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ط ت مربو ا ر مقر
خت حق بیمه ا به مهلت پرد

ـأخیر  یم ت ل لیست و جرا رسا ا و 

جریمـه عـدم پرداخـت حق بیمـه و بیمه بیـکاری و همچنیـن تأخیر   
تأدیـه، ماهانـه بـه میـزان 2 درصد تمام یا قسـمتی از حق بیمـه که تا 

پایان ماه بعد پرداخت نشود، می باشد. 
در مـورد قراردادهـای پیمانـکاری و مهندسـین مشـاور طرح هـای   
عمرانـی و همچنیـن قراردادهـای غیرمشـمول طرح هـای عمرانی که 
حق بیمـه مربوطـه توسـط واگذارنـده کار از صـورت وضعیـت کارکرد 
پیمانکار و یا صورتحسـاب مهندس مشـاور کسـر و همزمان به سازمان 
پرداخـت می گـردد، مهلـت مذکـور حداکثر تا سـی روز پـس از ابالغ 
مانـده بدهـی قـرارداد می باشـد و در صورتی کـه در مهلـت مذکـور 
حق بیمـه و بیمه بیـکاری پرداخت نشـود، در آن صـورت از ابتدای ماه 

بعد جدید به میزان 2 درصد بابت هر ماه تأخیر محاسبه می شود.
چنانچه کارفرما بدهی را تقسـیط و اقسـاط را تا سررسـید قسط بعدی   
پرداخـت ننمایـد، اقسـاط باقیمانـده تبدیـل به حـال شـده و جرایم 
متعلقه از تاریخ سررسـید اولین قسـط پرداخت نشـده بـا نرخ جریمه 

به نسبت کل مبلغ مانده بدهی محاسبه و قابل وصول خواهد بود.
درخصـوص آرای محاکـم قضایی با توجـه به اینکه حق بیمه براسـاس   
نـرخ جـاری محاسـبه و مطالبه می گـردد؛ لذا بدهی محاسـبه شـده 
پـس از یـک مـاه از تاریـخ ابـالغ مشـمول 2درصـد جرائـم ماهیانه 

خواهد بود.

آشناییباضوابطومقرراتبیمهای
ویژهکارفرمایان
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  اداره کل فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمان ها
آدرس: تهــران، خیابــان کارگــر شــمالی، نرســیده 
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در دنیای کنونی توجه به مفهوم توسعه پایدار و پیشبرد آن از دغدغه های 
اصلی هر ساختار حکومتی مردم ســاالر محسوب می شود. در این بین 
صیانت از نیروی انسانی و توجه به فرآیندهای تولیدی در مسیر رسیدن 
به توسعه و رشد اقتصادی متوازن از اهمیت بسیاری برخوردار است. از 
عوامل مهم در صیانت از تولید، توجه خاص به کارآفرینان و ارائه اطالعات 
به آنان در حوزه های گوناگون است. سازمان تأمین اجتماعی بنا به وظیفه 
خود به عنــوان یک نهاد عمومی اثرگذار بر حــوزه تولید و بازار کار و 
سرمایه، نقش اصلی را در پشــتیبانی و حمایت از کارگاه های صنعتی، 

تولیدی، خدماتی و نیروی انسانی شاغل در آنها ایفا می کند. 
از آنجا که کارفرمایاِن کارآفرین از شــرکای اجتماعی عمده ســازمان 
هستند، ارائه خدمات اطالعاتی و آگاه سازی آنان از قوانین و فرآیندهای 
مرتبط با حوزه های مختلف بیمه ای ضروری است. به همین دلیل معاونت 
فرهنگی و اجتماعی سازمان و ادارات کل تابعه به صورت تخصصی سعی 
می کنند تا با انتشار مجموعه های کوچک و در عین حال مفید اطالع رسانی 
همچون متن حاضر اقدام به معرفی قوانین و مقررات مرتبط با بیمه های 

اجتماعی کنند. 
آنچه تقدیم می گردد ارائه مطالبی در حوزه کارفرمایی بوده که توســط 
اداره کل فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان تهیه و تنظیم شــده اســت. 
پیشاپیش از هرگونه نقصی در مطالب ارائه شده پوزش طلبیده، امیدواریم 
نظرات بهره برداران جهت بهبــود کیفیت متن حاضر در اختیار معاونت 
فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد. شایان ذکر است نوشتار حاضر با همکاری 
ادارات کل تخصصی مرتبط در معاونت فنی و درآمد تهیه شده که از آن 

عزیزان تشکر می شود.

با آرزوی توفیق الهی
معاونت فرهنگی و اجتماعی

کارکنان شـاغل خودداری می نمایند، مشـمول جریمه تأخیر ارسـال لیسـت 
به مأخذ 10درصد حق بیمه کل مبلغ ناخالص کارکرد خواهند بود. 

مانـده بدهی های اعالم شـده به کارفرمایـان کارگاه ها و پیمانـکاران از تاریخ   
قطعیت مشمول دو درصد جریمه تأخیر تادیه ماهیانه خواهد بود. 

