
 

2 
 

 

بررسي نقش تامين اجتماعي در سهولت محيط كسب و 

 كار:وضعيت جهاني و مسائل كارفرمايان ايراني

 2، مهسا رضوي1علي چشمي
 
 

 :چكيده
اين مقاله، بهبود محيط كسب و كار ايران را از زاويه حل يكي از مشكالت توليدكنندگان موجـود  

كنـد. بـه ايـن     هاي مستقيم و غيرمستقيم تامين اجتماعي بر كسب و كارها تحليـل مـي   هزينهيعني 
منظور، ابتدا براساس وضعيت ايران با ساير كشورها از نظر سهولت پرداخت حق بيمه تامين اجتماعي 

شود سپس فرايندها و مسائل خاص كسب و كارها در تمكـين قـوانين تـامين اجتمـاعي      مقايسه مي
  .ليل خواهد شدكشور تح

شود.  حق بيمه تامين اجتماعي طبق گزارش بانك جهاني جزو نماگر پرداخت ماليات محسوب مي
ام از نظر سهولت پرداخت ماليات قـرار دارد. نـرخ   124كشور در رتبه  189، ايران بين 2015در سال 

كه در عربستان،  درصد از سود است در حالي 25,9حق بيمه تامين اجتماعي سهم كارفرما (در ايران 
درصد)  14تا  9امارات، قطر، اردن، عمان، كويت، عراق، بحرين، كره جنوبي، آمريكا، انگلستان (بين 

سـاعت   240بار حق بيمه پرداخـت كنـد كـه     12بسيار باالتر است. در ايران، يك بنگاه بايد ساالنه 
  .كند. وضعيت ايران از اين نظر نيز نامناسب است زمان صرف مي

هـاي مسـتقيم و    الي كه گزارش بانـك جهـاني در نمـاگر پرداخـت ماليـات از ميـان هزينـه       در ح
غيرمستقيم مالياتها فقط بر نرخ مالياتها و حق بيمه تامين اجتماعي، تعداد دفعـات پرداخـت در يـك    
سال و ساعات صرف شده تمركز دارد مسائلي مانند نحوه برخـورد بـا مشـاغل سـخت و زيـان آور،      

                                                           
 a.cheshomi@um.ac.ir، 09127084495دكتراي اقتصاد، استاديار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد،  1
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خير، دريافت مفاصاحساب، حق بيمه قراردادها، رسيدگي به اختالفات مربوط بـه بيمـه   هاي تا جريمه
هاي  تامين اجتماعي بين كارفرمايان با كارگران و اعتراضات كارفرمايان به تامين اجتماعي نيز هزينه

هزار شكايت درباره بيمه تـامين   61حدود  1392كند. در سال  زيادي را به كسب و كارها تحميل مي
هزار شكايت توسط كارفرمايان از سازمان تامين  125جتماعي از كارفرمايان توسط كارگران و حدود ا

اجتماعي مطرح شده است. با توجه به اين شرايط پيشنهاد مي شود اصالحاتي در نـرخ بيمـه تـامين    
 .اجتماعي، تعداد دفعات پرداخت آن و فرايند حل اختالفات در تامين اجتماعي صورت گيرد

 
 محيط كسب و كار، شاخص پرداخت ماليات، بيمه تامين اجتماعي يد واژه ها:كل
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 :مقدمه
دهـد كـه از    گزارش پايش محيط كسب و كار در ايران توسط مركز پژوهشهاي مجلس نشان مي

ها، باال بودن نرخ حق بيمه تامين اجتمـاعي  نظر تشكلهاي خصوصي، كسب و كارها و مديران بنگاه
ورد سنجش، پنجمن عامل مهم در اخالل محـيط كسـب و كـار ايـران در پـاييز      مؤلفه م 22در بين 
 بوده است.  1393

و اصالحات بعدي آن براي اين كه  1354) قانون تامين اجتماعي مصوب 28در ايران، طبق ماده (
هـر   افراد مشمول قانون كار از مزاياي بيمه تامين اجتماعي استفاده كنند كارفرمايان بايد به ازاء بيمه

درصد دستمزد و يا مجموع دريافتي افراد با مزايا را بـدون در نظـر گـرفتن حـق اوالد بـه       23كارگر 
درصد نيز از سوي كارگر بايد پرداخت شود كه رقم آن  7همچنين  .عنوان حق بيمه ماهيانه بپردازند

 30ر مجموع شود. د توسط كارفرمايان پس از كسر از حقوق كارگران به تامين اجتماعي پرداخت مي
 .درصد حقوق و دستمزد و يا مجموع دريافتي افراد در هر ماه بايد به عنوان حق بيمه پرداخـت شـود  

درصد حق بيمـه بيشـتر عـالوه بـر      4همچنين، كارفرمايان مشاغل سخت و زيان آور مكلف هستند 
بـر   1394تـا   1390هـاي  موارد مذكور پرداخت كنند. سهم كارفرما در پرداخت حق بيمه طـي سـال  

هزار تومان افزايش يافته است. به طور  163هزار تومان به  75مبناي حداقل دستمزد مصوب، از رقم 
كلي طبق فرمول محاسباتي براي تعيين سهم بيمه شاغالن مشمول قانون كار، در صورتي كه افـراد  

نوان ديگري در هر ماه به هر دليلي از قبيل سابقه كاري، تخصص، مهارت، پست مديريتي و يا هر ع
هاي مصوب شوراي عالي كار داشـته باشـند، رقـم حـق بيمـه سـهم        هاي باالتري از حداقل دريافتي

  .كارفرما متناسب با آن افزايش خواهد يافت
هاي آن در كشورهاي مختلف تفاوت دارد، هـدف   هاي تامين اجتماعي و مولفه از آنجايي كه نظام

كشورهاي مختلف جهان با تاكيـد بـر ايـران از نظـر     اصلي اين تحقيق اين است كه آخرين وضعيت 
هاي بيمه تامين اجتماعي براي كارفرمايان بررسي شود. بنابراين نماگر پرداخت ماليات به طور هزينه

كلي و ماليات نيروي كار (يا همان حق بيمه تامين اجتماعي در ايران) به طور خاص از لحـاظ نـرخ،   
ي پرداخت آن طبق گزارش سـهولت كسـب و كـار بانـك جهـاني      تعداد دفعات و زمان مورد نياز برا

تحليل خواهد شد. سپس، مسائل خاصي كه كافرمايان ايراني در پرداخت حق بيمه تامين اجتماعي با 
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آن روبرو هستند مطرح خواهد شد. در نتيجه، راهكارهايي براي بازنگري و اصالح قوانين و مقـررات  
جتماعي در جهت بهبود محي كسب و كار در كشور ارائه خواهـد  هاي موجود در حوزه تامين او رويه

 شد. 
شـود. قسـمت دوم،   در اين مقاله، در قسمت اول، مباني و روش مرتبط با موضوع تحقيق ارائه مي

كنـد. در   جايگاه تامين اجتماعي در شاخص سهولت محيط كسب و كار بانـك جهـاني را تبيـين مـي    
هـا و بـه طـور    وضعيت كشور از منظر شاخص پرداخت مالياتقسمت سوم، به منظور شفاف ساختن 

ي گزارش كسب و كار بانك جهاني در سـال  خاص حق بيمه تامين اجتماعي در ابعاد جهاني، بر پايه
شـود. در قسـمت چهـارم، وضـعيت پرداخـت      ، وضعيت ايران با چند كشور منتخب مقايسه مي2015

شود. قسـمت   سطح توسعه يافتگي كشورها تحليل مي ماليات و حق بيمه تامين اجتماعي با توجه به
پردازد. قسمت پاياني به بيان نتـايج و   پنجم، به مسائل كسب و كارها با تامين اجتماعي در ايران مي

 ارائه پيشنهادهايي براي بهبود نقش تامين اجتماعي در محيط كسب و كار ايران اختصاص دارد. 
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 :اهميت و روش تحقيق  
كار به عنوان محيط سياستي، نهادي و رفتاري است كه بازدهي و خطرات مـرتبط  محيط كسب و 

و كـار    همچنين محـيط كسـب   1دهد.گذاري را تحت تاثير قرار ميهاي اقتصادي و سرمايهبا فعاليت
ها مؤثرند اما تقريباً خارج از كنتـرل مـديران    هاي بنگاه عبارت است از مجموعه عواملي كه بر هزينه

قرار دارند. اين هزينه ها برخي مواقع به شكل پرداخت ماليات و حق بيمه تـامين اجتمـاعي    ها بنگاه
شود، گاهي به  (ماليات بر نيروي كار) با نرخ مشخصي است كه به طور مستقيم به دولت پرداخت مي

هـاي تحميـل    هاي است كه براي ماليـات دادن بـه بنگـاه    هاي تمكين مالياتي يا هزينه شكل هزينه
شود مانند تهيه اسناد و دفاتر خاص، ارسال مدارك، رفتن بـه اداره ماليـاتي، كسـب اطالعـات و      مي

آموزشهاي الزم، حل و فصل اختالفات و.... گزارش سهولت محيط كسب و كار كشورها كه توسـط  
شود براي اندازه گيري سهولت پرداخت ماليات در كشورها  گروه كسب و كار بانك جهاني منتشر مي

ان اين عوامل هزينه زا بر نرخ مالياتها و حق بيمه تامين اجتماعي، تعداد دفعات پرداخت در يك از مي
رسـد ايـن عوامـل فقـط تاحـدودي       سال و ساعات صرف شده براي پرداخت تمركز دارد. به نظر مي

