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 29301/09/2999 شماره:

 19/90/2309 اترخی:
 دارد ويپست:

 

 94392تلفن: 2435093303،کدپستی:343تهران:خیابان آزادی، پالک    60087511ش ش :

 

 :اداره کل استان 

 :شعبه
دیون قطعی کارفرمایان مبنی بر تقاضای تفویض اختیارتقسیط بدهی  21/2/69مورخ  2727/69/2111پیشنهاد شماره به اینکه  نظر

فته مورد موافقت قرار گرهیأت مدیره سازمان  76/2/69یک هزار و هفتصد و هشتاد و دومین صورتجلسه مورخ « 27»، طی بند بدهکار

 و واحدهای اجرایی تابعه را به رعایت نکات ذیل جلب می نماید:ها  لذا در اجرای مصوبه یاد شده توجه ادارات کل استان

جدید  29بخشنامه  5الی  7در بندهای قسط  69بیش از ضوابط طرح میزان بدهیهای معوقه جهت مجوز تقسیط  وجه به اینکهبا ت -1

بحرانی وضعیت مالی و مدارک و مستندات، شرایط  کاملچنانچه پس از بررسی  براین اساس ،است درآمد بطور مفصل تعیین گردیده

بایست میمیزان بدهی حق بیمه و متفرعات آن  و با توجه به شدت و ضعف بحران مزبورکمیته  ،کمیته استانی احراز گردد برایکارگاه 

 نماید:به شرح ذیل اتخاذ تصمیم قانون تأمین اجتماعی  51با رعایت آئین نامه اجرایی ماده 

قسط ماهانه برای کارفرما مشکل می باشد و مراتب امر نیز برای  69در صورت شدت بحران مالی کارگاه که تأدیه بدهی معوق در   -1-1

امه اجرایی ماده نآئین 69قسط )با رعایت ماده  55در  حداکثر ،احراز گردد، بدهی مطروحه با مجوز مدیرکل استان استان کمیته بحران

  دبود.خواهتقسیط قابل قانون( و صرفًا برای یکبار   51

ماهانه  قسط 55 درتادیه بدهی معوق و مستندات و بررسی کامل مدارک در مواردی که با توجه به شرایط بحران مالی کارگاه  -2-1

به انضمام مدارک و مستندات درخصوص بحران بایست می ست کارفرما و درخوانظریه کمیته استانی  پذیر نباشد،برای کارفرما امکان 

 ارسال گردد.سازمان قسط ماهانه به معاونت بیمه ای  91مالی کارگاه جهت اخذ مجوز تقسیط بدهی مذکور حداکثر در 

طبق  یکبارهر سه ماه می بایست تقسیط شده بدهی و میزان سط ماهانه ق 69در بیش از تقسیط های انجام شده مجوزهای آمار  -2

 گردد. به اداره کل وصول حق بیمه ارسال فرم پیوست 

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین بیمه ای، رؤسا و کارشناسان ارشد درآمد و اجرائیات ادارات کل استانها،      

 معاونین بیمه ای و مسئولین درآمد و اجرائیات شعب می باشند. 
 
 
 
 

 

 

 و من ا... التوفیق

  دكتر سیدتقی نوربخش 

 مدری عامل

 

 تفویض اختیار تقسیط دیون قطعی موضوع: 

 بدهکارکارفرمایان 

 
 

 حوزه 
معاونت بیمه 

 ای

 

 

 بخشنامه  
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 2727/69/2111 شماره:

 21/12/2969 اترخی:
  ويپست:

 

 94312تلفن: 2432693363،کدپستی:943تهران:خیابان آزادی، پالک    21112921ش ش :

 دکتر مهدوی عادلی  جناب آاقی

 رئیس محترم هیأت مدریه سازمان تأمین اجتماعی  

 با سالم 

 به استحضار می رساند: احتراماً؛ 

نماید و قسط ماهانه تقسیط  64را حداکثر تا رما بدهی تماعی، سازمان می تواند به درخواست کارفقانون تأمین اج 64طبق ماده  -2

نیا   جارام سااط تبادیب باه حااه واده و اقپرداخت نکند، مانده ساط را در رأس موعد مقرر اق در صورتی که کارفرما هر یک از

کاه از ی ون دریافت جرای  نقاد  از کارفرمایاانقانون اصالح قان 1ماده  1نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیب به حاه طبق تبصره 

یص مجما  تخا  8/6/81مصاو  ) ،ی خوددار  مای نماینادخود در مهلت مقرر قانونارساه لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان 

 ه خواهد بود. قانون قابب وصو 09قبلی وفق ماده به همراه مانده جرام  مطالبه وده ( ظاممصلحت ن

کااررر دارناد مصاو  کارفرمایانی که حداکثر پنج نفار  واحده قانون معافیت از پرداخت سه  بیمهماده  6با عنایت به تبصره  -1

قانون تأمین اجتماعی که به علب بحران مالی الحات بعد  آن، کارفرمایان مخموه مجلس محترم وورا  اسالمی و اص 24/21/42

عطیاب یاا قانون تاأمین اجتمااعی موجا  ت 64یکجا یا طبق ماده معوقه نبوده و پرداخت بدهی به صورت قادر به پرداخت حق بیمه 

دیره هیاأت محتارم ما 28/1/19ماور   112/192/168618تواند به استناد مصوبه می ر در کارراه باود مدیرعامب سازمان وقفه کا

 تقسیط نماید. قسط  49حداکثر تا سازمان حس  مورد، بدهی مذکور را 

تساهیب اماور کارفرمایاان و ساازمان در جهات جلسه واورا  معااونین  در یکصد و بیست و نهمینجه به تصمیات مت ذه با تو -6

عدم تمکن مالی کافی توانایی پرداخات سته از کارفرمایانی که به علت بدهی معوق آندخصوص تقسیط  فرآیند کار  درکاهش 

 تفویض اختیار رردد.  درآمد قسط به معاونت فنی و 49وتاسقف  ط به ادارات کب استانقس 60خود دارند تا سقف  بدهی کارراه

مجاوز تاا ات اذ تصمی  ریر  و تفویض اختیار در ارتباط با موضوع خواهخمند است دستور فرمامید  ،با عنایت به مرات  م بور     

قسط به معاونت فنای  49و تا سقف  استانمین اجتماعی به ادارات کب عوقه کارراهها  مخموه قانون تأ  مهاماهانه بدهیقسط  60

 باهامار اجارا یجاه را باه جهات در هیاأت محتارم مادیره طارح و نتقاانون  09ن ناماه اجرامای مااده آمی 14با رعایت ماده  و درآمد

 ابالغ نمایند.  

  

 ومن ا... التوفیق

  دکتر سیدتقی نوربخش 

 مدری عامل




