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 12/40/2044 تاریخ (1دستور جلسه شماره ) -قانون و مقررات شناسه

 کشور کل 2044 سال بودجه قانون(  5) تبصره( ث) بند موضوع اجتماعی تامین جرائم بخشودگی چگونگی بررسی عنوان 

 آذربایجان شرقی، قزوین، اصفهان، همدان، خوزستان، کرمان  هایاستان گوی دولت و بخش خصوصیو شوراهای گفت مرجع طرح موضوع

 شرح دستور

سازمان   01/10/0011مورخ  091/0011/0111و بخشنامه شماره     کشور   کل 0011 سال  بودجه قانون(  5) تبصره ( ث) بند

  این بندابالغ شووده اسووت   اجتماعی تامین جرائم بخشووود یدر خصووو  تامین اجتماعی بر مبنای این بند از قانون بودجه 

شعار می دارد که  صناف  و خدماتی و معدنی صنعتی،  تولیدی، واحدهای کارفرمایان "چنین ا سال  مدت به حداقل که ا  از یک

سیط  زمان سبت  تق شتغال  افزایش یا حفظ به ن سانی  نیروی ا ست  مبنای بر خود کار اه ان   اقدام 0۹9۱ سال  ماه بهمن فهر

ست  و اندنموده سیط  دوره طول در را شاغل  کارکنان جاری بیمه حق فهر سال  تق   تاریخ از توانندمی نمایند،می پرداخت و ار

 انینقو مطابق شده قطعی هایبدهی تکلیف تعیین درخواست  به نسبت  ماه، چهار ظرف حداکثر و قانون این شدن  االجراءالزم

  تاریخ تا مذکور هایکار اه کارفرمایان که مواردی در  شوووند برخوردار هاجریمه سووایر و متعلقه هایجریمه بخشووود ی از

  پس باشند،  نموده اقدام کار اه شد ان  بیمه تعدیل به نسبت  0۹9۱ ماه بهمن فهرست  مبنای بر قانون این شدن  االجراءالزم

شت  از شتغال  حفظ رعایت و آنها جایگزینی یا شده  تعدیل کار نیروی باز  سیط  زمان از سال  یک مدت به حداقل ا   بر و تق

 " شوندمی برخوردار فوق شرح به هاجریمه بخشود ی از ،0۹9۱ ماه بهمن فهرست مبنای

  اکارفرم سهم  بیمه جرایم برای بخشود ی  معافیت جاری سال  بودجه در تولیدی، واحدهای اشتغال  حفظ هدف با  ذار قانون

  کارهاو کسب  و کشور  اقتصاد  حاضر  حال در موقعیت و شرایط  با بخشود ی  این از استفاده  شروط  لیکن  است   رفته نظر در

ستفاده  عدم باعث عمال و ندارد همخوانی شتغال  حفظو   ردید خواهد معافیت این از کارفرمایان اکثریت ا   و حمایت بدون ا

شتیبانی  سب  فعالیت از پی شد،  نمی امکانپذیر کارها و ک صادی  شرایط   رفتن نظر در با لذا با شور،  اقت   قانون از دبن این ک

شتغال  حفظ به مشروط  کارفرمایانبخشود ی جرائم   ،این بند از قانون بودجهزیرا  در  شد  نخواهد عملیاتی   ار اهک کارکنان ا

ست  مبنای بر شروحه  دالیل به ها فعالیت از تعدادی در طرفی از و  ردیده 0۹9۱ سال  ماه بهمن فهر   سطح  حفظ ذیل م

 :  ردند می خارج مذکور قانون شمول از باشند می هم کثیری تعداد که کارفرمایان اینگونه و باشد نمی پذیر امکان اشتغال

 متغیر تعداد با افراد بکار یری به نیاز عدالت اجرای از مقطعی هر در قرارداد نوع به توجه با که حقوقی و حقیقی پیمانکاران 

   داشت نخواهد انسانی نیروی به نیاز کالً و رسیده اتمام به پروژه نیز موارد برخی در و داشته