هاي كسب و كارها در پرداخت ماليات را نشان دهد و عواملي خاصي در هر كشـور از   تواند هزينه مي
كنـد. در ايـن ميـان،     هاي زيادي را به كسب و كارهـا تحميـل مـي    جمله ايران وجود دارد كه هزينه

اختالفات پيش آمده بين كارفرمايان با كارگران و سازمان تامين اجتماعي از اهميت خاصي برخوردار 
 . است كه در اين مقاله فراتر از گزارش بانك جهاني به چنين مواردي نيز پرداخته خواهد شد

به منظور اين كه اهميت پرداخت حق بيمه تامين اجتماعي را در محيط كسب و كار نشان دهـيم  
ابتدا با استفاده از مستندات موجود نگرش كسب و كارها به معضالت محيط كسب و كار كشور ارائه 

هاي مجلس شـوراي اسـالمي از پـاييز     و كار در مركز پژوهش شود. گروه مطالعات محيط كسب  مي
هـاي   هاي اقتصادي سراسر كشور، از وضعيت مؤلفه تاكنون در پايان هر فصل، ارزيابي تشكل 1389

هـاي   وكار در ايران را با ابزار پرسشنامه استخراج و نتـايج آن را در قالـب گـزارش    ملي محيط كسب
كند. پرسشنامه پـايش محـيط كسـب و كـار،      و كار در ايران را منتشر مي فصلي پايش محيط كسب 

تشكل اقتصـاد شناسـايي    900مولفه ملي محيط كسب و كار ايران است كه براي بيش از  22ل شام
                                                           
1Supporting Business Environment Reform (Practical Guidance for Development 
Agencies), OECD, 2008. 
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هـاي  شـود. در ايـن پرسشـنامه از مـديران تشـكل     شده، در سراسر كشور از طريق نمابر ارسال مـي 
را در فصل مورد بررسي  22هاي شود، ارزيابي خود از وضعيت هر يك از مولفهاقتصادي خواسته مي

(بهترين ارزيابي و حالتي كه مولفه مورد نظـر اخـالل خاصـي در اداره يـا      1ص كميتي بين با اختصا
(بدترين ارزيابي و حالتي كه شدت اخالل آن مولفه در عملكرد يا  10كند) تا عملكرد بنگاه ايجاد نمي

، سهم امثال دهد) ارائه دهند. در پردازش نهايي نيزها را در معرض تعطيلي قرار مياداره بنگاه، بنگاه
متبوع تشكل و سهم بخشي از توليد ناخالص داخلـي بـه عنـوان دو وزن در تهيـه ميـانگين نهـايي       

 شود. هاي هر استان و كل كشور لحاظ ميارزيابي تشكل
هـاي  هاي فصلي محيط كسـب و كـار مـرتبط بـا بيمـه     هاي مورد ارزيابي در پايشيكي از مولفه

اسـت.   "نرخ بـاالي بيمـه اجبـاري نيـروي انسـاني     "ت عنوان اجباري سازمان تامين اجتماعي و تح
تا پاييز  1389هاي فصلي منتشر شده، از پاييز سال آمده است طبق گزارش 1همانطور كه در جدول 

هاي مهـم تـاثير   هاي اجباري از منظر صاحبان كسب و كار يكي از مولفه، باال بودن نرخ بيمه1393
 29/7بـا امتيـاز    1389اتي است. بدترين ارزيابي مربوط بـه پـاييز   هاي توليدي و خدمگذار بر فعاليت

، بهـار  1389است. براي پاييز و زمستان  00/6با امتياز  1391است و بهترين ارزيابي مربوط به پاييز 
هـاي اجبـاري در فضـاي    ، صاحبان كسب و كار دومين مشكل خود را باال بودن نرخ بيمه90و پاييز 

 90اند. در فصول بعد اين روند كمي بهبود يافته به طوري كه براي زمستان كسب و كار معرفي كرده
، اين مولفه به لحاظ رتبه بهبود يافته است. اما آنچه مسلم است اين 93هاي بعد از آن تا بهار و سال

هاي اجبـاري از اهميـت بـااليي بـراي     مولفه مورد ارزيابي، باال بودن نرخ بيمه 22است كه در ميان 
هـا بـراي   ي اهميت اين مولفه نسـبت بـه سـاير مولفـه    ين اقتصادي برخوردار است و روند درجهفعال

است كه حاكي از نامساعدتر شـدن وضـعيت    7، 6، 9، 4به ترتيب  93و بهار  92و  91، 90تابستان 
هاي اجباري به عنوان سومين چـالش  باال بودن نرخ حق بيمه 93نسبي اين مولفه است. در تابستان 

 ط كسب و كار شناخته شده است. محي
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طبق گزارش پايش محيط كسب » نرخ باالي بيمه اجباري نيروي انساني«رتبه مولفه  -1جدول 
 1393-1389ي و كار مركز پژوهشهاي مجلس  در دوره

 امتياز دوره (فصل)
 بدترين) 10بهترين و  1(

 رتبه مولفه نرخ باالي بيمه اجباري نيروي انساني
 بهترين وضعيت) 22وضعيت و بدترين  1(

 1389پاييز 
 1389زمستان 

29/7 
97/6 

2 
2 

 1390بهار 
 1390تابستان 
 1390پاييز 

 1390زمستان 

82/6 
60/6 
55/6 
21/6 

2 
4 
2 
6 

 1391بهار 
 1391تابستان 
 1391پاييز 

 1391زمستان 

66/6 
25/6 
00/6 
11/6 

5 
9 
7 
7 

 1392بهار 
 1392تابستان 
 1392پاييز 

 1392زمستان 

33/6 
74/6 
37/6 
23/6 

7 
6 
7 
7 

 1393بهار 
 1393تابستان 
 1393پاييز 

57/6 
49/6 
27/6 

7 
3 
5 

 منبع: مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، پايش محيط كسب و كار ايران، فصول مختلف.

 

گيري و نماگري كه به منظور اندازه 10روش تحقيق در اين مقاله به اين صورت است كه از ميان 
-بندي سهولت محيط كسب و كار كشورها توسط گروه كسب و كار بانك جهاني اسـتفاده مـي  رتبه

هاي فرعي نرخ ماليات نيروي كار (نرخ حق شود، نماگر پرداخت ماليات به دليل در برداشتن شاخص
-هاي پرداخت آن، انتخاب خواهد شد. اين شـاخص ها و ساعتبيمه تامين اجتماعي)، تعداد پرداخت

هـا، امكـان   ي تصويري شفاف از وضعيت فعلي كشـور، در حـوزه ماليـات   فرعي، عالوه بر ارائههاي 
كند. به اين منظور، ابتدا از گزارش پرداخت ماليات گروه كسب  مقايسه با ساير اقتصادها را فراهم مي

فعـات  و كار بانك جهاني اطالعات مربوط به نرخ انواع ماليات و حق بيمه تامين اجتمـاعي، تعـداد د  
پرداخت و ساعات صرف شده براي پرداخت ماليات و حق بيمـه تـامين اجتمـاعي بـراي كشـورهاي      
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منتخب از جمله ايران و ساير كشورها گردآوري خواهد شد. سپس، كشورهاي مختلف بـا توجـه بـه    
سطح توسعه يافتگي در سه گروه با درآمد سرانه پايين، متوسط و باال تقسيم خواهند شـد و سـهولت   

 يات و حق بيمه تامين اجتماعي در اين سه گروه تبيين خواهد شد. مال
همچنين بر اساس اسناد قوانين و مقررات و فرايندهاي پرداخت حق بيمه تامين اجتماعي در ايران 
توسط كسب و كارها و جمع آوري آمار و اطالعات مربوط به تعـامالت كسـب و كارهـا در پرداخـت     

شود تا مشكالت و مسائل آنها در ايران شناسايي شود. با توجـه   ميحق بيمه تامين اجتماعي تالش 
هـا و  هاي اصالحي را در ارتباط بـا چـالش  توان اقدام هاي بين كشوري و شواهد ايران مي به مقايسه

مسائل موجود ميان كارفرمايان و سازمان تامين اجتماعي با هدف بهبود محيط كسب و كار و رونـق  
 كرد. اشتغال و توليد تبيين 

 :جايگاه تامين اجتماعي در شاخص سهولت محيط كسب و كار
هـا و  در ادبيات اقتصادي براي بررسي عملكرد اقتصـاد هـر كشـور از حيـث كارآمـد بـودن نظـام       

، همـه سـاله   2003ها و معيارهاي متفاوتي وجـود دارد. از سـال   ها و قوانين مالياتي، شاخصسياست
سـهولت محـيط كسـب و كـار      "1انجـام كسـب و كـار   "ان هايي تحت عنوبانك جهاني در گزارش

هايي در رابطه با وضعيت و جايگاه اقتصادها و اقدامات مـوثر  كند و تحليلگيري ميكشورها را اندازه
نماگر تركيبي تعريـف و   5ها بر مبناي ، اين گزارش2003دهد. در هاي كسب و كار ارائه ميبر حوزه

شد و با گذشت زمان نماگرهاي ديگري به آن اضافه شد به طوري كشور ارزيابي و منتشر  133براي 
نماگر اصلي (شروع كسب و كار، چگونگي اخـذ   11، بر مبناي 2015منتشر شده در سال  كه گزارش

-گذاران خرد، ثبت داراييها، دريافت انرژي، تجارت خارجي، پرداخت ماليات، حمايت از سرمايهمجوز

