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شـعب  بـه  حق بیمـه  بموقـع  پرداخـت  تأمین اجتماعـی،  قانـون   39 مـاده  وفـق 
تأمین اجتماعـي، ضامـن تـداوم ارائه خدمات بیمـه اي به نیروی کار اسـت. عدم توجه 
بـه ایـن موضـوع، عـالوه بـر اینکـه موجـب تحمیـل بـار مالـي بـر منابـع سـازمان 
بـراي  مقـررات  چارچـوب  در  را  خاصـي  جریمه هـاي  می شـود،  تأمین اجتماعـي 

کارفرمایان گرامي به دنبال خواهد داشت. 
درایـنبروشـوربـهموضوعمقـرراتمربوطبـهمهلتپرداخـتحقبيمهو

ارسالليستوجرایمتأخيرپرداختهشدهاست؛

کارفرمایـان کلیـه کارگاه های مشـمول قانون تأمین اجتماعی مکلفنـد صورت مزد   
و حقـوق کلیـه بیمه شـدگان و حق بیمـه و بیمـه بیـکاری مربـوط بـه هـر مـاه را 
سـازمان  بـه  تغییـرات  آخریـن  بـا  بعـد  مـاه  روز  آخریـن  پایـان  تـا  حداکثـر 
تأمین اجتماعـی ارسـال و پرداخـت نماینـد. در صورتی که کارفرمایـان از تنظیم و 
ارسـال صـورت مـزد و حقوق بیمه شـدگان بـه ترتیب مذکـور خـودداری کنند یا 
بـه ترتیبـی کـه با موافقت قبلـی سـازمان معین می شـود در مورد ارسـال صورت 
مـزد یـا حقوق عمل نکنند، ملـزم به پرداخـت جریمه نقدی به میـزان 10 درصد 

مبلغ حق بیمه همان ماه خواهند بود. 
مابه التفاوت ناشـی از مقایسـه لیسـت های ارسـالی کارفرما و بازرسـی های انجام   
گرفتـه )بازرسـی کارگاهـی و بازرسـی دفاتـر قانونـی( در ماه هایـی کـه کارفرمـا 
لیسـت را در مهلـت مقـرر ارسـال داشـته اسـت، مشـمول جریمـه عدم ارسـال 

لیست نمی گردد. 
کارفرمایـان تبعـه کشـورهای خارجـی اعم از اشـخاص حقیقـی و حقوقـی که در   
ایـران دارای کارگاه مشـمول قانـون تأمین اجتماعـی بـوده و مشـغول بـه فعالیـت 
می باشـند، جریمـه تأخیـر یـا عدم ارسـال لیسـت آنها هماننـد کارفرمایـان ایرانی 

محاسبه می گردد. 
پیمانکارانـی که اقدام به ارسـال لیسـت کارکنان شـاغل در قـرارداد در دوره اجرای   
پیمـان می نمایند، مشـمول جریمه عدم ارسـال لیسـت نبـوده، لیکـن در ماه هایی 
کـه لیسـت کارکنان خـارج از مهلت قانونی ارسـال می گردد، جریمه تأخیر ارسـال 

لیست به مأخذ 10درصد حق بیمه متعلقه محاسبه خواهد شد. 
پیمانکارانـی کـه به رغـم دارا بـودن فعالیـت، به طور کلـی در دوره اجـرای پیمان از   
ارسـال لیسـت و پرداخت حق بیمه کارکنان شـاغل خودداری می نمایند، مشـمول 

جریمـه تأخیر ارسـال لیسـت به مأخـذ 10درصد حق بیمـه کل مبلغ ناخالص 
کارکرد خواهند بود. 

مانده بدهی های قطعی اعالم شده به کارفرمایان کارگاه ها و پیمانکاران   
از تاریخ قطعیت مشمول دو درصد جریمه تأخیر تادیه ماهیانه 

خواهد بود. 
درخصـوص آرای هیأت هـای بـدوی بـا مبلـغ کمتـر از   

تجدیدنظـر  هیأت هـای  آرای  و  ریـال   1/500/000
ابـالغ رأی مـالک  تشـخیص مطالبـات، تاریـخ 

پرداخـت  تادیـه  تأخیـر  جرائـم  محاسـبه 
می باشد. 

