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مقر ات بخشنرمههر دزاع الععلهر ه هیههری اجرای به شرح ذیل م برشد
 )1نحوه حسابرسی (بازرسی) از دفاتر قانونی و اسناد مالی شرکتها
 )2چگوووونگی ایوووراه متووووبت سوووقاد اققتووواد م ووواومقی بوووت شووو اره  50432موووور 1396/04/31
در ختوص حسابرسی آخرین سال مالی
 )3نحوه محاسبت حق بی ت قراردادهاه پی انکاره از ی لت:
 )3-1چت قراردادهایی مش ول ضریب ن یشوند.
 )3-2قراردادهاه خرید و فروش داخلی
 )3-3قراردادهاه خرید و فروش خاریی
 )3-4قراردادهاه  PCو EPC

 )3-5قراردادهاه نفقی
 )3-6قراردادهاه ارزه (نحوه محاسبت ارز)
 )3-7قراردادهاه کنسرسیوم (مشارکقی)
 )3-8قراردادهاه  ،ITتح ی اتی ،مشاوره مدیریت ،دانش بنیان و غیره
 )3-9قراردادهاه مهندسین مشاور
 )3-10قراردادهوووایی کوووت پی انکوووار داراه کارگووواه ثابوووت اسوووت و موضوووو پی وووان در کارگووواه ثابوووت
پی انکار و توسط شاغلین ثابت کارگاه انجام پذیرفقت است.
 )4نحوووه ل لکوورد سووازمان تووممین ایق ووالی در ختوووص شوورکتهووایی کووت دفوواتر قووانونی نووانوی
دارند و یا از ارائت دفاتر خودداره مین ایند.
 )5نحووووه ایوووراه تبتوووره (یووو ) الحووواقی بوووت مووواده ( )38قوووانون توووممین ایق وووالی (موضوووو
سپردههاه پی انکار نزد واگذارنده از محل  %5صورت وضعیتها و قسط آخر)
 )6مراحل تشکیل پرونده مطالباتی در تممین ایق الی
 )7اخذ مفاصاحساب ماده ( )38قانون تممین ایق الی در ختوص قراردادهاه پی انکاره

 )8اخوووذ مفاصاحسووواب مووواده ( )37قوووانون توووممین ایق وووالی در ختووووص ن ووول و انق وووال ،تووورهین
مل و ...
 )9اخذ مفاصاحساب (اسقعالم از تممین ایق الی) در ختوص صدور کارت بازرگانی
 )10نحووووه ایوووراه مووواده ( )50قوووانون توووممین ایق وووالی و آئوووینناموووت ایرائوووی آن از قبیووول مسووودود
شدن حسابها ،سرمایت شرکت ،صدور بازداشقنامت شخص ثالث و ...
 )11مشووواوره در ختووووص صورتحسوووابهووواه ناشوووی از ال وووال مووواده  148قوووانون کوووار و ادلووواه
سوابق بی تشدگان
 )12نحوه تنظیم لیست ماهانت بی ت ،موضو ماده ( )39و آئیننامت ایرایی آن
 )13نحووووه ایوووراه موووواد  42الوووی  45قوووانون توووممین ایق وووالی هیووومتهووواه تشوووخیص مطالبوووات
سازمان تممین ایق الی
 )14تنظوویم حیحووت دفالیووت یهووت ارائووت بووت هیوومتهوواه بوودوه و تجدیوودنظر در ختوووص القوورا
کارفرمایووان بووت صورتحسووابهوواه سووازمان تووممین ایق ووالی الووم از بوودهیهوواه ناشووی از بازرسووی
دفاتر قانونی ،محاسبت حق بی ت قراردادها و ...
 )15تنظیم دادخواست یهت طرح القرا

کارفرمایان در دیوان لدالت اداره

 )16مشوووواوره در ختوووووص نحوووووه ایووووراه قووووانون مشوووواغل سووووخت و زیووووانآور و توووومثیر آن در
بازنشسقگی پیش از مولد
 )17صووودور حکوووم بازنشسوووقگی ،از کارافقوووادگی ،بازمانووودگی و انووووا بازنشسوووقگیهووواه پووویش از
مولد
 ) 18انق وووال سووووابق از صوووندوقی بوووت صوووندوو دیگووور موضوووو متووووبت خووورداد  1365مجلووو
شوراه اسالمی
 )19غرامت ایام بارداره
 )20غرامت ایام بی اره
 )21اقدام در ختوص از کارافقادگی
 )22نحوه انع اد انوا قراردادها ،فرو بین قراردادهاه کاره و پی انکاره و انفراده