 کامل تعطیلی باعث و رسیده  خود اوج به حاضر  حال در و شروع  9۱ اسفند  از که کرونا بیماری شیوع  از متأثر های فعالیت  

 از فعالیت کاهش موارد از برخی در و ها کار اه از برخی
1

3
 به 

1

2
شتغال  سطح  حفظ و  ردیده ظرفیت   سال  بهمن معادل ا

    باشد نمی پذیر امکان(  کرونا شیوع از قبل) 9۱

 اب تولید و مردم خرید قدرت کاهش بانکی، های بدهی همچنین و ظالمانه تحریم شرایط دلیل به که دار بحران کارخانجات 

  ندارند را کامل فعالیت دوره معادل انسانی نیروی بکار یری امکان و اند  ردیده تعطیل بعضاً یا و بوده فعال ظرفیت حداقل
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ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

 رئوس ایرادات و مشکالت معترضین به شرح ذیل است: 

فناور بزرگ، متوسط  ادی واحدهای تولیدی وتاکنون و مشکالت اقتص 9۱خر سال ابا توجه به بروز پاندمی ویروس کرونا از او  2

 امکان ،9۱ بهمن به نیروها رساندن و کار اه بودن فعال شرطوجود نداشته لذا  9۱امکان حفظ اشتغال براساس سال  ،و کوچک

   است برده بین از را جرائم بخشود ی ظرفیت از استفاده برای عملی

 زا استفاده امکانلذا پیشنهاد می شود   است مشکالت از دیگر یکی نیز 0011 ماه تیر پایان تا که شده نظر رفته در زمان .1

   شود لحاظ سال پایان تا بخشود ی

روز  01چنین آمده است که چنانچه کارفرما ظرف مدت  در خصو  بخشود ی جرائم بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در. 3

ام ئق مناسب اقدط آن به همراه ارائه وثاینسبت به پرداخت یکجای )دفعتاً( بدهی و یا تقس از تاریخ اعالم پذیرش درخواست

 از تا شود می سبب وثائق  ذاشتن اجرا به از ترس و بدهی تداوم و وثیقه اخذلذا   این امر به منزله انصراف خواهد بود ،ننماید

   نشود استفاده ظرفیت این

 حاصل یزن اینتیجه و شوند می تعطیل واحدها جرائم، بخشود ی با ارتباط در بانکی های نامه ضمانت أخذ و  رفتن وثیقه با .0

   شود اجرا و شود  رفته کار به زدایی مانع و سال شعار تحقق برای تالش باید بنابراین  شد نخواهد

قانون بودجه ذکر شده  5شروطی که در ارتباط با امکان برخورداری جرائم متعلق به کار کارفرمایان در بند )ث( تبصره  .5

تقلیل نیروی انسانی، عدم تعطیلی کار اه، پرداخت حق بیمه جاری( با اوضاع و احوال واقعی در بازار کار و تولید )عدم  است

زیرا در کل دنیا موضوع ویروس کرونا عموما منجر به تعطیلی کار اه یا تقلیل نیروی کار  ردیده است در حالی   همخوانی ندارد

ش شده است که  ویا هیچ اتفاق نگران کننده ای که موجبات تعطیلی کار اه یا که شروط بخشود ی جرائم به  ونه ای نگار

 اعیاجتم تامین جرائم بخشود یتقلیل نیروی انسانی را به وجود آورده باشد در سطح جامعه وجود ندارد، در صورتی در مورد 

   ردد بیشتر مساعدت این از برخورداری در افراد شمول دایره تا شود کمک باید

 هاینیرو شدند مجبور اقتصادی پایداری به رسیدن برای و اند آورده جدید تجهیزات و اند شده نوسازی ها کار اه از بعضی .6

   است کرده ایجاد مشکل و باشد می مانع 9۱ سال بهمن اشتغال حفظ شاخص ولی دهند کاهش را خود

 و ندارد چندانی تفاوت سازمان قبلی های بخشنامه با جرائم بخشود ی مورد در اجتماعی تامین سازمان جدید بخشنامه .7

