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وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی

اترخی:
ويپست:

0111/0011/091
0011/10/01

«بخشنامه»
حوزه :معاونت بیمه ای
موضوع :بخشودگی جرایم کارفرمایان واحدهای تولیدی ،صنعتی ،معدنی و خدماتی و اصناف

مس
معاونین محترم /مدریان ک تق ستادی
مدریان ک تأمین اجتماعی استان
با عنایت به نامگذاری سال 0011به عنوان سال تولید ،پشتیبانیها ،مانع زداییها از سوی مقام معظم رهبریی و
در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،مقابله با تحرییمهرای االاانره ،مشر ات ناشری از شریوو ویریوس کیونرا و
بهمنظور مساعدت با کارفیمایان واحدهای تولیدی ،صنعتی ،معدنی ،خدماتی و اصناف و در اجیای بند (ث) تبصری 5
قانون بودجه سال  0011کل کشور نظی واحدهای اجیایی را به رعایت موارد ذیل معطوف میدارد:
 -0مشاولین؛ کارفیمایان کارگا های فعال تولیردی ،صرنعتی ،معردنی و خردماتی و اصرناف اعرم از حقیقری و یرا
حقوقی دولتی و غییدولتی که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفر یرا افراای اشرتلال نیریوی
انسانی کارگا بی مبنای لیست بهان ما سال  0931و ارسال لیست و پیداخت کامل حق بیاه کارکنان شاغل کارگا
در دور تقسیط اقدام ناایند.
 -2کارفیمایان کارگا های مذکور بهمنظور تعیین ت لیف بدهیهای که للایت اسفند ما  0933به میحله قطعیرت
رسید است بیای بیخورداری از تسهیات مابور میبایست حداکثی للایت  0011/10/90نسبت به ثبت درخواسرت از
طییق سامانه خدمات غییحضوی سازمان تامین اجتااعی به نشانی eservices.tamin.irاقدام ناایند.
 -9واحدهای اجیایی م لف میباشند حداکثی ایف مدت  7روز از تاریخ ثبت درخواست کارفیمرا ،مران بیرسری
موموو ،میاتب پذییش یا عدم پذییش درخواست مطیوحه را از طییق صندوق شخصی سامانه خدمات غیری حضروری
به متقامی اعام ناایند ،چنانچه کارفیما حداکثی ایف مدت 01روز از تراریخ اعرام پرذییش درخواسرت ،نسربت بره
پیداخت ی جای (دفعتا) بدهی و یا تقسیط آن بهایا ارائه وثایق متناسب با میاان بدهی اقدام ننااید ،این امی بهمناله
انصیاف کارفیما بیای بهی مندی تسهیات مقیر در قانون مذکور خواهد بود.
 -0در صورتیکه کارفیمایان مشاول تا تاریخ الزم االجیا شدن قانون بودجه سرال  0011کرل کشرور بری مبنرای
لیست بهان ما  0931نسبت به تعدیل بیاهشدگان کارگا اقدام ناود باشند ،پس از بازگشرت نیریوی کرار تعردیل
شد یا جایگاینی آنها در زمان درخواست و رعایت حف اشتلال در دور تقسیط بی مبنای لیست بهارن مرا ،0931
از بخشودگی جیایم بیخوردار خواهند شد.
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 -5درخصوص کارگا هایی که در بهان ما 0931فاقد لیست و پیداخت حق بیاه می باشند و یا کارگا هایی که
در سال  0933ایجاد شد باشند ،لیست ماهی که بیشتیین تعداد بیاه شدگان ترا اسرفند 0933را دارا باشرد مبنرای
تعیین نییوی انسانی کارگا قیار می گیید.
