سازمان تأمين اجتماعي
اداره كل تأمين اجتماعي خراسان رضوي
68/5/46484
مديريت محترم ارتباط علمي دانشگاه و جامعه دانشگاه فردوسي مشهد
موضوع :قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي

سالم عليكم؛
احتراماً بازگشت به نامه شماره  48388مورخ  64/08/08درخصوص موارد ابرازي بطوركلي بشرح ذيل به آگاهي ميرساند:
در مواردي كه قرارداد تحقيقاتي و پژوهشي با دانشگاه ها يا مراكز علمي و يا مؤسسات وابسته بعنوان پيمانكار يا مجري منعقد
ميشود و دانشگاه يا مراكز مذكور وابسته به وزارتخانهها باشد و طبق پرونده مطالباتي نزد سازمان فاقد بدهي بوده و يا اصالً
كاركنان آنها مشمول قانون تأمين اجتماعي نباشند بدون محاسبه و مطالبه وجهي ،مفاصاحساب مربوطه صادر ميشود.
در مواردي كه قرارداد تحقيقاتي و پژوهشي با اشخاص حقوقي بخش خصوصي بعنوان پيمانكار يا مجري منعقد ميشود كه داراي
دفاتر قانوني باشند و در اختيار اين سازمان قرار دهند و طبق دفاتر قانوني (حسابرسي انجام شده) فاقد بدهي باشند صدور
مفاصاحساب بالمانع خواهد بود .بديهي است چنانچه اشخاص حقوقي فاقد دفاتر قانوني و يا داراي دفاتر سفيد و نانويس باشند و يا
دفاتر ارائه شده مورد قبول سازمان نباشد حق بيمه آنها در صورت استفاده از رايانه ،نرمافزار و  ...به مأخذ  %7بابت اصل حق بيمه و
 0/9از آن بابت بيمه بيكاري محاسبه و وصول ميگردد.
قرارداد تحقيق و پژوهش با شخص حقيقي (يك يا چند نفر بصورت دسته جمعي) با توجه به ابعاد تخصصي كار تحقيق و پژوهش و
اجتنابناپذير بودن مشاركت تقسيم خود شخص حقيقي با عنوان مجري انجام كار مشمول ماده  36قانون نبوده از شمول بيمه
معاف و بدون محاسبه و مطالبه حق بيمه مفاصاحساب مربوطه صادر خواهد شد.
خواهشمند است ،دستور فرماييد در قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي را با توجه به مراتب فوقالذكر اقدام الزم معمول دارند.
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68/5/54449
0364/00/08
معاونت محترم پژوهش و فناوري دانشگاه
موضوع :قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي

سالم عليكم؛
احتراماً بازگشت به نامه شماره  43756مورخ  0364/00/4و پيرو نامه شماره  685/46484مورخ  0364/08/06همانطوري كه در
بند يك نامه فوقالذكر اعالم گرديده است در مواردي كه قرارداد تحقيقاتي و پژوهشي با دانشگاهها يا مراكز علمي و يا مؤسسات
وابسته بعنوان پيمانكار يا مجري منعقد ميشود و دانشگاه يا مراكز مذكور وابسته به وزارتخانهها باشد و طبق پرونده مطالباتي نزد
سازمان فاقد بدهي بوده و يا اصالً كاركنان آنها مشمول قانون تأمين اجتماعي نباشند بدون محاسبه و مطالبه وجهي ،مفاصاحساب
مربوطه صادر مي شود .بديهي است چنانچه آن مركز (معاونت) پژوهشي محترم داراي حسابداري مستقل بوده و ليست حقوقي
كاركنان مشمول تأمين اجتماعي را به تفكيك از ساير قسمتها ارسال مينمايد ،به منزله مركز و يا واحد مستقل تلقي ميگردد و
مراتب در صدور مفاصاحسابهاي صادره رعايت مي گردد .خواهشمند است دستور فرمايند هنگام معرفي پيمانكار موارد را به شعب
ذيربط اعالم نمايند.
ثبت دانشگاه64/00/00 -45078 :
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