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 28/02/1400 جلسه تاریخ     رویه اجرایی -قانون شناسه

 ، موضوع بخشودگی جرایم بیمه ای سهم کافرما1400( قانون بودجه 5درخواست اصالح بند )ث( تبصره ) موضوع عنوان

 دبیر خانه شورای گفتگوی مرکز  مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

جرایم بیمه ستهم برای معافیت بخشتودگی در بودجه ستا  جاری   ،واحدهای تولیدیبا هدف حفظ اشتتاا   قانون گذار

و موقعیت در حا  حاضتر اقتصتاد کشتور و لیکن شترو  استتفاده از این بخشتودگی با شترای    .در نظر گرفته استتکارفرما  

همانگونه که   خواهد گردید.  معافیتکست  وکارها همخوانی ندارد و ممال بام  مد  استتفاده اکیریت کارفرمایان از این 

شترای    لذا با در نظر گرفتنحفظ اشتتاا  بدون حمایت و ییشتتیبانی از فعالیت کست  و کارها امکانرذیر نمی باشتد،  

 .این بند از قانون مملیاتی نخواهد شد ،اقتصادی کشور

م تامین اجتمامی کارفرمایان  یاستتتفاده از بخشتتودگی جرا  ،( قانون بودجه ستتا  جاری5تبصتتره ) 1بر استتاب بند )ث(

شتده استت. این در حالیستت که از استفند  98مشترو  به حفظ ست ا اشتتاا  کارکنان کارگاه بر استاب فهرستت بهمن 

ران مواجه شتده و مببور به تع یلی یا تعدی  نیرو ، اکیریت کست  و کارها با ب با شتیوع ویروب کرونا 1398ماه ستا   

 می باشد.غیرممکن ممال  حفظ اشتاا  برای اکیریت کس  و کار ها  شدند که با این اتفاق  

ییمانکاران حقیقی و حقوقی مورد توجه قرار نگرفته استتت. ارا که به دلی  نوع قرارداد در از طرفی در این بخشتتودگی 

ییمانکاران نیاز به بکارگیری افراد با تعداد متایر می باشتتند. همینین در صتتورت اتما  هر مق عی از اجرای مملیات،  

نیاز به نیروی انستتتانی وجود ندارد. لذا با توجه به بند فوق الذکر که به کارفرمایان خدماتی نیز اشتتتاره کرده  نیز، یروژه  

 کنند. است، این کارفرمایان به هیچ وجه نمی توانند از این بخشودگی استفاده

داار ب ران های مالی    ،و کاهش خرید مرد  به دلی  شترای  ت ریم های االمانهیی که همینین در این بند به واحدها

 توجهی نشده است.نیز شدند و با حداق  ارفیت فعالیت می کنند،  

صتورت بازگشتت  نظر گرفته شتده استت که در  الز  به ذکر استت در قستمت دو  این بند تستهیلی برای کارفرمایان در

نیروی کار تعدی  شتده و یا جایگزینی ننها و رمایت حفظ اشتتاا  امکان بخشتودگی وجود دارد. لیکن با توجه به اینکه  

  به اوج خود رسیده، لذا امکان بازگشت نیرو و جایگزنی ممال امکانرذیر نمی باشد.  نو، شیوع این ویروب یس از سا 

 
اصتناف که حداق  به مدت یکستا  از زمان تقستی  نستبت به حفظ یا افزایش اشتتاا  نیروی کارفرمایان واحدهای تولیدی، صتنعتی، معدنی و خدماتی و   :1400قانون بودجه ستا     5تبصتره  ثبند   -1

توانند از تاریخ  نمایند، میاند و فهرستتت حب بیمه جاری کارکنان شتتاغ  را در طو  دوره تقستتی  ارستتا  و یرداخت میاقدا  نموده   1398انستتانی کارگاه خود بر مبنای فهرستتت بهمن ماه ستتا  

ها برخوردار شتوند. در های متعلقه و ستایر جریمههای ق عی شتده م ابب قوانین از بخشتودگی جریمهشتدن این قانون و حداکیر ارف اهار ماه، نستبت به درخواستت تعیین تکلید بدهی  االجراءالز 

نستبت به تعدی  بیمه شتدگان کارگاه اقدا  نموده باشتند، یس از بازگشتت نیروی کار   1398  االجراء شتدن این قانون بر مبنای فهرستت بهمن ماه های مذکور تا تاریخ الز مواردی که کارفرمایان کارگاه 

 .شوندها به شرح فوق برخوردار می، از بخشودگی جریمه1398تعدی  شده یا جایگزینی ننها و رمایت حفظ اشتاا  حداق  به مدت یک سا  از زمان تقسی  و بر مبنای فهرست بهمن ماه 
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، میانگین ارفیت 1399ایران در یاییز ماه  اتاق  یایش م ی  کستت  و کار    الز  به ذکر استتت بر استتاب گزارل فصتتلی

که با این ارفیت فعالیت واحدها امکان استتتفاده از این   درصتتد امال  شتتده استتت 40.8فعالیت بنگاه های اقتصتتادی 

 بخشودگی برای اکیریت واحدها امکان یذیر نخواهد شد.