 -6کارگا هایی که در سنوات قبل ایجاد و فاقد فعالیت بود و در سال  0933به بعرد مجرددا شریوو بره فعالیرت
ناود و لیست و حق بیاه کامل کارکنان شاغل خود را ارسال و پیداخت ناایند  ،بیشتیین تعداد بیاه شدگان لیست
ارسالی در ی سال منتهی به قبل از آخیین لیست پی از تعطیلی کارگا  ،مبنای احتساب سطح اشتلال خواهد بود.
 -7به منظور مساعدت با آن دسته از کارفیمایانی که با ایفای تعهدات خود نسبت به پیداخرت اقسراب بردهیهای
تقسیط شد قبلی خود اقدام ناود اند ،پذییش چک بان ی و سفته به عنوان وثیقه بامانع خواهد برود و در خصروص
آن دسته از کارفیمایانی که در گذشته علییغم تقسیط بدهی از پیداخت تاام یا بخشی از آن خرودداری ناود انرد در
صورت ارائه درخواست با رعایت موابط میبوطه و در اجیای ماد  33آیین نامه اجیایی ماد  51قانون تامین اجتااعی
اخذ ماانت نامه بان ی و یا سند مل ی معتبی الاامی می باشد.
 -1نحو احتساب بخشودگی جیایم جهت کارگاههرای مشراول وفرق مراد ( )2قرانون دریافرت جریایم نقردی از
کارفیمایان مصوب  79/5/3و اصاحیه مرور  17/0/25مجلرس شرورای اسرامی مصروب  17/0/1مجارع تشرخی
مصلحت نظام به شیح ذیل انجام می شود:
پیداخت اصل حق بیاه و بیاه بی اری ایف  .....ما از
ردیف
تاریخ توافق با سازمان
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 -3چنانچررره کارفیمرررا هییرررک از اقسررراب بررردهی هرررای تقسررریط شرررد مومررروو ایرررن بخشرررنامه را در
سیرسید مقیر پیداخت ننااید و یا در مدت ی سال پس از تقسیط یا در طول دوران تقسیط(در مرواردی کره تقسریط
بیشتی از یک سال است) نسبت به کاه سطح اشتلال مقیر در بندهای فوق اقدام نااید ،بدهی تبدیل به حال شد و
جیائم متعلقه ،نسبت به ماند بدهی از تاریخ تبدیل به حال با رعایت تبصری ( )2اصراحی مراد یرک قرانون مرذکور
محاسبه و به هایا جیایم قبلی به نسبت ماند بدهی مطالبه و مجدداً قابل تقسیط نخواهند بود.
 -01کارگا های ورش سته ،درحالتصفیه ،منحله و فاقد فعالیت ،رانندگان ،کارگیان ساختاانی (سهم بیاه شرد و
کارفیما) و هاچنین کارگا هایی که بدهی آنان صیفاً شامل جییاه میباشد ،مشاول این بخشنامه نخواهند بود.
 -00میکا فناوری اطاعات ،آمار و محاسبات م لف است ایف مهلت 05روز از تاریخ صدور این بخشرنامه نسربت
به طیاحی و ساخت نیم افاار میبوطه اقدام نااید.
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 -11ادار کل روابط عاومی و ادارات کل استانها م لفند با استفاد از کلیه ایفیتهرای سراعی و بصریی موجرود
نسبت به اطاو رسانی دقیق و جامع به مخاطبین در خصوص نحو اجیای بخشودگی جیائم اقدام الزم بعال آورند.
 -13مسئول حسن اجیای این بخشنامه معاونت بیارهای ،ادار کرل وصرول حرق بیاره ،میکافنراوری اطاعرات،
آمارومحاسبات  ،شیکت مشاورمدیییت وخدمات ماشینی تامین ،مدییان کرل ،معراونین منرابع بیارهای  ،پشرتیبانی و
توسعه مدیییت ،روسای ادارات اجیائیات ،وصول حق بیاه ،بازرسری ادارات کرل اسرتانها ،روسرا و معراونین بیارهای و
مسئولین ذیربط شعب میباشند.

