهای
مختلف با بهرهمندی از ظرفیت داخلی و بینالملل در دستورکار موسسه آموزش اتاق تهران قرار دارد.
تعریف دورههای عمومی و دورههای تخصصی با هدف توانمندسازی اعضای اتاق طراحی و در قالبهای
استاندارد و در محیط حقیقی و مجازی (الکترونیک) انجام میشود .برگزاری دورههای  MBAبرای اعضا
و تشکلهای بخش خصوصی و برگزاری دورههای فنی-حرفهای مطابق با استانداردهای  Wifiاتریش و
اتاق بازرگانی بینالملل از دیگر خدمات این موسسه است.

 4-3-1مديريت امور تشکلها و مسئولیت اجتماعی:

تشکلهاي اقتصادي بهصورت مستقيم و غيرمستقيم بر پيشرفت اقتصاد رو به توسعه اثرگذارند و
توانمندي آنها منجر به افزايش خدمات به اعضا و متعاقباً رشد مقبوليت و اثرگذاري آنها ميشود؛ در اين
راستا اتاق بازرگاني به عنوان مجمع تشکلها و پارلمان بخش خصوصي نقش مهم و بسزايي دارد.
افزايش نقش موثر تشکلهاي اقتصادي در سالهاي اخير در حوزههايي مانند توان رقابتي
توليدکنندگان ،صادرکنندگان و فعاالن اقتصادي و مشارکت فعال آنها جهت رفع نقاط قابل بهبود فضاي
بوکار ،نحوه تامين مالي ،ارتباط موثر ،کارآمد و دوسويه با اتاق بازرگاني از جمله مواردي است که
کس 
توجه به آنها ميتواند منجر به دستيابي به الگويي کارآمد و پويا براي اتاقهاي بازرگاني جهت تعامل
بيشتر و تقويت و توسعه تشکلها باشد .بدين منظور مديريت امور تشکلها ،با هدف توسعه تعامالت و
ارائه خدمات مؤثر به تشکلهاي اقتصادي عضو اتاق ،در اين اتاق تشکيل شده است.

 5-3-1مرکز خدمات سرمايهگذاري و مشاوره:

يکي از تغييرات جديد اتاق تهران به عنوان پارلمان بخش خصوصي ،ايجاد « مرکز خدمات سرمايهگذاري
و مشاوره» است که از هم اکنون ميتواند يک سازمان کارآمد براي تسريع امور مرتبط به سرمايهگذاري
خارجي در ايران تلقي شود.
اين مرکز در نظر دارد تا به سرمايهگذاران خارجي در هر زمان و هر مرحله پس از مراجعه به مرکز،
خدمات ارائه دهد .عملکرد مرکز گامي مثبت جهت تسريع امور تعهدات سرمايهگذاري خارجي است.
انتظار ميرود که توسعه روابط بين مرکز و سرمايهگذاران خارجي به طور فزاينده به افزايش بهرهوري
مرکز در ارائه خدمات بهتر منجر شود .شايان ذکر است که به منظور افزايش اطمينان خاطر سرمايهگذاران
خارجي ،مرکز سرمايهگذاري از طريق همکاري با سازمانهاي مختلف از جمله شرکتهاي حقوقي
بينالمللي و موسسات حسابرسي و همچنین دائر کردن سامانه جامع اطالعرسانی از طریق قرار دادن
اطالعات سرمایهپذیران و سرمایهگذاران روی این پرتال ،امر جذب سرمایهگذاری خارجی را تسهیل کرده
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است.

 6-3-1معاونت امور کميسيونها و هيئت نمايندگان:

قواي مجريه و مقننه ضمن وضع و اجراي قوانين « رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي
بوکار
بوکار» اهتمام خويش را معطوف به رفع موانع موجود در کس 
کشور» و « بهبود مستمر محيط کس 
کردهاند.
لذا با عنايت به نقش بسزاي اتاقهاي بازرگاني به عنوان پارلمان بخش خصوصي ،تالش جهت بررسي
بوکار در هر کدام از حوزههاي زير و ارائه راهکارهاي دقيق به دولت و مجلس در اين
دقيق موانع کس 
زمينهها از مهمترين مسئوليتهاي معاونت کميسيونها و هيئت نمايندگان اتاق تهران است.
صنعت و معدن
انرژی و محیط زیست
حمایت قضایی و مبارزه با فساد
گردشگری
بازار پول و سرمایه
اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال
تسهیل تجارت و توسعه صادرات
اقتصاد سالمت
کشاورزی و صنایع تبدیلی
بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید
از ديگر فعاليتهاي مهم معاونت امور کميسيونها و هيئت نمايندگان ،برگزاري جلسات منظم هيئت
نمايندگان اتاق تهران است .در همين راستا هيئت نمايندگان اتاق تهران ،که متشکل از  40نفر نماينده
منتخب اعضای اتاق به همراه  20نماينده دولتي است ،در جلساتي که بهطور منظم ماهيانه برگزار
بوکار را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و تصميمات الزم را اتخاذ کرده و
ميشود ،مسائل مهم روز کس 
جهت پيگيريهاي آتي ابالغ ميکنند.

 7-3-1شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی:

در بند «د» ماده  91قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی آمده است:
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون موظفند در ایفای نقش قانونی خود به
عنوان مشاور سه قوه ،سازوکارهای الزم برای ساماندهی و هماهنگی تشکلهای اقتصادی و کسب نظرات
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فعاالن اقتصادی را فراهم کرده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت،
در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسی الزم را ارائه کنند.
در این راستا اتاقها موظفند با تأسیس واحد پایش و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون
اساسی ،گزارشهای منظم الزم را به شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی تقدیم
بوکار را تهیه و ارائه کنند.
و همچنین پیشنویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کس 
بوکار طی  32جلسه کارگروه کارشناسی توسط
بر همین اساس الیحه قانون بهبود مستمر فضای کس 
اتاق تهیه و در تاریخ  1390/11/16به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.
بوکار شورای گفتوگوی استان تهران با ترکیب
در اجرای ماده  13قانون بهبود مستمر فضای کس 
استاندار بهعنوان ریاست و رئیس اتاق تهران بهعنوان دبیر شورای گفتوگو و متشکل از نمایندگان بخش
خصوصی ،دولت ،مجلس شورای اسالمی و نهادهای عمومی بهصورت ماهانه و بهطور منظم برگزار میشود.
دبیرخانه شورای گفتوگوی استان تهران در محل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
مستقر است .همچنین محل ثابت برگزاری جلسات اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران است
و تاکنون جلسات متعددی داشته و  70درصد مصوبات آن نیز اجرایی شده است.

 8-3-1معاونت بینالملل:

اتاقهای بازرگانی دارای جایگاه ویژهای در نظام اقتصاد بینالملل هستند .به منظور بهرهمندی
حداکثری از ظرفیتهای بینالمللی در اقتصاد کشور و همچنین فراهم آوردن امکان تعامل سازنده میان
بخشهای اقتصادی عضو اتاق و فعاالن بینالمللی ،این معاونت در ساختار اتاق طراحی شده است.
برگزاری نشستهای B2B1میان فعاالن ایرانی عضو اتاق و طرفهای خارجی ،یکی از امور مهم است
که این معاونت انجام میدهد .همچنین اعزام هیئتهای تجاری از اعضای محترم اتاق تهران به سایر
کشورها نیز از طریق این معاونت انجام میگیرد .جهت کسب اطالعات بیشتر و آگاهی از برنامههای این
معاونت میتوانید با وبسایت اتاق تهران ارتباط حاصل کنید.

 9-3-1معاونت بررسیهای اقتصادی:

فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی ،پایه تفکرات و برنامهریزیهای اقتصادی است .ضرورت این مفاهیم
و تحلیلها و آمارهای مربوطه ابزار بسیاری از فعاالن اقتصادی جهت نیل به موفقیت است.
این معاونت به منظور انجام این رسالت مهم ،در ساختار اتاق تهران قرار دارد .در این معاونت دو
امر پژوهشهای اقتصادی و موضوع گردآوری و تحلیلهای آماری با بهرهمندی از متخصصان ،اساتید
و پژوهشگران توانمند کشورمان ،برنامهریزی ،مدیریت و تولید میشود .به منظور دسترسی به نتایج
مطالعات صورتگرفته میتوانید از وبسایت اتاق تهران استفاده کنید.

1-Business to business
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بوکار:
 10-3-1معاونت کس 

بوکار در اتاق
بوکار ،معاونت کس 
با هدف تمرکز روی حوزههای اثرگذار در فرآیند بهبود فضای کس 
بوکار تعیینکننده و
تهران فعال است .این معاونت از بخشها و مدیریتهای مختلفی که در حوزه کس 
نقشآفرین هستند ،تشکیل شده و با استفاده از افراد خبره و متخصص ،خدمات مشاورهای موثری ارائه
میدهد .اعضای اتاق تهران در طول زمان عضویت از خدماتی همچون مشاوره امور مالیاتی ،امور بانکی،
بوکار خود و ...بهرهمند میشود.
امور بیمهای ،امور گمرکی و همچنین مشاوره در خصوص راهاندازی کس 
بوکار نوین ،با هدف توجه و تمرکز اتاق بر این دو مقوله مهم ،در این
دو مدیریت امور تشکلها و کس 
معاونت تشکیل و در این زمینه خدمات موثری به اعضای محترم اتاق ارائه میکند.
این معاونت ضمن ارائه خدمات مشاورهای که در باال ذکر شد ،در کلیه نشستها ،کمیسیونها و
بوکار کشور به عنوان نماینده اتاق و اعالمکننده نظرات و دیدگاههای کارشناسی اتاق،
جلسات حوزه کس 
حضور فعال دارد.
اعضای محترم اتاق تهران میتوانند از طریق سایت اتاق و همچنین سامانه  1866کلیه سواالت
خود را در زمینههای بیمه ،بانک ،گمرک ،مالیات ،امور مربوط به صادرات و واردات و بازارهای داخلی و
بوکارهای نوین ،کارآفرینی و استارآپها مطرح و پاسخ
بینالمللی ،امور حقوقی و همچنین در زمینه کس 
الزم را دریافت کنند.
ً
همچنین از طریق سایت اتاق تهران در جریان نشستها و همایشها و خصوصا نشستهایی که
فیمابین هیئتهای خارجی و داخلی که در اتاق تهران صورت میگیرد ،قرار گرفته و درخواست شرکت
در آنها را از همان طریق اعالم دارند.

 11-3-1مرکز داوری اتاق تهران:

در کشورهاي توسعهيافته بحث داوري نهادينه شده است؛ به گونهاي که هر گاه طرفين قرارداد در
زمان اجراي مفاد قرارداد با مشکلي روبهرو شوند ،قبل از هر اقدام و مراجعه به قانون و دادگاه اختالف خود
را به داور مرضيالطرفين يا داوري که در متن قرارداد مشخص شده ،عرضه ميکنند و حرف و نظر داور،
مالک عمل قرار ميگيرد و محترم شمرده ميشود.
از نظر موازين شرعي هم ،داوري يک نهاد اجتماعي مقبول عرف و شرع بوده است و پيشينهاي به
وسعت تاريخ حقوق و حتي قبل از ظهور اسالم و نزول آيات قرآني دارد .در حقوق اسالم بر گرايش به غير
قضايي ساختن حل تعارضات و اصالح امور از طريق ميانجيگري خيرخواهانه يا حکميت ،تاکيد فراوان
شده است .در اسالم«حکميت» قضاوتي است غيررسمي که به وسيله قاضي تحکيم انجام ميشود و اراده
طرفين اختالف در توافق بر داوري شرط اساسي اعتبار راي « قاضي تحکيم» است.
در قوانين جمهوري اسالمي ايران در مواد  454الي  501قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و
انقالب در امور مدني به بحث درباره داوري پرداخته است .نکته قابل ذکر اين است که انتخاب داور در
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هر مرحلهاي اعم از زمان انعقاد قرارداد يا در زمان اجراي مفاد آن و حتي پس از طرح دعوي در دادگاه
امکانپذير است و ثمرات و برکات فراواني دارد.
محاسن ارجاع امر به داوري اين است که انتخاب شيوه داوري براي حل و اختالفات مالي ،شراکتي
و قراردادي کمهزينهتر از طرح دعوي در دادگستري است؛ ضمن اينکه رعايت تشريفات اداري و آيين
دادرسي مدني در آن الزامي نيست و از طرفي ارتباط طرفين تعامل آنان با داور يا داوران نيز بهتر صورت
ميگيرد .عالوه بر اين ،بررسي موضوع از سوي داوران راحتتر و نتيجه آن نيز بهتر است.
ماده  455قانون آيين دادرسي مدني ميگويد « :متعاملين ميتوانند ضمن معامله ملزم شوند يا
به موجب قرارداد جداگانه تراضي کنند که در صورت بروز اختالف بين آنها به داوري مراجعه کنند و نيز
ميتوانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختالف تعيين کنند».
عالوه بر اين ،در هر مورد که داور تعيين ميشود بايد موضوع و مدت داوري و نيز مشخصات طرفين
و داور يا داوران به طوري که رافع اشتباه باشد ،تعيين شود .در صورتي که تعيين داور بعد از بروز اختالف
باشد ،موضوع اختالف که به داوري ارجاع شده بايد به طور روشن ،مشخص و مراتب به داوران ابالغ شود.
اينک به بعضي از مزاياي رسيدگي از طريق داوري در مقايسه با مراجع قضايي ذي ً
ال اشاره
ميشود:
 .1داشتن حق انتخاب داور از سوي طرفين به جاي پذيرش اجباري قاضي که خارج از اراده طرفين به
موضوع اختالف رسيدگي ميکند.
لوفصل اختالفات
 .2تسريع در رسيدگي به دعاوي و ح 
 .3کاهش قابل توجه هزينه رسيدگي
 .4کنترل طرفين بر جريان رسيدگي
 .5مشارکت و همکاري طرفين در رسيدگي
 .6انعطافپذيري رسيدگيها
 .7خصوصي و محرمانه بودن رسيدگي
 .8رسيدگي تخصصي به موضوع دعوا با حفظ بيطرفي داوران
 .9امکان اجراي بهتر و سريعتر احکام داوري
 .10حل مسالمتآميز اختالفات
و کالم آخر اينکه در رسيدگيهاي قضايي ،با وجود تالشي که در کاستن تشريفات دادرسي ميشود،
باز به جهت محدود بودن امکانات و طبع کار قضايي سرعت مورد نظر تحصيل نميشود و گاهي اظهار
نظر نهايي در اختالفي ،چند سال بهطول ميانجامد .در حالي که با داوري ميتوان همان اختالف را در
اندک مدت به نتيجه رساند و همين تسريع ،خود از جهت کلي نتايج مفيدي براي اصحاب دعوا دارد و
از زيانهاي زيادي جلوگيري ميکند .مضافاً اينکه محکوم عليه در اجراي بهتر و سريعتر حکم صادره از
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داوري ،به علت اينکه داوري از اراده خود او ناشي شده است ،برخالف آراي صادره از دادگاهها ،همکاري
و مساعدت بيشتري خواهد کرد ،در ضمن در داوري بينالمللي از آنجا که حکم داوري متعلق به مراجع
دولتي کشوري خاص نيست ،در ساير کشورها راحتتر و سريعتر شناسايي و اجرا ميشود.
2

 12-3-1کميته ايراني اتاق بازرگاني بين الملل (:)ICC
تاريخچه

اتاق بازرگاني بينالمللي که مقر آن در پاريس است ،ارتبـاط خود با اعضـا را از طريق کميتههاي ملي
کشورها برقرار ميکند .بر اين اساس کميته ايراني اتاق بازرگاني بينالمللي در سال  1342در ايران شروع
به کار کرد و پس از يک دوره وقفه کوتاه در دوره انقالب ،از سال  1364مجددا ً فعاليت خود را آغاز کرد.
اعضاي کميته ايراني ،اغلب از سازمانها و شرکتهاي بزرگ شکل گرفته است که در سطح بينالمللي
نيز فعال هستند.
ارکان اين کميته عبارتند از:
 .1مجمع عمومي
 .2شورا
 .3هيأت رئيسه
 .4دبيرکل
کميسيونهاي تخصصي کميته ايراني به عنوان پايگاه اصلي فعاليت فکري اعضا عمل ميکنند .بدين
لونقل و خدمات
لحاظ چهار کميسيون « شيوه و عملکرد فنون بانکداري بينالمللي» « ،حم 
پشتيباني» « ،بيمه» و « امور حقوقي و داوري» هر يک به سرپرستي يکي از متخصصين برجسته آن
حرفه و عضويت اعضاي کميته ايراني از همان ابتداي فعاليت شروع به کار کرد.
در سال  1385دو کميسيون جديد در کميته ايراني تحت عناوين «تجارت الکترونيکي ،فناوري
اطالعات و مخابرات» و «خدمات مالي» و همچنين در سال  1387کميسيون « محيط زيست و
انرژي» ،هر يک به سرپرستي يکي از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها شروع به کار کرده است و خدمات
گستردهاي را در زمينههاي فوق که در چند سال اخير در جهان گستردگي زيادي پيدا کرده ،در اختيار
اعضا ميگذارد.
هدف اصلي کميته ايراني  ICCايجاد ارتباط گسترده بين کميسيونهاي خود با کميسيونهاي
معادل در پاريس از يک طرف و ايجاد ارتباط بين اعضاي هر کميسيون از طرف ديگر است که انتقال
اطالعات  ICCبه اعضاي کميسيونها و به دولت از ضروريات فعاليت فوق است و البته کميته ايراني
فعاليت گستردهاي جهت انتقال اطالعات مربوط به نيازها و پيشنهادات اعضاي ايراني به  ICCدارد.
کميسيونهاي تخصصـي بـا هدف ايجـاد محيط مناسب براي بررسـي مسائل مربوط به بازرگانـي
بينالمللي کشور تاسيس شدهاند و از ابتداي دوره دوم فعاليت کميته ايراني (از سال  ،)1364از همکاري
2-International Chamber of Commerce
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و حمايت سازمانهاي دولتي و خصوصي مرتبط با فعاليتهاي اقتصادي بينالمللي برخوردار بودهاند .هر
کميسيون داراي مشاوران متخصص است که به صورت پارهوقت با کميته ايراني همکاري دارند و امور
کميسيون را اداره ميکنند.

 13-3-1کانالهاي ارتباطي اتاق تهران:

مرکزتماس  :1866در راستاي ارائه خدمات موثر به اعضا ،مرکز تماس اتاق تهران با شماره چهار
رقمي 1866و براي ايجاد يک فضاي ارتباطي باکيفيت از منظر محتوا و ارائه اطالعات صحيح و به موقع
و تمام وقت (ساعت اداري) راهاندازي شده است .اعضاي محترم اتاق تهران ميتوانند با برقراري تماس با
اين مرکز ،ضمن پرسش در مورد کليه مسائل حوزه کاري اتاق ،از خدمات مشاورهاي اتاق در زمينههاي
مختلف بهرهمند شوند.
وبسايت ( :)www.tccim.irمحيط وبسايت با بهرهگيري از امکانات بهروز فناوري اطالعات،
به منظور تسريع و تسهيل فرآيند اطالعرساني و ارائه خدمات ،طراحي شده است .کليه مراجعين اعم از
مراجعين عضو و غيرعضو اتاق قادر خواهند بود ضمن مراجعه به وبسايت در کليه ساعات شبانهروز از
بوکار کشور مطلع شده و از خدمات اتاق تهران بهصورت برخط
آخرين اخبار و رويدادهاي فضاي کس 
بهرهبرداري کنند.
بوکار و عضويت ،در آينده
اميد است ضمن اهتمام حداکثري همکاران در بخش توسعه خدمات کس 
نه چندان دور اتاق خدمات متنوعتري را به اعضاي فعلي ارائه کرده و حوزه شمول اعضاي مورد حمايت
خويش را به بنگاههاي کوچک ،شرکتهاي دانش بنيان ،نوظهور و نوپا گسترش دهد.

 4-1نگاهی گذرا به خدمات اتاق به اعضا
عمده فعالیتهای اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران:

 .1ارائه تصميمات در کميسيونهاي تخصصي به قواي سهگانه در جهت حمايت بخش خصوصي و
پيشنهاد راهکار مشکالت پيش روي توسعه اقتصادي کشور و اثرگذاري در مصوبات قانوني مطرح در
دولت و مجلس
 .2ارائه تسهيالت و کمکهاي فني و اقتصادي با همکاري سازمان سرمايهگذاري و کمکهاي فني و
اقتصادي ايران بهمنظور جذب سرمايهگذاري خارجي
 .3برقراري ارتباط با انجمنها و تشکلهاي اقتصادي و معرفي اعضا جهت عضويت در نهادهاي مذکور
 .4ارتباط و همکاري با اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ساير کشورها
 .5صدور و تمديد کارت بازرگاني و عضويت
 .6صدور گواهي مبدا
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 .7تاييد اسناد تجاري
 .8صدور معرفينامه به سفارتها جهت انجام امور ويزاي تجاري
 .9برگزاري دورههاي آموزشي در حوزه توانمندسازی منابع انسانی اعضای تشکلهای اقتصادی
 .10ارائه خدمات مشاوره در زمينه سرمايهگذاري خارجي در ايران
 .11ارائه خدمات مشاوره حقوقي
 .12ارائه خدمات مشاوره در زمينه مسائل مرتبط با امور مالياتي
 .13ارائه خدمات مشاوره در زمينه مسائل تامين اجتماعي
 .14ارائه خدمات مشاوره در زمينه مسائل مرتبط با بازرگاني خارجي و قوانين و مقررات جاري کشور
 .15ارائه تسهيالت جهت شرکت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي
 .16اعزام هياتهاي تجاري به خارج از کشور و پذيرش هياتهاي تجاري از خارج از کشور
 .17معرفي اعضا جهت عضويت در اتاقها و شوراهاي مشترک
 .18حلوفصل اختالفات با مراجع دولتي
 .19داوري و حل اختالفات بين تجار
 .20صدور معرفينامه جهت اخذ جوايز صادراتي
 .21برقراري ارتباط با سفرا و رايزنان بازرگاني خارجي در تهران
 .22توانمندسازي زنان عضو اتاق در انجام امور تجارت بينالملل در راستاي توسعه اقتصادي کشور و
پيشبرد اهداف از طريق شوراي بانوان اتاق
 .23ارسال انواع بولتن و نشريات خبري براي اعضاي هيات نمايندگان و اعضاي اتاق از طريق پست و
فضاي مجازي
 .24برگزاري نشستهاي مطبوعاتي
 .25تعامل با سازمانهاي مرتبط با استاندارد کاالها و خدمات
 .26تحقيق و توسعه پيرامون مسائل اقتصادي.
 .27تحقيق و توسعه پيرامون مسائل بازرگاني خارجي و جذب سرمايهگذاري خارجي
 .28گردآوري و تحليل آمارهاي اقتصادي بهمنظور کمک به فعاالن اقتصادي در امر تصميمگيري
 .29کمک به ايجاد فضاي تعامل سازنده بخش خصوصي با ارکان حکومت در مسائل اقتصادي از طريق
شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي
 .30اجرا و حفظ و بهبود مستمر سيستم مديريت کيفيت در راستاي تحقق اهداف کالن همگام کنار
مديريت سطوح باالي سازمان بر اساس استاندارد ISO 9001:2008
 .31مبادله اطالعات تجاري در سطح جهان
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آشناییباکارتبازرگانی
 1-2کارت بازرگانی چیست ؟

کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی اجازه میدهد که به امر
واردات و صادرات کاال بصورت تجاری اقدام کند این مجوز از سوی اتاقهای بازرگانی و تعاون صادر و به تایید
وزارت صنعت ،معدن و تجارت میرسد.