ی درصد 40بیشترین نیاز به حمایت را دارند، لذا با ارفیت فعالیت   کس  وکارهای کواک و متوس   با منایت به اینکه

   اجرای کام  این بند از قانون مملیاتی نخواهد شد.  این واحدها،

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 :1400( قانون بودجه سال 5بند )ث( تبصره ) رئوس ایرادات و مشکالت

خود نیتازمنتد در هر مق ع از اجرای مملیتات که   ییمتانکتاران حقیقی و حقوقیباتوجه به شتتترای  کاری و نوع قرارداد .  1

به نیروی انستانی  که یروژه به یایان می رستد، دیگر نیازیدر برخی موارد یا  و می باشتند  کارگیری افراد با تعداد متایر ب

در حالیستت که در صتدر این بند، به کارفرمایان واحدهای خدمات نیز  ندارند، در این معافیت ییشتبینی نشتده استت. این

 اشاره شده است. لیکن با شرای  موصوف ییمانکاران امکان استفاده از این معافیت را نخواهند داشت. 

یلی  شروع و در حا  حاضر به اوج خود رسیده و بام  تع  98فعالیت های متاثر از شتیوع بیماری کرونا که از استفند .  2

حفظ در برخی دیگر از کارگاه شتتده استتت و کام  برخی کارگاه ها و کاهش فعالیت به یک دو  و یک ستتو  ارفیت 

نیز از این بخشتتودگی استتتفاده   )قب  از کرونا( برای این کارگاه ها مقدور نمی باشتتد 98ستت ا اشتتتاا  معاد  بهمن 

 ایت از کس  و کارهای نسی  دیده می باشد.نخواهند نمود. در حالیکه هدف از تصوی  این معافیت برای حم

با ب ران نقدینگی مواجه شتده و تاثیر کاهش قدرت خرید مرد   و    به دلی  شترای  ت ریم های االمانهکه    ی. واحدهای3

امکتان   فعتالیتت می کننتد نیزبتا حتداقت  ارفیتت  بته منظور جلوگیری از تع یلی واحتد، زیر بتار بتدهی هتای بتانکی رفتته  

 را ندارند نیز نیم توانند از این معافیت استفاده نمایند. 98بهمن ماه  وی  انسانی معاد   بکارگیری نیر

جلسه  بندی جمع

  کارشناسیکارگروه 

 1400/ 01/ 26مورخ 

تامین اجتمامی، انبمن صتنایع غذایی و مشتاورین دبیرخانه ستازمان   نمایندگان  جلسته کارگروه کارشتناستی با ح تور

بررستی با اتفاق نظر ام تای جلسته مبنی بر اینکه این بخشتودگی شتام  تمامی کست  و کارها  برگزار شتد. یس از ب   و 

 گردد.و تصمیم گیری شورای استان م رح  اولین نشست موضوع در  ،مقرر گردید  ،نمی گردد

 پیشنهادات 

و همت  با  طرح دو فوریتی ه شتترح ذی  و به صتتورت  ب 1400( قانون بودجه 5بند )ث( تبصتتره )ییشتتنهاد می گردد،  

 ارائه و اصالح گردد: شورای اسالمی مبلس درکمیسیون اجتمامی م تر  دبیر ییگیری 

کارفرمایان واحدهای تولیدی، صتنعتی، معدنی و خدماتی و اصتناف که حداق  به مدت یکستا  از زمان تقستی  نستبت  "

اقدا   1398فهرستتت بهمن ماه ستتا   از    درصتتد 50بر مبنای   رگاه خودبه حفظ یا افزایش اشتتتاا  نیروی انستتانی کا

توانند از نمایند، میاند و فهرستت حب بیمه جاری کارکنان شتاغ  را در طو  دوره تقستی  ارستا  و یرداخت مینموده

ق عی شتده  های  االجراء شتدن این قانون و حداکیر ارف اهار ماه، نستبت به درخواستت تعیین تکلید بدهیتاریخ الز 

های  ها برخوردار شتوند. در مواردی که کارفرمایان کارگاههای متعلقه و ستایر جریمهم ابب قوانین از بخشتودگی جریمه

نستبت به تعدی  بیمه شتدگان کارگاه   1398االجراء شتدن این قانون بر مبنای فهرستت بهمن ماه  مذکور تا تاریخ الز 
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نیروی کار تعدی  شده یا جایگزینی ننها و رمایت حفظ اشتاا  حداق  از  صددر  50اقدا  نموده باشتند، یس از بازگشتت 

ها به شترح فوق برخوردار  ، از بخشتودگی جریمه1398به مدت یک ستا  از زمان تقستی  و بر مبنای فهرستت بهمن ماه  

 ".شوندمی

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 ؛1400بودجه سا   . قانون1

 .190/0140/1000بخشمامه شماره   .2

 


