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جتماعی که دلگرم کار است ینده دارد؛ ا حق تـأمین آ

خبشودگی
جــرایـمبیمـهای

کارفرمایانخوشحساب
)منتکاملآییننامهمصوبهیأتوزیران(

ــای  ــان کارگاه ه 8  - کارفرمای
حائــز شــرایط ایــن آئین نامــه، 
مکلفنــد ظــرف مهلــت 15 روز 
ــت  ــرم پیوس ــاغ ف ــخ  اب  از تاری
ــی  شــماره 3 توســط شــعبه مبن
بــر تأییــد دالیــل ابــرازی در کمیته هــای 
اســتانی و ســتادی ســازمان، نســبت به ترتیــب پرداخت 
ــه  ــدم مراجع ــت ع ــی اس ــد. بدیه ــدام نماین ــی اق بده
به هنــگام کارفرمــا بــا توجــه بــه مهلــت تعییــن شــده به 
منزلــه انصراف از درخواســت بخشــودگی جرایــم خواهد 
بــود. الزم بــه ذکــر اســت در رابطــه بــا کارگاه هایــی کــه 
حائــز شــرایط ایــن آئین نامــه نمی باشــند، مراتــب 
عــدم تأییــد وفــق فــرم شــماره 4 پیوســت بــه کارفرمــا 

ــود. ــام می ش اع

شیوه پرداخت اصل بدهی

پرداخت نقدی یا تقسیط بدهی
در اقساط حداکثر یک ساله

تقسیط بدهی در اقساط
حداکثر 18 ماهه

تقسیط بدهی در اقساط
حداکثر 24 ماهه

تقسیط بدهی در اقساط
حداکثر 30 ماهه

تقسیط بدهی در اقساط
حداکثر 36 ماهه

جدول میزان بخشودگی جرایم بیمه ای
متناسب با شیوه پرداخت اصل بدهی

میزان بخشودگی 
جرایم بیمه ای 

100 درصد

85 درصد

75 درصد

60 درصد

50 درصد

ردیف 
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2
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4
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ــرای   ــوانند ب ــترم می  تــ ــایان محــ کارفرمــ
کســب اطاعــات بیشــتر و بهره منــدی از ایــن 
ــا  ــین اجتماعی ی ــعب تأمـ ــه ش ــهیات ب تس
پایــگاه اطاع رســانی ایــن ســازمان به نشـــانی:
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مراجعه فرمایند.



صـدور  تاریـخ  از  بخشـودگی  اجـرای  تاریـخ   -  1
)95/10/19( ایـن بخشـنامه به مدت 3ماه اسـت.

مبنــای بـــررسی سوابـــق کارفـــرمایان   -  2
ــزد  خوش حســاب، ارســال لیســت صــورت م

یــا حقــوق بیمه شــدگان طبــق مــاده 39 قانــون 
تأمین اجتماعــی و پرداخــت کامــل حــق بیمــه 

ــل  ــوع دالی ــل از وق ــاه قب ــرف 18 م ــاه، ظ ــل 4 م حداق
ــاشد. ــرازی می بـ اب

مدیـون،  کارفرمایـان  متعلقـه  جرایـم  کل  صورتی کـه  3  - در 
مربـوط بـه قبل از تصویـب ایـن اصاحیه باشـد )8 /10 /95( 
ایـن  شـدن  الزم االجـرا  تاریـخ  از  مـاه  سـه  تـا  حداکثـر  و 
اصاحیـه، در مـورد پرداخـت اصـل بدهـی قطعـی شـده بـا 
سـازمان براسـاس فرم پیوسـت شـماره یک توافق نمایند، از 
بخشـودگی جرایـم متعلقـه با رعایت مـاده 2 قانـون دریافت 
جرایـم نقـدی مصـوب 9  /5  /73 و اصاحیـه مـورخ 25  /1  /87 
تشخیــص  مجمـع   87/  4/  8 و  اسامــی  مجلـس شــورای 

مصلحـت نظـام برخـوردار می شـوند.

تبصـره: در خصـوص آن دسـته از کارگاه های مشـمول که بعد 
ازتاریـخ الزم االجـرا شـدن ایـن اصاحیـه بـه علـت بروز 
یکـی از موضوعات دالیل ابرازی، درخواسـت برخورداری 
از بخشـودگی جرایـم را دارنـد، حداکثـر مهلـت ارائـه 

درخواسـت )وفـق فـرم شـماره 2 پیوسـت(  تـا سـه 
مـاه از تاریـخ وقوع دالیـل مزبور می باشـد. پس 

از احـراز شـرایط مذکـور در بنـد »پ« ماده 
یـک و مـاده چهـار تصویبنامـه شـماره 

32992  /ت 53191 هـ مورخ 22  /3  /95 
و بـا رعایـت شـرط 16 مـاه پرداخـت 

حقـوق  یـا  مـزد  صـورت  ارسـال  و  حق بیمـه 
بیمه شـدگان کارگاه ظـرف 18 مـاه قبل از وقوع 
موضـوع دالیـل ابـرازی، بـا تکمیـل فرم شـماره 

