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براســاس مــاده 28 قانــون تأمین اجتماعــي، منابــع درآمــدي اصلــي ســازمان از 
محــل پرداخــت حق بیمــه از ســوي بیمه شــدگان، کارفرمایــان و دولــت تأمیــن 
ــن  ــه ای ــا ارائ ــي ب ــر اجتماع ــاد بیمه گ ــک نه ــوان ی ــازمان به عن ــود. س مي ش
خدمــت، ضمــن پشــتیباني از جامعــه کارفرمایــي، در حفــظ و صیانــت از نیــروي 

کار و رونق تولید نقش اساسي ایفا مي کند.
درایــنبروشــوربــهموضــوعشــرایطتقســيطبدهــيکارفرمایــانپرداخته

شدهاست؛

تأخیــر در پرداخــت حق بیمــه یــا عــدم پرداخــت آن، بــر اســاس قانــون باعــث 
مي شــود کــه جرائمــي بــه بدهي هــاي معوقــه تعلــق گیــرد و به طــور 
ناخواســته، هزینه هایــي را بــه کارفرمایــان محتــرم تحمیــل کنــد. بــا وجــود این، 
کارفرمایانــي کــه تــوان پرداخــت بدهي هــاي خــود را نداشــته باشــند، مي تواننــد 
ــا مراجعــه بــه شــعبه اي کــه لیســت و حق بیمــه را بــه آن ارســال مي کننــد،  ب
بــا ارائــه مــدارک مســتند و تشــریح مشــکالت خــود درخواســت تقســیط را ارائه 

و از تسهیالت قانوني به شرح زیر استفاده کنند:
ــان مي تواننــد از ســازمان تأمین اجتماعــي درخواســت کننــد کــه  کارفرمای  
بدهــي آنــان را تقســیط کنــد. در ایــن صــورت بــا توجــه بــه مفــاد مــاده 46 
قانــون و بــا موافقــت ســازمان، بدهــي کارگاه هــا بــا رعایــت مقــررات قابــل 
ــر  ــه میــزان بدهــی و ب ــا توجــه ب ــود. تعــداد اقســاط، ب تقســیط خواهــد ب
ــي  ــال شــعب تأمین اجتماع ــه می باشــد. در هرح ــه مربوط اســاس آیین نام

در نهایت امکان تقسیط حداکثر تا 36  قسط را خواهند داشت. 
درصــورت تقســیط بدهــی، چنانچــه کارفرمــا هــر یــک از اقســاط مقــرر را   
تــا ســر رســید قســط بعــدی پرداخــت نکنــد، بدهــی تبدیــل بــه حال شــده 
ــت  ــال دریاف ــه ح ــل ب ــخ تبدی ــی از تاری ــده بده ــه مان ــم نســبت ب و جرای
ــه نســبت  ــز ب ــی نی ــم مطالبه شــده قبل ــد شــد. بدیهــی اســت جرای خواه

مانده قابل وصول می باشد. 
کارفرمایــان مشــمول قانــون تأمین اجتماعــی کــه بــه دلیــل بحــران مالــی   

قــادر بــه پرداخــت حق بیمــه معوقــه خــود نبــوده و پرداخــت بدهــی 
ــی  ــون تأمین اجتماع ــاده 46 قان ــق م ــا، طب ــک ج ــورت ی به ص

ــت  ــد. )معاون ــه کار در کارگاه باش ــا وقف ــی ی ــب تعطیل موج
بیمــه ای ســازمان تأمین اجتماعــی می توانــد حســب 

مــورد، بدهــی مذکــور را حداکثــر تــا شــصت قســط 
ماهانه تقسیط نماید.

نکات قابل توجه:
در اجــرای قانــون بیمــه کارگــران ســاختمانی، ســازندگان واحدهــای   
مســکونی چنانچــه قــادر بــه پرداخــت یکجــای حــق بیمــه محاســبه شــده 
ــران ســاختمانی نباشــند در  ــه کارگ ــرر موضــوع بیم ــه مق جهــت حق بیم
ــه تقســیط  ــد وفــق مقــررات نســبت ب صــورت درخواســت، شــعبه می توان

بدهی ها اقدام نماید. 
ــتمری  ــزان مس ــت 4% می ــان در پرداخ ــا کارفرمای ــاعدت ب ــور مس به منظ  
برقــراری بــه نســبت ســنوات اشــتغال در مشــاغل ســخت و زیــان آور مربــوط 
بــه ایــام قبــل از تصویــب قانــون بازنشســتگی پیــش از موعــد در مشــاغل 
ســخت و زیــان آور )80/7/14( مقــرر گردیــد مبالــغ محاسبه شــده در 
ــول  ــه وص ــا مرحل ــا ت ــوی کارفرم ــر از س ــای معتب ــه تضمین ه ــورت ارائ ص
مبلــغ مذکــور بــه صــورت یکجــا و بــا فرصــت حداکثــر 9 ماهــه امکانپذیــر 
گــردد. واحدهــای اجرایــی می بایســت ترتیبــی اتخــاذ نماینــد تــا در صــورت 
عــدم توانایــی کارفرمــا در پرداخــت مبلــغ مزبــور، اقدامــات الزم را در جهــت 
ــه  ــبت ب ــام و نس ــتمری، انج ــراری مس ــتگی و برق ــم بازنشس ــدور حک ص

پیگیری و وصول ضمانت ارائه شده در سررسید مربوطه اقدام نمایند.
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