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حق پرداخت از معافيت قانون 5 تبصره اجرايی نامه آيين
کارگر نفر 5 حداکثر که کارفرمايانی سهم بيمه
)28/2/1362 مصوب(دارند

 قانون مزبور حذف شده است)5 مجمع تبصره 8/4/87 مجلس و 25/1/87(به موجب اصالحيه مورخ 

ـ1ماده 

 نفر کارگر داشته50کارگاه از نظر این آیين نامه به واحدهای توليدی ـ صنعتی و فنی اطالق میشود که حداکثر 

 هيأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شده است).18/6/1386 مورخ 418 (به موجب رأی شماره باشند.

-2ماده 

کليه کارگاههایی که مشمول قانون تأمين اجتماعی قرار گرفته یا بگيرند و اداره آنها به صورت (اشخاص حقيقی یا

حقوقی) بوده و فعاليت یا خدمات آنها جنبه توليدی، صنعتی و فنی داشته باشد مشمول معافيت قانون مذکور

خواهند بود.

- فهرست فعاليتهای موضوع این قانون مطابق صورت پيوست میباشد. شناسایی و تعيين سایر1تبصره 

فعاليتها به عهده هيأتی مرکب از وزرای کار و امور اجتماعی، صنایع و وزیر مشاور رئيس سازمان بهزیستی

(بهزیستی و تأمين اجتماعی) خواهد بود که پس از تصویب هيأت مذکور به این فهرست اضافه میگردد.

- شرکتهای تعاونی که تحت نظارت ارگانهای دولتی فعاليت میکنند و همچنين معادن2 تبصره 

سطحاالرضی که جنبه کارگاهی دارند در صورت دارا بودن سایر شرایط این آیيننامه مشمول قانون مذکور

میباشند.

 -3 ماده 

پايگاه اطالع رسانی سازمان تامين اجتماعی http://www.tamin.ir/export/print/1599?module=news

1 of 2 2/19/2017 12:45 PM



کارفرمایان مشمول این قانون که حداکثر پنج نفر کارگر دارند از پرداخت کل حق بيمه سهم کارفرما معاف و پرداخت

 نفر کارگر دارند نسبت به متوسط حق بيمه5این رقم به عهده دولت میباشد. در مورد کارفرمایانی که بيش از 

(سهم کارفرما) کل افراد شاغل در هر ماه برای پنج نفر معاف بوده و پرداخت این مبلغ به عهده دولت خواهد بود و

کارفرما موظف است به پرداخت مابقی سهم خود میباشد.

 -4ماده 

سازمان تأمين اجتماعی مکلف است حق بيمه سهم کارفرمایان موضوع این قانون را که بایستی از طرف دولت

پرداخت شود براساس مقررات تأمين اجتماعی و این قانون ماهانه محاسبه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی

اعالم نمایند. وزارت مذکور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعالم مکلف به پرداخت آن به سازمان تأمين اجتماعی

میباشد.

 -5 ماده 

کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند صورت مزد افراد شاغل در کارگاه خود و همچنين حقبيمه سهم آنان و مابقی

 این آیيننامه و قانون و مقررات تأمين اجتماعی ظرف مهلتهای مقرر به2حق بيمه سهم خود را براساس ماده 

سازمان تسليم و پرداخت نمایند. در غير این صورت قبول ليستهای معوقه موکول به بررسی و تأیيد سازمان خواهد

بود.

 -6 ماده 

 این قانون در صورت مزدهای ارسالی با توجه به گزارش بازرسان2در صورت مشاهده هرگونه خالف موضوع تبصره 

از طریق مراجع صالحه اقدام خواهد شد. این مورد در حکم گزارش ضابطين دادگستری است  در  سازمان که 

سازمان تأميناجتماعی تا روز صدور حکم مراجع صالحه کليه تعهدات خود را انجام خواهد داد.

 -7 ماده 

 قانون بودجه سال57% کمک دولت موضوع آیين نامه اجرایی تبصره 6با اجرای مقررات این قانون و آیين نامه آن 

 هيأت وزیران لغو میگردد.30/4/1361 مصوب جلسه مورخ 1361
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