2پیوسـت قابـل بررسـی خواهـد بود..
4  - کارگاه هــای مشــمول ایــن آیین نامــه، کلیــه 
واحدهــای تولیــدی، صنعتــی، معدنــی وخدماتــی و 
شــامل هــر شــخص حقیقــی و یــا حقوقــی )اعــم از دولتــی و 

غیردولتــی( می باشــد.
5  - در خصــوص آن دســته از درخواســت های گذشــته کــه وفــق 
ــورخ 22  /3  /95 در  ــه شــماره 32992  /ت 53191 هـــ م مصوب
ــب  ــی در دســت بررســی می باشــند، در قال ــای اصل کمیته ه
ایــن اصاحیــه بررســی خواهــد شــد و پــس از تأییــد مراتــب 
بــرای اخــذ درخواســت جدیــد و تکمیــل فــرم شــماره یــک 

اقــدام شــود. 
ــدم  ــل ع ــه دلی ــه ب ــی ک ــت پرونده های ــی اس بدیه  
وجــود یکــی از شــرایط مصوبــه قبلــی مــورد پذیــرش 
ــدد  ــت مج ــورت درخواس ــد، در ص ــرار نگرفته ان ق
ــل  ــد قاب ــه جدی ــاس مصوب ــر اس ــب ب ــا، مرات کارفرم

ــود. ــد ب ــی خواه بررس
بـا توجـه بـه مـاده 47 قانـون تأمین اجتماعـی، کارفرمایـان   - 6
مکلـف بـه ارائـه دفاتـر قانونی به سـازمان می باشـند، لـذا اخذ 
تعهدنامـه بابت در اختیـار قراردادن دفاتر قانونـی از کارفرما در 

ایـن بخـش ضـروری نخواهـد بود.
7 - در صــورت عــدم پرداخــت هریــک اقســاط در 
ــال  ــه ح ــل ب ــی تبدی ــی، بده ــرر قانون ــت مق مهل
شــده و بــه همــراه مانــده جرایــم قبلــی و جرایــم 
محاسبه شــده  از تاریــخ تبدیــل بــه حــال، طبــق 

ــد. ــد ش ــول خواه ــررات وص مق

سـازمان تأمین اجتماعـی کـه مهم تریـن سـازمان بیمه گر 
اجتماعـی کشـور بـا مأموریـت حمایـت از کارآفرینـان و 
کارفرمایـان و نیـز صیانت از نیـروی کار اسـت، در پی یک 
دوره اجـرای طرح بخشـودگی جرایـم بیمـه ای کارفرمایان 
خوش حسـاب در سـال جـاری و بـا احصـاء و جمع بنـدی 
نظـرات تولیدگـران و کارفرمایان درباره شـیوه اجرایی ارائه 
این تسـهیالت، پیشـنهاد تمدید و تسهیل طرح بخشودگی 
جرایـم بیمـه ای کارفرمایـان خوش حسـاب را بـا شـرایط 
مناسـب تر از طریـق وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 
بـه دولـت محتـرم ارائـه داد و ایـن پیشـنهاد بـه تصویب 

هیأت وزیـران رسـید.
از ویژگی هـای طـرح جدیـد، می تـوان بـه امـکان دریافت 
چـک بـه عنـوان وثیقه بـه جـای ضمانت نامـه بانکـی و یا 
امـوال منقـول و غیرمنقول اشـاره کرد. همچنیـن افزایش 
کارفرمایان مشمول اسـتفاده از تسهیالت، از دیگر تغییرات 
طرح جدید بخشـودگی جرایم اسـت. در طرح بخشـودگی 
سـابق، تنهـا کارفرمایـان واحدهـای تولیـدی و صنعتی و 
معدنی می  توانسـتند از مزایای بخشـودگی جرایم استفاده 
کنند کـه در طرح جدیـد کارفرمایـان واحدهـای خدماتی 

نیز مشـمول بخشـودگی جرایم خواهنـد بود.
متـن کامـل آیین نامـه مصـوب هیأت محتـرم وزیـران به 

این شـرح اسـت: 

آیین نامـه اجرایـی مـاده 13 قانـون حداکثـر اسـتفاده از 
تـوان تولیـدی و خدماتـی در تأمیـن نیازهـای کشـور و 
تقویـت آنهـا در امـر صـادرات و اصـالح مـاده 104 قانون 
مالیات های مسـتقیم مصـوب 1  /5  /91موضـوع تصویبنامه 
شـماره 32992  /ت53191 هـ مورخ 22  /3  /95 هیأت محترم 
وزیران، بنا به پیشـنهاد وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی 
در هیـأت وزیـران اصالح و طـی مصوبه شـماره 128297  /

ت53869 هــ مـورخ 15 /10 /95 ابـالغ گردید. 
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