تذکر -1اشخاصی که دارای کارت بازرگانی هستند عضویت اتاق بازرگانی را نیز دارند و میتوانند از مزایای
عضویت در اتاق و خدمات آن استفاده کنند.
تذکر-2کلیـه اشـخاص و شـرکتهایی کـه پروانـه بهرهبـرداری ،کارت شناسـایی کارگاه و یـا گواهـی
فعالیـت صنعتـی معتبـر از یکـی از وزارتخانههای تولیدی داشـته باشـند میتوانند برای صـدور و یا تمدید
کارت بازرگانـی بـا اعتبـار بیش از یکسـال تا پنج سـال درخواسـت بدهند.
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 1-1-2فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی
بمنظورآگاهی از شرایط و ضوابط صدور و تمدید کارت بازرگانی و نیز شروع فرآیند ثبتنام الزم
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است به بخش عضویت و کارت بازرگانی سایت اتاق بازرگانی تهران به آدرس www.tccim.irمراجعه
و نسبت به ثبتنام اقدام کرده و مراحل صدور کارت را تا تایید نهائی پیش ببرید.
سپس کارشناسان اتاق بازرگانی از طریق پیام کوتاه و پست الکترونیکی به شما اطالعرسانی
میکنند.
حق صدور و تمدید کارت بازرگانی برای یکسال به شرح زیر است:
الف) مبلغ  440/000ريال بابت حق صدورو یا تمدید کارت
ب) مبلغ  50/000ريال بابت ابطال تمبر برای تمدید کارت
ج) مبلغ 100/000ريال بابت ابطال تمبر برای صدور کارت
مبلغ حق عضویت اتاق برای یکسال به شرح زیر است:
سرمایه (ريال)

مبلغ به ريال

تا 300/000/000

2/500/000

از  300/000/000تا 2/000/000/000

4/000/000

از  2/000/000/000ريال به باال

5/000/000

برای کارتهای بازرگانی صدوری و کارتهایی که بیش از دو سال از تاریخ انقضای آنها گذشته باشد مبلغ
 2/000/000ريال عالوه بر مبالغ تعیین شده دریافت خواهد شد.

 2-2قوانین مرتبط با کارت بازرگانی
ماده 3قانون مقررات صادرات و واردات:
مبادرت به امر صادرات و واردات کاال به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق
بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی صادر و به تایید وزارت صنعت ،معدن و تجارت میرسد.
ماده  10آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات:
این ماده به جزئیات و شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی و مدارک مورد نیاز میپردازد.
ماده 186قانون مالیاتهای مستقیم:
صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع
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صالحیتدار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی
قطعی شده میباشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئوالن امر نسبت به پرداخت مالیاتهای مزبور با
مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
ماده 37قانون تامین اجتماعی:
ن ك ه انتقال ب ه صورت
ن اع م از اي 
ن قانو 
ل اي 
ي مشمو 
ت و كارگاهها 
ن يا مناف ع موسسا 
ل عي 
ل و انتقا 
هنگا م نق 
ي انجام
ي يا غيررسم 
ل ب ه طور رسم 
ن ك ه انتقا 
ق يا اجاره باشد و اعماز اي 
ي شرطي ،رهني ،صلح ،حقو 
قطع 
ق بيم ه و متفرعات
تح 
ق باب 
ي معو 
ن بده 
ي بر نداشت 
ن را مبن 
ي سازما 
ت گواه 
ف اس 
بگيرد انتقال گيرنده مكل 
ن راج ع ب ه بدهي
ي مكلفند در موق ع تنظي م سند از سازما 
ن از انتقالدهنده مطالب ه نمايد .دفاتر اسناد رسم 
آ
گ استعال م ب ه دفتر سازمان
خ ورود بر 
ف 15روز از تاري 
ن ظر 
ي ك ه سازما 
واگذاركننده استعال م نمايند در صورت 
ت خواهد كرد .در صورتيك ه بنا ب ه اعالم
ب ثب 
ن مفاصاحسا 
ي ب ه دفترخان ه ندهد دفترخان ه معامل ه را بدو 
پاسخ 
ن ك ه پرداخت
ن اي 
ي معامل ه را انجا م دهد بدو 
ت بده 
ي داشت ه باشد ميتواند با پرداخ 
ن واگذاركننده بده 
سازما 
ط كند.
ق بيم ه ساق 
نح 
ي به ميزا 
ن و رسيدگ 
ص سازما 
ض ب ه تشخي 
ت ب ه اعترا 
ي حقواگذاركننده را نسب 
بده 
ت سازمان
ت مطالبا 
ي پرداخ 
ن ارائ ه گواهيمذكور انتقالدهنده و انتقالگيرنده برا 
ت انجا م معامل ه بدو 
در صور 
ن شهرداريها و
ي همچني 
ي دولت 
ت و شركتها 
ي خواهند بود .وزارتخانهها و موسسا 
ت تضامن 
ي مسئولي 
دارا 
ت ديگر
ب يا هر نو ع فعالي 
ي تجديد پروان ه كس 
ط مكلفند در موق ع تقاضا 
ف و ساير مراج ع ذيرب 
ي اصنا 
اتاقها 
ل ب ه ارائه
ب موكو 
ي مطالب ه نمايند .در هر حالتجديد پروان ه كس 
ق بيم ه را از متقاض 
تح 
ب پرداخ 
مفاصاحسا 
ق بيم ه است.
تح 
ب پرداخ 
مفاصاحسا 
ماده 64قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1384
ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف میباشند هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مودیان مالیاتی
که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخشهای دولتی ،تعاونی و خصوصی) میباشند اصل فیش
واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و
به تایید اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و اتاقهای تعاون رسیده است را دریافت نمایند.
ماده( 13چهار در هزار «درآمد مشمول مالیات کسر از مالیات متعلقه»):
به منظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی از بند (د)
ماده ( )91قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی -مصوبه  1388/03/25و ارائه خدمات
بازاریابی ،مشاورهای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی
جمهوری اسالمی ایران مکلفند چهار در هزار سود ساالنه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به
صورت ساالنه حسب مورد به حسابهای اتاقهای مذکور واریز کنند.

 32آموزش عمومی و توجیهی کارت بازرگانی

کمیسیون ماده یک آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان نهاد ریاست جمهوری ،وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،وزارت راه و شهرسازی ،وزارت نفت ،وزارت امور خارجه ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
وزارتخانههای صنعتی و معدنی ،وزارت جهاد کشاورزی ،وزارت امور اقتصادی و دارایی ،سازمان مدیریت و
برنامهریزی ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،گمرک ایران ،اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی
ایران و اتاق تعاون ،تهیه پیشنویس لوایح قانونی ،مصوبات هیات دولت ،شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد
هیات دولت را در موارد زیر به عهده خواهد داشت:
 .1الیحه مقررات صادرات و واردات ،لوایح موردی برای انجام اصالحات و تغییرات الزم در قانون مقررات
صادرات و واردات.
 . 2الیحه برای لغو انحصاراتی که مانع رشد تولید یا تجارت است.
 .3آییننامه اجرایی قانون مقررات صادارت و واردات ،اصالحات و تغییرات موردی روی آییننامه اجرایی
قانون مذکور.
 .4اصالحات و تغییرات مندرجات جدول تعرفه گمرکی ضمیمه مقررات صادرات و واردات.
 .5طرح تصویبنامههای هیات وزیران ،شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصادی هیات وزیران در رابطه با
مقررات صادرات و واردات.
 .6کمیته مذکور همچنین بررسی و اظهار نظر و اقدام روی پیشنهادهای مربوط به مقررات صادرات و واردات
را نیز به عهده خواهد داشت.
تبصره  -1کمیته موضوع این ماده در وزارت صنعت ،معدن و تجارت و به ریاست معاون وزیر صنعت ،معدن
و تجارت تشکیل میگردد .دبیرخانه کمیته مذکور در وزارت صنعت ،معدن و تجارت خواهد بود .نظر کمیته
به مراجع ذیربط منعکس خواهد شد.
تبصره  -2در مواردی که وزارتخانههای دیگری در ارتباط با موضوع باشند نماینده وزارتخانه ذیربط با حق
رای به جلسه دعوت خواهد شد.

 3-2سازمانهای مخاطب:

 .1وزارت صنعت ،معدن و تجارت (ثبت سفارش کاال در سیستم ثبتارش)
 .2گمرک ایران (اظهار کاالی وارداتی و صادراتی)
 .3وزارت امور اقتصادی و دارایی (صدور گواهی موضوع ماده  186ق .م .م)
 .4وزارت جهاد کشاورزی (صدور مجوزهای الزم).
 .5بانک مرکزی (گشایش اعتبار اسنادی)
 .6اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی (ثبت عالمت تجاری)
 .7وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی (صدور مجوزهای الزم)
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 .8سایر وزارتخانهها که متولی صدور مجوزهای واردات و صادرات کاال هستند.
 .9مرکز اصناف و امور بازرگانان وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صدور گواهی فعالیت نمایندگی شرکتهای
خارجی)

 4-2انتخاب رشته فعالیت خاص برای واردات کاال در کارتهای بازرگانی

کلیه متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسرکشور باید برای
واردات کاال از رشته فعالیت خاص در کارت بازرگانی استفاده کنند.
تذکر :صادرات کاال نیاز به انتخاب رشته ندارد.
رشته فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی
رشته فعالیت « مواد اولیه ،ماشینآالت ،اجزاء ،قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز خط تولید » برای
کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری ،کارت شناسایی کارگاه و یا گواهی فعالیت
صنعتی معتبر از یکی از وزارتخانههای تولیدی در نظر گرفته میشود.
تذکر :اشخاص مشمول این ماده عالوه بر رشته فعالیت فوق مجاز به انتخاب حداکثر  2رشته فعالیت
اختصاصی از بین رشتههای تعیین شده نیز هستند.
سایر متقاضیان کارت بازرگانی
ســایر اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ،مجــاز بــه انتخــاب حداکثــر ســه رشــته فعالیــت اختصاصــی از
بیــن رشــتههای تعیینشــده زیــر هســتند.
فهرست رشته فعالیت خاص قابل درج در کارت بازرگانی:
 .1مواد غذایی ،حیوانی ،نباتی ،آشامیدنی ،محصوالت وابسته ،نباتات وحیوانات زنده
(قسمتهای اول ،دوم ،سوم و چهارم کتاب مقررات صادرات و واردات )
 .2مواد معدنی ،سنگ ،گچ ،سیمان ،شیشه و پنبه نسوز ،سنگها و فلزات گرانبها و مصنوعات وابسته
(قسمتهای  13 ،5و  14کتاب مقررات صادرات و واردات)
 .3مواد شیمیایی ،پالستیک ،دارویی و محصوالت وابسته (قسمتهای  6و  7کتاب مقررات صادرات و
واردات)
 .4چوب و کاغذ و مصنوعات وابسته (قسمتهای  9و  10کتاب مقررات صادرات و واردات)
 .5مواد نساجی و مصنوعات وابسته (قسمت  11کتاب مقررات صادرات و واردات)
 .6وسایل نقلیه زمینی ،هوایی ،آبی ،ماشینآالت راهسازی و استخراج معدن و قطعات مربوطه
(قسمت 17و بخشی از فصل 84کتاب مقررات صادرات و واردات )
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 .7برق ،الکترونیک ،مخابرات ،ارتباطات و ماشینآالت ،وسایل و مصنوعات وابسته (قسمت 16کتاب مقررات
صادرات و واردات)
 . 8فلزات معمولی و مصنوعات وابسته (قسمت 15کتاب مقررات صادرات و واردات)
 .9آالت و دستگاههای اپتیک ،عکاسی ،سینماتوگرافی ،دقتسنجی ،ساعتسازی ،موسیقی و قطعات مربوطه
(قسمت 18کتاب مقررات صادرات و واردات)
 .10پوست ،چرم ،پر ،مو و مصنوعات وابسته (قسمتهای  8و 12کتاب مقررات صادرات و واردات)
 .11اسلحه و مهمات ،اجزاء و قطعات مربوطه (قسمت 19کتاب مقررات صادرات و واردات)
 .12اشیاء هنری ،کلکسیون و عتیقه (قسمت  21کتاب مقررات صادرات و واردات)
 .13لوازم ورزشی ،اسباببازی و قطعات مربوطه و مصنوعات (قسمت  20کتاب مقررات صادرات و واردات )
 .14خدمات
تذکر  :کلیه دارندگان کارت بازرگانی ،در زمان اعتبار کارت و یا در زمان تمدید اعتبار آن ،مجاز به تغییر رشته
فعالیت برابر رشتههای تعیین شده هستند.
متقاضیان محترم تمدید کارت بازرگانی برای محاسبه و پرداخت حقوق اتاق به موارد ذیل توجه داشته
باشند.

 5-2مدارک مورد نیاز و نحوه محاسبه سه درهزار سهم اتاق بازرگانی:

بر اساس برگ قطعی و یا تشخیص مالیات عملکرد و یا اعالم نتیجه رسیدگی صادره از سوی حوزههای
مالیاتی برای سالهایی که متقاضی دارای کارت بازرگانی بوده است سه در هزار درآمد مشمول مالیات پس
از کسر معافیتهای مقرر برای سالهای  1387به بعد و قبل از کسر معافیتهای مقرر برای سالهای قبل از
 1387محاسبه و وصول میشود.

 1-5-2موارد معافیت از پرداخت سه درهزار:

الف) در صورتی که در گواهی موضوع ماده  186برای سالهایی از عملکرد متقاضی ،قید عدم فعالیت و یا
عدم مشمولیت آورده شود برای سالهای موردنظر مشمول پرداخت سه در هزار نخواهد بود.
ب) در صورتی که در برگ اعالم نتیجه رسیدگی و یا برگ قطعی و یا تشخیص مالیات عملکرد ،زیان
متقاضی توسط سازمان امور مالیاتی تایید شود مشمول پرداخت سه در هزار سال مربوطه نخواهد بود.

 6-2کارتهای بازرگانی پنج ساله:

کلیه دارندگان کارتهای صادره و تمدیدی  5ساله (واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری ،کارت
شناسایی کارگاه ،گواهی فعالیت صنعتی) که از مدت اعتبار آنان یکسال گذشته باشد ملزم به ایفای تعهدات
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مالی (سه درهزار و یک در هزار) سال مورد نظر خواهند بود.

 7-2کارت عضویت چیست ؟

برای اشخاصی که قصد واردات و یا صادرات کاال ندارند و جهت بهرهمندی از خدمات اتاق بازرگانی ،عضو
اتاق میشوند کارت عضویت صادر میشود.
ان
ﺮ
ﻬ
ﺗ
زى
ر
و
ﺎ
ﮐﺸ
و
دن
ﺎ
ﻌ
ﻣ
،
ﯾﻊ
ﺎ
ﻨ
،ﺻ
ﻧﻰ
ﺎ
ﮔ
ر
ز
ﺎ
ﺑ
ﺎق
ﺗ
ا
ان
ﺮ
ﯾ
ا
زى
ر
و
ﺎ
دنوﮐﺸ
ﺎ
ﻌ
ﻣ
،
ﯾﻊ
ﺎ
ﻨ
،ﺻ
ﻧﻰ
ﺎ
ﮔ
ر
ز
ﺎ
ﺑ
ﺎق
ﺗ
ا

ﺍﻥ
ﺮ
ﻬ
ﺗ
ﺯﻯ
ﺭ
ﻭ
ﺎ
ﻛﺸ
ﺩﻥﻭ
ﺎ
ﻌ
ﻣ
،
ﻳﻊ
ﺎ
ﻨ
،ﺻ
ﻧﻰ
ﺎ
ﮔ
ﺭ
ﺯ
ﺎ
ﺑ
ﺎﻕ
ﺗ
ﺍ
،
ﻳﻊ
ﺎ
ﻨ
،ﺻ
ﻧﻰ
ﺎ
ﮔ
ﺭ
ﺯ
ﺎ
ﺑ
ﺎﻕ
ﺗ
ﺍ

ﺍﻥ
ﺮ
ﻳ
ﺍ
ﺯﻯ
ﺭ
ﻭ
ﺎ
ﺩﻥﻭﻛﺸ
ﺎ
ﻌ
ﻣ

ﯾﺖ
ﻮ
رتﻋﻀ
ﺎ
ﮐ

ﻧﻰ
ﺎ
ﮔ
ﺭ
ﺯ
ﺎ
ﺑ
ﺭﺕ
ﺎ
ﻛ

Member
s
hi
pCar
d

Commer
c
i
al
Car
d

I
r
anChamberofCommer
c
e,
I
ndus
t
r
i
es
,
Mai
nesandAgr
i
c
ul
t
ur
eT
ehr
an

I
r
anChamberofCommer
c
e,
I
ndus
t
r
i
es
,
Mai
nesandAgr
i
c
ul
t
ur
eT
ehr
an

 1-7-2فرآیند صدور و تمدید کارت عضویت

به منظور آگاهی از شرایط و ضوابط صدور و تمدید کارت عضویت و نیز شروع فرآیند ثبتنام الزم است
به بخش عضویت و کارت بازرگانی سایت اتاق بازرگانی تهران به آدرس  www.tccim.irمراجعه و نسبت به
ثبتنام اقدام کرده مراحل صدور کارت را تا تایید نهائی پیش ببرید.
سپس کارشناسان اتاق بازرگانی از طریق پیام کوتاه و پست الکترونیکی به شما اطالعرسانی می کنند.
مبلغ حق عضویت اتاق برای یک سال به شرح زیر است:
سرمایه (ريال)

مبلغ به ريال

تا 300/000/000

2/500/000

از  300/000/000تا 2/000/000/000

4/000/000

از  2/000/000/000ريال به باال

5/000/000

تذکر :برای کارتهای عضویت صدوری و کارتهایی که بیش از دو سال از تاریخ انقضای آنها گذشته باشد
مبلغ  2/000/000ريال عالوه بر مبالغ تعیین شده دریافت خواهد شد.
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 2-7-2قوانین مرتبط با کارت عضویت
 .1قانون اتاقهای بازرگانی:
بند ی ماده  -5کارت عضویت طبق آییننامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی صادر
میگردد.

 .2آییننامه نحوه عضویت در اتاقهای بازرگانی:

این آییننامه به جزئیات و شرایط صدور و تمدید کارت عضویت و مدارک مورد نیاز میپردازد.
توجه :کارتهای بازرگانی و عضویت با چاپ جدید در سیستم حمل و نقل عمومی شهر تهران قابل استفاده
بوده و ضمن داشتن شارژ اولیه ،در کلیه باجههای مربوطه در سیستم حمل و نقل شارژ میشود ضمنا به زودی
به این کارتها قابلیتهای دیگری نیز اضافه خواهد شد.

آیا میدانید  واگذاری کارت بازرگانی به دیگران باعث وارد شدن چه
زیانهایی به شما میشود ؟
 8-2ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻨﻊ واﮔﺬارى ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و ﺗﺒﻌﺎت آن:
الف) تبصره ( )5الحاقی به جزء ( )3-3بند ( )3موضوع بند ( )6تصویب نامه شماره  /49751ت55549
هـ  -مورخ97/4/21
هیئت وزیران مقرر داشته است« :دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده  186قانون مالیاتهای مستقیم
مسئول پرداخت مالیات است و مسئوالن صدور کارت ،تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت
ماده مزبور مسئولیت تضامنی با مودی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری مطابق
ماده  274قانون مالیاتهای مستقیم اقدام خواهد شد در هر حال ماده  182قانون یادشده اعمال خواهد شد
و واردکننده مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است».
ب) تبصره( )4الحاقی به جزء ( )3-3بند ( )3تصویب نامه شماره /49751ت 55549هـ  -مورخ97/04/21
هیئت وزیران مقرر میدارد« :دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غی ر را ندارند در صورت احراز
واگذاری کارت ،اتاقهای بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران و وزارت صنعت ،معدن و
تجارت میتوانند نسبت به تعلیق یا ابطال کارت اقدام کنند».
مجازاتهای درجه شش به موجب ماده  19قانون مجازات اسالمی(مصوب  )1392/02/01عبارتند از:
 .1حبس بیش از شش ماه تا دو سال
 .2جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال
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 .3شالق از  31ضربه تا  74ضربه
 .4محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
 .5انتشار حکم قطعی در رسانهها
 .6ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
 .7ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
 . 8ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
ج)ماده  2قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ،اختالس و کالهبرداری مصوب 67/09/15مجمع تشخیص
مصلحت نظام اسالمی مقرر میدارد« :هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت
داشتن شرایط مخصوص تفویض میشود نظیر جواز صادرات و وارداتو آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته میشود
در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سوءاستفاده کند یا در توزیع کاالهایی که مقرر بوده طبقضوابطی
توزیع کند ،مرتکب تقلب شود یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت
قانونی بوده است ،مجرممحسوب و عالوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی
معادل دو برابر مال به دستآمده محکوم خواهد شد».
بند 6ماده  10آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات:
در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند
شرط از شرایط دریافت کارت میباشد یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است ،وزارت مذکور
میتواند راسا نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطالع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی
یا اتاق تعاون حسب مورد برساند .لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی
یا اتاق تعاون مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید.
بند 7ماده  274اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم:
استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی از موارد جرم مالیاتی محسوب میشود و
مرتکب یا مرتکبان ،حسب مورد به مجازاتهای درجه شش محکوم میگردند.
تبصره  -2اعالم جرایم و اقامه دعوا علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی
مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت میپذیرد .اینها همه و همه زیانهایی است که در اثر واگذاری کارت
بازرگانی به دیگران متوجه دارنده کارت است.
کسانی که از کارت بازرگانی خود به طور صحیح استفاده میکنند ،از اعتبار تجاری در داخل و خارج
بهرهمند میشوند و واگذاری آن به غیر ،این اعتبار را خدشهدار میکند.
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 9-2توافقات به عمل آمده پیرامون اصالح فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی

هیئت وزیران در جلسه  1397/04/13به پیشنهاد شماره  60/92308مورخ  1397/04/10وزارت صنعت،
معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد:
ماده ( )10آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویبنامه شماره /1395ت  16هـ
مورخ  1373/02/06و اصالحات بعدی آن به شرح زیر اصالح میشود:
 1ـ تبصره ( )3بند ( )2به شرح زیر اصالح میشود:
تبصره  -3سقف ارزشی واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافتکننده کارت بازرگانی ،برای سال
اول ،پانصد هزار ( )500/000دالر و برای سال دوم ،دو میلیون ( )2/000/000دالر تعیین میشود .واحدهای
تولیدی دارای مجوز صنعتی (از قبیل پروانه بهرهبرداری ،جواز تأسیس ،گواهی فعالیت صنعتی و کارت
شناسایی) از وزارت صنعت ،معدن و تجارت یا عناوین مشابه آن از سایر وزارتخانهها و سازمانها و همچنین
اتحادیهها و تشکلهای قانونی ،صرفاً برای تامین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی هستند.
دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آنها بدون
رعایت محدودیت سقف ارزش مجاز به واردات هستند.
ً
برای اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر و سایر موارد استثنا رعایت سقف ارزش مذکور صرفا در صورت تأیید
وزیر صنعت ،معدن و تجارت یا به پیشنهاد اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران
و تأیید وزیر صنعت ،معدن و تجارت الزامی نیست.
 ) 2جزء ( )4-1-2بند ( )2به شرح زیر اصالح میشود:
 -4-1-2داشتن محل کسب یا موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسنامه رهگیری به نام
شرکت یا یکی از سهامداران عمده (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی
یا استیجاری دارای شناسه رهگیری (برای اشخاص حقیقی).
 ) 3در تبصره جزء ( )4-1-2بند ( ،)2عبارت «بازدید از محل» و بعد از عبارت «برای احراز این
شرایط» اضافه میشود.
 )1تبصرههای ( )1و ( )2جزء ( )11-1-2بند ( )2به شرح زیر اصالح میشود:
تبصره  -1گذراندن دوره آموزشی تخصصی آشنایی با تجارت فرامرزی در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی ایران و تعاون ایران برای دریافت کارت بازرگانی توسط اشخاص حقوقی و نمایندگان مسئول از
سوی اشخاص حقوقی الزامی است .دوره مذکور حداقل به مدت ( )16ساعت حاوی سرفصلهای مشمول بر
آثار حقوقی و مالی استفاده از کارت بازرگانی ،آشنایی با مقررات صادرات و واردات ،مالیات ،امور گمرکی ،مبارزه
بوکار ،اینکوترمز،
با قاچاق کاال و ارز ،سیاستهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،اخالق کس 
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اعتبارات اسنادی ،قانون تجارت و سازمانها و نهادهای داخلی و بینالمللی مرتبط با تجارت یا برخی عناوین
دیگر به تشخیص وزارت صنعت ،معدن و تجارت است .دوره مذکور با محتوا و مواد آموزشی متناسب با شرایط
تجارت بینالمللی با تأیید وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،قابل تغییر است.
تبصـره  -2دارنـدگان مـدرک دانشـگاهی در رشـتههای تخصصی ذیربط ،از شـمول این حکم مسـتثنا
هسـتند .شـیوهنامه مربوط شـامل تعداد سـاعات دوره و سـرفصل مباحث و رشـتههای ذیربط به پیشـنهاد
مشـترک اتـاق بازرگانـی صنایع ،معادن و کشـاورزی ایـران و اتاق تعـاون ایران و تأییـد وزیر صنعت ،معدن
و تجـارت ابالغ خواهد شـد.
 ) 4تبصره ( )4جزء ( )3-3بند ( )3به شرح زیر اصالح میشود:
تبصره  -4دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غی ر برای واردات را ندارند .در صورت احراز واگذاری
کارت ،اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون و وزارت صنعت ،معدن و تجارت میتوانند
نسبت به تعلیق یا ابطال کارت اقدام کنند.
 ) 5متن زیر به عنوان تبصره ( )5به جزء ( )3-3بند ( )3اضافه میشود:
تبصره -5دارنده کارت بازرگانی و استفادهکننده از آن متضامناً مسئول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات
مقرر هستند.
 ) 6متن زیر به عنوان تبصره به بند ( )6اضافه میشود:
تبصره -چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی ،گزارشی مبنی بر رفتار سوءتجاری دارنده کارت
بازرگانی دریافت شود ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت در صورت احراز توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،گمرک جمهوری اسالمی ایران و اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
و اتاق تعاون ایران (حسب مورد) ،میتواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذیربط ،نسبت به تعلیق یا
ابطال کارت بازرگانی اقدام کند.
 10-2شاخصهای احراز صالحیت و اهلیت حرفهای متقاضیان صدور کارت بازرگانی
بر اساس بخشنامه  60/90/783مورخه  94/04/16وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت
 .1برای اشخاص حقوقی در حساب جاری حداقل  200/000/000ريال و برای اشخاص حقیقی
 300/000/000ريال به عنوان شرط الزم.
 .2اسناد معتبر (روزنامه رسمی یا حکم کارگزینی یا لیست تامین اجتماعی) مبنی بر فعالیت در بنگاههای
صادراتی ،وارداتی و تولیدی به عنوان عضو هیئت مدیره ،مدیرعامل ،مدیر بازرگانی (داخلی -خارجی) ،مدیر
فروش ،کارشناس امور بازرگانی ،مدیر امور حقوقی در شرکتهای دارای عضویت معتبر در یکی از اتاقهای
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بازرگانی ،به عنوان یکی از شرایط کافی.
 .3ارائه پروانه بهرهبرداری ،کارت شناسایی کارگاه ،پروانه فعالیت صنعتی ،کشاورزی ،معدنی ،خدمات فنی
مهندسی ،خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات از مراجع ذیربط.
 .4برخورداری از حساب بانکی جاری با گردش مالی حداقل  2میلیارد ريال به مدت یکسال متعلق به یکی
از اعضای هیئت مدیره ،مدیرعامل به عنوان یکی از شرایط کافی.
 .5دارا بودن سند مالکیت محل قانونی به نام متقاضی یا اعضای هیئت مدیره شخص حقوقی و نیز شخص
حقیقی داوطلب دریافت کارت بازرگانی.
 .6حداقل  6ماه سابقه عضویت در اتاق تهران و نیز شرکت در دورههای آموزشی اتاق تهران به عنوان یکی
از شرایط کافی.
 .7اثبات عملکرد اقتصادی با ارائه مدارکی نظیر ،گزارش فصلی فروش یا اوراق تشخیص مالیاتی یا آراء
هیاتهای حل اختالف مالیاتی یا تامین اجتماعی از سوی اعضای هیئت مدیره ،مدیرعامل شرکت یا شخص
حقیقی داوطلب دریافت کارت بازرگانی پس از تائید مدیریت امور مالی اتاق تهران به عنوان یکی از شرایط
کافی.
 .8دارا بودن سابقه خدمت برای اشخاص حقیقی یا مدیران عامل اشخاص حقوقی دریافت کارت بازرگانی
که دارای حداقل سه سال سابقه کار در ادارات تابعه سازمان امور مالیاتی و گمرک ایران تحت عنوان کارشناس
با تأیید مدیریت عضویت اتاق تهران و نماینده سازمان صنعت ،معدن و تجارت به عنوان یکی از شرایط کافی.

فصلسوم

قوانینمالیاتی
وبیمهتامیناجتماعی

فصل سوم :قوانین مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی 43

قوانینمالیاتیبرایمتقاضیانکارتبازرگانی
موادی از قانون مالیاتهای مستقیم
 .1دریافت دفاتر قانونی و ثبت فعالیتهای تجاری در دفاتر قانونی
 .2کسر مالیات حقوق کارکنان و تسلیم لیست حقوق
 .3کسر مالیات بر اجاره پرداختی
1
 .4تکلیف مؤدیان به تسلیم معامالت فصلی خدمات و کاال (ماده  169ق م م)
 .5تکلیف مؤدیان به تسلیم قراردادها (ماده  169مکرر ق م م)
 . 6چند نکته مهم مالیاتی
 .7نرخ مالیات بر درآمد (اشخاص حقیقی و حقوقی)
 . 8تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر
قانون مالیات بر ارزش افزوده
 .1قانون مالیات بر ارزش افزوده
 .2مراحل اعتراض مؤدیان و هیاتهای حل اختالف مالیاتی
 .3اهم خدمات مالیاتی اتاق تهران به اعضا و دارندگان کارت بازرگانی

 1-3موادی از قانون مالیاتهای مستقیم
 1-1-3دریافت دفاتر قانونی و ثبت فعالیتهای تجاری در دفاتر قانونی
کلیه تجار (شامل دارندگان کارت بازرگانی اعم از حقیقی و حقوقی) به دریافت دفتر روزنامه و دفتر کل که
بوسیله اداره ثبت شرکتها پلمب شده باشد مکلفاند (ماده  6قانون تجارت)
تاجر (شامل دارندگان کارت بازرگانی اعم از حقیقی و حقوقی) مکلف است عملیات تجاری خود را به
صورت روزانه در دفاتر روزنامه و حداقل یکبار در هفته ،کلیه معامالت خود را از دفتر روزنامه استخراج و انواع
مختلف آن را تشخیص و در صفحه مخصوصی به طور خالصه در دفترکل ثبت کند( .ماده  7و ماده 8
قانون تجارت و آییننامه ماده  95ق م م )

(1ق م م ) قانون مالیات های مستقیم
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دارنده کارت بازرگانی حقیقی موظف به نگهداری دفاتر تجاری مذکور در قانون تجارت ،اسناد و مدارک
حسابداری مربوطه به منظور تشخیص درآمد مشمول مالیات و تنظیم اظهارنامه مالیاتی بر اساس دفاتر و
اسناد مذکور میباشد( .ماده  95ق م م )
دارنده کارت بازرگانی حقوقی موظف است اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان را با اتکا به دفاتر و
اسناد و مدارک خود ،در مهلت مقرر در قانون همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان
سهمالشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل اصلی فعالیت اصلی شخص
حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند( .ماده 110ق م م )
جرائم متعلقه :مؤدیانی که بموجب این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم
ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر ،مشمول جریمهای معادل  20درصد مالیات برای هر یک از
موارد مذکور خواهند بود( .ماده  193ق م م )
 2-1-3کسر مالیات حقوق کارکنان و تسلیم لیست حقوق
پرداختکنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفاند مالیات متعلق را محاسبه و کسر و
تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافتکنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور
مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند( .ماده  86ق م م )
میزان معافیت مالیات بر درآمد ساالنه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع هر ساله در قانون بودجه
سنواتی مشخص میشود( .ماده  84ق م م )
میزان معافیت مالیات بر درآمد ساالنه مشمول مالیات حقوق برای سال  1395مبلغ  156/000/000ريال
پیشبینی شده است.
نرخ مالیات بر درآمد حقوق بگیران ،مازاد بر مبلغ مذکور در ماده  84تا  7برابر آن مشمول مالیات ساالنه ده
درصد ( 10درصد) و نسبت به مازاد آن بیست درصد ( 20درصد) است( .ماده 85قانون مالتهای مستقیم)
استثناء :پرداختهایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات
بازنشستگی یا بیمه نمیباشند با عنوان حقالمشاوره ،حق حضور در جلسات ،حقالتدریس ،حقالتحقیق و
حق پژوهش انجام میدهند ،بدون رعایت معافیت موضوع ماده  84این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ
ده ( 10درصد) میباشد( .تبصره ماده  86ق م م )
*لطفا توجه فرمایید :دارندگان کارت بازرگانی اعم از حقیقی و حقوقی در صورت خودداری از
تکالیف مربوط به کسر و پرداخت مالیات حقوق و ارسال به موقع فهرست مالیات حقوق کارکنان ،عالوه
بر پرداخت مالیات مزبور مشمول جرائم مقرردر قانون ،معادل  2درصد حقوق پرداختی 10،درصد مالیات
پرداخت نشده ،و  2/5درصد مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از تاریخ سررسید پرداخت
خواهند بود( .مواد 197 ،90 ،86و  199ق م م )
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 3-1-3کسر مالیات بر اجاره پرداختی
به موجب تبصره  9ماده 53اشخاص حقوقی مکلفاند مالیات اجاره را از مالاالجارههایی که پرداخت
میکنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به مؤجر تسلیم
نمایند( .تبصره  9ماده  53قانون مالیاتهای مستقیم)
در آمد مشمول مالیات امالکی که به اجاره واگذار میگردد عبارت است از کل مالاالجاره ،اعم از نقدی و
غیرنقدی ،پس از کسر  25درصد بابت هزینهها و استهالکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره (ماده 53
قمم)

تکالیف مؤدیان در خصوص قانون مالیاتهای مستقیم
 4-1-3تکلیف مودیان به تسلیم معامالت فصلی خدمات و کاال (ماده  169ق م م)
اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل این قانون که حسب اعالم سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبتنام
در نظام مالیاتی میشوند مکلف هستند برای انجام معامالت خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود
و طرف معامله را در صورتحسابها ،قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معامالت خود را هر سه ماه
یکبار به سازمان مذکور ارائه کنند.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود
برای دیگران و یا استفاده شماره اقتصادی دیگران برای معامالت خود حسب مورد مشمول جریمهای معادل
دو درصد ( 2درصد) مبلغ مورد معامله میشود .همچنین عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان
امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین میشود مشمول یک درصد ( 1درصد) معامالتی میشود
که فهرست آنها ارائه نشده است.
 5-1-3تکلیف مودیان به تسلیم قراردادها (ماده  169مکرر ق م م)
به موجب ماده مذکور سازمان امور مالیاتی مکلف است به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار
نظام یکپارچه اطالعات مالیاتی ،پایگاه اطالعات هویتی ،عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی را ایجاد کند.
وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی ،شهرداریها ،نهادهای عمومی غیردولتی ،بانکها و مؤسسات اعتباری و سایر
اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که اطالعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند موظف هستند
اطالعات به شرح بستههای ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
الف) اطالعات هویتی
 .1اطالعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
 .2مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معامالت تجاری و عقد قراردادها
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ب) اطالعات معامالتی اشخاص
 .1معامالت (خرید و فروش داراییها ،کاالها و خدمات)
 .2تجارت خارجی (واردات و صادرات کاالها و خدمات)
 .3قراردادهای مربوط به انجام معامالت و فعالیتهای تجاری
 .4قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات
 .5اطالعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طال
 .6اطالعات انواع بیمهنامههای صادره و خسارتهای پرداختی
 .7بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر
به موجب تبصره  ،3اشخاص متخلف از حکم این ماده عالوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این
قانون مسئول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.
 6-1-3چند نکته مهم مالیاتی:
 1-6-1-3هزینه های قابل کسر از درآمد مالیاتی
ماده  -137هزینههای درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اوالد و پدر و مادر
و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافتکننده مؤسسه درمانی
یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات الزم معالجه در خارج از کشور صورت گرفته است پرداخت
هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسالمی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد ،همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به
مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات
مؤدی کسر میشود .در مورد معلوالن و بیماران خاص و صعبالعالج عالوه بر هزینههای مذکور هزینه
مراقبت و توانبخشی آنها نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل
او را عهدهدار است میباشد.
**هزینههای قابل قبول به موجب ماده  148قانون احصاء شده است.
( 2-6-1-3یکی از مهم ترین نکات مالیاتی)
ماده  -141صد درصد از درآمد حاصل از صادرات کاالی غیرنفتی و خدمات و محصوالت کشاورزی
و  20درصد از صادرات مواد خام مشمول مالیات به نرخ صفر میگردد .فهرست مواد خام و کاالی
نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی ،صنعت ،معدن و تجارت ،نفت و اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
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 3-6-1-3وظیفه اشخاص ثالث
ماده  -182کسانی که طبق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران میباشند همچنین
هرکس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف
مقرر در این قانون مشمول جریمهای شناخته شده اند در حکم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق
مقررات قانون اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.
 4-6-1-3ممنوعیت خروج
ماده  -202وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتوانند از خروج بدهکاران مالیاتی
که میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط
از بیست درصد ( 20درصد) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ  5/000/000/000ريال ،سایر اشخاص حقوقی و
حقیقی از ده درصد ( 10درصد) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد ( 2/000/000/000ريال) و سایر اشخاص
حقیقی تولیدی از یکصد میلیون ( 100/000/000ريال) بیشتر باشد از کشور جلوگیری نماید .حکم این ماده
در مورد مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی شده که مربوط به دوران تصدی مدیریت
آنان بوده است جاری میباشد
 7-1-3نرخ مالیات بر درآمد
 1-7-1-3نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (ماده  131ق م م )
نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثناء مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای
است به شرح زیر است:
 .1تا میزان پانصد میلیون ريال ( 500/000/000ريال) درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ  15درصد
 .2نسبت به مازاد پانصد میلیون ريال تا میزان یک میلیارد ريال ( 1/000/000/000ريال) ،درآمد مشمول
مالیات ساالنه به نرخ  20درصد
 .3نسبت به مازاد یک میلیارد درآمد مشمول مالیات ساالنه به نرخ  25درصد
 2-7-1-3نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (ماده  105ق م م )
جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در
ایران یا خارج تحصیل میشود پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیتهای مقرر به
استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای است ،مشمول مالیات به نرخ  25درصد
خواهد بود.
 8-1-3تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر
موعــد تســلیم اظهارنامــه مالیاتــی و پرداخــت مالیــات عملکــرد هــر ســال بــرای
دارنــدگان کارت بازرگانــی:
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اشخاص حقیقی :حداکثر تا پایان خرداد سال بعد مکلف هستند اظهارنامه مالیاتی متکی به اسناد
و مدارک خود را همراه با مالیات بر درآمد به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم و مالیات متعلقه را
پرداخت کنند( .ماده  100ق م م )
اشخاص حقوقی :حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی یا همان پایان تیر ماه سال بعد مکلفاند
اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به اسناد ،مدارک و دفاتر خود را همراه با مالیات بر
درآمد به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت کنند( .ماده  110ق م م )
تذکر :1شرط الزم جهت برخورداری از انواع معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون تسلیم به موقع
اظهارنامه مالیاتی است.
تذکر  :2جریمه عدم تسلیم اظهارنامه برای دارندگان کارت بازرگانی اعم از حقیقی و حقوقی معادل
 30درصد مالیات متعلق خواهد بود( .ماده  192ق م م )