 نماید   وصول را قبلی سنوات بدهی تا است بوده سازمان برای تشویقی بسته یک صرفاً

 اقتصادی های بنگاه فعالیت ظرفیت میانگین ،0۹99 ماه پاییز در ایران اتاق کار و کسب محیط پایش فصلی  زارش اساس بر .8

 نامکا واحدها اکثریت برای بخشود ی این از استفاده امکان واحدها فعالیت ظرفیت این با که است شده اعالم درصد 010۱

 شد  نخواهد پذیر

 رتاثی و کرونا وجود به ای اشارهسازمان تامین اجتماعی  بخشنامهشیوع یافته است ولی در  در کشور کرونا 9۱ سال اواخر از .9

 ت   شمی لحاظ بخشود ی شمولیت در باید مهم ایندر صورتی که  است نشده کار نیروی حفظو  کسب وکار محیطآن بر 

بندی جلسه جمع

  کارشناسی

 ایران، اتاق نمایند ان حضور  با و برخط صورت  به 1۹/1۹/0011 تاریخ درشورای  فتگو  موضوع در جلسه کار روه تخصصی     

صناف،  اتاق تعاون، اتاق   و ساختمانی  های شرکت  سندیکای  اجتماعی، تامین سازمان  اجتماعی، تامین و کار تعاون، وزارت ا
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ستان   ویو  فت شوراهای  صفهان،  غربی، آذربایجان شرقی،  آذربایجان های ا ستان،  مازندران، ا   قزوین، کرمان، همدان، خوز

  به شرح ذیل می باشد:اهم نظرات حاضرین در جلسه مطرح  ردید که  یزد و فارس زنجان،  لستان،

 : سازمان تامین اجتماعینظر نماینده 

صول  کل مدیر  ورابی، محمد شت  اظهار اجتماعی تامین سازمان  بیمه حق و شنهاد  سازمان  دا شود ی  پی   تامین جرائم بخ

سب  پیشنهاد  ارائه زمان در 9۱ بهمن شاخص  و نمود ارائه دولت به 99 سال  ماه خرداد در را اجتماعی  سبب  به ولی بود منا

  ارفرمایانک از یکسری  است  ممکن و باشد  نمی مناسب  شاخص  این دیگر بنابراین بود طوالنی قانون ابالغ و تصویب  زمان آنکه

سهیالت  این از نتوانند ستفاده  ت شنهاد  کرونا ملی ستاد  به اجتماعی تامین سازمان  نمایند ا ست  نموده پی   با اطارتب در که ا

    دنماین استفاده بتوانند بیشتری کارفرمایان تا برسد درصد 51 به 9۱ بهمن اشتغال ظرفیت کرونا، از دیده آسیب های فعالیت

  قطعی بدهی تکلیف تعیین درخواست  به نسبت  ماه 0 مدت ظرف حداکثر که است  شده  تصریح  قانون در افزود ادامه در وی

    نماید عمل قانون از فراتر تواند نمی سازمان و است کرده تعیین قانون را ماه 0 محدودیت بنابراین ،نمایند اقدام شده

  تامین قانون 51 ماده نامه آیین در صووراحت به موضوووع این  فت بانکی نامه ضوومانت و ملکی وثیقه أخذ مورد در  ورابی

ست  شده  ذکر اجتماعی ست  ذکر به الزم  ا شنامه  در سفته  و چک ا صالحی  بخ  خوش کارفرمای برای اجرائیات تنقیحی و ا

ضافه  حساب  ست  شده  ا   تا کرد خواهیم صحبت  اجتماعی تامین سازمان  مدیرعامل با دارد سابقه  که کارفرمایی مورد در و ا

   شود لحاظ مورد این هم ها آن برای

صول  کل مدیر شنهادهایی  از اجتماعی تامین سازمان   فت ادامه در سازمان  بیمه حق و ستای  در که پی صالح  را شنامه  ا  بخ

  باشد می قانون به مربوط ها محدودیت ولی کرد خواهد استقبال نماید، حل را مشکل بتواند و باشد سازمان

 نظر نماینده شورای گفت و گوی آذربایجان شرقی: 

