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باسمه تعالی

جناب آقای دکتر نهاوندیان

معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور

با سالم و احترام 

    به استحضار میرساند موضوع "چگونگی بخشودگی جرائم تامین اجتماعی موضوع بند (ث) تبصره (۵) قانون بودجه 

سال ۱۴۰۰ کل کشور" در هشتاد و یکمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ با ریاست سرکار 

خانم دکترجنیدی، معاون محترم حقوقی رییس جمهور با حضور نمایندگان روسای قوای سه گانه و همچنین نمایندگان 

سازمان تامین اجتماعی مطرح و بررسی گردید. در نهایت مقرر شد: 

"ستاد ملی مبارزه با کرونا با حفظ مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین نشست ستاد ملی مبارزه با کرونا مورخ 

۱۴۰۰/۰۸/۰۳ در خصوص کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، مبنای استفاده از ظرفیت بند (ث) تبصره (۵) 

قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با موضوع بخشودگی جرائم تامین اجتماعی را بدین نحو تعیین نماید:

«کلیه کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، پیمانکاری، خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یکسال از 

زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای ۵۰ درصد از فهرست بهمن 

ماه سال ۱۳۹۸ اقدام نمودهاند و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و 

پرداخت مینمایند، میتوانند از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون و حداکثر تا  پایان شهریور ماه، نسبت به 

درخواست تعیین تکلیف بدهیهای قطعی شده مطابق قوانین از بخشودگی جریمههای متعلقه و سایر جریمهها 

برخوردار شوند. 

در هر حال فاصله زمانی تاریخ تصویب این مصوبه در ستاد تا پایان مهلت تعیین شده (حداکثر تا  پایان شهریور 

ماه) نباید کمتر از ۴۵ روز باشد.»
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   با عنایت به مطالب فوق و با توجه به اتمام مهلت تعیین شده در بند (ث) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و 

ضرورت حل مشکالت کلیه کارفرمایان مشمول این بند، از آن مقام محترم تقاضا می شود دستور فرمایید پیشنهاد مذکور 

در اسرع وقت و در اولین جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا مطرح گردد. همچنین انعکاس نتایج اقدامات به دبیرخانه کمیته 

حمایت از کسب و کار جهت اطالع رسانی به فعاالن بخش خصوصی مزید امتنان خواهد بود. 

    پیشاپیش از حسن توجه، دستور مساعد و عاجل شما قدردانی می گردد. 

رییس اتاق ایران 

و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار 

رونوشت: 

سرکار خانم دکتر جنیدی، معاون محترم حقوقی رییس جمهور و رییس کمیته حمایت از کسب و کار  -
جناب آقای سعید ممبینی، رییس محترم اتاق اصناف ایران  -

جناب آقای بهمن عبداللهی، رییس محترم اتاق تعاون ایران   -