 2-3قانون مالیات بر ارزش افزوده
تعریف ارزش افزوده
ارزش افزوده در این قانون تفاوت بین ارزش کاال و خدمات عرضه شده با ارزش کاالها و خدمات
خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین است( .ماده  3قانون مالیات بر ارزش افزوده)
دامنه شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده
«عرضه کاال» و« ارائه خدمات» در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این
قانون است و اشخاصی که به عرضه کاال و ارائه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت میکنند به
عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود( .مواد  1و  8قانون مالیات بر
ارزش افزوده)
تعریف قانون مالیات بر ارزش افزوده از « عرضه کاال »  « ،ارائه خدمات »  « ،واردات » و
« صادرات »
منظور از «عرضه کاال» در این قانون انتقال کاال از طریق هر نوع معامله و منظور از «ارائه خدمات» در این
قانون انجام خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء است« .واردات» در این قانون ورود کاال یا خدمات از خارج
از کشور یا مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور و «صادرات» در این
قانون صدور کاال یا خدمات به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری ،صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی است.
ضمنا «معاوضه کاال و خدمات» در این قانون ،عرضه کاال یا خدمات از طرف هر یک از متعاملین تلقی و بطور
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جداگانه مشمول مالیات است( .مواد 4،5،6،7و  9قانون مالیات بر ارزش افزوده)
عرضه کاال به خود
کاالهای موضوع این قانون که توسط مودی خریداری ،تحصیل یا تولید میشود در صورتی که برای استفاده
شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت شود یا برای مصارف شخصی برداشته شود« ،عرضه کاال به خود» محسوب
و مشمول مالیات خواهد شد( .تبصره ماده  4قانون مالیات بر ارزش افزوده)
 1-2-3دوره مالیاتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده
هر سال مالیاتی به 4دوره مالیاتی سه ماهه تقسیم میشود ،در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در
خالل یک دوره مالیاتی باشد زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی میشود( .ماده 10
قانون مالیات بر ارزش افزوده)
 2-2-3تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده
تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده در مورد «عرضه کاال» ،تاریخ صورتحساب ،تاریخ تحویل کاال یا تاریخ
تحقق معامله کاال ،هر کدام که مقدم باشد ،در مورد «عرضه کاال به خود» تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ
شروع استفاده یا تاریخ برداشت هر کدام مقدم باشد ،در مورد «ارائه خدمات» تاریخ صورتحساب یا ارائه خدمت
هر کدام که مقدم باشد ،و در»مورد معاوضه کاال و خدمات» همان تاریخ معاوضه خواهد بود( .ماده  11قانون
مالیات بر ارزش افزوده)
تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده در مورد «صادرات» از حیث استرداد هنگام صدور و در مورد «واردات»
به ترتیب هنگام صدور و تاریخ ترخیص کاال از گمرک و در خصوص «صادرات و خدمات» تاریخ پرداخت مابه
ازاء است( .ماده  11قانون مالیات بر ارزش افزوده)
در صورت استفاده از ماشینهای صندوق  ،تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده  ،تاریخ ثبت معامله در
ماشین است( .تبصره ماده 11قانون مالیات بر ارزش افزوده)
 3-2-3معافیتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده  -12عرضه کاالها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف
میباشد:
 .1محصوالت کشاورزی فرآوری نشده
 .2دام و طیور زنده ،آبزیان ،زنبور عسل و نوغان
 .3انواع کود ،سم ،بذر و نهال
 .4آرد خبازی ،نان ،گوشت ،قند ،شکر ،برنج ،حبوبات و سویا ،شیر ،پنیر ،روغن نباتی و شیرخشک مخصوص
تغذیه کودکان
.5کتاب ،مطبوعات ،دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ ،تحریر و مطبوعات
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 .6کاالهای اهدایی به صورت بالعوض به وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با تأیید
هیأت وزیران و حوزههای علمیه یا تأیید حوزه گیرنده هدایا
 .7کاالهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات
وارد کشور میشود .مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود.
 . 8اموال غیرمنقول
 .9انواع دارو ،لوازم مصرفی درمانی ،خدمات درمانی (انسانی ،حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و
حمایتی
 .10خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
 .11خدمات بانکی و اعتباری بانکها ،مؤسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه مجاز و
خدمات معامالت و تسویه اوراق بهادار و کاال در بورسها و بازارهای خارج از بورس
 .12خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری ،جادهای ،ریلی ،هوایی و دریایی
 .13فرش دستباف
 .14انواع خدمات پژوهشی و آموزشی طبق آییننامهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد
 .15خوراک دام و طیور
 .16رادار و تجهیزات کمک ناوبری و هوانوردی ویژه فرودگاهها براساس فهرستی که به تصویب هیأت وزیران
میرسد
 .17اقالم با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی و امنیتی براساس فهرستی که به تصویب هیأت وزیران
میرسد)
 4-2-3استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات
صادرات کاال و خدمات به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی ،مشمول مالیات موضوع این
قانون نیست و مالیات پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کاال) و اسناد
و مدارک مثبته مسترد میگردد( .ماده  13قانون مالیات بر ارزش افزوده)
 5-2-3ماخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
مأخذ محاسبه مالیات بهای کاال و خدمات مندرج در صورتحساب خواهد بود .موارد زیر جزء مأخذ محاسبه
مالیاتنمیباشد:
الف) تخفیفات اعطائی
ب) مالیات موضوع این قانون که قب ً
ال توسط عرضهکننده کاال یا خدمات پرداخت شده است
ج) سایر مالیاتهای غیرمستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کاال یا خدمات به آن تعلق گرفته است( .ماده
 14قانون مالیات بر ارزش افزوده)
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 6-2-3نرخ مالیات بر ارزش افزوده
نرخ مصوب مالیات و عوارض ارزش افزوده در سال  1395معادل  9درصد است.
نکات مهم در تعلق و استرداد مالیات بر ارزش افزوده (موضوع ماده  17قانون مالیات بر ارزش
افزوده و تبصرههای آن)
مالياتهايي که مؤديان در موقع خريد کاال يا خدمات براي فعاليتهاي اقتصادي خود به استناد
صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت کردهاند ،حسب مورد از مالياتهاي وصول شده توسط آنها
کسر ويا به آنها مسترد ميشود.
ماشينآالت و تجهيزات خطوط توليد نيز از جمله کاالهاي مورد استفاده براي فعاليتهاي اقتصادي مؤدي
محسوب مي شوند.
در صورتي که مؤديان مشمول حکم اين ماده در هر دوره مالياتي اضافه پرداختي داشته باشند ،ماليات
اضافه پرداخت شده به حساب ماليات دورههاي بعد مؤديان منظور خواهد شد و در صورت تقاضاي مؤديان،
اضافه ماليات پرداخت شده از محل وصوليهاي جاري درآمد مربوط ،مسترد خواهد شد.
در صورتي که مؤديان به عرضه کاال يا خدمات معاف از ماليات موضوع اين قانون اشتغال داشته باشند و
يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند،مالياتهاي پرداخت شده بابت خريد کاال يا خدمات تا اين
مرحله قابل استرداد نیست.
در صورتي که مؤديان به عرضه توأم کاالها يا خدمات مشمول ماليات و معاف از ماليات اشتغال داشته
باشند ،صرفاً مالياتهاي پرداخت شده مربوط به کاالها يا خدمات مشمول ماليات در حساب مالياتي مؤدي
منظور خواهد شد.
آن قسمت از مالياتهاي ارزش افزوده پرداختي مؤديان که طبق مقررات اين قانون قابل کسر از مالياتهاي
وصول شده يا قابل استرداد نيست ،جزو هزينههاي قابل قبول موضوع قانون مالياتهاي مستقيم محسوب
ميشود.
مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون ،در صورتي که ظرف سه ماه از تاريخ
درخواست مؤدي مسترد نشود ،مشمول خسارتي به ميزان دو درصد ( 2درصد) در ماه نسبت به مبلغ مورد
استرداد و مدت تأخير خواهد بود.
* در مورد اعتبار مالیاتی ارزش افزوده واردات ذکر این نکته ضروری است که مالیات بر ارزش
افزوده واردات کاال براساس قیمت کاال  +حقوق ورودی محاسبه و از مؤدیان دریافت خواهد شد.
آن قسمت از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی که مربوط به کاالهای مصرفی است چنانچه مربوط به کاالی
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غیرمعاف باشد به عنوان اعتبار مالیاتی مؤدی محسوب و قابل تهاتر از مالیاتهای دریافتی است و یا قابل
استرداد خواهد بود .لیکن چنانچه موارد مزبور توسط تولیدکننده وارد شود و در تولید کاالی معاف از مالیات
بکار رود قابل احتساب به حساب هزینه تولید است و به اعتبار مالیاتی منظور نخواهد شد.
در مورد واردات ماشینآالت خطوط تولید که توسط تولیدکننده وارد میشود چنانچه مالیات پرداخت
شده مربوط به ماشینآالت و تجهیزات خطوط تولید کاالی معاف از مالیات باشد قابل استرداد نبوده و بعنوان
اعتبار مالیاتی نیز منظور نمیشود .لیکن مالیات پرداختی بابت ورود ماشینآالت و تجهیزات خطوط تولید که
برای تولید کاالی غیرمعاف مورد استفاده قرار میگیرد اعم از اینکه واردات توسط تولیدکننده صورت گرفته
و یا توسط فروشنده ماشینآالت وارداتی پرداخت شده باشد جزو اعتبار مالیاتی واردکننده محسوب و قابل
استرداد یا تهاتر از مالیاتهای دریافتی است.
 7-2-3وظایف و تکالیف مودیان
مــاده  -19مؤدیــان مکلفنــد در قبــال عرضــه کاال یــا خدمــات موضــوع ایــن قانــون صورتحســابی
بــا رعایــت قانــون نظــام صنفــی و حــاوی مشــخصات متعاملیــن مــورد معاملــه بــه ترتیبــی کــه توســط
ســازمان امــور مالیاتــی کشــور تعییــن و اعــام میشــود صــادر و مالیــات متعلقــه را در ســتون مخصــوص
درج و وصــول نماینــد.
در مواردی که از ماشینهای فروش اضافه میشود نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد بود.
کاالی مشمول که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد عالوه بر جرائم متعلق کاالی
قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط میشود.
مؤدیان مکلفند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول
نمایند.
مؤدیان مالیاتی مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور
مالیاتی کشور تعیین و اعالم میشود حداکثر ظرف پانزده ( )15روز از تاریخ انقضاء هر دوره به ترتیب مقرر
تسلیم و مالیات متعلق به هر دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کردهاند و
قابل کسر میباشد در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل
کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعالم میگردد واریز نمایند.
در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از یک شغل یا فعالیت دارند ،تسلیم اظهارنامه و پرداخت
مالیات برای هر محل شغل یا فعالیت بطور جداگانه الزامیاست.
در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی،خدماتی و بازرگانی که دارای شعبه ،فروشگاه و دفتر در یک یا چند
محل میباشند تسلیم اظهارنامه واحد و مطابق دستورالعمل است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعالم
میگردد.
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 8-2-3جرائم قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده (22عدم انجام تکالیف ) -مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا
در صورت تخلف از مقررات این قانون ،عالوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر مشمول جریمه ای به
شرح زیر خواهند بود:
 .1عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد ( 75درصد) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت
نامه یا شناسایی حسب مورد
 .2عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق
 .3عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق
 .4عدم درج و تکمیل اطالعات صورتحساب طبق نمونه اعالم شده معادل  25درصد مالیات متعلق
 .5عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد معادل  50درصد متعلق
 .6عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل  25درصد مالیات متعلق
ماده (23تاخیر درپرداخت ) -تأخیر در پرداخت مالیاتهای این قانون در مواعد مقرر موجب تعلق
جریمهای به میزان  2درصد در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد بود.
ماده ( 29مهلت اعتراض ) -مهلت اعتراض به اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه
پرداختی و یا توافق با اداره امور مالیاتی  20روز است ،عدم اعتراض به موقع موجب قطعیت مالیات خواهد شد.
ماده ( 34نگهداری اسناد و دفاتر) -مؤدیان مشمول موضوع این قانون مکلفند بمدت  10سال
اسناد و مدارک دفاتر صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشها
نگهداری حساب که توسط سازمان تعیین میکنند نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان
ارائه شود.
 9-2-3مراحل اعتراض مودیان به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات و ترتیب رسیدگی در
هیاتهای حل اختالف مالیاتی
 1-9-2-3مرحله اول :اطالع از مبانی مطالبه مالیات و ماخذ برگ تشخیص
توجه :به موجب ماده  237قانون مالیاتهای مستقیم ،امضاکنندگان برگ تشخیص مکلفند جزئیات
گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدي اعالم کنند و هرگونه توضیحی را که
در این خصوص بخواهد به او بدهند .عالوه براین ،وفق ماده  35آییننامه اجرایی ماده  219ماموران مالیاتی
موظفند در صورت استعالم مؤدي از نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات ،تصویر گزارش نهایی که مبنای صدور
برگ تشخیص قرار گرفته است را به مؤدي تسلیم کنند .مضاف بر این ،بند  25دستورالعمل دادرسی مالیاتی
نیز نه تنها ادارات امور مالیاتی بلکه هیاتهای حل اختالف مالیاتی را به اجابت این درخواست از سوی مؤدي
ملزم کرده است.
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 2-9-2-3مرحله دوم :تسلیم اعتراض به اداره امور مالیاتی
مادة  -238در مواردي که برگ تشخيص ماليات صادر و بهمؤدي ابالغ ميشود ،چنانچه مؤدي نسبت به
آن معترض باشد ميتواند ظرف سي روز از تاريخ ابالغ شخصاً يا به وسيلة وکيلتاماالختيار خود به ادارة امور
مالياتي مراجعه و با ارائة داليل و اسناد و مدارک کتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد .مسئول مربوط موظف
ف مهلتي که بيش از سي روز از تاريخ مراجعه نباشد به
است پس از ثبت درخواست مؤدي در دفتر مربوط و ظر 
موضوعرسيدگي و در صورتي که داليل و اسناد و مدارک ابراز شده را برايرد مندرجات برگ تشخيص کافي
دانست ،آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخيص درج و امضا نمايد و در صورتي که داليل و اسناد و مدارک
ابرازي را موثر در تعديل درآمد تشخيص دهد و نظر او مورد قبول مؤدي قرار گيرد ،مراتب ظهر برگ تشخيص
منعکس و بهامضاي مسئول مربوط و مؤدي خواهد رسيد و هرگاه داليل و اسناد و مدارک ابرازي مؤدي را براي
رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد مؤثر تشخيص ندهد بايد مراتب را مستدالً در ظهر برگ تشخيص منعکس
و پروندة امر را براي رسيدگي به هيأت حل اختالف ارجاع نمايد.
توجه  :1مهلت تسلیم اعتراض به برگ تشخیص مالیات عملکرد و حقوق  30روز از تاریخ ابالغ به مؤدي
است.
توجه  :2مهلت تسلیم اعتراض به برگ تشخیص مالیات بر ارزش افزوده  20روز از تاریخ ابالغ به مؤدي است.
 10-2-3هیاتهای حل اختالف مالیاتی
به موجب (ماده  244ق م م )
مادة  - 244مرجع رسيدگي به کلية اختالفهاي مالياتي جز درمواردي که ضمن مقررات اين قانون مرجع
ديگري پيشبيني شده ،هيأت حل اختالفات مالياتي است .هر هيأت حل اختالف مالياتياز سه نفر به شرح
زير تشکيل خواهد شد:
 . 1يک نفر نمايندة سازمان امور مالياتي کشور.
 . 2يک نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته .در صورتي ک ه قاضي بازنشسته واجد شرايطي در شهرستانها
يا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالياتي کشور ،رئيس قوه قضائيه يک نفر
ت معرفي خواهد نمود.
قاضي شاغل را براي عضويت هيأ 
 . 3يک نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزی يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي
يا مجامع حرفهاي يا تشکلهايصنفي يا شوراي اسالمي شهر به انتخاب مؤدي در صورتي که برگتشخيص
ماليات ابالغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليماعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مؤدي انتخاب
خود را اعالم ننمايد ،سازمان امور مالياتي با توجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي از بين
نمايندگان مزبور يک نفر را انتخاب خواهد کرد.
تبصرة  -1جلسات هيأتهاي حل اختالف مالياتي با حضور سه نفر رسمي است و رأي هيأتهاي مزبور با
اکثريت آرا قطعي والزماالجراست ،ولي نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.
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تبصرة  -2ادارة امور هيأتهاي حل اختالف مالياتي و مسئوليت تشکيل جلسات هيأتها به عهدة سازمان
امور مالياتي کشور ميباشد و حقالزحمة اعضا هيأتهاي حل اختالف براساس آييننامهاي که بنا به پيشنهاد
سازمان امور مالياتي کشور بهتصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد از محل اعتباريکه به همين
ل پرداخت خواهد بود.
منظور در بودجة سازمان مذکور پيشبيني ميشود قاب 
همچنین به موجب (ماده  247ق م م )
ماده  -247آراء هيأتهاي حل اختالف مالياتي بدوي قطعي و الزماالجراست .مگر اينکه ظرف مدت بيست
روز از تاريخ ابالغ رأي بر اساس ماده( )203اين قانون و تبصرههاي آن به مؤدي،از طرف مأموران مالياتي مربوط
يا مؤديان مورد اعتراض کتبي قرار گيرد که در اين صورت پرونده جهت رسيدگي به هيأت حل اختالف مالياتي
تجديد نظر احاله خواهد شد .رأي هيأت حل اختالف مالياتي تجديد نظر قطعي و الزم االجراء ميباشد.
توجه :مهلت تسلیم اعتراض به رای هیات حل اختالف بدوی جهت طرح در هیات حل اختالف تجدید نظر
 20روز از تاریخ ابالغ رای هیات بدوی به مؤدي تعیین شده است.
رسیدگی به شکایت ناشی از عملیات اجرایی موضوع (ماده  216ق م م )
مادة  -216مرجع رسيدگي به شکايات ناشي از اقداماتاجرايي راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از
حقيقي يا حقوقيکه طبق مقررات اجرايي مالياتها قابل مطالبه و وصول ميباشد هيأت حل اختالف مالياتي
خواهد بود .به شکايات مزبور ب ه فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي صادر خواهد شد .رأيصادره قطعي
و الزماالجراست.
تبصرة  - 1در مورد مالياتهاي مستقيم در صورتي که شکايتحاکي از اين باشد که وصول ماليات قبل از
قطعيت ،به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هيأت حل اختالف مالياتي شکايت را وارد دانست ضمن صدور
رأي به بطالن اجرائيه حسب مورد قرار رسيدگي و اقدام الزم صادر يا نسبت به درآمد مشمول ماليات مؤدي
رسيدگي و رأيصادر خواهد کرد .رأيصادرهاز هيأت حل اختالفقطعي است.
ت اجرايي از اين جهت باشد که مطالبة ماليات
تبصرة  - 2در مورد مالياتهاي غيرمستقيم هرگاه شکاي 
قانوني نيست مرج ع رسيدگي به اين شکايت نيز هيأت حل اختالف مالياتي خواهد بود و رأي هيأت مزبور در
اين باره قطعي و الزماالجراست.
انتخاب نماینده ( بند  3ماده  244ق م م )
مؤدي میتواند «نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسالمی ایران» و یا هر یک از
تشکلهای دیگر مذکور در بند  3ماده  244را به عنوان نماینده بند مذکور انتخاب نماید ،مشروط براینکه در
متن و همزمان با اعتراض این انتخاب را به صراحت اعالم نماید ،در غیر این صورت و یا چنانچه برگ تشخیص
ابالغ قانونی شده باشد سازمان امور مالیاتی در انتخاب نماینده از میان تشکلهای مذکور در بند  3ماده 244
با توجه به نوع فعالیت مؤدي مخیر خواهد بود.
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در نتیجه در صورتی که مودیان انتخاب خود را همزمان و به صراحت در متن اعتراض خود قید نکنند،
نمیتوانند انتظار داشته باشند که نماینده تشکل مطلوب آنها قطعا در جلسه هیات حاضر شود.
نقش نمایندگان اتاق تهران در هیاتهای حل اختالف مالیاتی
وظيفه نمایندگان اتاق تهران در هيئتهاي حل اختالف مالياتي ،صيانت از حقوق قانوني متقابل موديان و
سازمان امور مالياتي است .نمايندگان مزبور ،براي اين در هيئتها حضور دارند که نگاه هيئت حل اختالف
به «قانون» يکسويه و با تفسير به راي به نفع سازمان امور مالياتي صورت نگيرد .لذا تلقی نقشی از جنس
«وکالی مدافع» برای نماینگان مزبور بر خطا است .در هيئتهاي حل اختالف مالياتي ،هريک از اعضا ،اعم از
نمایندگان بندهاي یک يا  2يا  3ماده  ،244نقشي مشابه با قاضي را ايفا ميکنند ،و هريک مجاز به صدور راي
مستقل هستند ،راي نهايي بر اساس نظر اکثريت اعضا يادشده اعتبار مييابد.
مسئولیت حقوقی نمایندگان ( بند  3ماده  244ق م م )
تاکید دیگری بر تفاوت جایگاه حقوقی نمایندگان بند  3ماده  244و وکالی مدافع دعاوی حقوقی:
ماده  269ق م م )
تخلف قضات اعضای هیأتهای حل اختالف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی
ی مالیاتی در دادسرای انتظامی
به عهدة هیأتهای حل اختالف گذارده شده است با اعالم دادستانی انتظام 
قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند ( )3ماده ()244
این قانون به تخلف آنان با اعالم دادستانی انتظامی در محاک م دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب
محکوم خواهند شد.
چه کسی میتواند نقشی مشابه وکیلمدافع را در هیاتهای حل اختالف مالیاتی ایفا کند؟
توصیه میشود برای این منظور از مشاوران مالیاتی آگاه و کارآزموده مدد بگیرید ،این مشاوران با اتکا به
قوانین و بخشنامهها و آراء مالیاتی قادرند دفاعیه مستند و مستدل تنظیم و با حضور و مذاکرات دفاعی در
جلسه رسیدگی ،ضریب موفقیت مودیان را در هیاتها افزایش دهند .فراموش نکنید که مشاوران مزبور
تنها در صورت داشتن وکالتنامه رسمی معتبر مجاز و پرداخت حق تمبر (ماده  )103مجاز به حضور در
جلسه هیاتها هستند ،مگر اینکه اشخاصی که به نمایندگی از مودی جهت تسلیم الیحه دفاعی وارائه
توضیحات در جلسه هیات حاضر میشوند جزو حقوقبگیران مودی باشند که در این صورت الزم است
بدوا ً تاییدیه اداره مالیاتی ذیربط مبنی بر حقوقبگیر بودن فرد یا افراد مذکور را دریافت کند( .در این موارد
نیازی به پرداخت حق تمبر نیست).
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چگونه دفاعیه مالیاتی تنظیم کنیم؟
 .1با استناد به ماده  237ق م م و ماده  36آییننامه  ،219گزارش کامل رسیدگی که مبنای صدور برگ
تشخیص است را از اداره امور مالیاتی مربوطه استعالم کنید .به حکم قانون ،اداره امور مالیاتی موظف است
اطالعات مزبور را در اختیار مؤدی قرار دهد.
 .2گزارش رسیدگی یاد شده را به دقت بررسی کنید.
 .3نحوه رسیدگی را با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم ،آییننامههای اجرایی ،بخشنامههای سازمان امور
مالیاتی ،آرا شورای عالی مالیاتی و آرا دیوان عدالت اداری مقایسه و مغایرتهای احتمالی را فهرست کنید.
 .4الیحه دفاعیه خود با تصریح مغایرتهای نحوه رسیدگی اداره امور مالیاتی با قوانین مقررات مراجع مذکور
در فوق تنظیم کنید .تنها به قوانین استناد کنید و از تطویل بیمورد کالم خودداری کنید.
 .5در صورتی که به قانون اشراف ندارید ،خطر نکنید و از مشاوران حرفهای کمک بخواهید.
ماده  244ق م م  -توجه :رسمیت جلسه رسیدگی به هیات حل اختالف مالیاتی زمانی است
که هر سه اعضاء موضوع ماده ق م م در جلسه حضور داشته باشند.
در مــواردی کــه یکــی از نماینــدگان (مــاده  244ق م م) در جلســه رســیدگی هیــات
حــل اختــاف مالیاتــی حضــور نــدارد:
 .1دفاعیات خود را کتبا مطرح کنید( .فارغ از حضور و یا غیبت نمایندگان ،همواره الیحه دفاعیه را در دفتر
هیاتها ثبت و رسید دریافت کنید).
 .2مراتب عدم حضور نماینده غایب را کتبا در صورتجلسه رسیدگی در قسمت دفاعیات مؤدي درج و به
استناد تبصره  1ماده  244موکدا ً به دلیل عدم رسمیت جلسه خواستار تجدید دعوت شوید.
 . 3در صورتی که نماینده غایب ،نماینده اتاق بازرگانی است ،مراتب را به همراه تصویر دفاعیه ثبت شده به
شرح ارائه شده در بند فوق به اتاق تهران ارسال کنید.
اتاق تهران چه مسئولیتی در رابطه با نمایندگان (بند  3ماده  244ق م م ) خود عهدهدار
است ؟
 .1در مواردی که غیبت نماینده اتاق تهران به استناد صورتجلسه رسیدگی ،به شرحی که ذکر آن رفت
اثبات شود ،اتاق تهران قطعا به همکاری خود با نماینده مزبور پایان خواهد داد .توجه داشته باشید که
صرف اظهارات شفاهی مؤدیان در این رابطه مالک عمل نخواهد بود.
 .2در مواردی که در نتیجه اعتراض مؤدي و رسیدگی امور مالیاتی اتاق تهران ،اثبات شود که نماینده
اتاق نسبت به صیانت از «حقوق قانونی» مودیان در هنگام صدور رای مرتکب اهمال شده است ،اتاق تهران
به واسطه مسئولیت قانونی خود نسبت به قطع همکاری با نماینده مزبور اقدام میکند.
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مراحل بعدی اعتراض
الف :شورای عالی مالیاتی
به موجب ماده  251و بند  4ماده  255قانون مالیاتهای مستقیم رسیدگی به آراء قطعی هیاتهای حل
اختالف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مودی یا
اداره امور مالیاتی واقع شده باشد ،به عهده شورای عالی مالیاتی است.
اعضا شورای عالی مالیاتی بر اساس مقررات ماده  252قانون مالیاتهای مستقیم ،به پیشنهاد رئیسکل
سازمان امور مالیاتی و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشوند.
توجه :مهلت اعتراض و تسلیم شکوائیه به شورای عالی مالیاتی  30روز از ابالغ رای قطعی هیات حل
اختالف مالیاتی تعیین شده است.
عالوه بر این مؤدیان میتوانند با استناد به بند  2ماده  10قانون تشکیالت و دادرسی دیوان عدالت اداری
نسبت به نحوه رسیدگی آراء قطعی صادره در هیاتهای حل اختالف مالیاتی از شعب دیوان عدالت اداری با
تسلیم شکوائیه درخواست رسیدگی کنند.
مهلت تسلیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره  2ماده  16مدت  3ماه از تاریخ
ابالغ رای یا تصمیم هیاتهای مذکور برای افراد مقیم ایران است .زمان مزیور برای اشخاص مقیم خارج از
ایران شش ماه تعیین شده است.
ب :هیات موضوع (ماده  251مکرر ق م م )
مادة 251مکررـ در مورد مالياتهاي قطعي موضوع اين قانونو مالياتهاي غيرمستقيم که در مرجع
ديگري قابل طرح نباشد و ب ه ادعاي غيرعادالنه بودن ماليات مستندا ً به مدارک و داليل کافي از طرف مؤدي
شکايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير اموراقتصادي و دارايي ميتواند پروندة امر را به هيأتي مرکب از
ت آرا قطعي و الزماالجرا ميباشد.
سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد .رأي هيأت به اکثري 
اهم خدمات مالیاتی اتاق تهران به اعضا و دارندگان کارت بازرگانی:
مشاوره مالیاتی
الف :از طریق وبسایت اتاق تهران
پاسخگویی آنالین به سئواالت مطروحه
ب :از طریق تلفن
پاسخگویی به سئواالت اعضا اتاق تهران
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ج :مشاوره حضوری
سطح  :1جلسات حضوری مؤدیان با مدیر امور مالیاتی و در صورت ضرورت طرح مبحث در هیات مشاورین
مالیاتی
سطح :2جلسات حضوری مؤدیان با معاون کسب و کار و مدیر امور مالیاتی و درصورت ضرورت طرح مبحث
در هیات مشاوران مالیاتی
سطح :3جلسات حضوری مؤدیان در نشست مشترک معاون کسب و کار ،هیات مشاوران مالیاتی و مدیر
امور مالیاتی
بررسی و همکاری در تدوین لوایح دفاعیه مودیان.
نظارت بر عملکرد نمایندگان اتاق تهران در هیاتهای حل اختالف مالیاتی
عضو محترم اتاق تهران
در صورتی که متقاضی طرح پرسشهای مالیاتی به صورت برخط (آنالین) هستید ،میتوانید با مراجعه به
وب سایت اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی تهران به نشانی  www.tccim.irو پس از انتخاب پنجره
«مشاوره در زمینههای اقتصادی» ،بر روی پنجره «مشاوره امور مالیاتی و قانون کار» کلیک و پرسش خود را
مطرح کنید .امور مالیاتی اتاق تهران به سرعت پاسخگوی پرسش شما خواهد بود.
در صورت نیاز به مشاوره مالیاتی تلفنی  /حضوری میتوانید جهت انجام مشاوره  /تعیین وقت با شماره
تلفن  021- 88714472و یا نمابر  021-88715828تماس حاصل کنید.

 3-3ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
 )1تعاریف (ماده 2ق،ت ،ا )
ن حق
ی ب ه عنوا 
ت مبالغ 
ی بوده و با پرداخ 
ن اجتماع 
ت تأمی 
ل مقررا 
ت ك ه رأساً مشمو 
ی اس 
 .1بیمهشده شخص 
ن را دارد.
ن قانو 
ی مقرر در ای 
ق استفاده از مزایا 
بیم ه ح 
ن استفاده
ن قانو 
ی موضو ع ای 
ی هستند ك ه ب ه تب ع بیمهشده از مزایا 
ص یا اشخاص 
 .2خانواده بیمهشده شخ 
میكنند .
ت ك ه بیمهشده ب ه دستور كارفرما یا نماینده او در آنجا كار میكند.
ی اس 
 .3كارگاه محل 
ب او كار میكند .كلی ه كسانی
ت ك ه بیمهشده ب ه دستور یا ب ه حسا 
ی اس 
ی یا حقوق 
ص حقیق 
 .4كارفرما شخ 
ب میشوند و كارفرما مسئول
ل عهدهدار اداره كارگاه هستند نماینده كارفرما محسو 
ن مدیر یا مسئو 
ك ه ب ه عنوا 
2