حكم در نظام قضايي، اجراي قراردادها و در نهايت قوانين و مقررات بازار  ها، اخذ اعتبار، نحوه صدور
گيـري و مقايسـه    . مبنـاي انـدازه  2كنـد كار) وضعيت سهولت محيط كسب و كار كشورها را رصد مي

محيط كسب و كار هر كشور با ساير كشورها، سهولت اجراي يازده فعاليت فـوق بـر مبنـاي زمـان،     

                                                           
1Doing Business Report 
2http://www.doingbusiness.org/methodology/methodology-note 
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 130كشور، ايران در جايگاه  198، از ميان 1م2015دن آن است. در گزارش هزينه و مراحل انجام دا
 دو پله صعود كرده است.  2014ام قرار دارد كه نسبت به گزارش سال 

 رتبه ايران در نماگرهاي اصلي سهولت محيط كسب و كار بانك جهاني -1جدول 

 تغييرات
رتبه ايران در 

 2015گزارش 

رتبه ايران در 
 2014گزارش 

 نماگرهاي اصلي كسب و كار

 شروع كسب و كار 70 62 8

 اخذ مجوزها 161 172 -11

 دسترسي به انرژي 119 107 12

 هاثبت دارايي 159 161 -2

 اخذ اعتبار 86 89 -3

 گذاران حمايت از سرمايه 143 154 -11

 پرداخت ماليات 118 124 -6

 تجارت برون مرزي 155 148 7
 قراردادهااجراي  67 66 1

 پايان كسب و كار 137 138 -1

 .2015و  2014منبع: گزارش كسب و كار (ايران) بانك جهاني سال 
-شود. بر مبناي روشماليات يك عامل اساسي محيطي و موثر بر فضاي كسب و كار شناخته مي

 در 2006شناسي گزارش سهولت محيط كسب و كار بانك جهاني، نماگر پرداخـت ماليـات از سـال    
هـايي كـه يـك    شود. در اين نماگر، كليه مالياتهاي سهولت محيط كسب و كار محاسبه ميگزارش

هاي اداري ناشـي از  كند و همچنين هزينهشركت با ابعاد متوسط اقتصادي در يك سال پرداخت مي
يـروي  ها، ماليات بـر ن ها شامل ماليات بر درآمد يا سود شركتشود. اين ماليات پرداخت آنها ثبت مي

هاي اجباري بـه دولـت توسـط كارفرمـا، ماليـات بـر       كار (حق بيمه تامين اجتماعي) و ساير پرداخت
دارايي، ماليات نقل و انتقال دارايي، ماليات بر سود سهام، ماليات بر سود سرمايه، ماليـات بـر نقـل و    
                                                           

ي زماني به پايان رسيده و براي نماگر پرداخت ماليات از اطالعات دوره 11/3/1393هاي اين گزارش در جمع آوري داده1
 استفاده شده است.12/10/1392تا  10/10/1391
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هـا  كـوچكترين هزينـه  بر حمل و نقل و جاده و حتي  انتقاالت مالي، ماليات جمع آوري زباله، ماليات
هـا اكتفـا نشـده و    شود، در اين بخش تنها به تعريف سنتي مالياتشود. همانطور كه مالحظه ميمي
هـاي  گيري يك شركت نقش دارد و در صورتهايي كه در تصميمهاي مالياتي و پرداختهزينه كليه

هر كشور بدست آمد، كشورها بر شود. در نهايت بعد از آنكه امتياز آيد؛ در نظر گرفته ميمالي آن مي
 شوند. طبقه بندي مي 1شان با بهترين امتيازمبناي فاصله

 هاي كشورها هاي فرعي نماگر پرداخت ماليات در گروهميانگين شاخص -2جدول 
 

 مناطق
 نرخ ماليات
 (% از سود)

 تعداد پرداخت ماليات
 (بار در سال)

 زمان مورد نياز
 (ساعت)

 317 2/36 6/46 متوسط آفريقا
 229 4/25 3/36 متوسط آسيا و اقيانوسيه

 211 8/33 9/42 متوسط آمريكاي مركزي و حوزه كارائيب
 245 3/23 7/34 متوسط آسياي مركزي و اروپاي شرقي

 EU & EFTA  2 0/41 3/12 176 طمتوس
 160 8/16 0/24 متوسط خاورميانه

 213 2/8 9/38 متوسط آمريكاي شمالي
 620 7/23 4/55 آمريكاي جنوبيمتوسط 
 OECD 3/44 8/11 4/175متوسط 

 .2015منبع: سهولت انجام كسب و كار بانك جهاني، گزارش پرداخت ماليات 
 124به رتبـه   118، ايران در نماگر پرداخت ماليات با يك روند نزولي، از رتبه 3با توجه به جدول 

در نماگر پرداخت  134خاورميانه يعني قبل از يمن با رتبه رسيده و در زمره آخرين جايگاه كشورهاي 
ها در ايران در مجموع بايـد  ، شركت2015ها قرار دارد. براساس گزارش كسب و كار در سال ماليات

درصد از سود ساالنه خود را بابـت   1/44ساعت براي پرداخت ماليات اقدام و  344بار و با صرف  20
و  2014هـاي  ند. نكته درخور توجه اين اسـت كـه در گـزارش سـال    ماليات و عوارض پرداخت نماي

هاي فرعي و هم شاخص ، كاهش رتبه ايران در حالي اتفاق افتاده است كه هم كميت شاخص2015
DTF  ثابت مانده است و به عبارتي، ساير كشـورها عملكـرد بهتـري     2015و  2014براي دو سال

ناشي از ضعف عملكرد و قوانين و مقررات ناظر بوده و  داشته اند. بخشي از اين سقوط طي اين سال

                                                           
1Distance To Frontier (DTF) points % 
2European Free Trade Association 
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بخشي هم ناشي از تالش بيشتر كشورهاي همسايه و رقيب در اين حوزه است كه به افـت جايگـاه   
هاي نماگر پرداخت ماليات با توجـه  ، زيرشاخص4). در جدول 1390ايران منجر شده است (ساالري، 

قايسه و تحليل وضعيت كشور را به شكل بهتـري فـراهم   به قوانين و مقررات رسمي ايران، امكان م
 كند.مي

 هاي فرعي نماگر پرداخت ماليات در ايرانشاخص-3جدول 
ها ماليات رتبه كلي شاخص پرداخت

 در سال

2014               2015 

 هاشاخص 2014سال  2015سال 

 
124 

 
118 

0/20 0/20 
تعداد پرداخت در 

 سال

0/344 0/344 
صرف شده زمان 

 (ساعت/ سال)

DTF 
(%POINTS) 

 

8/17 8/17 
نرخ ماليات بر سود 

(%) 

9/25 9/25 
 نرخ ماليات بر 
 نيروي كار (%)

78/66 78/66 

 ها (%)ساير ماليات 4/0 4/0

1/41 1/44 
 نرخ كل ماليات

 (% سود) 

 .2015و  2014منبع: سهولت انجام كسب و كار بانك جهاني (گزارش كشور ايران) سال 
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 هاي نماگر پرداخت ماليات در ايرانزيرشاخص-4جدول 

 توضحيات

نرخ ماليات 
به عنواني 
درصدي از 

 سود

نرخ قانوني  پايه مالياتي
 هاماليات

زمان صرف 
 شده

 (ساعت)

تعداد 
پرداخت در 
 يك سال

 نوع ماليات

دستمزد  94/25% -
 12 240 %23 ناخالص

ماليات بر نيروي 
كار (حق بيمه 
 تامين اجتماعي)

مشمول  سود 77/17 -
ماليات بر درآمد  1 32 %25 ماليات

 هاشركت

ارزش برآورده  36/0 -
 شده زمين

ماليات بر نقل و  1 - 5%
 انتقاالت دارايي

هاي چكتعداد  0/00 -
 صادر شده

به  ريال200
 1 - ازاي هر چك

ماليات بر هر 
تراكنش چكي 
 (تمبر مالياتي)

ارزش برآورد  0/00 مقدار كم
 شده دارايي

هاي نرخ
 ماليات بر دارايي 1 - متفاوت

شامل 
 ارزش افزوده 0/00 نشده

% 5بيشتر از 
فروردين  1تا 

% 6و  1392
براي پس از 

 آن

ماليات بر ارزش  4 72
 افزوده

 كل 20 0/344 - - 07/44 -
 .2015و  2014منبع: سهولت انجام كسب و كار بانك جهاني (گزارش كشور ايران) سال 

 
كنند، حق بيمه تامين اجتماعي و هايي كه كسب و كارها در ايران پرداخت مياز ميان انواع ماليات

ماليات بر سود بيشترين سهم را دارا هستند. نكته قابل توجه آن است كه با اينكـه نـرخ حـق بيمـه     
ا سـهم بيشـتري از   ها است، امـ درصد كمتر از ماليات بر درآمد شركت 2درصد و  23تامين اجتماعي 

دهد زيرا حق بيمه بر مبناي دستمزد كاركنـان و ماليـات بـر    نرخ كل ماليات را به خود اختصاص مي
درصـدي كـه    07/44شود. بـه عبـارتي از مجمـوع     درآمد شركتها بر مبناي سود شركتها دريافت مي
ق بيمـه تـامين   درصد آن مربوط به ح 94/25كنند، شركتها از سودشان به شكل ماليات پرداخت مي

