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 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان
 با سالم 

بها  و 22/0/38مهور   22-4114/0بهه مهرار   2/041ها و دستورهای اداری منتهی به بخشنامه پیرو بخشنامه

توجه به اینکه طبق تبصر  یک ماد  واحد  قانون معافیت از پرداخت حق بیره سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر 

دولت مکلف است هزینه مهورد نیهاز سهاا ههای رتهی را در "مجلس مورای اسالمی  04/02/40کارگر دارند مصوب 

( قانون ساختار نظها  جهام  9ماد  )« ط»وفق بند  وی دیگرو از س ،"بودجه ساا مربوطه پیش بینی و منظور نراید

هها در قبهاا افهراد عوهو و توهت پومهش ارائه تعهدات بیره ای صهندو " 20/2/38رفا  و تأمین اجتراعی مصوب 

هها و براساس قاعد  عدالت و به تناسب میزان مشارکت )سنوات و میزان پرداخهت حهق بیرهه( و بها تنظهیم ورودی

 20/0/0890( مهور  09که مراتب به موجب دادنامه مرار  )" ها طبق مواسبات بیره ای صورت می پذیردخروجی

( قهانون 7هیات عرومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تایید واق  گردید  است. هرچنین مطابق مفاد بند )ج( مهاد  )

احکا  دولت در جههت کهاهش منهاب  و یها افهزایش  اجرای تصریرات و"ساختار نظا  جام  رفا  و تأمین اجتراعی 

و بر اسهاس  "ای منوط به تامین مناب  مالی معادا رن خواهد بود و ...ها و موسسات بیرهمصارف و تعهدات صندو 

( 29( مهاد  )2( و بنهد )23مهاد  ) "ن"و  "ح"های اخیر، بندهای های مندرج در قوانین بودجه سنواتی سااتبصر 

« ث»و « ت»بنهدهای  ، 4/02/98( مصوب 2برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )قانون الوا  

نیز ایجاد هرگونهه تعههد قانون احکا  دائری برنامه های توسعه کشور  70و ماد  ( قانون برنامه مشم توسعه 7ماد  )

ها مرنوع است و تعهدات تکلیف ه سنواتی برای صندو ای و بار مالی خارج از ارقا  مقرر در جداوا قوانین بودجبیره

مد  فقط در حدود ارقا  مذکور قابل اجرا است و سازمان مجاز به ایجاد طلب جدید از دولت نخواههد بهود، مگهر در 

مواردی که بار مالی مربوطه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی و مجوز رن قبال توسهط سهازمان برنامهه و بودجهه 

مجهاز بهه ش بینی مد  در بودجه سنواتی کل کشهور صرفاً در حدود ارقا  پی   بامد، لذا واحدهای اجراییصادر مد

 ارقها  وخهارج از از اعرهاا معافیهت بایسهت بامهند و مهیس میهای جدیدالتأسیخصوص کارگا  در اعراا معافیت

و مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی جدید خارج از قوانین فهو  بهه عههد   ی نرایندخوددار اعتبارات پیش بینی مد 

 مدیران و سرپرستان بالفصل خواهد بود.

 

 
 معاونت بیمه ایحوزه: 

 نفر کارگر 5معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان بخشنامه  موضوع:

www.dotic.ir

http://dotic.ir
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پهنج  داکثریانی که حهایی که تاکنون از قانون معافیت از پرداخت حق بیره سهم کارفرماضرناً درخصوص کارگا       

صهورت احهراز مهرایط و برابهر  تسهیالت مقرر در قانون مهذکور دراند، تداو  مروا به استفاد  نرود  دارند نفر کارگر

و  کارگها  قبلهی برچید  مدن و یا تعطیلهیصرف نظر از پیش بینی و تامین بار مالی رن بالمان  و در صورت  مقررات،

در حهدود ارقها   نیهزهای مزبور در خصوص کارگا ، واحدهای اجرایی هران مولد در وع فعالیت با کارفرمای جدیمر

است در صورت پیش بینی و  . بدیهیبودخواهند پیش بینی مد  در بودجه سنواتی کل کشور مجاز به اعراا معافیت 

و ابالغ رن به سازمان، مراتب رتی جهت اقدا  بهه واحهدهای  تأمین اعتبار الز  و تصویب رن در قوانین بودجه سنواتی

 اجرایی اعال  خواهد مد.    

قانون برنامه مشم توسعه اقتصادی، اجتراعی و فرهنگهی  70ذکر است با امعان نظر به طرح و تصویب ماد  الز  ب     

 20/8/0893ههه مهور  22929/ت82724نامه اجرایی مربوطه موضوع مصهوبه مهرار  اسالمی ایران و ریینجرهوری 

فرینان بخش خصوصی و تعهاونی از تسههیالت معافیهت موتر  وزیران درخصوص برخورداری کارفرمایان و کارر هیات

کار توصیل کرد  دانشگاهی )در قالب طرح کارورزی( که بار مالی نامهی حق بیره سهم کارفرمایی بابت جذب نیروی

از اجرای رن قبال تأمین و پرداخت گردید  است و از طرح های اولویت دار در زمینه امتغاا زایی وزارت متبوع بود  و 

بسزایی در ایجاد امتغاا واقعی نیروی کار دارد، کارفرمایان کارگا  های فو  الذکر نیز می توانند در صورت احراز سهم 

اجرایهی و عرلیهاتی  04/01/93مور   02213/93/0111سایر مرایط از تسهیالت مقرر که قبال طی بخشنامه مرار  

  گردید  است، برخوردار گردند.

در انجها  اقهدامات الز  بایستی نسبت بهه می بخشنامههرزمان با صدور  اطالعات، رمار و مواسباتمرکز فناوری      

 اصالح و ارساا نر  افزار مربوطه به واحدهای اجرایی اقدا  نراید. زمینه 

 ادارات وصوا حق بیرهه، رؤسها و یبیره ای، رؤسامناب  مدیران کل، معاونین بخشنامه مسئوا حسن اجرای این      

 ربط معب می بامند.ای و مسئولین ذیبیرهامور معاونین 
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