( 2ق ،ت ،ا ) قانون تامین اجتامعی
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ل بیمهشده ب ه عهده میگیرند.
ن مزبور در قبا 
ت ك ه نمایندگا 
ی اس 
انجا م كلی ه تعهدات 
ت ك ه در
ی مستمر اس 
ی یا غیرنقد 
ی نقد 
ل هرگون ه وجوه و مزایا 
ن شام 
ن قانو 
ق یا كارمزد در ای 
 . 5مزد یا حقو 
ل كار ب ه بیمهشده داده میشود.
مقاب 
ن ب ه سازمان
ی موضو ع آ 
ی استفاده از مزایا 
ن و برا 
ن قانو 
ت ك ه ب ه حك م ای 
ی اس 
ت از وجوه 
ق بیم ه عبار 
 .6ح 
ت میشود.
پرداخ 
ب عدم
ب میكند یا موج 
ی را ایجا 
ت درمان 
ت ك ه انجا م خدما 
ی اس 
ی یا روح 
ی جسم 
ی وض ع غیرعاد 
 .7بیمار 
ن واحد میشود.
ب هر دو در آ 
ن ك ه موج 
ل ب ه كار یا ای 
ت اشتغا 
ی موق 
توانای 
ی در اثر عمل
ل خارج 
ل یا عوام 
ت تأثیر عام 
ی نشده ك ه تح 
ت پیشبین 
ی اس 
ن اتفاق 
ن قانو 
ظ ای 
 . 8حادث ه از لحا 
ن بیمهشده میشود.
ی بر جس م یا روا 
ب صدمات 
ی ر خ میدهد و موج 
ق ناگهان 
یا اتفا 
ل ب ه كار
ت اشتغا 
ی موق 
ی و عد م توانای 
ق میشود ك ه در ایا م بارداری ،بیمار 
ی اطال 
ت دستمزد ب ه وجوه 
 .9غرام 
ت میشود.
ق ب ه بیمهشده پرداخ 
ی مزد یا حقو 
ن ب ه جا 
ن قانو 
ق ب ه حك م ای 
ت مزد یا حقو 
و عد م دریاف 
ن نقص
ی جبرا 
ت یا برا 
ی هستند ك ه ب ه منظور اعاده سالم 
ی (پروتز و اروتز) وسایل 
ل كمك پزشك 
 .10وسائ 
س ب ه كار میروند.
ی از حوا 
ت یك 
ی یا تقوی 
جسمان 
ی از ازدوا ج ب ه بیمهشده
ی ناش 
ن هزینهها 
ی جبرا 
ی برا 
ط خاص 
ق شرای 
ت ك ه طب 
ی اس 
 .11كمك ازدوا ج مبلغ 
ت میشود.
پرداخ 
ط كارفرما ب ه بیمهشده
ی توس 
ل عائلهمند 
ص در مقاب 
ط خا 
ق شرای 
ت ك ه طب 
ی اس 
ی مبلغ 
 .12كمك عائلهمند 
ت میشود.
پرداخ 
ل ب ه كار سابق
ی ك ه نتواند با اشتغا 
ت كار بیمهشده ب ه نحو 
ش قدر 
ت از كاه 
ی عبارت اس 
ی كل 
 .13از كارافتادگ 
ت آورد.
ی خود را ب ه دس 
ش از یك سو م از درآمد قبل 
ی بی 
یا كار دیگر 
ق یا
ل ب ه كار ساب 
ی ك ه با اشتغا 
ت كار بیمهشده ب ه نحو 
ش قدر 
ت از كاه 
ی عبارت اس 
ی جزئ 
 .14از كارافتادگ 
ت آورد.
ی از درآمد خود را ب ه دس 
ط قسمت 
كار دیگر فق 
ی مقرر در
ن بازنشستگ 
ن ب ه س 
ب رسید 
ل بیمهشده ب ه كار ب ه سب 
ت از عد م اشتغا 
ی عبارت اس 
 .15بازنشستگ 
ن قانون.
ای 
ن قط ع تما م یا قسمتی
ن ب ه منظور جبرا 
ن قانو 
ط مقرر در ای 
ق شرای 
ت ك ه طب 
ی اس 
ت از وجه 
ی عبار 
 .16مستمر 
ت میشود.
ن پرداخ 
ی ب ه آنا 
نو 
ت بازماندگا 
ن معیش 
ی تأمی 
ت او برا 
ت فو 
از درآمد ب ه بیمهشده و در صور 
ل درآمد
ن تقلی 
ص عضو یا جبرا 
ن نق 
ی جبرا 
ت ك ه ب ه طور یك جا برا 
ی اس 
ص عضو مبلغ 
ت مقطو ع نق 
 .17غرام 
ص او داده میشود.
بیمهشده ب ه شخ 
ن بیمهشده
ن و دف 
ط ب ه كف 
ی مربو 
ن هزینهها 
ت ك ه ب ه منظور تأمی 
ی اس 
ن مبل غ مقطوع 
ن و دف 
 .18كمك كف 
ت میشود.
ن امر را ب ه عهده میگیرند پرداخ 
ی ك ه خانواده او ای 
در موارد 
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 -2شخصیت حقوقی صندوق تأمین اجتماعی:
الف) صندوق تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی و اداری است که به استناد ماده
واحده مصوب  1373/4/19مجلس شورای اسالمی بعنوان یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب و امور آن طبق
اساسنامه مصوب هیأت وزیران اداره میشود.
ب) وجوه و اموال صندوق در حکم وجوه و اموال عمومی است و هرگونه برداشت غیرقانونی از وجوه مذکور و
تصرف غیرمجاز در اموال آن ،اختالس یا تصرف غیرقانونی است و مرتکب ،طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد
شد( .ماده  104ق ،ت ،ا).
ج) مطالبات ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی ،در عداد مطالبات ممتاز میباشد (ماده  49ق ،ت ،ا)
 -3مشمولین قانون تأمین اجتماعی:
مشمولین قانون تأمین اجتماعی عبارتند از:
الف) افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار میکنند.
ب) صاحبان حرفه و مشاغل آزاد (مشروط به انعقاد قرارداد).
ج) دریافتکنندگان مستمریهای بازنشستگی ،ازکارافتادگی و فوت.
د) اتباع بیگانه (مشروط به تحقق شرایط قانونی مندرج در ماده « »5قانون تأمین اجتماعی).
 - 4معافیت از شمول قانون تأمین اجتماعی:
مستخدمین وزارتخانهها ،مؤسسات ،شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوطه ،که
عضو صندوق بازنشستگی دیگری از قبیل صندوق کشوری ،لشکری ،بانکها ،آیندهساز ،نفت ،کانون وکال و ...هستند
وهمچنینبازنشستگانصندوقهایمذکورمشمولقانونتأمیناجتماعینیستند.
نحوه شناسایی کارفرمایان و بیمهشدگان:
چگونگی شناخت کارفرمایان ،کارگاهها و بیمهشدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی به شرح زیر است:
کارفرما،کارگاه:
کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمهشده به دستور یا به حساب او کار میکند .کلیه کسانی
که به عنوان مدیر یا مسئول عهدهدار اداره کارگاه هستند ،نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول
انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمهشده به عهده میگیرند.
کارگاه نیز محلی است که بیمهشده به دستور کارفرما یا نماینده او ،در آنجا کار میکند .عوامل مؤثر در
تشخیص و شناسایی کارفرمایان کارگاهها (حقوقی -حقیقی) به شرح زیر است:
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الف) کارفرمایان دارای شخصیت حقوقی:
اشخاص حقوقی اشخاصی هستند که طبق موازین قانونی مربوطه در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی
به ثبت رسیده و یا به موجب قوانین خاص (از جمله قانون تشکیل شهرداریها ،جمعیت هالل احمر و)...
موجودیت یافتهاند .تشخیص اینگونه کارفرمایان تابع مقررات ثبتی و قانونی بوده و براساس مدارکی مانند
اساسنامه ،آگهی تأسیس ،پروانههای تأسیس بهرهبرداری و یا تصویبنامه قانونی در خصوص تشکیل ارگان یا
مؤسسه مورد نظر ،شناسایی میشوند.
ب) کارفرمایان دارای شخصیت حقیقی:
شناخت کارفرمایان حقیقی با توجه به مدارک مثبته صورت میگیرد اهم این مدارک به شرح زیر است:
جواز کسب صنفی معتبر (اعم از دائم یا موقت)
هرگونه اجازه کار از مراجع ذیصالح
پروانه تأسیس یا بهرهبرداری
اسناد مالکیت
اسناد اجاره یا صلح نامه
اقرارنامه ،قرارداد ،شراکتنامه ثبتی یا محضری ،اسناد اجاره عادی تنظیمی توسط سازمانهای دولتی و یا
نهادهای انقالبی نظیر اداره اوقاف ،بنیاد مستضعفان و جانبازان و...
گزارش بازرسان کارگاههای صندوق تأمین اجتماعی
آراء صادره از سوی مراجع قضایی دال بر کارفرمایی
اظهارنظر اداره کل درآمد حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی
بیمهشده:
بیمهشده شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق
بیمه میتواند از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی بهرهمند شود و با توجه به مراتب زیر ،مورد شناسایی
قرار میگیرد:
رسیدگی به مدارک ارائه شده کارفرمایان:
کارفرما پس از شناسایی ،صورت دستمزد /حقوق و مزایای کارکنان خود را به صندوق تأمین اجتماعی
ارائه نموده و صندوق ضمن رسیدگی ،نسبت به شناسایی بیمهشدگان و ضبط سوابق آنها اقدام مینماید که
در صورت مشاهده نقص ،اختالف و یا مغایرت ،اقدام الزم در خصوص مطالبه مابه التفاوت حق بیمه ،بعمل
خواهد آمد( .ماده  39ق ،ت ،ا)
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بازرسی:
صندوق براساس مفاد (مواد  47و  102ق ،ت ،ا) ،جهت شناسایی بیمهشدگان ،تعیین سابقه و حقوق
و مزایای واقعی آنها ،اقدام به بازرسی کارگاهی و یا بازرسی از دفاتر قانونی مینماید.
 )1بازرسی کارگاهها:
بازرسان کارگاهها طبق (ماده47ق ،ت ،ا)حق دارند از کلیه کارگاههای مشمول قانون تأمین
اجتماعی (دارای شخصیت حقوقی و حقیقی) بازرسی بعمل آورده و با مراجعه به کارگاه و همچنین
بیمهشدگان حاضر در محل کارگاه و نیز بررسی اسناد و مدارک موجود ،اطالعات هویتی مربوط به
کارگاه ،کارفرما ،بیمهشدگان و نیز سایر اطالعات مورد نیاز در خصوص حقوق و مزایا ،سابقه کار و شغل
بیمهشدگان را جمع آوری و گزارش کنند.
 )2بازرسی دفاتر قانونی:
بازرسان دفاتر قانونی صندوق تأمین اجتماعی ،در صورت لزوم جهت شناسایی بیمهشدگان و
استخراج حقوق و مزایا (اقالم مشمول کسر حق بیمه) و سوابق اشتغال بیمهشدگان ،به کارفرمایان
دارای شخصیت حقوقی مراجعه و اطالعات مورد نیاز را از دفاتر قانونی کارگاه استخراج و گزارش
میکنند.
تکالیف ،حقوق و ارتباط اداری کارفرمایان با صندوق تأمین اجتماعی
مـوارد مطروحـه در ایـن فصـل مبتنـی بر تصریـح تکالیف و حقـوق قانونـی کارفرمایان براسـاس قانون
تأمین اجتماعی اسـت.
شرح مختصر ارتباطات بین کارفرمایان و صندوق مذکور از قرار ذیل است:
تکالیف کارفرمایان :
مراجعه کارفرمایان به شعب تأمین اجتماعی جهت تشکیل پرونده:
کارفرمایـان کارگاههـای مشـمول قانـون تأمیـن اجتماعـی ،بایـد حداکثر ظـرف مـدت  15روز از تاریخ
تأسـیس کارگاه ،مدارک تأسـیس و شـروع فعالیت خود را جهت تشـکیل پرونده ،به شعب تأمین اجتماعی
تسلیم کنند.
الف) تشکیل پرونده کارگاههای دارای شخصیت حقوقی:
پـس از ثبـت شـخصیت حقوقی در اداره ثبت شـرکتها ،الزم اسـت نماینده آن شـرکت به نزدیکترین
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شـعبه تأمیـن اجتماعـی کـه دفتر مرکزی شـخص حقوقـی در محـدوده عملکـرد آن واقع شـده مراجعه و
جهت تشـکیل پرونـده مدارک بشـرح زیر را تسـلیم کند:
 نامه اعالم تأسیس روزنامه رسمی کشور متضمن آگهی تأسیس اساسنامه تصویر سند مالکیت یا اجاره محل شرکت سـایر مـدارک مبتنـی بر شـروع فعالیت و تأسـیس شـرکت ،برحسـب مـورد ،از جملـه اظهارنامه ثبتشـرکت و موافقـت اصولی.
شـعبه مربوطـه ،بـا اخذ مـدارک و انجام مراحل اداری ضمن تشـکیل پرونده و اختصـاص کد کارگاهی
(شـماره کارگاه) ،مراتـب را کتبـاً طی فرمی حاوی شـماره کارگاه ،به شـخص حقوقـی ،اعالم میکند.
ب) تشکیل پرونده کارگاههای دارای کارفرما با شخصیت حقیقی:
هنگامـی کـه شـخص حقیقی اقدام به تأسـیس کارگاه میکند ،الزم اسـت ظرف مهلت مقـرر مدارکی را
کـه نشـانگر کارفرما بودن وی اسـت به شـعبه تأمیـن اجتماعی که کارگاه در محـدوده عملکرد آن قـرار دارد،
ارائه کند .شـعبه پس از شناسـایی کارگاه و کارگران شـاغل (در صورت داشـتن کارگر) نسـبت به اختصاص
شـماره کارگاه و تشـکیل پرونـده اقـدام کـرده و کارفرمـا نیـز ملزم اسـت نسـبت به تنظیـم و ارسـال صورت
دسـتمزد/حقوق و مزایـای کارکنـان شـاغل خـود و پرداخت حق بیمـه مربوطه طبق مقـررات اقدام کند.
همکاری با بازرسان صندوق تأمین اجتماعی:
کارفرمایان مکلفند در صورت مراجعه بازرسان همکاری الزم را مطابق (مواد 47و 102ق ،ت ،ا) به عمل
آورند.
 )2ارسال صورت دستمزد /حقوق و مزایا:
طبق (ماده  39ق ،ت ،ا) کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه
بعد به سازمان بپردازد .همچنین صورت مزد یا حقوق بیمهشدگان را به ترتیبی که در آییننامه طرز تنظیم
و ارسال صورت مزد یا حقوق که به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم کند .سازمان
حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در
صورت مشاهده نقص یا اختالف یا مغایرت به شرح( ماده  101ق ،ت ،ا) اقدام و مابه التفاوت را وصول میکند.
هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه التفاوت و حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و
وصول خواهد کرد .با توجه به ماده قانونی مذکور و آییننامه مربوطه کارفرما میبایستی صورت دستمزد/حقوق
و مزایای بیمهشدگان را بترتیب مندرج در آییننامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد ،تهیه و حداکثر تا آخرین
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روز ماه بعد به شعبه تأمین اجتماعی تسلیم کند( .به استثنا کارگاههای مشمول قانون معافیت از پرداخت حق
بیمه سهم کارفرما تا میزان  5نفر کارگر ،که لیست خود را میتوانند حداکثر تا دو ماه بعد به شعبه سازمان
تأمین اجتماعی ارسال کنند).
نحوه ارسال صورت فهرست کارکنان ،حوق و مزایا (لیست) و پرداخت حق بیمه:
با گسترش خدمات الکترونیکی در سازمان تأمین اجتماعی ،در حال حاضر کلیه کارفرمایان لیست (فهرست
کارکنان) را تنظیم و از طریق اینترنت به شعب سازمان تأمین اجتماعی ارسال میکنند.
 ) 3تسلیم اظهارنامه و پرداخت حق بیمه:
هنگام ارسال لیست اینترنتی امکان پرداخت الکترونیکی حق بیمه نیز وجود دارد ،همچنین کارفرمایان
میتوانند با اخذ اظهارنامه حق بیمه از طریق دستگاههای خودپرداز حق بیمه را پرداخت کنند.
نرخ حق بیمه:
نرخ حق بیمه عبارت است از درصدی که با اعمال آن در جمع مبلغ حقوق و مزایای مشمول کسر
حق بیمه ،میزان حق بیمه تعیین میشود .نرخ حق بیمه در حال حاضر مطابق ماده ( )28قانون تأمین
اجتماعی برابر  %7سهم بیمهشده و  %20سهم کارفرما بهعالوه ( )%3سهم دولت که مجموعا %30
است .ضمناً حق بیمه ،بیمه بیکاری نیز به میزان ( )%3حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه است
که از تاریخ ( 1366/5/6سال تصویب قانون بیمه بیکاری) ک ً
ال توسط کارفرما برای کارکنان مشمول
قانون کار تأمین و تأمین اجتماعی پرداخت میشود .همچنین در مشاغل سخت و زیانآور به میزان
( %4به عهده کارفرما) به حق بیمه پرداختی اضافه میشود.
تکالیف قانونی در مورد بیمهشدگان:
به موجب مادۀ ( 36ق.ت.ا) کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر که در
مقابل کار به بیمهشده داده میشود ،با احتساب معافیتهای مربوطه ،حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم
خود به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت کنند .در صورتیکه کارفرمایان از کسر حق بیمه سهم بیمهشده،
خودداری کنند ،شخصاً مسئول پرداخت آن خواهند بود( .کارکنان کارگاه ،بدون توجه به نوع استخدام
(روزمزد ،قراردادی ،آزمایشی و )...مشمول بیمه بوده و از روز اول شروع کار باید بیمه شوند).
به موجب ماده ( 34ق.ت.ا) در مواردی که بیمهشدهای برای دو یا چند کارفرما کار کند ،هر یک از کارفرمایان
مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که میپردازند (ضمن رعایت موارد مربوط به حداقل و حداکثر دستمزد
مشمول کسر حق بیمه) حق بیمه سهم بیمهشده را از مزد یا حقوق او کسر و بهعالوه سهم خود ،به صندوق
پرداخت کنند.
کارفرما مکلف است به میزان سه برابر حداقل دستمزد روزانه ،برای هر فرزند بیمهشده به عنوان کمک
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هزینه اوالد (حق اوالد) به بیمهشده واجد شرایط پرداخت کند ،مشروط به اینکه ،بیمهشده حداقل  720روز
سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد.
کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که کارگر جدید استخدام میکنند ،در صورتی که
مستخدم دارای شماره بیمه نباشد ،باید حداکثر ظرف مدت  15روز برای نامنویسی و دریافت شماره بیمه
جهت کارگر جدیداالستخدام ،اقدام کنند.
کارفرمایان مکلفند در اجرای ماده  90قانون تأمین اجتماعی قبل از به کار گماردن کارگران ،نسبت به
معاینه پزشکی آنها اقدام کنند .در صورتی که پس از استخدام معلوم شود که نامبردگان حین استخدام قابلیت
کار ارجاعی را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنها تعلل کرده و در نتیجه بیمهشده دچار حادثه شده یا
بیماری او شدت یابد ،صندوق تأمین اجتماعی ،مقررات قانون تأمین اجتماعی را درباره بیمهشده اجرا کند
و هزینههای مربوط را از کارفرما (با توجه به ماده  66قانون تأمین اجتماعی) مطالبه و وصول کند (ماده 90
قانون تأمین اجتماعی).
انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار ،به عهده کارفرمایان است .بیمهشدگانی که در محیط کار
با مواد زیانآور از قبیل گازهای سمی ،اشعه و غیره تماس داشته باشند ،باید حداقل هر سال یکبار از طرف
صندوق تأمین اجتماعی معاینه پزشکی شوند (ماده ( )88قانون تأمین اجتماعی).
در صورت وقوع حادثه ناشی از کار ،کارفرما مکلف است اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع
حادثه دیده ،به عمل آورد و مراتب را ظرف سه روز اداری کتباً به اطالع شعب مربوطه برساند .در صورتی
که کارفرما بابت اقدامات اولیه مزبور ،متحمل هزینهای شده باشد صندوق هزینه مربوطه را پرداخت میکند.
کارفرمایان باید ترک کار و پایان خدمت بیمهشده را در ستون مربوطه هنگام تنظیم لیست درج کنند و
همچنین تغییرات اعمالشده در لیست را نیز به اطالع بازرسان کارگاه برسانند.
کارفرما میتواند بازنشستگی بیمهشدگانی را که حداقل  5سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر
در قانون تأمین اجتماعی به کار خود ادامه دادهاند ،از صندوق تأمین اجتماعی تقاضا کند (ماده  78قانون
تأمین اجتماعی و تبصره ذیل آن).

 4-3ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن:
صورتحسابهای صادرۀ سازمان تأمین اجتماعی از طریق سامانه الکترونیکی به کارفرمایان ابالغ میشود.
آدرس الکترونیکی شرکت از طریق تنظیم فرم تعهد ابالغ الکترونیکی توسط کارفرما به سازمان اعالم میشود.
اعتراض به بدهی:
در صورتی که کارفرما به میزان بدهی اعالمشده از طرف صندوق تأمین اجتماعی معترض باشد میتواند
ظرف سی روز بعد از تاریخ ابالغ ،اعتراض خود را کتباً به شعبه تأمین اجتماعی تسلیم کند( .در صورتی که
آخرین روز مهلت قانونی اعتراض تعطیل رسمی باشد روز بعد از تعطیل به عنوان آخرین روز مهلت اعتراض
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خواهد بود).
اعتراض به رأی هیأت بدوی تشخیص مطالبات
چنانچه مورد مطالبه بابت اصل حق بیمه از مبلغ 1/500/000ريال بیشتر باشد ،رأی بدوی قابل اعتراض
طرفین دعوی است (سازمان و کارفرما) ،کارفرما میتواند ظرف  20روز بعد از تاریخ ابالغ رأی ،تقاضای
تجدیدنظر دهد.
ضمن ًا :در صورتی که کارفرما نیاز به مفاصاحساب داشته و دارای بدهی برآوردی باشد ،میتواند با واریز
بدهی به حساب سپرده ،مفاصاحساب دریافت کند ،ضمن اینکه حق اعتراض او به بدهی اعالمشده ظرف مهلت
مقرر ،محفوظ خواهد بود.
در صورتی که بدهی اعالمشده براساس گزارش بازرسی از دفاتر قانونی شرکت باشد ،مؤسسه حسابرسی
سازمان تأمین اجتماعی ،یک نسخه از گزارش را توسط  CDبه کارفرما ارائه میکند .بدیهی است کارفرمایان با
بررسی محتویات گزارش از ارقام مشمول کسر حق بیمه که منشاء ایجاد بدهی شده است ،مطلع خواهند شد.
رسیدگی به اعتراض کارفرما در هیئتهای مطالبات (بدوی و تجدیدنظر):
رسیدگی به اعتراض کارفرمایان در جلسات هیئتها با دعوت از کارفرما (طی ابالغ تاریخ تشکیل جلسه
رسیدگی) جهت حضور و بیان دفاعیات یا ارائه الیحه دفاعیه ،صورت میگیرد .در هرحال عدم حضور کارفرما
یا وکیل یا نماینده او ،مانع از رسیدگی و صدور رای نخواهد بود.
الف) هیأت بدوی
در صورتیکه کارفرما ظرف مهلت مقرر ( 30روز) ،نسبت به بدهی ابالغ شده اعتراض کند ،موضوع در
جلسه هیأت بدوی تشخیص مطالبات که در محل شعبه صندوق تأمین اجتماعی ،با حضور افراد زیر تشکیل
میشود ،رسیدگی و رأی صادر خواهد شد:
 .1نماینده وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
 .2نماینده کارفرمایان
 .3نماینده شورای عالی تأمین اجتماعی
 .4نماینده کارگران
رأی صادره از سوی هیأت بدوی تشخیص مطالبات در مورد مبالغ کمتر از  1/500/000ريال و یا آرایی
که ظرف مهلت  20روز بعد از تاریخ ابالغ مورد اعتراض قرار نگیرند ،قطعی و الزماالجراست و نهایتاً طبق ماده
( )50قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد.
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ب) هیأت تجدید نظر
در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بابت اصل حق بیمه از  1/500/000ريال بیشتر باشد ،کارفرما و سازمان
ظرف  20روز بعد از تاریخ ابالغ رأی هیأت بدوی تشخیص مطالبات ،حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشت.
مهلت اعتراض سازمان از تاریخ ثبت رأی در دبیرخانه شعبه است.
رأی هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات قطعی و الزماالجراست .جلسات هیأتهای تجدیدنظر در مراکز
استانها و با حضور افراد زیر تشکیل میشود:
 .1نماینده وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
 .2نماینده شورای عالی تأمین اجتماعی (هیأت امنا)
 .3نماینده وزارت دادگستری (قاضی دادگستری)
 .4نماینده صندوق تأمین اجتماعی
 .5نماینده کارفرمایان
در مواردی که آخرین روز مهلت مقرر برای اعتراض ،مواجه با تعطیل رسمی یا تعطیل سازمان باشد ،اولین
روز اداری پس از تعطیل آخرین مهلت مقرر تلقی میشود.
در مواردی که اعتراض کارفرمایان به وسیله تلگراف یا پست سفارشی ارسال شود ،تاریخ قبض مخابره یا
تاریخ قبض پستی ،تاریخ اعتراض تلقی میشود.
اخطاریه:
در صورت عدم پرداخت بدهی قطعی (غیرقابل اعتراض) مراتب از طریق صدور اخطاریه به کارفرما ابالغ
میشود در صورتی که کارفرما ظرف  48ساعت بدهی خود را پرداخت نکند و یا اقدامی در این خصوص به
عمل نیاورد صندوق نسبت به وصول مطالبات خود از طریق صدور اجراییه اقدام میکند (ماده  50ق ،ت ،ا).
تقسیطبدهی
صندوق میتواند با درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا  36قسط ماهانه تقسیط کند .در صورتی که
کارفرما هر یک از اقساط مربوطه را در موعد مقرر پرداخت نکند ،مانده بدهی تقسیطشده تبدیل به حال و از
طریق صدور اجراییه وصول خواهد شد (ماده  46ق ،ت ،ا).
اجراییه
مطالبات صندوق بابت حق بیمه و متفرعات آن که ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی یا قوانین سابق
بیمههای اجتماعی باشد ،همچنین هزینههای انجام شده طبق مواد ( )66و ( )90قانون تأمین اجتماعی در
حکم مطالبات مستند به اسناد الزماالجرا بوده و طبق مقررات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی بهوسیله
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مأمورین اجرای صندوق قابل وصول هستند (ماده  50قانون تأمین اجتماعی):
 حقاالجرای عملیات اجرایی ،معادل نیم عشر مبلغ مندرج در برگ اجراییه است ،که پس از ابالغ اجراییه،الزم است توسط بدهکار پرداخت شود.
 چنانچه بدهکار ظرف مدت یکماه پس از ابالغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند ،نصفحقاالجرا ،از طرف کارفرما پرداخت خواهد شد.
 هزینههای انجامشده در ارتباط با وصول مبلغ مندرج در اجراییه (از جمله هزینههای آگهی توسط سازمان)عالوه بر بدهی مربوطه ،از بدهکار توسط صندوق تأمین اجتماعی وصول خواهد شد.