ها است. اين برتري در سـهم، شـامل   درصد آن مربوط به ماليات بر درآمد شركت 77/17اجتماعي و 
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 12بار پرداخت ماليات توسط كسـب و كارهـا،    20شود. از ها نيز ميها و زمان پرداختتعداد پرداخت
بار مربوط بـه   1افزوده و  بار مربوط به ماليات بر ارزش 4بار آن مربوط به حق بيمه تامين اجتماعي، 

ساعت براي پرداخت آنها زمان صـرف   32و  72، 240ها است كه به ترتيب ماليات بر درآمد شركت
 شود. مي

 
 :تحليل سهولت پرداخت حق بيمه تامين اجتماعي در ايران و ساير كشورها

كسـب و كـار   تواند درك بهتري از چگونگي و وضـعيت محـيط   مقايسه ايران با ساير كشورها مي
اي در منطقـه  ايران در پرداخت ماليات فراهم سـازد. كشـور ايـران از لحـاظ تقسـيم بنـدي منطقـه       

سهولت كسب و كار بانك جهاني در گروه كشورهاي  خاورميانه و شمال آفريقا قرار دارد و در گزارش
ر بانك جهاني ايران در گزارش سهولت كسب و كا خاورميانه قرار دارد. در گزارش مشخصات اقتصاد

هاي قابل مقايسه با ايـران شـامل عـراق، اردن، ليبـي، عمـان، عربسـتان       ، اقتصاد20151براي سال 
شوند كه اطالعات مرتبط با اين كشورها و چند كشور منتخـب  ي عربي ميصعودي و امارات متحده

ده اسـت. در ايـن   آمـ  5ديگر از جمله تركيه، كره جنوبي، ژاپن، فرانسه انگلستان و آمريكا در جدول 
تقسيم بندي فاصله بسيار زياد و در عين حال جايگـاه ضـعيف ايـران در مقايسـه بـا جايگـاه بـاالي        
كشورهايي نظير امارات متحده عربي، عربستان صعودي و عمان، اردن و عراق قابل توجه اسـت بـه   

اشـته اسـت. بـا    طوري كه در اقتصادهاي قابل مقايسه با ايران، تنها كشور ليبـي عملكـرد بـدتري د   
شود كـه   ها و زمان مورد نياز براي آن، ديده ميمقايسه نرخ حق بيمه در اين كشورها، تعداد پرداخت

شود و اين تقريبا اندكي بيشترين نرخ حق بيمه تامين اجتماعي در ايران از كسب و كارها دريافت مي
 كمتر از دو برابر در اين كشورها است. 

سـاعت زمـان    889و  344هاي مالياتي بايد بـه ترتيـب   براي پرداختدر كشورهاي ايران و ليبي 
صرف شود كه اين در مقايسه با عملكرد كشورهايي مانند امارات متحده عربي، عربستان صـعودي و  

دهد. همـانطور كـه   ساعت، وضعيت بسيار پرهزينه تري را نشان مي 68و  64، 12عمان به ترتيب با 
هـا در كشـورها بيشـتر اسـت، وقـت      ور كلي هر چقدر تعداد پرداختشود به ط، ديده مي5در جدول 

                                                           
1Economy Profile 2015- Iran, Islamic Rep. 
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شود كـه در كشـورهاي اردن، ايـران، ليبـي، عـراق ايـن       ها صرف ميبيشتري براي پرداخت ماليات
دهد عوامل همبستگي كامال مشهود است. اما با مقايسه عملكرد عمان و عربستان صعودي نشان مي

بار پرداخت مالياتي تنها با  14نيز نقش دارند. در كشور عمان  هاي مالياتيديگري از جمله زيرساخت
رسد اين درحالي است كه در كشور عربسـتان صـعودي در حـالي كـه     ساعت به انجام مي 68صرف 

يابد، اما زمان مورد نياز تقريبا نزديـك بـه   بار كاهش مي 3ها به حدود يك چهارم، يعني تعداد دوره 
 رسد.ساعت به انجام مي 64اعت و در مجموع با صرف س 4كشور عمان بوده و تنها 

ها و مدت زمان الزم ، ماليات بر نيروي كار (حق بيمه تامين اجتماعي) و تعداد پرداخت5در جدول 
ها عالوه بر كشورهاي خاورميانه، براي كشورهاي تركيه، كره جنوبي فرانسه، براي پرداخت اين دوره

كنـد تـا   ، اين امكان را فـراهم مـي  4ه است. دو ستون اول از جدول انگستان، آمريكا و ژاپن نيز آمد
ها مالياتي در مقايسه كرد. درگروه كشـورهاي  كشورها را از منظر رتبه كسب و كار كل و در پرداخت

هاي خاورميانه امارات متحده عربي، عمان، عربستان صعودي، قطر، بحرين و كويت به ترتيب با رتبه
انـد و جايگـاه   بهترين رتبه سهولت محيط كسب و كـار را كسـب كـرده    86و  53و 50، 50، 49، 22

، با فاصله كمي از كشورهاي سوريه، عراق، و يمـن بـه ترتيـب بـا بـدترين      130كشور ايران با رتبه 
عملكرد قرار دارد. اما در زمينه شاخص پرداخت ماليات، بيشتر كشورهاي خاورميانه از جايگاه مناسبي 

اي كه قطر، عمان، امارات متحده عربي بهترين عملكرد را در زمينه شـاخص  ه گونهبرخوردا هستند ب
 اند. اقتصاد داشته 198مذكور در بين 

، 117كشور در گروه خاورميانه، وضعيت كشورهاي سوريه، ايران و يمن به ترتيب بـا رتبـه    13از 
ت كه حتي كشـورهايي ماننـد   از جايگاه مقبولي برخوردار نيست. نكته قابل توجه ان اس 135و  124

ها برخـوردا نيسـتند، امـا در زمينـه     عراق، اردن و لبنان كه از رتبه كسب و كار خوبي در ميان اقتصاد
امين اقتصاد و 5شاخص پرداخت ماليات از وضعيت بهتري برخوردارند. ايران با كره جنوبي به عنوان 

له زيـادي دارد و ايـن فاصـله نيـز در     امين اقتصاد از منظر سهولت در كسـب و كـار، فاصـ   55تركيه 
 سهولت و كيفيت انجام كارها در حوزه پرداخت ماليات نيز قابل مشاهده است.
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نماگر پرداخت ماليات و ماليات بر نيروي كار در ايران و كشورهاي منتخب در گزارش  -5جدول 

 2015سال 
 (مرتب شده بر اساس رتبه در پرداخت ماليات)

 
 
 كشور

رتبه در 
سهولت 

محيط كسب 
 و كار

رتبه در 
پرداخت 
 ماليات

 نرخ ماليات
 (% از سود)

تعداد پرداخت ماليات 
 (در سال)

 زمان مورد نياز
 (ساعت)

ماليات 
 كل نيروي كار

ماليات 
نيروي 
 كار

ماليات  كل
 كل نيروي كار

امارات متحده 
 12 12 4 1 8/14 1/14 1 22 عربي

 41 36 4 1 3/11 3/11 1 50 قطر
 68 12 14 12 0/23 8/11 1 50 عمان

 64 34 3 1 5/14 4/12 3 49 عربستان صعودي
 110 48 8 1 7/33 3/11 16 8 انگلستان
 60 60 13 12 5/13 5/13 8 53 بحرين
 98 98 12 12 8/12 8/12 11 86 كويت

 187 80 10 2 4/32 6/13 25 5 كره جنوبي
 183 100 19 12 9/29 8/23 40 104 لبنان
 151 90 25 12 0/29 8/13 45 117 اردن

اياالت متحده 
 175 55 11 4 8/43 7/9 47 7 آمريكا

 312 288 13 12 8/27 5/13 52 156 عراق
 226 80 11 1 1/40 2/19 56 55 تركيه
 137 80 8 2 66,6 7/51 95 31 فرانسه
 336 36 19 12 5/42 3/19 117 175 سوريه
 330 140 14 3 3/51 1/18 122 29 ژاپن
 344 240 20 12 1/44 9/25 124 130 ايران
 248 72 44 24 3/33 3/11 135 137 يمن
 889 210 19 12 5/31 5/10 157 188 ليبي
 792 288 71 28 5/65 18 188 182 ونزوئال

 .2015منبع: سهولت انجام كسب و كار بانك جهاني، گزارش پرداخت ماليات 
هاي پرداخت آن نيروي كار (نرخ بيمه تامين اجتماعي) و تعداد دوره، نرخ ماليات بر 5طبق جدول 

در سال و همچنين زمان صرف شده براي پرداخت آن گزارش شده است. كارفرمايان در كشـورهاي  
كننـد و  ايران، لبنان و سوريه بيشترين نرخ بيمه بيكاري را در ميان كشورهاي خاورميانه پرداخت مي
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درصد است. قوانين و مقررات  14تا  11ي ساير كشورها اين نرخ نزديك به اين در حالي است كه برا
بـار در سـال    24كشور يمن، كسب و كارها را ملزم كرده است تا براي پرداخت ماليات نيـروي كـار   

ساعت از وقت خود را براي تكميل فرايند پرداخت ماليات صرف كنند.  72مراجعه كرده و در مجموع 
قطر، امارات و عربستان صعودي كه تمام ماليات نيروي كـار در يـك بـار و بـا     به غير از كشورهاي 

بـار   12شود در بقيه كشورهاي منطقه، كارفرمايان بايد ساعت پرداخت مي 26تا  12وقت زماني بين 
 در سال براي پرداخت نرخ بيمه نيروي كار اقدام كنند.