م صطفی ساالری
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مس
معاونین محترم /مدریان ک تق ستادی
مدریان ک تأمین اجتماعی استان
با عنایت به نامگذاری سال 0011به عنوان سال تولید ،پشتیبانیها ،مانع زداییها از سوی مقام معظم
رهبیی و در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی  ،مقابله با تحییمهای االاانه  ،مش ات ناشی از شیوو وییوس
کیونا و به منظور مساعدت با کارفیمایان واحدهای تولیدی ،صنعتی ،معدنی ،خدماتی و اصناف و در اجیای بند (ث)
تبصی  5قانون بودجه سال  0011کل کشور نظی واحدهای اجیایی را به رعایت موارد ذیل معطوف می دارد:
 -0مشاولین؛ کارفیمایان کارگا های فعال تولیردی ،صرنعتی ،معردنی و خردماتی و اصرناف اعرم از حقیقری و یرا
حقوقی دولتی و غییدولتی که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفر یرا افراای اشرتلال نیریوی
انسانی کارگا بی مبنای لیست بهان ما سال  0931و ارسال لیست و پیداخت کامل حق بیاه کارکنان شاغل کارگا
در دور تقسیط اقدام ناایند.
 -2کارفیمایان کارگا های مذکور بهمنظور تعیین ت لیف بدهیهای که للایت اسفند ما  0933به میحله قطعیرت
رسید است بیای بیخورداری از تسهیات مابور میبایست حداکثی للایت  0011/10/90نسبت به ثبت درخواسرت از
طییق سامانه خدمات غییحضوی سازمان تامین اجتااعی به نشانی  eservices.tamin.irاقدام ناایند.
 -9واحدهای اجیایی م لف میباشند حداکثی ایف مدت  7روز از تاریخ ثبت درخواست کارفیمرا ،مران بیرسری
موموو ،میاتب پذییش یا عدم پذییش درخواست مطیوحه را از طییق صندوق شخصی سامانه خدمات غیری حضروری
به متقامی اعام ناایند ،چنانچه کارفیما حداکثی ایف مدت 01روز از تراریخ اعرام پرذییش درخواسرت ،نسربت بره
پیداخت ی جای (دفعتا) بدهی و یا تقسیط آن بهایا ارائه وثایق متناسب با میاان بدهی اقردام نناایرد ،ایرن امری بره
مناله انصیاف کارفیما بیای بهی مندی تسهیات مقیر در قانون مذکور خواهد بود .
 -0در صورتیکه کارفیمایان مشاول تا تاریخ الزم االجیا شدن قانون بودجه سرال  0011کرل کشرور بری مبنرای
لیست بهان ما  0931نسبت به تعدیل بیاه شدگان کارگا اقدام ناود باشند  ،پس از بازگشت نییوی کرار تعردیل
شد یا جایگاینی آنها در زمان درخواست و رعایت حف اشتلال در دور تقسیط بی مبنای لیست بهان مرا ، 0931
از بخشودگی جیایم بیخوردار خواهند شد.
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 -5درخصوص کارگا هایی که در بهان ما 0931فاقد لیست و پیداخت حق بیاه می باشند و یا کارگا هایی که
در سال  0933ایجاد شد باشند ،لیست ماهی که بیشتیین تعداد بیاه شدگان ترا اسرفند 0933را دارا باشرد مبنرای
تعیین نییوی انسانی کارگا قیار می گیید.
 -6کارگا هایی که در سنوات قبل ایجاد و فاقد فعالیت بود و در سال  0933به بعرد مجرددا شریوو بره فعالیرت
ناود و لیست و حق بیاه کامل کارکنان شاغل خود را ارسال و پیداخت ناایند  ،بیشتیین تعداد بیاه شدگان لیست
ارسالی در ی سال منتهی به قبل از آخیین لیست پی از تعطیلی کارگا  ،مبنای احتساب سطح اشتلال خواهد بود.