 5-3ﻣﻘﺮرات درﺑﺎره ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻋﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ
هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی اعم از اینکه انتقال
بصورت قطعی ،شرطی ،رهنی ،صلح حقوق و یا اجاره (بطور رسمی یا غیررسمی) انجام گیرد ،انتقالگیرنده
مکلف است گواهی صندوق را مبنی بر نداشتن بدهی بابت حق بیمه و متفرعات آن ،از انتقالدهنده مطالبه
نماید .صندوق مکلف است حداکثر پس از یکماه از تاریخ ثبت تقاضا ،در صورت پرداخت یا نداشتن بدهی،
مفاصاحساب را صادر و به تقاضا کننده تسلیم نماید (ماده  37ق ،ت ،ا).
الف) دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند ازصندوق راجع به بدهی واگذارکننده (انتقالدهنده)
استعالم نمایند ،در صورتی که صندوق ظرف  15روز از تاریخ ثبت برگ استعالم در دفتر صندوق ،پاسخی ارائه
ننماید ،دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد نمود.
ب) در صورتی که بنا به اعالم صندوق ،واگذارنده بدهی داشته باشد ،میتواند با پرداخت بدهی خود به
صندوق و اخذ مفاصاحساب ،معامله را انجام دهد ،بدون اینکه پرداخت بدهی ،حق وی را برای اعتراض به
تشخیص صندوق در مورد میزان حق بیمه و درخواست رسیدگی ظرف مهلت مقرر ،ساقط کند.
ج) در صورت انجام معامله بدون اخذ مفاصاحساب از صندوق تأمین اجتماعی ،انتقالدهنده و انتقالگیرنده
برای پرداخت مطالبات صندوق ،دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.

 6-3ﮔﻮاﻫﻰ ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح

وزارتخانهها ،مؤسسات و شرکتهای دولتی ،شهرداریها و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای
تجدید پروانه کسب ،پروانه بهرهبرداری ،کارت بازرگانی به شرح زیر است:
الف) چنانچه کارگاه مورد استعالم ،در شعبه ذیربط دارای سابقه و پرونده مطالباتی باشد ،پس از پرداخت
و یا اقدام به پرداخت بدهیهای قطعی شده (کارگاه و دفتر مرکزی) و ارائه تعهدنامه از طرف کارفرما مبتنی
بر « پرداخت مانده بدهیهای برآوردی پس از قطعیت آن» و در مورد اشخاص حقوقی ،ارائه تعهدنامه کتبی
مبتنی بر « ارائه دفاتر و اسناد قانونی به صندوق و پرداخت بدهی احتمالی ناشی از انجام بازرسی از دفاتر»
گواهی صادر میگردد.
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ب) در مواردیکه کارگاه در شعبه ذیربط دارای سابقه و پرونده مطالباتی بوده لیکن نام کارفرمای مندرج
در استعالم با نام کارفرمای موجود در پرونده مطابقت نداشته باشد ،در اینصورت نقل و انتقال کارگاه بصورت
غیررسمی تلقی شده و حق بیمه تا روز درخواست و نهایتاً تاریخ احراز کارفرمایی ،محاسبه و وصول میشود.
ج) در مواردی که موضوع فعالیت کارگاه مندرج در استعالم ،با فعالیت کارگاه طبق پرونده مطالباتی مطابقت
نداشته باشد و لیکن کارفرما تغییر نکرده باشد ،صدور گواهی طبق بند « الف» صورت میپذیرد.
د) چنانچه کارگاه فاقد هرگونه سابقه یا پرونده مطالباتی در شعبه ذیربط باشد ،پس از اخذ مدارک
شناسایی کارگاه و اخذ تعهد از کارفرما مبنی بر اینکه « اگرکارگاه دارای سوابق و فعالیت دیگری از قبل
بوده و به صندوق بدهی نداشته و یا دارای کارگر باشد پس از قطعیت بدهی ،مطالبات صندوق را پرداخت
میکند» ،گواهی صادر و بالفاصله پس از صدور گواهی ،از کارگاه بازرسی به عمل میآید.

 7-3ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن

حق بیمه:
حق بیمه عبارت از وجوهی است که براساس قانون تأمین اجتماعی و برای استفاده از مزایای موضوع آن،
به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت میشود.
پرداختهای مشمول کسر حق بیمه
کلیه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر که به تبع شغل بهعنوان مزد ،حقوق ،کارمزد یا
کارآموزی در مقابل کار یا ایام بالتکلیفی به بیمهشده داده میشود ،با رعایت حداقل و حداکثر حقوق
یا دستمزد و مزایای مشمول کسر حق بیمه و نیز در نظر گرفتن معافیتهای مطروحه به شرح بند
( )2-1مشمول کسر حق بیمه است ،مشروط بر اینکه از حداقل حقوق و مزایای سال مربوطه کمتر
نباشد .این اقالم عمدتاً عبارتند از:
حقوق ،دستمزد ،کارمزد
فوقالعادههای شغل
اضافهکاری
شبکاری
نوبتکاری
فوقالعاده خارج از مرکز
فوقالعاده انجام کارهای سخت و زیانآور
کمک هزینه خواروبار و مسکن
مزد ایام تعطیل و مرخصی استحقاقی
ایاب و ذهاب ثابت
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فوقالعادههای ثابت و نظایر آنها
حق جذب
مزایای رفاهی انگیزشی از تاریخ 1394/1/1
پرداختهای غیرمشمول حق بیمه
بر اساس مفاد مصوبه شماره  /7226ش.ت مورخ  1372/2/12از تاریخ  1372/3/1مزایای پرداختی به
بیمهشدگان به شرح زیر ،مشمول کسر حق بیمه نیست:
بازخرید ایام مرخصی
کمک هزینه اوالد معادل سه برابر حداقل دستمزد سنواتی روزانه ،برای هر فرزند در ماه
هزینه سفر و فوقالعاده مأموریت
عیدی
مابهالتفاوت کمک هزینه مسکن و خواروبار در ایام بیماری
حق شیر
پاداش نهضت سوادآموزی
حقالتضمین (کسر صندوق)
خسارت اخراج و مزایای پایان کار
پاداش افزایش تولید (آکورد ،بهرهوری ،کارانه)
حق همسر (منحصرا ً در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت و برای آن عده از کارکنان دولت که مشمول
قانون تأمین اجتماعی هستند)
حداقل و حداکثر دستمزد و دستمزد مقطوع مشمول کسر حق بیمه
کارفرمایان ،با توجه به مبالغ حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه و همچنین دستمزد مقطوع
هر سال (حسب مورد) باید نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اقدام کنند.
حداقل دستمزد
حداقل دستمزد مشمول کسر حق بیمه مشمولین قانون تأمین اجتماعی برابر حقوق پایهای است که هر
سال با توجه به هزینه زندگی ،از طرف شورای عالی کار ،تعیین و توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
اعالم میشود( .طبق تصویب نامه هیأت وزیران به شماره /28463ت 15737هـ مورخ  ،1374/7/29کلیه
دستگاههای دولتی مکلفند مابهالتفاوت حق بیمه آن دسته از کارکنان خود را که مشمول قانون تأمین
اجتماعی هستند و میزان دریافتی آنها از حداقل مصوب شورای عالی کار کمتر باشد ،اعم از حق بیمه سهم
پرسنل و سهم دولت ،تا سقف مذکور تأمین ،و به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت کنند و دستورالعمل فوق
با اعمال حداقل دستمزد تعیین شده برای بعد سالهای نیز الزم االجراست).
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حداکثر دستمزد
حداکثر دستمزد و مزایای روزانه مشمول کسر حق بیمه هر سال ،طبق مصوبات هیأت امنا (شورای عالی
تأمین اجتماعی) تعیین میشود.

 8-3ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ
بیمهشدگان:
الف) کارکنان تمام وقت ،روزمزد و حقالزحم ه بگیر ساعتی
حقوق یا دستمزد و مزایای این قبیل کارکنان ،بصورت روزانه ،هفتگی ،پانزده روزه و یا ماهانه (طبق
توافق طرفین) ،بعد از وضع کسور قانونی (حق بیمه سهم بیمهشده و مالیات) به آنها پرداخت میشود و
کارفرما موظف است جمع حق بیمه سهم خود و بیمهشده را (27درصد حقوق و مزایای مشمول کسر
حق بیمه) به انضمام  3درصد بیمه بیکاری ،ظرف مهلت مقرر (ماده  39ق ،ت ،ا ) بصورت ماهانه به شعبه
تأمین اجتماعی مربوطه پرداخت کند (کارفرمایانی که دارای بیمهشدگان جانباز هستند ،مکلفند لیست
جداگانه « با درج توضیحات به انضمام مدارک الزم » تنظیم و به شعبه تسلیم کنند).
ب) کارمزد بگیران
کارفرما مکلف است حق بیمه کارمزد بگیران بیمهشده را به مأخذ کل درآمد ماهانه آنها ،ضمن رعایت
حداقل و حداکثر حقوق یا دستمزد و مزایای مشمول کسر حق بیمه ،محاسبه و پرداخت کند.
ج) کارآموزان
حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنان پرداخت شود .در صورتی که مزد یا حقوق آنها
کمتر از حداقل دستمزد باشد ،پرداخت مابهالتفاوت حق بیمه سهم کارآموز تا حداقل مزد یا حقوق ،به
عهده کارفرما خواهد بود( .مطابق ماده  33ق ،ت ،ا).
اتبـاع بیگانـه کـه طبـق قوانین و مقـررات مربوطه ،در ایـران به کار اشـتغال دارند (جز در مـواردی که
طبـق مقاولهنامههـا و قراردادهـای دوجانبـه یا چند جانبه بین ایران و سـایر کشـورها ترتیـب خاصی برای
آنهـا مقرر گردیده اسـت) مشـمول مقررات قانـون تأمین اجتماعـی خواهند بود.
پیمانکاران:
تکالیف قانونی واگذارکنندگان کار در ارتباط با قراردادهای منعقده با اشخاص ثالث:
ماده  38قانون تأمین اجتماعی:
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در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود ،کارفرما باید در
قراردادی که منعقد میکند ،مقاطعهکار را متعهد کند که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعهکاران
فرعی را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کند و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده  28قانون تأمین
اجتماعی بپردازد.
پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما مؤکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان
خواهد بود .در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تأمین
اجتماعی تسلیم کنند ،معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.
هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعهکار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد ،مسئول پرداخت حق
بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت میکند ،از
مقاطعهکار مطالبه و وصول کند .کلیه وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی ،همچنین شهرداریها و
اتاق اصناف و مؤسسات دولتی و غیردولتی و مؤسسات خیریه و عامالمنفعه مشمول این ماده هستند.
تبصره الحاقی به ماده  38قانون تأمین اجتماعی مصوب جلسه مورخ  1372/2/26مجلس
شورای اسالمی:
تبصره ( :)1کلیه کارفرمایان موضوع ماده  38قانون تأمین اجتماعی و  29قانون بیمههای اجتماعی (سابق)
مکلفند مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از مقاطعهکاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ
خاتمه ،تعلی یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای
قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه نکردهاند را ضمن اعالم فهرست مشخصات
مقاطعهکاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداریشده به این سازمان
پرداخت کنند .میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آرای هیئت تجدیدنظر موضوع ماده
 44قانون تأمین اجتماعی و ابالغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف  20روز از تاریخ ابالغ
توسط سازمان تأمین اجتماعی اعالم خواهد شد .نحوه اجرای تبصره مذکور به موجب آییننامهای خواهد بود
که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
به موجب ماده « 40قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (مصوب  )1394/2/1یک
تبصره به شرح زیر به ماده  38قانون تأمین اجتماعی مصوب  1354/4/3اصالحات بعدی آن الحاق میشود:
تبصره ( :)2مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا
فنی مهندسی ثابت هستند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام میشود ،بر اساس
فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه قرارداد پیمان معاف هستند و سازمان تأمین
اجتماعی باید مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر کند.
آییننامه اجرایی تبصره الحاقی ماده  38قانون تأمین اجتماعی مصوب  1373/3/18هیئت
وزیران
ماده  :1کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مواد  38قانون تأمین اجتماعی و  29قانون بیمههای
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اجتماعی سابق مکلفند کلیه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی (که در این آییننامه به اختصار سازمان نامیده
میشود) از مقاطعهکاران و مهندسین مشاور را برابر ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده  38قانون تأمین
اجتماعی مصوب  72/2/26پس از درخواست سازمان از محل پنج درصد کارکرد و آخرین قسط نگهداریشده
به سازمان پرداخت کنند.
ماده  :2کلیه کارفرمایان مشمول این آییننامه مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ الزماالجرا شدن
این آییننامه فهرست کامل پیمانهای موضوع ماده یک (که از تاریخ خاتمه ،تعلیق یا فسخ قرارداد آنان
یکسال گذشته است) را با مشخص کردن شماره و تاریخ پیمان ،نام پیمانکار و مهندسین مشاور به سازمان
تأمین اجتماعی ارائه کنند و در مورد اعالم مبلغ کل کارکرد پیمان (شامل ارزی و ریالی) میزان  5درصد و
آخرین قسط موضوع ماده  38قانون تأمین اجتماعی و  29قانون بیمههای اجتماعی سابق نگهداری شده نزد
کارفرما تا تاریخ شروع و خاتمه یا فسخ یا تعلیق پیمان ،محل اجرای کار و شرح مختصری از موضوع پیمان،
نحوه تهیه مصالح (به عهده کارفرما ،پیمانکار یا هر دو) و آخرین اقامتگاه قانونی پیمانکار و مهندسین مشاور با
سازمان همکاری کنند.
ماده  :3سازمان مکلف است در مورد قراردادهای موضوع ماده یک این آییننامه به ترتیب زیر اقدام کند.
الف) در مورد قراردادهایی که حق بیمه آنها طبق قانون و بر اساس آرای هیئت تجدیدنظر موضوع ماده
 44قانون تأمین اجتماعی قطعی شده است ،حق بیمه را مجددا ً به پیمانکار یا مهندسین مشاور ابالغ و چنانچه
حداکثر ظرف  20روز از تاریخ مجدد آن با سازمان پرداخت نکند ،سازمان بدهی را کتباً به کارفرما اعالم کند.
ب) در مورد قراردادهایی که حق بیمه آنها قطعی نشده است ،پس از قطعیت بدهی باید طبق بند «الف»
اقدام شود.
به موجب ماده « 39قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» ،سازمان تأمین اجتماعی
مکلف است از سال  1394اطالعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی قطعیشده را به صورت برخط
در اختیار دستگاههایی که براساس قانون ملزم به استعالم از این سازمان هستند ،قرار دهد.
چگونگی محاسبات حق بیمه جهت پیمانهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی دولت و سایر پیمانها به
شرح زیر است:
تشکیلپروندهپیمانکاران:
در مواردی که انجام کار بهطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود ،کارفرما (واگذارنده
کار) باید در قراردادی که منعقد میکند ،پیمانکار (مقاطعهکار) را متعهد کند تا کارکنان خود و همچنین
کارکنان پیمانکاران فرعی را ،نزد صندوق بیمه کند و کل حق بیمه را بپردازند .ضمناً الزم است واگذارندگان
کار و (پیمانکاران) پس از انعقاد قرارداد یک نسخه از آن را به شعبه تأمین اجتماعی محل اجرای پروژه ،ارائه
کنند .شعبه ذیربط پس از اخذ قرارداد (از کارفرما یا پیمانکار) نسبت به تشکیل پرونده و اختصاص شماره
کارگاه اقدام کرده و پیمانکار نیز مبادرت به تنظیم و ارسال صورت دستمزد (حقوق و مزایا) و پرداخت حق