وي كار و تعداد دفعات پرداخت آن بـا نـرخ   نكته قابل توجه اين است كه با مقايسه نرخ ماليات نير
بينـيم كـه   همه مالياتهاي پرداختي و تعداد دفعات پرداخت آن در كشورهاي منطقـه خاورميانـه، مـي   

 12هاي ماليات نيروي كار در اين زمينه سهم قابل توجهي دارد. در ميان كشورهاي با تعداد پرداخت
ساعت براي پرداخت ماليات نيروي كار  100و  240، 288بار در سال، عراق، ايران و لبنان به ترتيب 

سـاعت   36و  12شود؛ در حالي كه براي كشورهايي مانند عمان و سوريه به ترتيـب  وقت صرف مي
 زمان نياز است تا فرايند پرداخت انجام شود. 

اه ايـن  بر نيست و گوها فرايندي زماندر تركيه و كره جنوبي برخالف ايران فرايند پرداخت ماليات
ادعا تعداد كمتر دفعات پرداخت ماليات و تعداد كمتر ساعت مورد نيـاز اسـت. كارفرمايـان در كشـور     

پردازنـد، كـه البتـه    بار در سال براي نيروي كار ماليات مـي  2تركيه يك بار در سال و در كشور كره 
هـاي مشـابه در   تساعت زمان احتياج دارند كه در مقايسه بـا تعـداد پرداخـ    80براي پرداخت آن به 

شـود. نـرخ   كشورهايي مانند قطر، عربستان و امارات متحده عربي زماني به مراتب بيشتر صرف مـي 
درصدي ماليات نيروي كار در كشور كره جنوبي بسـيار كمتـر از    6/13ها و به طور خاص نرخ ماليات

سـب و كـار و   درصدي ايران است. در نتيجه اين وضعيت، سهم به سزايي در وضـعيت ك  9/25نرخ 
جايگاه اين كشور در ميان ساير كشورها دارد. كشور تركيه و كـره جنـوبي از منظـر شـاخص تعـداد      

ها و زمان بسيار به هم نزديك هستند اما نرخ ماليات بر نيروي كـار و نـرخ كـل مالياتهـا در     پرداخت
توجهي در رتبـه  كشور كره جنوبي از كشور تركيه كمتر است و همين موضوع منجر به اختالف قابل 

 كسب و كار و به طور خاص رتبه پرداخت مالياتها براي اين دو كشور شده است. 
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وضعيت پرداخت ماليات و حق بيمه تامين اجتماعي با توجه بـه سـطح توسـعه    
 :يافتگي كشورها

به منظور بررسي وضعيت پرداخت ماليات و حق بيمه تامين اجتماعي با توجـه بـه سـطح توسـعه     
هاي كشور موجود در گزارش كسب و كار بانك جهاني به سه گروه كشورهاي 189كشورها، يافتگي 

، 6با درآمد پايين، درآمد متوسط (ايران در اين گروه قرار دارد) و درآمد باال تقسيم شـدند. در جـدول   
اطالعات كاملي از متوسط نرخ بيكاري، توليد ناخالص داخلي سرانه، رتبه كل سهولت محيط كسـب  

ها و... براي كل كشورها و سه گروه مذكور آمده است. نكتـه  كار، رتبه كل سهولت پرداخت مالياتو 
ها حائز اهميت آن است كه به طور متوسط نرخ بيكاري كشورهاي با درآمد پايين كمتر از ساير گروه

را دارد و است. اين در حالي است كه بيشترين مقدار متوسط نرخ انواع ماليات، تعداد ساعت و زمـان  
در عين حال متوسط توليد سرانه اين گروه از كشورها حدود يـك دهـم متوسـط توليـد سـرانه كـل       

 كشورها است و از نظر رتبه كسب و كار نيز از جايگاه نامناسبتري برخوردار هستند. 
اين ناهمخواني در نرخ بيكاري و محيط كسب و كار به ايـن دليـل اسـت كـه، شـاغالن در هـر       

شوند. شاغالن بخـش  و حوزه كلي دولتي و خصوصي (رسمي و غير رسمي) تقسيم ميكشوري به د
). بنابراين با 1392اي قرار ندارند (محمودزاده و سحابي، خصوصي غيررسمي تحت پوشش هيچ بيمه

هـا تـاثير   توجه به ساختار چنين كشورهايي، بخش غير رسمي از قوانين و مقررات مرتبط بـا ماليـات  
شود كه، كشـورهاي بـا درآمـد    هاي با درآمد متوسط و باال، مشاهده ميا در ميان گروهپذيرند. امنمي

هاي موجود دارند و در عين حال نسبت به كشـورهاي  متوسط بيشترين نرخ بيكاري را در ميان گروه
ها باالتر است. اما متوسط نرخ ماليـات  هاي مالياتي كل و ماليات بر شركتبا درآمد باال، متوسط نرخ

بر نيروي كار در كشورهاي با درآمد متوسط تقريبا يك درصد بيشتر است. اما نكتـه قابـل توجـه در    
ها است كه به ميزان قابل توجهي در كشورهاي با درآمد باال نسـبت بـه دو   متوسط نرخ ساير ماليات

مد متوسط گروه ديگر كمتر است. در رابطه با ساير متغيرهاي نماگر پرداخت ماليات، كشورهاي با درآ
هم تعداد دفعات پرداخت ماليات آنها بيشتر از متوسط گروه كشورهاي با درآمد باال اسـت و هـم بـه    

 كنند. طور ميانگين، ساعت بيشتري را براي پرداخت ماليات صرف مي
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ميانگين نرخ بيكاري، توليد ناخالص سرانه، نرخ، تعداد دفعات و ساعات مورد نياز  -6جدول 
 ر سه گروه از كشورهاپرداخت ماليات د

درآمد پايين (زير  كل كشورها واحد متغير
 دالر) 3000

 درآمد متوسط
 3000(بين  

 20000دالر تا 
 دالر)

 درآمد باال
 2000(باالي  

 دالر)

 8,3 10,5 7,0 8,8 درصد نرخ بيكاري
توليد ناخالص داخلي 

 45852 8542 1240 14029 دالر سرانه

رتبه كلي سهولت محيط 
 38,2 84,6 143,4 94,2 رتبه كاركسب و 

رتبه كلي سهولت 
 41,8 95,8 129,0 95,3 رتبه پرداخت ماليات

مجموع نرخ همه 
 مالياتها (از سود)

 35,6 40,3 45,5 41,0 درصد

 14,5 15,9 18,0 16,3 درصد نرخ ماليات بر شركتها
نرخ ماليات بر نيروي كار 

(حق بيمه تامين 
 اجتماعي)

 18,3 17,1 13,5 16,2 درصد

 2,8 7,3 14,0 8,6 درصد نرخ ساير مالياتها
مجموع تعداد دفعات 

 پرداخت ماليات
 11,9 23,9 37,7 25,9 دفعه

تعداد دفعات پرداخت 
 ماليات بر شركتها

 1,4 3,6 4,2 3,4 دفعه
تعداد دفعات پرداخت 
ماليات بر نيروي كار 

(حق بيمه تامين 
 اجتماعي)

 4,9 8,6 15,5 10,1 دفعه

تعداد دفعات پرداخت 
 ساير مالياتها

 5,7 12,2 18,0 12,8 دفعه
مجموع ساعات مورد نياز 

 پرداخت ماليات
 142 295 304 266 ساعت

 42 78 76 70 ساعتساعات مورد نياز 



 

20 
 

درآمد پايين (زير  كل كشورها واحد متغير
 دالر) 3000

 درآمد متوسط
 3000(بين  

 20000دالر تا 
 دالر)

 درآمد باال
 2000(باالي  

 دالر)

پرداخت ماليات بر 
 شركتها

ساعات مورد نياز پرداخت 
ماليات بر نيروي كار (حق 

 بيمه تامين اجتماعي)
 66 103 102 95 ساعت

ساعات مورد نياز 
 پرداخت ساير مالياتها

 34 114 127 101 ساعت
 ، بانك جهاني و محاسبات تحقيق.2015منبع: سهولت انجام كسب و كار بانك جهاني، گزارش پرداخت ماليات 

آمده است. كشورهاي با توليد سرانه باال با اين كه نرخ ماليات  1و شكل  6همانطور كه در جدول 
بر نيروي كار (حق بيمه تامين اجتماعي) بيشتري نسبت به كشورهاي با توليد سرانه متوسط و پايين 

، سـاعات  دارند اما دفعات كمتري براي پرداخت آن تعيين كرده اند و كسب و كارها در اين كشـورها 
 دهند.  بسيار كمتري را به پرداخت اين ماليات اختصاص مي

 
نرخ، تعداد دفعات و ساعت مورد نياز در پرداخت ماليات بر نيروي كار (حق بيمه تامين  -1شكل 

 2015اجتماعي) در سه گروه از كشورها در گزارش انجام كسب و كار 
 ، بانك جهاني و محاسبات تحقيق.2015رداخت ماليات منبع: سهولت انجام كسب و كار بانك جهاني، گزارش پ

13.5 16 
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66 
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تعداد دفعات پرداخت  ماليات   نرخ ماليات بر نيروي كار
 بر نيروي كار

ساعات مورد نياز پرداخت 
 ماليات بر نيروي كار

 متوسط كشورهاي با درآمد متوسط متوسط كشورهاي با درآمد پايين
 متوسط كشورهاي با درآمد باال
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 :مسائل كسب و كارها با تامين اجتماعي در ايران 
گر اجتماعي است كه پوشش دهنده كـارگران   در ايران، سازمان تامين اجتماعي يك سازمان بيمه