درخصـوص آرای هیأت هـای بـدوی بـا مبلـغ کمتـر از 1/500/000 ریال و   
آرای هیأت هـای تجدیدنظـر، تاریـخ ابالغ رأی مالک محاسـبه جرائم تأخیر 

تادیه پرداخت می باشد. 
در خصـوص مابه التفاوت هـای مربـوط بـه حقـوق، تطبیـق، تعدیـل، حـق   
سـنوات، اضافـه کاری و... و حقـوق کارکنـان جدیداالسـتخدام سـازمان ها، 
مؤسسـات عمومـی دولتـی و شـهرداری ها کـه تأمین اعتبـار آنهـا از طریق 
قوانیـن بودجه سـالیانه کشـور و منوط به صـدور مجوزهـای الزم از معاونت 
نظـارت راهبـردی ریاسـت جمهـوری می باشـد، در صورتی کـه لیسـت های 
مربوطـه حداکثـر ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ مـاه پرداخت آنهـا در وجه 
بیمه شـدگان بـه سـازمان ارسـال و حق بیمـه متعلقـه نیـز پرداخـت گـردد 
)پـس از احـراز مراتـب با ارائـه مدارک و مسـتندات( مشـمول جرایم تأخیر 

ارسال لیست و پرداخت حق بیمه نخواهند بود.
در مـورد کارگاه هـای مشـمول قانـون معافیـت از پرداخت حق بیمه سـهم   
کارفرمـا تـا میـزان 5 نفـر کارگر، مهلت ارسـال لیسـت و پرداخت حق بیمه 

حداکثر تا آخرین روز 2 ماه بعد می باشد. 
مـالک مـاه ارسـال لیسـت و پرداخـت حـق بیمه، ماه های شمسـی بـوده و   
کارفرمایـان تبعه کشـورهای خارجی که حقـوق کارکنان خـود را بر مبنای 

ماه میالدی پرداخت می نمایند، مکلف به رعایت آن می باشند. 
چنانچـه آخریـن روز مهلـت قانونـی بـا تعطیل رسـمی یا تعطیلـی ادارات   
)سـازمان( مواجـه گـردد، آن روز که تعطیـل بوده به حسـاب نیامده و روز 
آخـر موعـد، روزی خواهـد بود که شـعب سـازمان بعـد از تعطیلی شـروع 

بکار می نمایند. 

با همکاری معاونت فنی و درآمدسازمان تأمین اجتماعی w w w . f a r h a n g i . t a m i n . i r

کارفرمایگرامی،
امکانپرداختالکترونیک،

ازطریقPOS ،ATMواینترنت؛
گامیدیگردرجهتتسهیلاموروخدمترسانیاست.

{

وفـق مـاده 39 قانـون تأمین اجتماعـی، پرداخـت بموقـع حق بیمـه بـه شـعب 
تأمین اجتماعـي، ضامـن تـداوم ارائه خدمـات بیمه اي به نیروی کار اسـت. عدم 
توجـه بـه ایـن موضـوع، عـالوه بـر اینکـه موجـب تحمیـل بـار مالي بـر منابع 
سـازمان تأمین اجتماعي می شـود، جریمه هـاي خاصـي را در چارچوب مقررات 

براي کارفرمایان گرامي به دنبال خواهد داشت. 
در ایـن بروشـور به موضوع مقـررات مربوط به مهلـت پرداخت حق بیمه 

و ارسال لیست و جرایم تأخیر پرداخته شده است؛

کارفرمایان کلیه کارگاه های مشـمول قانـون تأمین اجتماعی مکلفند صورت   
مـزد و حقـوق کلیـه بیمه شـدگان و حق بیمـه و بیمه بیکاری مربـوط به هر 
مـاه را حداکثـر تـا پایـان آخرین روز ماه بعـد با آخرین تغییرات به سـازمان 
تأمین اجتماعـی ارسـال و پرداخـت نماینـد. در صورتی کـه کارفرمایـان از 
تنظیـم و ارسـال صـورت مـزد و حقـوق بیمه شـدگان بـه ترتیـب مذکـور 
خـودداری کننـد یا بـه ترتیبی که با موافقت قبلی سـازمان معین می شـود 
در مـورد ارسـال صـورت مـزد یـا حقـوق عمـل نکننـد، ملـزم بـه پرداخت 

جریمه نقدی به میزان 10 درصد مبلغ حق بیمه همان ماه خواهند بود. 
مابه التفـاوت ناشـی از مقایسـه لیسـت های ارسـالی کارفرما و بازرسـی های   
انجـام گرفتـه )بازرسـی کارگاهی و بازرسـی دفاتـر قانونـی( در ماه هایی که 
کارفرما لیسـت را در مهلت مقرر ارسـال داشـته اسـت، مشمول جریمه عدم 

ارسال لیست نمی گردد. 
کارفرمایـان تبعه کشـورهای خارجی اعم از اشـخاص حقیقـی و حقوقی که   
در ایـران دارای کارگاه مشـمول قانـون تأمین اجتماعـی بـوده و مشـغول به 
فعالیـت می باشـند، جریمـه تأخیـر یـا عـدم ارسـال لیسـت آنهـا هماننـد 

کارفرمایان ایرانی محاسبه می گردد. 
پیمانکارانـی کـه اقدام به ارسـال لیسـت کارکنان شـاغل در قـرارداد در دوره   
اجـرای پیمان می نمایند، مشـمول جریمه عدم ارسـال لیسـت نبـوده، لیکن 
در ماه هایـی کـه لیسـت کارکنـان خـارج از مهلت قانونـی ارسـال می گردد، 
جریمه تأخیر ارسـال لیسـت به مأخذ 10درصد حق بیمه متعلقه محاسـبه 

خواهد شد. 
پیمانکارانـی که به رغـم دارا بودن فعالیت، به طور کلـی در دوره   

اجرای پیمان از ارسـال لیسـت و پرداخت حق بیمه 