فصل سوم :قوانین مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی 75

بیمه کارکنان شاغل در قرارداد ،میکند.
انواع قرادادهای پیمان
 .1قرارداد عمرانی
 .2قرارداد غیرعمرانی
 .3قراردادهای غیرعمرانی خاص
پیمانهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی:
پیمانهای مشمول طرحهای عمرانی دارای ضوابط ذیل است:
الف) بودجه تمام یا قسمتی از پیمان ،از محل اعتبارات طرحهای عمرانی دولت اعم از ملی ،استانی ،ناحیهای،
منطقهای ،بازسازی مناطق جنگی و ...تأمین شده باشد (طرحهای ناحیهای یا استانی ،طرحهایی است که اعتبار
آن در اختیار مقامات ذیربط استانی و طرحهای ملی طرحهایی است که اعتبار آن در اختیار مقامات مسئول
مرکز قرار دارد).
ب) قرارداد پیمانکاران اجرایی ،بر اساس فهرست پایه سازمان مدیریت برنامهریزی کشور منعقد شده باشد.
ج) قرارداد مهندسان مشاور ،براساس قرارداد تیپ سازمان برنامه و بودجه منعقد شده باشد.
حق بیمه قرارداد پیمانکاران (به استثنای قراردادهای دستمزدی و امانی) مهندسان مشاور ایرانی که دارای
ضوابط یادشده باشند ،به شرح زیر محاسبه میشود:
 -1نرخ حق بیمه پیمانهای اجرایی عمرانی:
حق بیمه و بیمه بیکاری ،معادل  %6/6کل کارکرد محاسبه میشود ( %1/6سهم پیمانکار و  %5سهم
کارفرما).
-2نرخ حق بیمه پیمانهای مشاورهای عمرانی:
الف) حق بیمه قراردادهای مشاورهای به مأخذ  %14ناخالص کل کارکرد به انضمام بیمه بیکاری جمعا ً15/6
ناخالص کارکرد ،طبق قرارداد محاسبه میشود ( %3/6سهم مشاور و  %12سهم کارفرما).
ب) مهندسان مشاور و کارشناسان دارای شخصیت حقوقی ،باید صورت کارکنان خود را اعم از کارکنان دفتر
مرکزی و نظارت کارگاهی را یکجا و کلی تهیه و در مهلت مقرر به شعبه مربوط به دفتر مرکزی ،تسلیم کنند.
ج) چنانچه اجرای قسمتی از کار موضوع قرارداد منعقده در طرحهای عمرانی ،توسط پیمانکار اصلی به
پیمانکار یا پیمانکاران فرعی (دست دوم) واگذار شود ،در این صورت پیمانکار یا پیمانکاران فرعی باید لیست
کارکنان شاغل در قرارداد را تنظیم و به پیمانکار اصلی تسلیم کند و پیمانکار اصلی لیستهای مذکور را به
همراه لیست کارکنان خود ،پس از تائید ناظر طرح یا واگذارنده ،به شعبه مربوطه تسلیم کند .بدیهی است
پیمانکاران فرعی طرحهای عمرانی در صورت رعایت مورد فوقالذکر ،رأساً وظیفهای جهت پرداخت حق بیمه
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نخواهد داشت.
قراردادهایغیرعمرانی:
محاسبه حق بیمه پیمانهایی که تاریخ انعقاد آنها قبل از  1370/1/24است (به استثنای پیمانهای
مشمول طرحهای عمرانی) برابر ضوابط و مقررات مربوطه بوده و از تاریخ مذکور ،با توجه به نوع قرارداد به
شرح زیر است:
 -1قراردادهای دستمزدی:
در این نوع قراردادها که مصالح ک ً
ال توسط کارفرما و به هزینه او تأمین میشود ،حق بیمه به مأخذ %15
ناخالص کل کارکرد بهعالوه یکنهم حق بیمه ،بابت بیمه بیکاری محاسبه میشود .کلیه قراردادهایی که موضوع
آنها ارائه خدمات (اعم از خدمات نصب ،فنی ،مشاورهای ،آموزشی ،طراحی ،نقشهکشی ،نقشهبرداری ،نظارت،
حسابداری ،حسابرسی ،تنظیفات و )...بوده و برای اجرای کار ،نیاز به مصالح نباشد ،از مصادیق قراردادهای
دستمزدی و خدماتی غیرمکانیکی تلقی و حق بیمه آنها به شرح مذکور محاسبه میشود.
 -2قراردادهای دستمزد مصالح:
در اینگونه قراردادها که هزینه کلیه مصالح ،دستمزد و ابزار کار بهعهده پیمانکار است ،حق بیمه به مأخذ
 %7ناخالص کل کارکرد بهعالوه یکنهم حق بیمه متعلقه ،بابت بیمه بیکاری محاسبه میشود.
در مواردی که عملیات قرارداد ،منحصرا ً ارائه خدمات بوده لیکن ک ً
ال بهصورت مکانیکی انجام گیرد
لونقل ،تخلیه و بارگیری بهوسیله جرثقیل و کرایه ماشینآالت مختلف از جمله لودر و )...از مصادیق
(حم 
قراردادهای دستمزد و مصالح تلقی و حق بیمه آنها به شرح مذکور بهعالوه یکنهم حق بیمه بیکاری محاسبه
میشود.
در مواردی که نوع عملیات ایجاب کند که تواماً بهصورت دستی و مکانیکی انجام پذیرد ،حق بیمه نسبت
به کارکرد دستی به مأخذ  %15و نسبت به کارکرد مکانیکی (با وسایل مکانیکی متعلق به پیمانکار) به مأخذ
 %7ضمن لحاظ حق بیمه بیکاری ،محاسبه میشود .در صورتی که میزان یا درصد کارکرد مکانیکی و دستی
از سوی واگذارنده کار اعالم نشود یا نوع عملیات قرارداد ،به صورتی باشد که نیاز به استفاده از وسایل مکانیکی
نباشد یا وسایل مکانیکی توسط واگذارنده کار تهیه و بدون دریافت کرایه ،در اختیار پیمانکار قرار داده شود،
کار موضوع قرارداد ،غیرمکانیکی تلقی شده و حق بیمه به مأخذ  %15کارکرد محاسبه بهعالوه یکنهم حق
بیمه بیکاری میشود.
 -3قراردادهایی که تأمین قسمتی از مصالح موضوع آن ،به عهده کارفرماست:
در این نوع قراردادها ،کارفرما قسمتی از مصالح را تأمین میکند و در اختیار پیمانکار قرار میدهد ،بدین
ترتیب کل ارزش مصالح (تأمین شده توسط کارفرما) به کل ناخالص کارکرد پیمانکار افزون شده و حق بیمه
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به مأخذ  %7آن بهعالوه یکنهم حق بیمه متعلقه بابت بیمه بیکاری محاسبه میشود .لیکن مفاصاحساب
قرارداد بر مبنای کارکرد پیمانکار صادر خواهد شد و در صورتی که قسمتی از مصالح انحصاری بوده و صرفاً
در اختیار شرکتهای ملی نفت ایران ،ملی گاز ایران ،توانیر ،مخابرات یا سازمانهای آب و برق منطقهای باشد،
جزو مصالحی که ارزش آنها باید به کل کارکرد قرارداد افزوده شده ،محسوب نمیشود.
در صورت عدم مشخص بودن میزان کارکرد به تفکیک ساخت یا فروش توأم حمل و نصب و ...در قرارداد یا
عدم اعالم آن از طرف کارفرما ،حق بیمه قرارداد ک ً
ال با اعمال درصد حق بیمه متعلقه (حسب مورد  7یا )%15
محاسبه و به کسر حق بیمه پرداختی پیمانکار در دوره اجرای قرارداد در کارگاه ،مطالبه و وصول میشود.
 -4قراردادهای نهادها ،وزارتخانهها و سازمانهای مشمول قانون حمایتی خاص به عنوان پیمانکار:
نهادها ،وزارتخانهها و سازمانهایی که کارکنان آنها مشمول قانون حمایتی خاص ،غیراز قانون تأمین
اجتماعی هستند ،چنانچه طی قرارداد منعقده با سایر مؤسسات ،وزارتخانهها و سازمانها ،اقدام به انجام کار
بهصورت پیمانکار کنند ،با ارائه گواهی ارگانهای مذکور مبنی بر اینکه ،کار موضوع قرارداد ،منحصرا ً توسط
کارکنان رسمی آنها (که مشمول قانون حمایتی خاص میباشند) انجام گرفته است ،مشمول دریافت حق بیمه
نبوده و صدور مفاصاحساب برای آنها بالمانع است و لیکن اگر این قبیل پیمانکاران ،در اجرای عملیات پیمان
از کارکنان روزمزد و غیررسمی استفاده کنند ،باید حق بیمه آنها را با تسلیم لیست به شعب سازمان پرداخت
کنند .در این صورت صدور مفاصاحساب قرارداد ،منوط به پرداخت حق بیمه کارکنان اخیرالذکر خواهد بود.
یادآوری میشود که پیمانکاران مذکور الزم است در دوره اجرای قرارداد ،مراتب را به صندوق تأمین اجتماعی
اطالع دهند.
 -5حق بیمه پیمانکاران فرعی (دست دوم):
در مواردی که پیمانکار قسمتی از کار را با انعقاد قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار کند ،پیمانکار اصلی
به عنوان واگذارنده کار برای پیمانکاران دست دوم تلقی شده و حق بیمه پیمانکاران فرعی با در نظر گرفتن
تعهدات طرفین محاسبه و مطالبه میشود .همچنین حق بیمه پیمانکار اصلی به کسر کارکرد پیمانکاران فرعی
که مفاصاحساب دریافت داشتهاند ،مورد محاسبه قرار میگیرد.
-6سایر موارد:
 .1متمم ،الحاقیه و تمدید قراردادهای منعقده ،هر یک در حکم قرارداد واحد بوده و با توجه به تاریخ آنها،
حق بیمه برابر ضوابط و مقررات محاسبه و وصول میشود.
 .2در مواردی که حق بیمه بر مبنای لیستهای ارسالی طی دوره اجرای قرارداد ،بیش از حق بیمه طبق
ضریب اعمالی باشد ،حق بیمه بر اساس لیستهای ارسالی مطالبه و وصول میشود.
 .3در صورت عدم اعمال کارفرما در مورد ارزش تمام یا قسمتی از مصالح واگذاری ،حق بیمه به مأخذ %15
کل کارکرد ،محاسبه و وصول میشود.
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 .4مبلغ ناشی از تعدیل بها بر اساس جداول سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از جمله موارد کارکرد
ناخالص پیمانکار یا مهندس مشاور تلقی شده و مشمول کسر حق بیمه است.
 .5مابهالتفاوت آخرین مبلغ صورت وضعیت و قیمت تمامشده مصالح پای کار ،در صورتی که خرید آنها قب ً
ال
در صورت وضعیت لحاظ شده باشد ،مبنای محاسبه حق بیمه خواهد بود.
 .6درصد تخفیفی که در صورت وضعیتهای قطعی اعمال میشود ،خواه جزو شرایط پیمان بوده یا جبری
خارج از اراده و اختیار پیمانکار باشد ،مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود .بنابراین مالک محاسبه حق بیمه
پیمانکاران ،رقم کارکرد صورت وضعیت قطعی آنها پس از کسر تخفیف است.
 .7مبالغی که تحت عنوان جرایم و خسارات از صورت وضعیت قطعی پیمانکار کسر میشود ،به عنوان کارکرد
پیمانکار محسوب شده و مشمول کسر حق بیمه است.
 .8حق بیمه قراردادهای منعقده اشخاص حقوقی (اعم از عمرانی یا غیرعمرانی) که به موجب موازین مربوطه،
وصول میشود ،منحصرا ً به کارکنان شاغل در قرارداد اختصاص داشته و پیمانکار باید لیست و حق بیمه
کارکنان دفتر مرکزی خود اعم از اعضای هیئت مدیره ،مدیرعامل ،بازرس و سایر کارکنان را جداگانه ،به شعبه
تأمین اجتماعی که دفتر مرکزی پیمانکار در حوزه عملیاتی آن قرار دارد ،ارسال و پرداخت کند .در صورتی
که اسامی افراد مذکور ،در لیستهای ارسالی بابت پیمان درج شود ،حق بیمه آنان جدا از حق بیمه قرارداد،
مطالبه و وصول خواهد شد.
 .9در مواردی که پیمانکار خارجی بوده و تمام یا قسمتی از عملیات ،توسط افراد تبعه خارجی انجام میگیرد،
الزم است از ابتدا شروع عملیات اجرایی قرارداد ،صورت کارکنان خارجی و میزان حقوق پرداختی به آنان،
همراه لیست افراد شاغل ایرانی به شعبه مربوطه ارائه و در پایان قرارداد ،گواهی مؤسسه بیمه کشور متبوع
در مورد هر یک از افراد خارجی که متضمن تائیدکنندگی سیاسی دولت جمهوری اسالمی ایران در کشور
مزبور باشد ،اخذ و به شعبه تأمین اجتماعی محل اجرای قرارداد ،تسلیم شود .چنانچه به موجب گواهی مزبور
ثابت شود که افراد خارجی از مزایای تأمین اجتماعی کشور خود مطابق مزایای موضوع ماده ( )3قانون تأمین
اجتماعی ایران برخوردار هستند ،حق بیمه افراد مذکور مطالبه نخواهد شد.
 .10در صورتی که پیمانکار یا مشاور به بدهی برآوردی اعالمشده از سوی صندوق تأمین اجتماعی معترض
بوده و در عین حال نیاز به مفاصاحساب داشته باشد ،میتواند میزان بدهی اعالمشده را بهصورت «سپرده»
به حساب صندوق واریز و مفاصاحساب دریافت کند و در صورتی که کافرما به میزان مذکور معترض باشد،
میتواند موضوع را در هیئتهای تشخیص مطالبات مطرح و پیگیری کند و در صورتی که رأی هیئت تجدید
نظر مورد نظر کارفرما نباشد ،موضوع از طریق دیوان عدالت اداری قابل پیگیری خواهد بود .در صورتیکه
نتیجه رأی منجر به تقلیل یا لغو بدهی باشد (اضافه دریافتی سازمان) ،به حساب پیمان دیگر او منظور یا
مسترد خواهد شد.
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قراردادهای غیرعمرانی خاص:
الف) قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی:
 .1در خصوص قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی که با یک یا چند نفر به صورت دسته جمعی (اشخاص
حقیقی) منعقد میشود و اسامی کلیه افراد در متن قرارداد به عنوان پیمانکار درج شده باشد و عملیات پیمان
با تأیید واگذارنده کار منحصرا ً توسط شخص یا اشخاص مذکور انجام شود ،واحد اجرایی مربوطه باید بدون
اعمال هرگونه ضریب و محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قرارداد ،مفاصاحساب ماده  38ق.ت.ا را بابت
قرارداد صادر کند.
 .2در مواردی که قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،مراکز و مؤسسات پژوهشی
دولتی و غیرانتفاعی و مراکز وابسته که فاقد شخصیت حقوقی مستقل هستند و به عنوان مجری و پیمانکار
منعقد میشود و کارکنان آنان مشمول قانون حمایتی خاص غیراز تأمین اجتماعی هستند ،واحد اجرایی
مربوطه بدون اعمال هرگونه ضریب و محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قرارداد ،باید مفاصاحساب ماده
 38قانون تأمین اجتماعی بابت قرارداد مزبور را صادر کند.
 .3در خصوص قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقده با اشخاص حقوقی به عنوان مجری ،در صورتی
که مجری دارای مجوز فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی از وزارتین علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی باشد ،باید با اخذ تعهد بازرسی از دفاتر قانونی و به شرط عدم بدهی قطعی یا تقسیط آن،
مفاصاحساب مربوطه صادر شود .بدیهی است در صورت وجود ابهام در تشخیص تحقیقاتی و پژوهشی بودن
قرارداد باید مراتب از وزارتین فوقالذکر استعالم و برابر نظریه مذکور اقدام شود.
 .4در مواردی که اشخاص حقوقی دارای مجوز مذکور نبوده یا فاقد دفاتر قانونی باشند ،چنانچه برابر گواهی
واگذارندگان کار در قرارداد از رایانه ،نرمافزار و سیستمهای سختافزاری و ...استفاده شود ،ک ً
ال مکانیکی
محسوب میشوند و حق بیمه متعلقه وفق ماده دوم مصوبه مورخ  1370/1/24شورای عالی تأمین اجتماعی
و به مأخذ هفت درصد ( )%7محاسبه و مطالبه میشود.
ب) قراردادهای حسابرسی:
با توجه به اینکه فعالیت مؤسسات حسابرسی به نوعی فنی تلقی میشود و توسط کارکنان آنان و عمدتاً در
محل مؤسسات مذکور انجام میگیرد ،لذا چنانچه مؤسسات مزبور لیست و حق بیمه کارکنان خود را در مهلت
مقرر به سازمان ارسال و پرداخت کنند ،در صورتیکه دارای دفاتر قانونی باشند و آن را جهت انجام حسابرسی
در اختیار سازمان قرار دهند ،در صورت عدم بدهی مفاصاحساب قرارداد آنان صادر خواهد شد.
پ) قرارداد فناوری اطالعات و ارتباطات:
الف) :نحوه شناسایی قراردادهای فناوری و اطالعات و ارتباطات:
قراردادهایی که موضوعات آنها تهیه و نصب سختافزار (رایانه) ،طراحی و ساخت نرمافزار و سیستمهای
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مختلف عملیاتی و اطالعاتی و پشتیبانی نرمافزاری و سختافزاری و تعمیر و نگهداری آنها است به شرح زیر
عمل میشود:
اشخاص حقوقی:
.1در مواردی که پیمانکار دارای دفاتر و اسناد قانونی باشد و طبق محتویات پرونده فاقد بدهی قطعی باشد،
در این صورت از محاسبه حق بیمه قرارداد خودداری و با ارائه تعهد تحویل دفاتر قانونی منضم به بخشنامه
 14/2جدید درآمد مفاصاحساب قرارداد صادر میشود.
 .2در مورد پیمانکارانی که لیست و حق بیمه کارکنان خود را ندادهاند ،باید در اسرع وقت از دفاتر آنان
حسابرسی و بر مبنای آن حق بیمه وصول و سپس مفاصاحساب صادر شود.
 .3در مواردی که پیمانکار فاقد دفاتر قانونی بوده یا از ارائه دفاتر خودداری کند ،ضرورتی به استعالم درصد
مکانیکی و غیرمکانیکی کارکرد از واگذارنده کار نبوده و قراردادهای مربوطه از نظر سازمان مکانیکی محسوب
و حق بیمه آنها باید طبق ماده « »2مصوبه مورخ  1370/1/24شورایعالی تأمین اجتماعی به مأخذ  %7به
اضافه بیمه بیکاری محاسبه و وصول خواهد شد.
 -2اشخاص حقیقی:
در مواردی که پیمانکار ،کار موضوع قرارداد را رأساً و به تنهایی انجام دهد و بهطور کلی از نیروی انسانی
دیگر استفاده نکند ،مشمول ماده ( )38قانون تأمین اجتماعی نخواهد بود .در هر صورت مسئول تشخیص عدم
شمول پیمان به ماده ( )38قانون تأمین اجتماعی ،سازمان است.
س) قراردادهای فضای سبز:
در اینگونه قراردادها معادل  %70ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به مأخذ
 %7و معادل  %30ناخالص کارکرد بهعنوان کارکرد غیرمکانیکی تلقی و حق بیمه آن به مأخذ  %15محاسبه
و وصول میشود.
د) قراردادهای تنظیفات:
به موجب بند « »2از بخشنامه  14/2درآمد مأخذ محاسبه حق بیمه قراردادهای تنظیفات به میزان %25
ناخالص کارکرد با ضریب دستمزد  %7و  %75ناخالص کارکرد با ضریب دستمزد  %15به انضمام بیمه بیکاری
محاسبه میشود.
اقدامات پیمانکاران پس از انعقاد قرارداد و خاتمه عملیات پیمان:
کلیه پیمانکاران اعم از حقیقی یا حقوقی پس از انعقاد قرارداد باید بهترتیب زیر عمل کنند:
یک نسخه از قرارداد منعقده را به تأمین اجتماعی محل اجرای پروژه (در مورد مهندسان مشاور به شعبه
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تأمین اجتماعی که دفتر مرکزی مشاور در محدوده آن واقع است) ارائه کنند.
لیست و حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای کار مربوط به هر ماه را ،حداکثر تا پایان ماه بعد به شعبه
مربوطه ،تسلیم و پرداخت کنند( .در مورد قراردادهای طرحهای عمرانی ،پس از تائید ناظر طرح یا واگذارنده
کار فقط صورت دستمزد/حقوق و مزایا به شعبه مربوطه تسلیم میشود).
پیمانکار پیگیری الزم در خصوص ارسال مدارک مورد نیاز از طریق واگذارنده کار به شعبه ذیربط را بهعمل
آورد ،این مدارک عمدتاً عبارتند از:
الف) یک نسخه از قرارداد (پیمان).
ب) اعالم مبلغ ناخالص کل کار در زمان محاسبه حق بیمه (آخرین صورت وضعیت و مبلغ تعدیل کارکرد
برحسب مورد).
ج) گواهی واگذارنده کار مبنی بر تائید چگونگی تأمین مصالح (طبق مفاد پیمان توسط پیمانکار یا کارفرما).
د) دوره کارکرد (شامل تاریخ و شروع و خاتمه).
هـ) گواهی کارفرما ،در مورد پیمانهای مشمول طرحهای عمرانی و شرایط آن و نیز محل اعتبار پروژه.
قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب
 1361/12/16مجلس شورای اسالمی و اصالحات بعدی:
ماده واحده :از آغاز سال  1362کارفرمایان کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از
قبیل برق ،آب ،تلفن ،راه) استفاده میکنند تا میزان  5نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده
و از  5نفر به باال نسبت به مازاد  5نفر حق بیمه را خواهند پرداخت.
تبصره  :1دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سالهای آتی را در بودجه سال مربوطه پیشبینی و منظور کند.
تبصره ( :2اصالحی مورخ  1387/1/25مجمع تشخیص مصلحت) در مورد کارگاههایی که ظرفیت کاری
کمتر از  5نفر کارگر را دارند ،در صورتیکه کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای استفاده از مزایای
این قانون به تأمین اجتماعی به عنوان کارگر معرفی کند ،ملزم به پرداخت جریمهای معادل سه برابر مزایای
بهرهمند شده از این بابت خواهد بود.
تبصره  :3کارخانجات ،معادن ،پیمانکاران ،شرکتهای خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند.
بیمهبیکاری:
قانون بیمه بیکاری در تاریخ  1366/3/24به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و به مدت سه سال
از تاریخ  1366/5/6بهطور آزمایشی به اجرا درآمد و کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که به هر نحو از
امکانات دولتی استفاده مینمودند ،مکلف به اجرای این قانون شدند .پس از طی دوران آزمایشی ،قانون بیمه
بیکاری در تاریخ  1369/6/26به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و بر اساس آن کلیه مشمولین قانون
تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند ،مشمول این قانون قرار گرفتهاند.
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گروههای زیر از شمول این قانون مستثنی هستند:
 .1بازنشستگان و از کارافتادگان کلی
 .2صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمهشدگان اختیاری
 .3اتباع خارجی
 .4کارگاههای خانوادگی
 .5کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی دارای آییننامه خاص استخدام
 .6مدیرعامل در دوره مسئولیت
الزم است کلیه کارفرمایان برابر قانون بیمه بیکاری  %3حقوق یا دستمزد و مزایای مبنای کسر حق بیمه،
بیمهشدگان خود را از تاریخ  1366/5/6بابت بیمه بیکاری (ظرف مهلت مقرر در قانون برای پرداخت حق
بیمه) پرداخت کنند.
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 4اخالق حرفهای کسب و کار
 1-4کلیات ،مفاهیم پایه
چرایی توجه به اخالق حرفهای
در دنیای امروز ،مهمترین تصمیمها برای گردش بهینه امور ،در نهادها و سازمانهای پیچیده و پیشرفته
گرفته میشود « .تولید کاال» و «ارائه خدمات» در پیچیدهترین شیوه ،دو عرصه مهم و سرنوشتساز برای
تامین نیازهای بنیادین انسان امروز به حساب میآید .اما با وجود جمعیت چند میلیاردی در کره زمین ،چرخه
تولید ،خدمات و مصرف ،به آسانی ،عادالنه و مطابق خواست ساکنان کره زمین صورت نمیگیرد .نامحدود
بودن مطالبات انسانها برای دسترسی به رفاه و منابع تامین نیازها از یک سو و محدود بودن این منابع از
سوی دیگر ،دو پیامد ناگزیر دارد :یکی فشار بیش از حد به طبیعت و محیط زیست و دیگر رقابت سخت بین
انسانها و جوامع برای دسترسی بیشتر به آن منابع محدود .درست در این جا است که شرایط برای تعارض
آماده میشود و این تعارض زمینه را برای انواع خصومت و اعمال خشونت فراهم میآورد .آگاهی به این امر،
انسان خردورز را به سوی پایبندی به اصول و معاداتی رهنمون میشود که «اخالق» نام میگیرد.
برای انسان مصرفکننده و بالقوه آزمند ،بدون در نظر گرفتن الزامات اخالقی تنها یک پرسش ،مهم و
مطرح است« :چگونه وارد صحنه شوم و به چه ابزاری دست یازم تا از حریفان عقب نمانم و در این رقابت ناگزیر
برنده باشم؟» این ابزارها ممکن است از نوع سخت باشند (انواع تکنولوژی و حتی سالح) و یا از نوع نرم (دروغ
و رشوه و پارتی و مانند اینها) .دست یازیدن به این ابزارها ،به دور از مالحظات اخالقی ،تبعیض و نزاع را در پی
دارد و نتیجه این همه ،به هم خوردن صلح و ثبات در زندگی انسانی و نیز تخریب محیط زیست خواهد بود.
حال باید دید چاره چیست؟ انسان خردمند باید از خود بپرسد برای «بقا» و بهرهمندی بلندمدت از منابع ،به
منظور برخورداری از «لذت» و نیز «کرامت» که از مطلوبهای اجتنابناپذیر بشراست ،چگونه باید با طبیعت
و هم نوع تعامل کند و این نقطه آغاز پرداختن به اخالق است.
انسان اخالقی از خود میپرسد :من به عنوان یک انسان ،به عنوان یک شهروند ،به عنوان یک حرفهای
و به عنوان عضوی موثر از یک نهاد وسازمان در دنیای جدید ،چه وظایفی به عهده دارم؟ « ما انسانها باید
کدام الزامها را گردن بنهیم و کدام تکالیف را به جد بگیریم تا در مسیر استقرار صلح و دوستی و فراهم آوردن
شرایط یک همزیستی مطلوب گامی برداریم؟ به همین سیاق ،فرد اخالقی مشتغل به تجارت ،میپرسد در
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کنار تکالیف فردی ،چه ساز و کارهایی باید در سازمانهای کسب و کار ،موسسه اقتصادی و مانند اینها نهادینه
شود تا شرایط برای منافع بیشترین افراد در بلندترین زمان ممکن فراهم آید؟
ممکن است در نگاه نخست ،پرداختن به مقوله اخالق از سوی سازمانهای فعال در حوزه مالیه و امور
اقتصادی ،امری ثانوی ،غیرجدی و به تعبیری ،فانتزی به حساب آید ،اما تامل در فعالیتها و برنامهریزیهای
رشد و توسعه در دنیای جدید حکایتی دیگر از موضوع دارند .مطالعه در زمینههای عمیق و بنیادین حوزه
کسب وکار وفعالیت کالن اقتصادی آشکار میکند که بین حوزه اقتصاد و اخالق ارتباطی بسیار وثیق برقرار
است .حوزه اقتصاد ،عرصه پرداختن به تولید کاال ،ارائه خدمات ،توزیع متناسب امکانات و نهایتاً محاسبه بهینه
سرمایه و سود و ارزش افزوده است و حوزه اخالق عرصه مطالعه در ارتباط منصفانه ،به در آمدن از خودمحوری
و رعایت حقوق دیگری ،راستگویی ،درستکاری ،وفاداری و پایبندی به تعهدات ،که این همه ایجاد اعتماد
میکند و هزینههای مبادله را کاهش میدهد ،بیشترین منافع را برای بیشترین تعداد ممکن از افراد فراهم
میسازد و شرایط را برای نیل به فضیلت و زندگی بهتر فراهم میسازد.
محققان علوم اجتماعی واقتصاد در کنارانواع سرمایههای پیشتر ساختهشده ،ماند سرمایه مالی و سرمایه
انسانی ،در دهههای اخیر از سرمایه مهم دیگری خبر میدهند که « سرمایه اجتماعی» خوانده میشود .از
عناصر مهم سرمایه اجتماعی «اعتماد» است و اعتماد پدید نمیآید جز در سایه فراگیر بودن انصاف و به
رسمیت شناختن «دیگری» و رعایت حقوق متقابل ،بر پایه امر وجدانی و فرمانهای درون و این همانا اخالق
است.
در یک محیط (جامعه یا سازمان) اخالقی ،فرد در مییابد که سود بلندمدت او در گرو تامین سود دیگری
است .از نظر سازمان رشد نایافته و یا در جامعه ای فاسد که وجود فاصله زیاد بین فقیر و غنی ،برخوردار و
نابرخوردار ،عادی تلقی میشود ،مسلماً اخالقورزی امری مغایر سود شخصی و موضوعی زائد به نظر میرسد.
در چنین وضعیتی از یک سو قشر برخوردار میکوشد به هر قیمت برثروت و قدرت بیفزاید و در سوی مقابل
نابرخورداران خود را ناگزیر میبینند با انواع حیله به نوالهای ناگزیر دست یازند .در چنین وضعیتی تملق و
دروغ و رشوه و رانت و انواع سوءاستفادههای مالی نهادینه میشود اما آیا چنین جامعهای از ثبات و پایداری
برخوردار خواهد بود؟ آیا انواع بحران و سپس شورش و هرج و مرج و انحطاط و سقوط چنین جامعهای را
تهدیدنمیکند؟
این نکته بسیار حائز اهمیت است که حتی اگر گاه اخالقورزی در تعارض با سودهای کوتاهمدت و مقطعی
ت سود بیشترین افراد ،در گرو عدل و انصاف و رعایت حقوق متقابل
و فردی به نظر آید ،بیتردید در بلندمد 
واخالقورزی است .تاکید بر ارتباط سود بلندمدت در اقتصاد ،با اخالق بدین دلیل است که گمان نشود فضایل
اخالقی تنها از آن فرد تارک دنیا و انزواگزیده است .اگرچه مکاتب اخالقی متکثر و متنوعاند ،اما به طور کلی
مکاتب مختلف ،نافی بهرهمندی بهینه از دنیا نیستند.
رعایت اخالق در مناسبات گوناگون اجتماعی از جمله در عرصه کسب و کار ،بر پایه نظریههای گوناگون
اخالقی همچون اخالق وظیفه و اخالق فضیلت قابل تقریراند .همچنان که با اتکا به مشرب سودانگاری یا
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نتیجهگرایی نیز اخالق امری موجه و بایسته است ،چرا که زمینه را برای تامین منفعت و خوشی و لذت ،برای
ت فراهم میسازد.
بیشترین کسان و در بلندمد 
 2-4اخالق چیست؟
واژه «اخالق» را از زبان افراد مختلف در موقعیتهای گوناگون میشنویم« ،فالنی خوشاخالق است و آن
دیگری بداخالق»« ،فالن کار اشکال قانونی ندارد ،اما اخالقاً درست نیست» « ،فالن امر و نهی مطابق سلیقهای
خاص است ،چه ربطی دارد به اخالق!» و مانند اینها .با وجود تفاوت دیدگاه فلسفی در باره مسائل بنیادین
اخالق و اختالف درباره معنا و مصادیق بسیاری از آموزههای آن ،و به ویژه تکیهگاه احکام و تکالیف اخالقی،
اما توافق بر ضرورت اهتمام به اصل اخالق را میتوان وجه اشتراک همه جوامع و مکاتب فکری دانست .اخالق
حوزه تکالیف و بایدها و نبایدهایی است که ما را به «خیر» رهنمون میشوند ،اما البته همه بایدها و نبایدها
لزوما اخالقی نیستند .بایدها و نبایدها و ارزشها ،گاه تنها از یک «سنت فرهنگی» خاص بر میخیزند ،گاه
در «سلیقه زیباشناختی» افراد ریشه دارند ،گاه برخاسته از آموزههای یک «دین» خاصاند ،گاه منبعث از
«قانون»اند و گاه ریشه در «اخالق» دارند.
به نظر میرسد در میان این نظامهای متنوع ارزشی یا هنجارگذار ،آنچه بیش از دیگران ،فراقومیتی و
جهانشمول است ،بیش از دیگر نظامها با بنیادیترین الیههای وجودی و وجدانی انسان ارتباط دارد و بیش
از دیگر نظامها در خور آن است که مبنای قضاوت و ترجیح قرار بگیرد ،اخالق است .در میان انواع نظامهای
هنجارگذار ،دین و قانون دو نظام کالن و مهماند که خاستگاه اخالق هستند.
 3-4اخالق و قانون
حقوقدان برجسته فقید ،دکتر ناصر کاتوزیان ،تعبیری در نسبت بین اخالق و قانون دارد ،بدین تعبیر که
قانون بخش نشست کرده و به اصطالح رسوب اخالق در تاریخ است .یعنی اگر احکامی از حوزه اخالق را بتوان
از آسمان فضایل ناب ،به زمین قراردادهای اجتماعی آورد و متجسم کرد ،یعنی آن وجه تنزیل یافته اخالق،
به صورت قوانین حقوقی متبلور میشود .نباید گمان کرد که قوانین حقوقی میتواند جای اخالق را بگیرند.
همچنین نباید پنداشت ،چنان که برخی فکر میکنند ،که تمام اخالق را میتوان به قوانین حقوقی تقلیل داد.
به لحاظ منطقی ،نسبت «قانون» و «اخالق» را نیز میتوان «عموم و خصوص منوجه» دانست .برخی
احکام اخالقی فارغ از قانون حقوقیاند ،مانند احسان و نیکوکاری ،از طرف دیگر میتوان اموری را در جامعهای
خاص ،مصوب و الزماالجرا و بدینسان قانونی یافت در حالی که تبعیضآمیز و نافی اخالقاند .اما از طرفی دیگر
بین بسیاری قانونهای جوامع مختلف با اخالق همپوشانیهایی وجود دارد .برای مثال در همه جوامع قتل یک
انسان بیگناه و آزار و اذیت هم اخالقاً قبیح است و هم به لحاظ قانونی.
پس چنانچه گفته شد بین اخالق و قانون اشتراکاتی میتوان یافت وافتراقاتی ،اموری همچون دزدی و
ضرب و شتم و روا داشتن ستم جسمانی ،در نظامهای حقوقی مختلف مذموم اند و جرم دانسته میشوند و
همچنین به لحاظ اخالقی هم قبیحاند .اما مسلما احکام مربوط به دروغ ،غیبت ،حسد و سوءظن ،قانونی شدنی
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نیستند و قبحشان اخالقی است .به لحاظ قانونی ،عملی قبیح یا جرم تلقی میشود که واجد دو عنصر باشد:
عنصر مادی و عنصر نیست اضرار به غیر .مادامی که رفتاری اخالقاً قبیح ،مستلزم اضرار ملموس به غیر نباشد،
آن عمل جرم حقوقی تلقی نمیشود و این یکی از منازلی است که بین اخالق و قانون تمایز میافکند .به عالوه،
پشتوانه قانون حقوقی ،مجازات اجتماعی یا حاکمیتی است ،اما پشتوانه اخالق وجدان است.
نکته شایان یادآوری این که احکام فقهی شباهتی به احکام حقوقی دارند ،یعنی فقه و شریعت هم قانونی
شده آموزههای دینی و پوسته آن هستند .آن وجهی ازدین که ناگزیر در آداب و مناسب الزمالرعایه رسوب
میکند و ترک آن موجب مجازات دانسته میشود ،به صورت شریعت در میآید .در حالی که ساحت ایمانی
دین که در ارتباط عمیق مومن با امرقدسی معنا مییابد و فراتر از مجازات و پاداش است ،ساخت فراشریعتی
دین را میسازد.
بیتردید جوامع برای استقرار نظم به قانون نیاز دارند ،ولی نباید به ستبر شدن قانون هم افتخار کرد .نظر
عالمان اخالق ،هر چه در جامعهای کتابهای حقوقی قطورتر باشند ،این نشاندهنده وجود معضالت اخالقی
بیشتر در آن جامعه است .انسان رشدیافته ،کسی است که «فضیلت» بودن یک عمل ،او را ملزم به ارتکاب
یا اجتناب آن عمل اخالقی کند و نه نظام «پاداش و مجازات» .محققان روانشناسی اخالق ،به رفتاری ارزش
اخالقی نسبت میدهند که ارتکاب یا اجتناب از آن ،به دلیل ترس از مجازات نباشد .در جوامع کنونی قانون
نهادی است وابسته به حاکمیت و قدرت سیاسی ،در حالی که اخالق چنین نیست.
آحاد شهروندان رشدیافته و نهادهای مدنی و نخبگان وظیفه دارند که به تقویت وجه غیرسیاسی کنش
اخالق بپردازند و ترویج آن را جدی بگیرند .در نسبت بین حاکمیت سیاسی و اخالق اجتماعی دو نگاه افراطی
قابل تفکیک است .یک نگاه آن که مقصر زشتیهای اخالقی جامعه را تنها در نهادهای حاکمیتی جستوجو
میکند ،بدین دلیل که همه امور ،از وضع قوانین و اجرای آنها گرفته تا تبلیغ و نظام آموزشی را مقهور نهاد
قدرت میبیند و نگاه دوم که دامن حاکمیت را به کلی از تقصیر مبرا میداند ،بدین دلیل که گویی دولت چیزی
نیست جز معدل عقالنیت شهروندان.
اما شاید بتوان حقیقت را چیزی فرای اینها دانست .از یک سو فرهنگ سیاسی غالب یک جامعه زمینهساز
اصلی مناسبات قدرت در آن جامعه است و حاکمیت بازتابی از منویات و نگرشهای مردم است ،و از سوی دیگر
تصمیمها و رفتارهای حاکمان تاثیری انکار ناپذیر بر ذهنیات و رفتار مردم دارد .بنابر این هم اخالق حاکمان بر
خلق وخوی مردمان موثر است و هم نگرش اخالقی مردمان تعیینکننده فرآیندهای برصدر نشستن حاکمان و
رفتار آنها است .از این رو چه نیکو است اگر در بررسی علل برخی مشکالت رفتاری نهادینه شده در یک جامعه،
به یک سو متمایل نشویم و سهم مردم و مسئوالن را در جای خود در نظر بگیریم .به هر تقدیر قانونگذاری
و قانونمداری مسئوالن و مردمان ،فراتر از مناسبات قدرت و پشتوانه ای همچون مجازات حقوقی ،به زمینه و
پشتوانهای محکم نیاز دارد که همانا وجدان اخالقی است.
در طول تاریخ متون مختلفی سرچشمه آموزههای اخالقی بودهاند .قدیمیترین متنها از این دست ،آثار به
جا مانده ادبی و حتی فولکلور و متون مقدس مانند «ده فرمان» موسی (ع) است .بعد از متون مقدس ،تجارب
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متفکران و فیلسوفان در میان آمد .در دوران رنسانس به نظر میرسید رسالت متون دینی و ادبی برای تنظیم
مناسبات اخالقی به پایان رسیده است .اما در قرن نوزده و بیست با مشاهده خالء در تربیت اخالقی ،نقش دین
و ادبیات دوباره مورد توجه قرارگرفت .بسیاری از اندیشمندان در قرون اخیر بدین مهم توجه یافتند که با خارج
شدن دین از میدان ،بخشی از تربیت اخالقی هم مغفول واقع شد .در چنین شرایطی ادبیات رسالت تربیت
اخالقی را به دوش گرفت و جانشین دین در این زمینه شد( .کسانی مانند ماتیو آرنولد اینگونه میاندیشیدند).
به هر روی نباید پنداشت در یک جامعه قانونمدار و یا دینمدار ،دیگر نیازی نیست که به طور مستقل به
اخالق پرداخته شود .بدون دغدغههای اصیل اخالقی ،یا خطر بیالتفاتی به قانون تهدیدکننده نظم است و یا
خطر تفسیر به رای آموزههای دین و کاربست دین در مسیری غیر از سعادت انسانها.
 4-4اخالق کاربردی چیست؟
اخالق به دو بخش تقسیم میشود:
اخالق نظری ،اخالق کاربردی
اخالق کاربردی مفهومیاست جدید که در کنار «اخالق هنجاری» قرار میگیرد .در سنت فلسفه تحلیلی،
مباحث اخالق معموال به چهار دسته قابل تقسیم است:
 1-4-4فرا اخالق که شامل مباحث بنیادی فلسفه اخالق میشود.
 2-4-4اخالق هنجاری که به بیانی ساده شامل احکام کالن اخالقی از منظر مکاتب مختلف اخالقی
است.
 3-4-4اخالق کاربردی که در واقع به مصادیق احکام اخالقی در موقعیت خاص یا فعالیت ویژه و یا
صنف معین مربوط میشود.
 4-4-4اخالق قومی که به اخالقیات یک جامعه محلی مشخص اختصاص دارد.
مبحث اخالق کسب و کار ذیل اخالق کاربردی قرار میگیرد.
در آموزههای کالسیک و سنتی اخالقی به طور کلی از احکام و تکالیف اخالقی صحبت میشد .برای مثال
بهطور کلی گفته میشد« :دروغ گفتن نارواست»« ،از ستم روا داشتن باید اجتناب کرد»« ،نباید رشوه گرفت».
اما اینکه دقیقا در هر صنف معین مصداق دروغ و ستم و رشوه چیست ،این در سطح اخالقی هنجار مورد بحث
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قرار نمیگرفت .در الیهای دیگر یعنی در اخالق کاربردی است که برای مثال آشکار میشود در پزشکی ،در
مهندسی ،و در کسب و کار ،چه چیزی مصداق واقعی رشوه است .اخالق کاربردی شامل حوزههای متعددی
مانند :اخالق خانواده ،اخالق جنسی ،اخالق ورزش ،همچنین اخالق حرفهای ،اخالق سازمانی و اخالق کسب
و کار است.
برای درک بهتر از اخالق نظری و اخالق کاربردی به موارد ذیل توجه شود.
تعریف انصاف در حوزه اخالق نظری است و بکار بردن آن در حوزه روابط بین شخصی اخالق کاربردی
است.
تبیین منشور حقوق مشتری در حوزه اخالق نظری است لیکن راهاندازی سیستم مدیریت ارتباط با
مشتری ( )CRMدر حوزه اخالق کاربردی است.
 5-4اخالق حرفهای چیست؟
شاخهای از اخالق کاربردی که به مباحث اخالقی در حرفه میپردازد را اخالق حرفهای گویند .در اینجا الزم
است به ارائه تعریفی از حرفه بپردازیم.
حرفه ( )Professionبه معنای شغل و کسب و کار است (علیاکبر دهخدا).
حرفه معموال مجموعهای از یک کرده شغلی همگن بوده ودارای مولفههای زیر است.
اشتغال و کسب روزی
اختیار
خدمتمحوری یا مطلوبیت اجتماعی
برخورداری از دانش ،مهارت و توانایی (شایستگی)
با توجه به تنوع حرفهها و دامنه آن مانند حرفه پزشکی ،مهندسی ،آموزش ،بازرگانی و نظایر آن الزم است
ی در حوزه مربوطه شکل گیرد .به همین دلیل امروزه با
به منظور توجه به اخالق در حرفهها ،اخالق حرفها 
عبارتی چون اخالق مهندسی ،اخالق پزشکی ،اخالق بازرگانی و غیره مواجه هستیم.
برای تحقق اخالق حرفهای در مشاغل مختلف که شباهت معقوالنهای از نظر کارها ،دانش و تواناییهای مورد
نیاز دارد الزم است که شاغل هر حرفه یا شغل دارای شایستگی الزم باشد.
به عنوان مثال فردی که تصمیم میگیرد در حرفه بازرگانی مشغول به فعالیت شود به منظور رعایت اخالق
حرفهای بازرگانی خود را شایسته ورود به این حرفه کند و در واقع شایستگی الزم را کسب کند.
 6-4تعریف شایستگی ()Competence
مجموعه اثباتشده از دانش ،مهارت ،توانایی و نگرش مورد نیاز جهت انجام یک تکلیف کاری بر اساس
استاندارد را گویند .شایستگیها به دو دسته شایستگیهای تخصصی و عمومی تقسیم میشوند.
با توجه به تعریف فوقالذکر مولفههای شایستگی عبارتند از:

