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نقــل و انتقــال کارگاه اعــم از اجــاره، خریــد و فــروش، مســتلزم رعایــت ضوابطــي 
ــي  ــه را در پ ــن معامل ــه طرفی ــه آن خســارت ب ــدم توجــه ب خــاص اســت و ع
خواهــد داشــت. اخــذ مفاصاحســاب بیمــه اي معامــالت نقــل و انتقــال، از جملــه 

مواردي است که قویاً به طرفین توصیه مي شود. 
درایــنبروشــوربــهموضــوعتکاليــفبيمــه ايمربــوطبــهنقــلوانتقــال

پرداختهشدهاست؛

رعایــت نــکات ذیــل در هنــگام نقــل و انتقــال مالکیــت مؤسســات و کارگاه هــا 
براساس قانون تأمین اجتماعي الزامي است: 

هنــگام نقــل و انتقــال عیــن یــا منافــع مؤسســات و کارگاه هــاي مشــمول   
ــي را  ــي تأمین اجتماع ــد گواه ــده بای ــي، انتقال گیرن ــون تأمین اجتماع قان
مبنــي بــر نداشــتن بدهــي )بابــت حق بیمــه و متفرعــات آن( از مالــک یــا 
مالکیــن )انتقال دهنــده( مطالبــه کنــد. در صــورت عــدم دریافــت گواهــي 
یادشــده، انتقـــال دهنده و انتقـال گیـــرنده )طرفیــن معاملــه( درخصــوص 
تأمین اجتماعــي، مســئولیت تضامنــي  پرداخــت مطالبــات ســازمان 

خواهند داشت.
در هنــگام عقــد قــرارداد اجــاره کارگاه، مي بایســتي یــک نســخه از اجاره نامه   
ــده  ــا در پرون ــود ت ــال ش ــوزه ارس ــي در آن ح ــعبه تأمین اجتماع ــه  ش ب
مطالباتــي کارگاه ثبــت و ضبــط شــود. مطالبــات ســازمان در مــدت اجــاره 

از مستأجر کارگاه پیگیري و وصول مي شود.
ــي، انتقال دهنــده  ــه اعــالم ســازمان تأمین اجتماع ــه بنــا ب در صورتي ک  
بدهــي غیرقطعــي داشــته و بــه آن معتــرض باشــد، مي توانــد بــا پرداخــت 
بدهــي خــود به صــورت ســپرده، نســبت بــه انتقــال ســند اقــدام کنــد. در 
ایــن صــورت حــق اعتــراض او بــه میــزان بدهــي اعــالم شــده بــر اســاس 

ضوابط و مقررات به قوت خود باقي خواهد بود.
دفاتــر اســناد رســمي مکلــف هســتند طبــق قانــون در هنــگام تنظیم ســند   
شــعبه  از  انتقال دهنــده  بدهــي  دربــاره  انتقــال  و  نقــل  رســمي 

ــدم  ــي ع ــت گواه ــس از دریاف ــد و پ ــتعالم نماین ــي اس تأمین اجتماع
بدهي، نسبت به نقل و انتقال کارگاه اقدام کنند. 

نکات قابل توجه؛
ــاخص های  ــور در ش ــگاه کش ــای جای ــور ارتق به منظ  

جهانــی کســب و کار بــه کلیــه واحدهــای 
اجرایــی ســازمان تأمین اجتماعــی اعــالم 

ــخ  ــان پاس ــدت زم ــت، م ــده اس گردی
صــدور  در خصــوص  اســتعالم ها 

مفاصاحساب موضوع ماده 37  قانون را به یک روز کاهش دهند. 
چنانچــه به هنــگام نقــل و انتقــال کارگاه هــای فاقــد اجــازه کار )اســناد   
ــی(  ــه صنف ــی و تاییدی ــع قضای ــکام مراج ــاره، اح ــناد اج ــت، اس مالکی
ــردد،  ــت نگ ــازمان دریاف ــون از س ــاده 37 قان ــوع م ــاب موض مفاصاحس
ــات  ــت مطالب ــئول پرداخ ــاً مس ــده متضامن ــده و انتقال گیرن انتقال دهن
ســازمان مربــوط بــه قبــل از تاریــخ انتقــال کارگاه بــه کارفرمــای جدیــد 

می باشند.
دفاتــر رســمی مکلفنــد هنــگام نقــل و انتقــال عیــن امــالک، مفاصاحســاب   
مالیاتــی و بدهــی موضــوع مــاده 37 قانــون تأمین اجتماعــی مصــوب 1354 
را از انتقال دهنــده مطالبــه و شــماره آن را در ســند تنظیمــی قیــد نماینــد؛ 
ــه پرداخــت  ــد ب ــده ضمــن ســند تنظیمــی متعه ــه انتقال گیرن ــر اینک مگ
بدهــی احتمالــی گــردد کــه در ایــن صــورت متعاملیــن نســبت بــه پرداخت 
آن مســئولیت تضامنــی خواهنــد داشــت. در هــر حــال، صدور مفاصاحســاب 

منوط به پرداخت کلیه بدهی ها می باشد. 
انتقال گیرنـده مکلـف اسـت از انتقال دهنـده گواهی سـازمان تأمین اجتماعی   
را مبنـی بـر نداشـتن بدهـی بابت حق بیمـه و متفرعـات آن مطالبـه نماید؛ 

خواه این انتقال به موجب قرارداد عادی یا رسمی باشد. 
ــت  ــت دریاف ــازمان را جه ــی س ــات غیرقطع ــده، مطالب چنانچــه انتقال دهن  
مفاصاحســاب پرداخــت نمایــد، پرداخــت مزبــور ســبب از بیــن رفتــن حــق 
ــود و در  ــد ب ــی نخواه ــاب های اعالم ــه صورتحس ــبت ب ــراض وی نس اعت
ــترداد  ــه اس ــبت ب ــد نس ــاب می توان ــض صورتحس ــراض و نق ــورت اعت ص

وجوه دریافتی اقدام نماید. 
کارفرمایانــی کــه مــدت اعتبــار پروانــه کســب آنهــا بــه پایــان رســیده، قبــل   
از تجدیــد پروانــه می بایســتی بدهــی مربــوط بــه حق بیمــه ایــام گذشــته 
را پرداخــت نماینــد. همچنیــن چنانچــه کارفرمــا فعالیــت خــود را تغییــر 
دهــد و تقاضــای صــدور پروانــه جدیــد نمایــد نیــز دریافــت گواهــی مــاده 

37 قانون تأمین اجتماعی الزامی است.
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