سرین  شانی  ن ضیح  شرقی  آذربایجان و وی  فت شورای  نماینده درخ ضوع  داد تو شود ی  مو   رد اجتماعی تامین جرائم بخ

  و ت رف قرار بررسی  مورد اسالمی  شورای  مجلس اجتماعی کمیسیون  دبیر حضور  با و استان  و وی  فت شورای  اخیر جلسه 

  کرونا ستاد  همچنین و اسالمی  شورای  مجلس به 0011 بودجه قانون 5 تبصره ( ث) بند شروط  تعدیل پیشنهاد  تا شد  مقرر

سال  شکل  حل تا و شود  ار ست که          ردد پیگیری م شرح ا ستان بدین  شنهاد ا   ،صنعتی  تولیدی، واحدهای کارفرمایان"پی

صناف  و خدماتی ، پیمانکاری،معدنی سال  مدت به حداقل که ا سیط  زمان از یک سبت  تق شتغال  افزایش یا حفظ به ن  یروین ا

سانی    کارکنان جاری بیمه حق فهرست  و اندنموده اقدام 0۹9۱ سال  ماه بهمن فهرست  از درصد  51 مبنای بر خود کار اه ان

سیط  دوره طول در را شاغل  سال  تق   ظرف حداکثر و قانون این شدن  االجراءالزم تاریخ از توانندمی نمایند،می پرداخت و ار

سبت  ماه، چهار ست  به ن شود ی  از قوانین مطابق شده  قطعی هایبدهی تکلیف تعیین درخوا   ایرس  و متعلقه هایجریمه بخ

 فهرست  مبنای بر قانون این شدن  االجراءالزم تاریخ تا مذکور هایکار اه کارفرمایان که مواردی در  شوند  برخوردار هاجریمه

  شده تعدیل کار نیروی از درصد 51 باز شت از پس باشند، نموده اقدام کار اه شد ان بیمه تعدیل به نسبت 0۹9۱ ماه بهمن

شتغال  حفظ رعایت و آنها جایگزینی یا سیط  زمان از سال  یک مدت به حداقل ا ست  مبنای بر و تق  از ،0۹9۱ ماه بهمن فهر

 " شوندمی برخوردار فوق شرح به هاجریمه بخشود ی
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 پیشنهاد دبیرخانه

  به حداقل که اصناف  و تولیدی واحدهای کارفرمایانکلیه  که نحوی به  ردد اصالح  0011 بودجه قانون( 5) تبصره ( ث) بند

 را خود کار نیروی ،0۹99 خرداد لیست  یا و 0۹9۱ ماه بهمن فهرست  از درصد  51 مبنای بر تقسیط،  زمان از یکسال  مدت

 ینا شدن  االجرا الزم تاریخ از کنند، می ارسال  تقسیط  دوره طول در را خود کارکنان بیمه لیست  و اند داده افزایش یا حفظ

   شوند برخوردار متعلقه هایجریمه بخشود ی از قوانین با مطابق جاری، سال پایان تا و قانون

فهرست مستندات 

 و مدارک پشتوانه

 091/0011/0111کشور  و بخشنامه شماره    کل 0011 سال  بودجه قانون(  5) تبصره ( ث) بند "مستندات قانونی به ویژه   0

 "سازمان تامین اجتماعی 01/10/0011مورخ 

 20/12/0011مورخ  0۹1/10/0011نامه شورای  فت و  وی آذربایجان شرقی به شماره   2

  22/12/0011مورخ  0011/ /221  نامه شورای  فت و  وی همدان به شماره ۹

  20/12/0011مورخ  0011/ /1۹0شماره به   وی اصفهاننامه شورای  فت و   0

 25/12/0011مورخ  0011/الف/0۹۱  نامه شورای  فت و  وی خوزستان به شماره 5

  25/12/0011مورخ  ۹19/0۹1/0011شماره  شورای  فت و  وی کرمان به   نامه1

 19/10/0011مورخ 0011/ /ش/00  شماره   نامه شورای  فت و  وی قزوین به1
 