فصل چهارم  :آشنایی با اخالق حرفهای و شایستگیهای بازرگانان 91

دانش :)Knowledge(:پیامد کسب و جذب اطالعات به واسطه یادگیری را گویند .دانش مجموعهای از
حقایق به اصول ،نظریهها و روشهای مربوط به کار یا موضوع را گویند.
مهارت :)Skill(:توانایی کاربرد دانش فنی را برای انجام تکالیف شغلی و حل مساله را گویند .مهارت
میتواند به صورت فیزیکی (همانند با ابزارها ،وسایل و )...یا شناختی (سطوح باالشناختی از قبیل تفکر خالق،
مهارت حل مساله و )...باشد.
توانایی :)Ability( :ویژگیهای جسمی و روحی الزم برای انجام فعالیت.
نگرش :)Attitude(:نگرش به دیدگاهی گفته میشود که برگرفته از جنبههای احساسی و عاطفی،
ارزش ،عالیق میباشد .توانایی مشارکت فعال توام با عالقه مثالی از نگرش درست به کار است.
به منظور تحقق اخالق حرفهای کسب و کار ،بازرگانان باید خود را ملزم به یادگیری و به کارگیری دانش،
مهارت و نگرش مورد نیاز حرفه بازرگانی بدانند تا بتوانند در این حرفه اثرگذار و موفق باشند.
بازرگانان شایسته پیشرو در رعایت اخالق حرفهای
بازرگان شایسته ضمن توجه به جنبههای اخالقی تمام همت خود را جهت تحقق اخالق حرفهای
بوکار به کار خواهد بست .جهت موفقیت دراین کار الزم است افرادی که تصمیم به ورود به حرفه
کس 
بازرگانی را گرفتهاند ،با تعاریف شایستگی و صالحیت حرفهای آشنا باشند و خودر ا ملزم به یادگیری و
بهکارگیری آنها بدانند.
آیا حرفه بازرگانی نیازمند افراد شایسته و با صالحیت حرفهای است؟
به سه دلیل میتوان پاسخ مثبت بهاین سوال داد.
 .1امروزه صاحبان حرفه و مشاغل به دنبال به دست آوردن شایستگی و صالحیت حرفهای متناسب با شغل
و حرفه خود هستند تا به عنوان منابع انسانی توسعهیافته بتوانند مثمر ثمر باشند.
 .2حرفه بازرگانی ،یک حرفه چندبخشی و تخصصی است و بهطور فزایندهای متاثر از سایر بخشها نظیر
اقتصاد و روابط بینالملل است .لذا اشتغال دراین حرفه و موفقیت در آن مستلزم داشتن شایستگی و صالحیت
حرفهای است.
 .3حرفه بازرگانی ،حرفهای بینالمللی است و عملکرد بازرگان تنها محدود به بنگاه اقتصادی خود نشده و
تصویری زشت یا زیبا از بازرگانی در سطح بینالمللی ارائه خواهد کرد.
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قابلیتهای مورد نیاز برای بازرگان شایسته
قابلیتهای مدیریت کسبوکار
بوکار
 .1مدیریت کس 
 .2مدیریت منابع انسانی
 .3مدیریت کیفیت
 .4بازاریابی
 .5پشتیبانی و تدارکات (لجستیک)
 .6مدیریت تغییر و نوآوری
 .7مدیریت پروژه بینالمللی
بوکار جهانی
 .8فرآیندهای کس 
قابلیتهای روابط اقتصادی خارجی
 .1مدیریت بین فرهنگی
 .2معرفی شرکت
 .3جستجوی شریک خارجی
 .4مذاکره با شریک خارجی
 . 5آماده سازی قرارداد
 . 6تهیه ( BPطرح تجاری)
 . 7اطالعات پایه در خصوص کشور هدف
قابلیتهای مهارتهای فردی
 . 1انعطافپذیری شناختی
 . 2خالقیت
 . 3استدالل منطقی
 . 4یادگیری فعال
 . 5بیان شفاهی
 . 6هوش هیجانی
 . 7توانایی مذاکره
 . 8حل مساله
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 7-4مفهوم سازمانی اخالق کسب و کار
در سازمانهایی که خود را پایبند به اخالق کسب و کار میدانند اخالقی بودن به معنای مسئولیتپذیری
و رفتار ارتباطی است.
نمودار زیر بخوبی انواع رفتار ارتباطی در سازمان را نشان میدهد.

رفتار ارتباطی

سازمان

فرد

محیط درونی

محیط بیرونی

محیط درونی

دیگران

درون سازمانی

برون سازمانی

درون شخصی

برون شخصی

اخالق سازمانی

اخالق شخصی
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سازمانهای اخالقمدار به کلیه رفتارهای ارتباطی فردی و سازمانی توجه کرده و با گسترش تفکر اخالق
سازمانی و اخالق شخصی زمینه نهادینه شدن اخالق در فضای کسب و کار را فراهم میکند.
پس از نهادینه شدن اخالق کسب و کار در سازمان ،میتوان به تدوین منشور اخالقی شرکت همت
گمارد .اجزاء منشور اخالقی شرکت در نمودار ذیل بیان شده است.
احترام

اعتماد

وفای به عهد
پاسخگویی به شکایات

صداقت
اجتناب از تبعیض

منشور اخالقی

تنوع کاال و خدمات
خدمات
(قبل ،حین و بعد از فروش)

سرعت
کیفیت
رازداری و امانت

حفظ حریم شخصی

در منشور اخالقی شرکت حداقل  12مسئولیت در قبال مشتری قابل ذکر است
 .1احترام
 .2صداقت
 .3خدمات (قبل ،حین و بعد از فروش)
 .4تنوع کاال و خدمات
 .5اجتناب از تبعیض
 .6حفظ حریم شخصی

 .7رازداری و امانت
 . 8کیفیت
 .9سرعت
 .10وفای به عهد
 .11پاسخگویی به شکایات
 .12اعتماد

همچنین در منشور اخالقی شرکت در خصوص جایگاه منافع ملی و توجه به جامعه نکات ذیل را در نظر گرفت.
قانونپذیری
پرداخت مالیات و عوارض
مشارکت در طرحهای ملی
مشارکت در تولید و توسعه دانش
مشارکت در ارتقا استانداردهای مرتبط
احترام به هنجارهای اجتماعی و ارزشهای دینی
مشارکت در امور خیریه
مشارکت در ارتقا فرهنگ عمومی و ملی
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ی کسب و کار است ضمن توجه به نکات کلیدی و
در منشور اخالقی شرکت که برگرفته از اخالق حرفها 
مثبت فوقالذکر به موارد نقض اخالق در سازمان نیز باید اشاره کرد مواردی همچون پارتیبازی به عدم توجه
به مسئولیت اجتماعی به دریافت رشوه و فساد اداری از جمله موارد مهم است.
 8-4مسائل خاص اخالقی در حوزه کسب و کار
امروزه تصور زندگی بدون خرید و فروش و انجام معامالت و حضور در بازارهای مختلف و متعدد امری محال
است .بخش عظیمی از فعالیت اقتصادی افراد جامعه را باید ذیل عنوان بازرگانی و کسب و کار شناخت و از
مناظر مختلف مورد بررسی قرار داد .قدمت طوالنی و حوزه بسیار گسترده فعالیتهای بازرگانی فهرست مسائل
اخالقی مربوط به آن را بسیار مفصل و بررسی مجمل آن را دشوار میسازد .دستهبندی این مسائل میتواند در
این باره راهگشا باشد .در قدم اول این مسائل را برحسب زمینههای وقوع تقسیم میکنیم:
مسائل اخالقی در تهیه ،نگهداری و عرضه کاال:
فاصله زمانی بین خرید کاال و عرضه آنها هم میتواند ناشی از زمان حمل و یا زمانبر بودن ناگزیر بعضی
اقدامات ضروری بر روی کاال و آمادهسازی آن باشد ،و هم گاه به ضرورت عرضه کاال در زمانی معین و مشخص
کاال باید مدتی نگهداری شود ،اما این فرآیند میتواند زمینهساز آن چیزی باشد که «احتکار» نام میگیرد.
احتکار عملی زیادهخواهانه و لذا غیراخالقی است .ممکن است این عمل نکوهیده اما رایج در برخی کسب و
کارها ،با رنگ لعابی انجام شود که قبح اخالقی آن را بپوشاند .احتکار در واقع نوعی فرصتطلبی درباره کاالیی
کمیاب است .تاجری که به اندازه کافی تعهد اخالقی نداشته باشد ،ممکن است آن را فرصتشناسی و یا به
اصطالح عامیانه حواسجمع بودن بخواند .از آنجا که هدف از تجارت و بازرگانی برآورده ساختن نیاز مردم و
در دسترس قرار دادن کاالهای مورد نیاز آنهاست ،هرگونه خودداری از عرضه کاال در زمان نیاز عموم مردم،
به انتظار کسب درآمد و سود بیشتر ،در اثر عرضه در شرایط اضطرار ،خیانت در آن هدف به حساب میآید.
انتخاب و مدت نگهداری کاال و زمان وچگونگی عرضه آن به جامعه ،اثرات اجتنابناپذیری در وضعیت زیست
مردم جامعه و مناسبات اجتماعی آنان دارد ،از این رو هرگونه رفتار در این زمینه ذیل احکام اخالقی بازرگانان
میگنجد .عرضه کاالهایی که در اثر نگهداری با کاهش کیفیت همراه شود و برای سالمت افراد جامعه زیانبار
باشد و یا در زمانی عرضه شود که اثربخشی الزم را نداشته باشد ،غیراخالقی است.
این موارد شامل حداقلهای اخالقی است .اخالقمداری در بازرگانی میتواند شامل سطوح باالتری باشد.
برای مثال انتخاب ،نگهداری و توزیع کاال میتواند شامل تشخیص ضرورتها هم باشد .برای مثال در جامعهای
که بخش عمدهای از افراد آن با مشکل سیر کردن خانواده خود روبرو باشند ،سرمایهگذاری برای نگهداری و
عرضه حجم چشمگیری از مواد خوراکی غیرضروری و گرانقیمت که مشتری آن تنها قشر خاص ،کمشمار
اما پردرآمد آن جامعه هستند ،به لحاظ اخالقی میتواند محل احتیاط باشد .هنگامی که تعداد زیادی از
مردم از تنپوش مناسب در فصل سرما محروم باشند ،تجارت البسه بیش از حد لوکس و و به اصطالح امروز
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«مارکدار» به اختالفهای طبقاتی جامعه دامن خواهد زد و گذشته از الزامات حاکمیتی ،میتواند محل تامل
داوطلبانه و اخالقی تصمیمگیران بنگاههای اقتصادی باشد.
سرانجام بازرگان اخالقمدار نمیتواند نسبت به شیوهای که کاالی مدنظر او تولید شده است بیاعتنا باشد.
امروزه در جهان استفاده از کاالهایی که با دستمزد بسیار کم و استثمار کارگران بیبضاعت و یا کودکان کار ،و
یا با آزار حیوانات تولید شده است ،به شکل روزافزونی مورد تقبیح قرار میگیرد.
مسائل اخالقی در فروش کاال و خدمات به مشتریان:
مشتریمداری امروز از رایجترین شعارهای تبلیغاتی و ارزشهای بیان شده رسمی در بازار تجارت است .جلب
«اعتماد» مشتریان گام مهمی در برقراری ارتباط پیشبینیپذیر و با حداکثر پایداری است که از اساسیترین
ویژگیهای یک کسب و کار و تجارت موفق به حساب میآید .رفتار اخالقی شرط الزم و موثرترین ضابطه برای
شکلگیری اعتماد و برقراری ارتباط بین افراد و سازمانهاست.
اولین نکته اخالقی که باید در قبال مشتریان مد نظر قرار گیرد ،راستگویی و درستکاری است .گاه پایبندی
به اصل راستی و صداقت آنچنان بدیهی پنداشته میشد که تردید در پایبندی به آن نوعی توهین به حساب
میآمد .در گذشته کاسبان اخالقمدار اگر مجبور میشدند برای اثبات صداقت خود گواه و شاهد معرفی کنند
یا به ادای سوگند روی بیاورند دچار رنجش میشدند .البته امروز ضوابط دیگری مانند تضمین (گارانتی) تا
حدودی بار گواه و سوگند را به دوش میکشد ،اما این امر نافی تعهد اخالقی فروشنده به مشتری ،برای بیان
راست و کامل مشخصات کاالی ارائه شده نیست ،چه مشتری از این ضرورت آگاه باشد و چه نباشد.
نکته بعدی پایبندی به تعهداتی است که فروشنده بر عهده گرفته است .این تعهدات گاه همچون مواد مندرج
در قرارداد معامالت و در تشابه با آنچه در بخش اخالق معامالت بازرگانان بدان پرداخته میشود ،بسیار اهمیت
دارد.