در بر  حقوق بگير و مزدي (به صورت اجباري) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختياري) را
باشد و مؤسسه عمومي غيردولتـي   گيرد. اين سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقالل مالي مي مي
باشد كه با توجه به آخرين تغييرات و ادغام سه وزارتخانه كار، رفاه و تامين اجتماعي و تعـاون در   مي

مان تامين اجتمـاعي  شود. ساززير مجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي طبق مقررات اداره مي
بر اساس قانون، عمليات خود را در قالب يك صندوق بيمه اجتماعي انجام مي دهد. بر ايـن اسـاس   

اي تنظيم كند كه مصارف خـود را از محـل منـابع،     سازمان از نظر مالي، بايد عمليات خود را به گونه
اساسي در سياسـت گـذاري   تامين مالي كند. جريان درآمدي اين سازمان و عوامل موثر بر آن نقش 

ي آن را درآمد حق بيمه تشكيل مـي  هاي سازمان دارد زيرا جريان درآمدي سازمان كه بخش عمده
دهد، الزاما يك جريان مستمر نيست بلكه متاثر از مسائل جمعيتـي، اقتصـادي، سياسـي، اجتمـاعي،     

ينده يا كاهنده اي بر جريـان  قوانين و مقررات، فرآيند نظام تصميم گيري و... است كه عمدتا آثار فزا
درآمدي سازمان دارند. براي مثال رفتار اقتصادي بنگـاه هـا و كارفرمايـان تـاثير قابـل تـوجهي بـر        
درآمدهاي سازمان دارد كه اين فرآيند به طور طبيعي بخش مصارف (تعهدات سازمان) را نيـز تحـت   

سـازمان، مشـاركت سـه جانبـه      توان گفـت تكيـه گـاه اصـلي ايـن     تاثير قرار مي دهد. بنابراين مي
هـاي كـالن و    گيـري  هاي مختلف سياستگذاري و تصميم شدگان و دولت در عرصه كارفرمايان، بيمه
 تامين مالي است.

ها و اقدامات حمـايتي و خـدمات   اي از تدابير، روشسازمان تامين اجتماعي با بكارگيري مجموعه
وران اشـتغال، بازنشسـتگي، ازكارافتـادگي و    اي با هدف حمايت از نيـروي انسـاني شـاغل در د   بيمه

حمايت از بازماندگان شاغالن و بازنشستگان، و با پرداخت انواع مستمري بازنشستگي، ازكارافتادگي، 
بازماندگي، بيكاري، غرامت، تقص عضو، كمك بـارداري و... يكـي از بزرگتـرين نهادهـاي حمايـت      

سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان بيمه خدمات اجتماعي در ميان ساير نهادهاي تامين اجتماعي (
هـاي بيمـه اجتمـاعي در ايـران از نـوع       درماني و..) در كشور است. الگوي غالب تأمين مالي صندوق
هـاي   شـده، كارفرمـا و دولـت بـا نسـبت      مبتني بر حق بيمه معين و مشخص است كه از سوي بيمه
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شـده كشـور را    درصد از جمعيـت بيمـه   73ر شود. سازمان تأمين اجتماعي بالغ ب مختلف پرداخت مي
گر اجتماعي تبديل كرده  كه اين، سازمان مذكور را به بزرگترين سازمان بيمه 1تحت پوشش خود دارد

بنابراين گروه بزرگي از جمعيت كشور به طور مستقيم يـا غيرمسـتقيم و در ابعـاد اقتصـادي و      .است
هـاي  وري دسـتگاه ي اجرا و ميزان كيفيت آن و بهـره غيراقتصادي متاثر از قواعد و قوانين، فرايندها

 ي خدمات اين سازمان هستند. كنندهمجري قوانين و ارائه
با اين كه مشكالتي در ماهيت قوانين و مقررات سازمان تامين اجتمـاعي وجـود دارد، امـا بخـش     

ظـر كارفرمايـان   ها و مسائل در رابطه با سازمان تـامين اجتمـاعي ايـران از من   قابل توجهي از چالش
مربوط به شيوه اجراي قوانين و مقررات است. از زواياي مختلفي اين مسائل قابل طرح است اما اهم 

 آن در موارد زير قابل بررسي است. 
 تشكيل پرونده و دريافت كد كارگاه در شروع فعاليت،  

 ارسال ليست بيمه شدگان و پرداخت حق بيمه هر ماه يك بار،  
 ها توسط ماموران تامين اجتماعي چند بار در سال، بازرسي از كارگاه 
 هاي حق بيمه، ها و معافيتاطالع و استفاده از تخفيف 
آور از جمله مشمول شدن كارگاه و پرداخت حق بيمه مسائل مربوط به مشاغل سخت و زيان 

 بيشتر توسط كارفرما، 

 تاخير در پرداخت حق بيمه،  جرايم كارفرمايان به دليل تاخير در ارسال لسيت بيمه شدگان يا 

ي پيمانكاران و قراردادها كه در قراردادهاي مختلـف سـاخت، پيمانكـاري، نصـب،     حق بيمه 
 پژوهشي و... شرايط خاص خود را دارد، 

 ها حتي بر اساس مدارك حدود ده سال قبل، حسابرسي تامين اجتماعي از كارگاه 

 ي موارد مختلف، اي برافرايند دريافت مفاصا حساب و سوابق بيمه 

شكايت از كارفرماها توسط كارگران در هياتهاي تشخيص دعاوي و حل اختالف كار مستقر  
 در اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعي به خاطر مسائل حق بيمه تامين اجتماعي. 

                                                           
 . 12/11/93گزارش به تاريخ ، ستاد تدوين برنامه ششم توسعه، ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه 1
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هاي رسيدگي به شكايات كارفرمايان درباره اعتراض به ميزان حق بيمه تعيين شده در هيئت 
 ديدنظر تشخيص مطالبات مستقر در ادارات تامين اجتماعي، بدوي و تج

كارفرمايان در ادامه از بين موارد فوق با توجه به اهميت فقط بر دو مورد آخر يعني شكايت از  
 توسط كارگران و نيز اعتراضات كارفرمايان به تامين اجتماعي تمركز خواهيم كرد. 

 مسائل حق بيمه تامين اجتماعيشكايت از كارفرمايان توسط كارگران به خاطر  
هاي ناشي از آن براي كارفرمايان و كارگران آمار و ارقام موجود مويد شكايات متعدد و هزينه 

هاي ، دادخواست7درموارد مختلف از جمله مسائل حق بيمه تامين اجتماعي است. در جدول 
اداره كـار،   هاي حل اختالف دعـاوي كـار مسـتقر در   هاي تشخيص و هيئتواصله به هيات

هاي مرتبط با هر هيئـت از سـال   تعاون و رفاه اجتماعي و همچنين تعداد و سهم دادخواست
 آورده شده است. 1389-1392

 هاي تشخيص دعاوي و حل اختالف كارهاي مرتبط با حق بيمه تامين اجتماعي در هيئتدادخواست -7جدول 

 واحد شرح فعاليت
 ميزان فعاليت

1389 1390 1391 1392 
 167257 238303 260144 253050 دادخواست هاي تشخيص دعاوي كار جمع داد خواست هاي واصله به هيات

 60973 85218 84376 78549 مورد دادخواستهاي مربوط به حق بيمه تامين اجتماعي
 36 36 32 31 درصد نسبت موارد حق بيمه به دادخواستهاي واصله

 126222 174390 183119 188873 رأي تشخيص دعاوي كارهاي  جمع آراي صادره در هيات
 29081 47379 50210 41950 رأي آراي صادره مربوط به حق بيمه تامين اجتماعي

 23 27 27 22 درصد هاي تشخيص نسبت موارد حق بيمه به آراي صادره هيات
 46399 61368 77759 78395 دادخواست هاي واصله به هيأت حل اختالف دعاوي كار جمع پرونده

 6218 8473 21184 19924 مورد هاي واصله مربوط به حق بيمه تامين اجتماعي پرونده
 13 14 27 25 درصد هاي واصله نسبت موارد حق بيمه به پرونده

 38669 59727 602493 63031 رأي هاي حل اختالف دعاوي كار جمع آراي صادره در هيات
 10893 19043 19113 14930 رأي اجتماعي آراي صادره مربوط به حق بيمه تامين
 28 32 3 24 درصد هاي حل اختالف نسبت موارد حق بيمه به آراي صادره هيات

 .1392تا  1389منبع: سالنامه آماري وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي، سالهاي 
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 هـاي هـاي واصـله در هيـات   ، نسبت موارد حـق بيمـه بـه دادخواسـت    1392-1389هاي در سال

هاي تشخيص دعـاوي  درصد افزايش يافته است. در هيئت 36درصد به  31تشخيص دعاوي كار از 
درصد راي صـادر   23، 1392هاي مربوط به حق بيمه تامين اجتماعي، در سال كار، براي دادخواست

دهد اما ميزان آراي را نشان مي 1391و  1390هاي درصدي براي سال 4شده است كه يك كاهش 
هـاي حـل   يك درصد افـزايش داشـته اسـت. همچنـين در هيئـت      1389نسبت به سال  صادر شده

اي هاي واصله كار يك روند كاهشي قابل مالحظـه اختالف دعاوي نسبت موارد حق بيمه به پرونده
 ها در دو سال آخر به شدت افزايش يافته است. شود اما نسبت آراي صادر شده در اين هياتديده مي

 

 
 هاهاي تشخيص دعاوي كار و نسبت موارد حق بيمه آنهاي واصله به هياتدادخواست : تعداد2شكل 