در خصـوص مابه التفاوت هـای مربـوط بـه حقـوق، تطبیـق، تعدیل، حق سـنوات،   
اضافـه کاری و... و حقوق کارکنان جدیداالسـتخدام سـازمان ها، مؤسسـات عمومی 
دولتی و شـهرداری ها که تأمین اعتبار آنها از طریق قوانین بودجه سـالیانه کشـور 
و منـوط بـه صـدور مجوزهـای الزم از معاونت نظـارت راهبردی ریاسـت جمهوری 
می باشـد، در صورتی که لیسـت های مربوطـه حداکثر ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
پرداخـت آنهـا در وجـه بیمه شـدگان بـه سـازمان ارسـال و حق بیمـه متعلقـه نیز 
پرداخـت گـردد )پـس از احراز مراتب با ارائه مدارک و مسـتندات( مشـمول جرایم 

تأخیر ارسال لیست و پرداخت حق بیمه نخواهند بود.
در مـورد کارگاه هـای مشـمول قانون معافیـت از پرداخت حق بیمه سـهم کارفرما   
تـا میـزان 5 نفـر کارگـر، مهلـت ارسـال لیسـت و پرداخـت حـق بیمـه حداکثر تا 

آخرین روز 2 ماه بعد می باشد. 
مالک ماه ارسـال لیسـت و پرداخت حق بیمه، ماه های شمسـی بوده و کارفرمایان   
تبعـه کشـورهای خارجـی کـه حقـوق کارکنـان خـود را بـر مبنـای مـاه میالدی 

پرداخت می نمایند، مکلف به رعایت آن می باشند. 
چنانچـه آخریـن روز مهلـت قانونی با تعطیل رسـمی یا تعطیلی ادارات )سـازمان(   
مواجـه گـردد، آن روز کـه تعطیل بوده به حسـاب نیامـده و روز آخر موعـد، روزی 

خواهد بود که شعب سازمان بعد از تعطیلی شروع بکار می نمایند. 
جریمـه عـدم پرداخت حق بیمـه و بیمه بیـکاری، ماهانه به میـزان 2 درصد تمام یا   

قسمتی از حق بیمه متعلقه خواهد بود که تا پایان ماه بعد پرداخت نشده است. 
در مورد قراردادهای پیمانکاری و مهندسـین مشـاور طرح های عمرانی و همچنین   
قراردادهای غیرمشـمول طرح هـای عمرانی که حق بیمه مربوطه توسـط واگذارنده 
کار از صـورت وضعیـت کارکرد پیمانکار و یا صورتحسـاب مهندس مشـاور کسـر و 
همزمـان بـه سـازمان پرداخت می گردد، مهلت مذکـور حداکثر تا سـی روز پس از 
ابـالغ مانـده بدهـی قـرارداد می باشـد و در صورتی که در مهلت مذکـور حق بیمه و 
بیمـه بیـکاری پرداخت نشـود، در آن صـورت از ابتدای ماه بعد به میـزان 2 درصد 

جریمه بابت هر ماه تأخیر محاسبه می شود.
چنانچـه کارفرما بدهی را تقسـیط و اقسـاط را تا سررسـید قسـط بعـدی پرداخت   
ننمایـد، اقسـاط باقیمانـده تبدیـل بـه  دیـن حال شـده و جرایـم متعلقـه از تاریخ 
سررسـید اولیـن قسـط پرداخت نشـده با نـرخ جریمه به نسـبت کل مبلـغ مانده 

بدهی محاسبه و قابل وصول خواهد بود.
درخصـوص آرای محاکـم قضایی، بدهی محاسـبه شـده پس از قطعیت، مشـمول   

2درصد جرائم ماهیانه خواهد بود.
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