 -7به منظور مساعدت با آن دسته از کارفیمایانی که با ایفای تعهدات خود نسبت به پیداخرت اقسراب بردهیهای
تقسیط شد قبلی خود اقدام ناود اند ،پذییش چک بان ی و سفته به عنوان وثیقه بامانع خواهد برود و در خصروص
آن دسته از کارفیمایانی که در گذشته علییغم تقسیط بدهی از پیداخت تاام یا بخشی از آن خرودداری ناود انرد در
صورت ارائه درخواست با رعایت موابط میبوطه و در اجیای ماد  33آیین نامه اجیایی ماد  51قانون تامین اجتااعی
اخذ ماانت نامه بان ی و یا سند مل ی معتبی الاامی می باشد.
 -1نحو احتساب بخشودگی جیایم جهت کارگاههرای مشراول وفرق مراد ( )2قرانون دریافرت جریایم نقردی از
کارفیمایان مصوب  79/5/3و اصاحیه مرور  17/0/25مجلرس شرورای اسرامی مصروب  17/0/1مجارع تشرخی
مصلحت نظام به شیح ذیل انجام می شود:
پیداخت اصل حق بیاه و بیاه بی اری ایف  .....ما از
ردیف
تاریخ توافق با سازمان
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 -3چنانچررره کارفیمرررا هییرررک از اقسررراب بررردهی هرررای تقسررریط شرررد مومررروو ایرررن بخشرررنامه را در
سیرسید مقیر پیداخت ننااید و یا در مدت ی سال پس از تقسیط یا در طول دوران تقسیط(در مرواردی کره تقسریط
بیشتی از یک سال است) نسبت به کاه سطح اشتلال مقیر در بندهای فوق اقدام نااید ،بدهی تبدیل به حال شد و
جیائم متعلقه ،نسبت به ماند بدهی از تاریخ تبدیل به حال با رعایت تبصری ( )2اصراحی مراد یرک قرانون مرذکور
محاسبه و به هایا جیایم قبلی به نسبت ماند بدهی مطالبه و مجدداً قابل تقسیط نخواهند بود.
 -01کارگا های ورش سته ،درحالتصفیه ،منحله و فاقد فعالیت ،رانندگان ،کارگیان ساختاانی (سهم بیاه شرد و
کارفیما) و هاچنین کارگا هایی که بدهی آنان صیفاً شامل جییاه میباشد ،مشاول این بخشنامه نخواهند بود.
 -00میکا فناوری اطاعات ،آمار و محاسبات م لف است ایف مهلت 05روز از تاریخ صدور این بخشرنامه نسربت
به طیاحی و ساخت نیم افاار میبوطه اقدام نااید.
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 -11ادار کل روابط عاومی و ادارات کل استانها م لفند با استفاد از کلیه ایفیتهرای سراعی و بصریی موجرود
نسبت به اطاو رسانی دقیق و جامع به مخاطبین در خصوص نحو اجیای بخشودگی جیائم اقدام الزم بعال آورند.
 -13مسئول حسن اجیای این بخشنامه معاونت بیارهای ،ادار کرل وصرول حرق بیاره ،میکافنراوری اطاعرات،
آمارومحاسبات  ،شیکت مشاورمدیییت وخدمات ماشینی تامین ،مدییان کرل ،معراونین منرابع بیارهای  ،پشرتیبانی و
توسعه مدیییت ،روسای ادارات اجیائیات ،وصول حق بیاه ،بازرسری ادارات کرل اسرتانها ،روسرا و معراونین بیارهای و
مسئولین ذیربط شعب میباشند.

م صطفی ساالری

انم و انم خانوادگی /پاراف

انم و انم خانوادگی /پاراف

انم و انم خانوادگی /پاراف

انم و انم خانوادگی /پاراف

انم و انم خانوادگی /پاراف

کارشناس تهیه کننده

رئیس گروه /اداره

معاون مدریک

مدریک

معاونت ذریبط

حمیدرضا جعفری کیا

سیداحمد رشیدی

حمیدرضا عابدی

محمد گورابی

مهرداد قریب

ش ش 36150336:
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