 .1392تا  1389منبع: سالنامه آماري وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي، سالهاي 
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هـاي  هاي واصله به هيـات شود كه علي رغم كاهش در تعداد دادخواست ، مالحظه مي2در شكل 
-ق بيمه تامين اجتماعي، اما نسبت موارد حق بيمه بـه دادخواسـت  تشخيص دعاوي كار مربوط به ح

 است.  هاي تشخيص دعاوي كار با يك شيب ماليمي افزايش يافتههاي واصله به هيات
 

 هاي بدوي و تجديدنظر تشخيص مطالباتوضعيت رسيدگي به شكايات كارفرمايان در هيئت
هـاي  هايي تحـت عنـوان هيئـت   در هيئتحل و فصل اختالفات مالي در سازمان تامين اجتماعي 

اسـت كـه    قـانون تـامين اجتمـاعي آمـده     42گيرد. در ماده بدوي و تجديد نظر مطالبات صورت مي
هاي بـدوي تشـخيص   توانند اعتراض خود نسبت به حق بيمه تعيين شده را در هيئتكارفرمايان مي

  تشـخيص   بـدوي   هـاي  هيـأت : « اين قانون چنين آمده است كـه  43مطالبات مطرح نمايند.در ماده 
  گردند: مي  از افراد زير تشكيل  سازمان  مطالبات

 . خواهد داشت عهده   را به  هيأت  رياست  كه  اجتماعي  رفاه  وزارت  ) نماينده1
در مـورد    ايـران   و معـادن   و صـنايع  بازرگاني  اتاق  انتخاب  كارفرما به  نماينده  عنوان  ) يك نفر به2
  در مورد افراد صنفي  اصناف  اتاق  معرفي  مربوط به  صنف  يا يكنفر نماينده  صنايع  و صاحبان  نانبازرگا

  .آزاد حرف مشاغل   و صاحبان
  . اجتماعي  تأمين  عالي  شوراي  انتخاب  ) يك نفر به3
  . اجتماعي  ير رفاهوز  انتخاب  به اجتماعي  قانون تأمين  مشمول  در مورد كارگران  كارگران  ) نماينده4

و   ميليـون   يـك   بيمه حق  اصل  بابت سازمان  مورد مطالبه  مبلغ  كه  در صورتي  بدوي  هاي آراء هيأت
و   نشـود قطعـي    واقـع   در موعـد مقـرر مـورد اعتـراض      كـه   يا كمتر باشد و يا ايـن   پانصد هزار ريال

باشـد    ميليون و پانصد هزار ريال  از يك  بيش  همورد مطالب  مبلغ  كه  االجراخواهد بود. در صورتي الزم
  تقاضـاي   حـق   بـدوي   هيـأت   رأي  يـا قـانوني    واقعي  ابالغ  روز از تاريخ 20  ظرف  كارفرما و سازمان

هـاي تجديـد   قانون تامين اجتماعي تركيب هيئـت  44همچنين در ماده » . تجديدنظر خواهند داشت
 كند:ينظر را متشكل از افراد زير معرفي م

 . خواهد داشت عهده  را به  هيأت  رياست  كه  اجتماعي  رفاه  وزارت  نماينده 
 . دادگستري  وزارت  انتخاب  به  دادگستري  يك نفر از قضات 
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 . اجتماعي  تأمين  عالي  شوراي  انتخاب  يك نفر به 
 . سازمان و مديرعامل  مديره  هيأت  رئيس  انتخاب  به  سازمان  نماينده 

در مـورد    ايـران   و معـادن   و صـنايع  بازرگـاني   اتـاق   انتخـاب   كارفرما به  نماينده  عنوان  نفر بهيك 
و   حـرف  و صـاحبان   در مورد افراد صـنفي   اصناف  اتاق  نفر نماينده  يا يك صنايع   و صاحبان  بازرگانان
 . االجرا است و الزم  تجديد نظر قطعي  آزاد. آراء هيأت  مشاغل

كارفرمـا    را بـه   رسـيدگي   و تجديد نظر تـاريخ   بدوي  هاي اين ماده، آمده است كه هيئت  هدر تبصر
هاي اخير، تالش اعضاي . در سال است  توضيحات بالمانع  اداي  كنند و حضور كارفرما برايمي  ابالغ

ارضايتي ها در جهت مرتفع كردن هر چه بيشتر مسائل كارفرمايان بوده است اما در عمل ناين هيئت
هاي مسئول رسيدگي به شكايات ايشان و روند حـاكم بـر آن منجـر بـه     كارفرمايان نسبت به هيئت

هايشـان،  بودن مرجع رسيدگي به شكايت طرفانهمخدوش شدن اذهان كارفرمايان نسبت به باور بي
يب ايـن  شوند. نخست آنكه، به باور كارفرمايان، تركشده است. اين مشكالت به دو دسته تقسيم مي

ي عـدالت بـراي كارفرمايـان نيسـت، چراكـه انتخـاب       كننـده اي است كـه تـامين   ها به گونههيئت
هاي كارگري و كارفرمايي انجـام   ها و سازمان نمايندگان كارفرمايان و كارگران بايد به وسيله تشكل

مـاعي حكـم   پذيرد. روند كنون به شكلي است كه در عمل مدير يا فردي ديگر از سازمان تامين اجت
قاضي را بازي خواهد كرد و كارفرما مجبور به دادخواهي در دادگاهي است كه شاكي و قاضـي يـك   
نفر مي باشد. دوم آنكه، هنگامي كه كارفرما نسبت به بدهي تعيـين شـده از طـرف سـازمان تـامين      

دسـت   هاي بدوي و تشخيص نظـر در ي كارفرما در هيئتاجتماعي اعتراض دارد، مادامي كه پرونده
به بدهي وي تعلق خواهد گرفت. براي جلوگيري از تعلق جريمه، كارفرمـا بايـد    بررسي است جريمه
ي بدهي خود را به حساب امانت تامين اجتماعي واريز نمايد. بعد از تعيـين تكليـف   مبلغ برآورده شده

خواهـد شـد. در    قطعي، در صورت لزوم مبلغ مازاد در حساب تامين اشتباهي به كارفرما برگشت داده
اين زمينه اشكال به وجود آمده آن است كه درصورت اشتباه محاسـباتي سـازمان تـامين اجتمـاعي     

ي كارفرما حبس شده و در هنگام قطعي شدن بدهي، تنها اصل مبلـغ بازگردانـده و سـازمان    سرمايه
هـاي  پرونـده  بودن فرايند رسـيدگي بـه   (سودي) پرداخت نخواهد كرد. و سوم آنكه، طوالني جريمه

باشد. اين موضـوع عـالوه بـر    مطالباتي طوالني و بسيار بيشتر از آنچه كه در قانون تكليف شده، مي
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ي اقتصادي به واسطه حبس مبلغ حق بيمه بـه دليـل جلـوگيري از    هاي رواني، هزينهتحميل هزينه
 تعلق جريمه را نيز در پي دارد.

اضات كارفرمايان به حق بيمـه يـا جريمـه تعيـين     آمده است تعداد اعتر 3همان طور كه در شكل 
هـاي فعـال عضـو تـامين      درصد از كل تعـداد كارگـاه   10شده توسط ماموران تامين اجتماعي حدود 

كارگاه بوده به عبارتي برآورد  1257616تعداد اين كارگاه ها  1392شود. در سال  اجتماعي برآورد مي
ان ايراني در اين هياتها طرح شده است. اين رقـم را  هزار شكايت توسط كارفرماي 125شود حدود  مي

هزار شكايت كارگران از كارفرمايان در رابطه با تامين اجتماعي اگر در نظر بگيريم حدود  60با حدود 
درگير با مراحل  1392هزار كارفرماي ايراني (با فرض هر مورد مربوط به يك كارفرما) در سال  185

 زمنينه تامين اجتماعي بوده اند.  مختلف حل و فصل اختالفات در

 
 هاي بدوي و تجديدنظر تشخيص مطالبات تامين اجتماعيبرآورد تعداد شكايات كارفرمايان در هيئت -3شكل 

 منبع: برآورد كل كشور طبق عملكرد استان خراسان رضوي.
 

موضـوعات مـورد   توان گفـت، بيشـتر   هاي ميداني به طور كلي ميها و پژوهشبا توجه به بررسي
ها، كه به فضاي تعامل مطلوب كارفرمايان با سازمان تامين اجتمـاعي خدشـه   اختالف در اين پرونده

وارد كرده است، ريشه در روند اجراي قوانين و مقررات دارد. به طوري كه اهم آن به چند دسته كلي 
قررات و در برخي موارد قابل طبقه بندي است. نخست، پيچيده و گاه شفاف نبودن برخي قوانين و م

تفاسير مختلف از يك قانون و مصوبه، بخشنامه و دستور اداري، مشخص نبودن فرايندهاي اداري و 
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هـاي  ها، باعـث بـروز اخـتالف و تحميـل هزينـه     در عين حال تعدد زياد مراحل و طوالني بودن آن
هـا،  اين، صـدور بخشـنامه  اقتصادي و غيراقتصادي به كارفرمايان شده است. در اين حوزه عالوه بر 

هاي كوتـاه، بـه ايـن مشـكل     هاي موازي و بعضا متضاد و متعارض در فاصلهنامهها، آييندستوالعمل
شـده  اي برخورد كردن شعب سازمان تامين اجتماعي در ايـن رابطـه   دامن زده و نيز منجر به سليقه

 است.
ولي اين امـر اسـت. كارفرمايـان    موضوع پر چالش ديگر، حق بيمه تعيين شده توسط بازرسان مت 

معتقد هستند كه عالوه بر باال بودن ميزان نرخ بيمه نيروي كار سهم كارفرمـا، در ايـن ميـان حـق     
هاي تعيين شده از كارشناسي به كارشناس ديگر متفـاوت و بـاال اسـت. ايـن چـالش در حـوزه       بيمه

عالوه بر موارد مذكور مسائل مربـوط  ها نيز قابل توجه است. قراردادهاي پيمانكاري و تعيين نرخ آن
هـا و  ها، شـرايط را در جهـت افـزايش نارضـايتي    ها و دقت بازرسيي تنظيم و ارسال ليستبه نحوه

اختالفات سوق است. همچنين، برخي اختالفات مربوط به جرايم ديركرد ليست و سـهم حـق بيمـه    
هـا را شـامل   ها و معافيـت يه، تخفيفها، اجرائتوسط كارفرمايان است كه مسائلي مانند تقسيط بدهي

 شود. مي
مسائل پيرامون بازرسي از دفاتر قانوني و در راس آن عدم وجود يك سيستم حسابرسي متناسـب   

هـا، مشـكالت پيرامـون فراينـد     هاي كارفرمايان و نارضايتي كارفرمايان از كيفيت بازرسـي با فعاليت
-آور و همچنين، مسائل پيرامون هيئـت و زيان دريافت مفاصا حساب، مسائل پيرامون مشاغل سخت

هاي حل اختالف و زمانبر بودن فرايند رسيدگي به اختالفات از جملـه مهمتـرين موضـوعات مـورد     
 بحث در روابط كارفرمايان با سازمان تامين اجتماعي است. 

در برخـي و  هاي اخير سازمان تامين اجتماعي اقداماتي در جهت ايجاد تغييـرات الزم  البته در سال
قوانين و مقررات براي بهبود تعامل با مخاطبان خود يعني كارفرمايان و كارگران صورت داده است از 

هـاي اداري مربـوط بـه دريافـت      جمله ارسال الكترونيكي ليست بيمه شدگان و تسهيل برخي رويـه 
ر بـه اصـالح و   سابقه بيمه و مفاصا حساب. اما كسب و كارها معتقدند كه تغييرات ايجاد شـده منجـ  

 . 1تغيير ساختار اساسي و كافي نشده است و ساختار سازمان به همان شكل قبل باقي مانده است

                                                           
 .1393، 97شماره ، بررسي مسائل و مشكالت قانون تامين اجتماعي، گروه پژوهش انجمن مديران صنايع 1
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 :نتيجه گيري و پيشنهادها

 189سهولت محيط كسب و كار بانك جهـاني، كشـور ايـران در ميـان      2015طبق گزارش سال 
ت است كه نسبت به سال گذشـته  امين اقتصاد از نظر سهولت در پرداخت ماليا124اقتصاد در جهان 

رتبـه كـاهش را تجربـه     6علي رغم هيچ گونه تغيير در كميت متغيرها نسبت به گزارش سال قبل، 
درصد از سـود   25,9كرده است. نرخ حق بيمه تامين اجتماعي (ماليات بر نيروي كار در ايران) يعني 

قايسه منطقـه از همـه بـاالتر    درصد حقوق و دستمزد)، نسبت به اقتصادهاي قابل م 23يك شركت (
است. حتي از نرخ كشورهاي مانند كره جنوبي، تركيـه و ايـاالت متحـده آمريكـا نيـز بـاالتر اسـت.        

شـود و  سـاعت زمـان صـرف مـي     240بار پرداخت ماليات بر نيروي كار  12همچنين، ساالنه براي 
بـا كشـورهايي ماننـد قطـر،      ها، در مقايسـه نامناسب بودن وضعيت ايران را در نماگر پرداخت ماليات

 دهد. عربستان صعودي، كره جنوبي و تركيه نشان مي
الزم به ذكر است كه گزارش سهولت محيط كسب و كار كشورها كه توسط گـروه كسـب و كـار    

شـود بـراي انـدازه گيـري سـهولت پرداخـت ماليـات در كشـورها از ميـان           بانك جهاني منتشر مـي 
هاي مستقيم و غيرمستقيم پرداخت مالياتها فقط بر نرخ مالياتها و حق بيمه تـامين اجتمـاعي،    هزينه

پرداخت در يك سال و ساعات صرف شده براي پرداخت تمركز دارد. در اين زمينـه بـا    تعداد دفعات
 توجه به وضعيت فعلي ايران به چند نكته بايد توجه كرد: 

نرخ حـق بيمـه    26/6/69قانون تأمين اجتماعي و قانون بيمه بيكاري مصوب  28اول، طبق ماده 
درصـد بيمـه بيكـاري     3سـهم كارفرمـا،    درصد 20درصد آن سهم بيمه شده،  7درصد بوده كه  33

درصد سهم دولت است. همچنين در مشـاغل سـخت و زيـان آور نيـز كارفرمـا       3(سهم كارفرما) و 
درصد مستمري سخت و زيان آور عالوه بر موارد مـذكور اسـت. بـا توجـه بـه       4مكلف به پرداخت 

يابـد.   درصـد افـزايش مـي    27قوانين، در مشاغل سخت و زيان آور نرخ حق بيمه سهم كارفرما بـه  
بـرد. اگـر    هاي سنگين تاخير در پرداخت حق بيمه نيز نرخ واقعي را بسيار باالتر مـي  همچنين جريمه

بانك جهاني اين موارد را لحاظ كند رتبه نماگر پرداخت ماليات ايران، نسبت گزارشهاي فعلـي بـدتر   
 نيز خواهد شد.
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اي تامين اجتماعي بـراي كسـب وكارهـاي    دوم، شاخص بانك جهاني فقط برخي عوامل هزينه ز
دهد عواملي مانند فرايند رسيدگي به اختالفات مربوط به بيمه تامين اجتماعي بين  ايراني را نشان مي

هاي زيادي را به  كارفرمايان با كارگران و اعتراضات كارفرمايان به سازمان تامين اجتماعي نيز هزينه
هزار شكايت درباره بيمه تامين اجتمـاعي از   61حدود  1392كند. در سال  كسب و كارها تحميل مي

هزار شكايت توسط كارفرمايان از سازمان تامين  125كارفرمايان توسط كارگران مطرح شده و حدود 
هاي اقتصادي و غير اقتصـادي بـر   اجتماعي ادعا شده است. چنين اختالفاتي منجر به تحميل هزينه

 شوند. ي ميكارفرمايان و سازمان تامين اجتماع
در مجموع به منظور بهبود محيط كسب و كار ايران در زمينه نقش تـامين اجتمـاعي، اصـالحاتي    

 شود:  قانوني و اجرايي زير پيشنهاد مي
ي توانـد زمينـه  با توجه به شرايط موجود، كاهش سهم كارفرما از نرخ بيمه تامين اجتمـاعي، مـي  

يت بهبود محـيط كسـب و كـار ايجـاد كنـد و كسـب و       مناسبي را در جهت توليد و اشتغال و در نها
 كنند.  كارهاي ايراني امكان رقابت بيشتري با كشورهاي همسايه پيدا مي

الزم است تعداد دفعات پرداخت حق بيمه تامين اجتماعي به نصف كاهش يابد (بـه جـاي مـاهي    
ز بـراي پرداخـت ماليـات را    تواند تعداد ساعت مورد نيايك بار، هر دو ماه يك بار شود) اين تغيير مي

تواند زمينـه الزم بـراي افـزايش نظـارت و     كاهش داده و با كاهش حجم تعداد مراجعات در ماه، مي
 هاي ناشي از آن را فراهم آورد.دقت شعبات سازمان تامين اجتماعي و كاهش هزينه

اختالفـات   تواند ميـزان  افزايش نظارت، پاسخگويي و گزارش دهي، واحدهاي تامين اجتماعي مي
 مربوط به تامين اجتماعي را بسيار كاهش دهد. 

توانـد كيفيـت    همكاري و تلفيق اطالعات مربوط به ماليات بر حقوق با بيمه تامين اجتمـاعي مـي  
 اجرايي هر دو نظام را بهبود بخشد. 

هـاي دريافـت    هاي بهبود محيط كسـب و كـار كشـور بيشـتر بـر برنامـه       در حال حاضر در برنامه
زدايـي و   دبيرخانه هيات مقررات«ي ورود تمركز شده است. براي مثال، در چهارمين گزارش مجوزها

مجوز ورود كسـب و كارهـاي جديـد پوشـش داده      1900فقط » وكار تسهيل صدور مجوزهاي كسب
شده است، در حالي كه بهبود محيط كسب و كارهاي موجـود از اهميـت بسـيار بيشـتري برخـوردار      



 مجموعه مقاالت دومين همايش ملي بهبود محيط كسب و كار    

 

31 
 

هاي كسب و كارهـاي   شود كه تاكنون يكي از مهمترين دغدغه مالحظه مي است. در چنين وضعيتي
فعال يعني تامين اجتماعي در مستندات رسمي دولت جايگاهي ندارد. يكـي از مهمتـرين اصـالحات    

هاي مسئول تالش كنند تـا فراينـدهاي هزينـه زاي مربـوط بـه محـيط كسـب و         اين است دستگاه
 ي و تامين اجتماعي را مورد ارزيابي و بازنگري قرار دهند. كارهاي موجود از جمله نظام ماليات
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