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بخشنامه

اداره کل استان
شعبه

با توجه به نامگذاری سال  59بعنوان سال رونق تولید ا سدوی ممداع معردب ر وددی و رر اجددای سیاسدتصای ا ت دار
ممداومت و بدده منرددور م دا ا بددا اارخدماحددان دددوش

دا مد حون ،ید ا مرتدددع و حددان طد اصددی یه شددرار

/41050ا 34361د مورخ  ،59/4/46مار ( )6آئین نامه اجداح مدار ( )05دانون د اا د اسدتهار ا تدوان تولید ی و
د مات رر ت مین نیا ای اشور و تموحت آنصا رر امد صارراا و اصیح مار  016انون مالیاتصای م دتمیب و ت دوح
نامه شرار /54554ا 35050د مورخ  53/5/44و اصی اا بع ی آن را به شدح ذحل م و نرور است :
«اارخدماحان اارگا صای مشرول با ت حی ستار ت صیل و رخع مواندع تولید و ادارگدو دای اسدتان آن ،رر صدورت اده
"جداحب" متعلمه آنصا مدبوط به ول ا تارحخ  0554/04/45باش  ،چنانچه

اا د تا سه ما ا تارحخ ال ع االجدا ش ن احن

طع ش بداساس م ارک و م تن اا ابدا ی ،با سا مان تد مین

ت وح

نامه رر مورر پدرادت و حا تم یط اصل ب

اجترا

تواخق نراحن  ،ا بخشورگ جداحب متعلمه موضوع احن آئین نامه بددوررار دوا ن ش  .ررد وص آن رسته ا

اارگا ای مشرول اه بع ا تارحخ  0554/04/45به لت بدو حک ا موضدو اا رالحدل ابددا ی مشدرول شد اند ،
مصلت ارائه م ارک به سا مان حار ش تا سه ما پس ا و وع رالحل مزبور دوا

بور».

لددذا رر اجدددای اصددی یه آئددین نامدده خددو الددذاد و پیدددو بخشددنامه ددای شددرار  0111/53/4595مددورخ ،53/5/49
 0111/53/5641مورخ  0111/53/6695 ،53/6/9مورخ  0111/53/01545 ،53/3/4مورخ 0111/53/04061 ،53/01/05
مورخ  53/00/09و  0111/59/0006مورخ  59/4/01اراراا ال استان و شع

تابعه مکلف به ر احدت مدوارر ذحدل مد

باشن :
 -0الیه "جدائب" لغاحت  54/04/45مشرول احن بخشورگ دوا

بور.

 -4ادذ ت حی حه ستار ت صیل و رخع مواندع تولید و ادارگدو دای اسدتان آن دیو بدد رحگدد رالحدل ابددا ی جصدت
بددورراری ا بخشورگ ممدر رر احن م وبه الزام است.
 -5مان اجدای احن م وبه ا تارحخ  59/5/05به م ا  5ما دوا
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 -4آن رسته ا اارگا ای مشرول اه بع ا تارحخ  54/04/45به لت بدو حک ا موضو اا رالحل ابدا ی مشرول
آئین نامه اجدائ مار  05انون

اا د استهار ا توان تولی ی و د مات رر ت مین نیا ای اشور و بخشنامه ا و

رستورالعرل ای مدبوط ش ان  ،مصلت ارائه م ارک به احن سا مان تا سه ما پس ا و وع رالحدل مزبدور دوا د
بور.
 -5به منرور

اا د م ا ا با اارخدماحان ب کار اه رر رور اجدای بخشنامه ای ول

پدرادت تراع حا بخش ا ب

لیددمب ارائده رردواسدت ا

مدبوطه دورراری نرور ان رر صورا ارائه رردواست مج ر وبا تاحی ستار ت دصیل

و رخع موانع تولی و اارگدو ای استان آن  ،با ر احت ضوابط مدبوطه و با ادذ ضرانت نامه بانک و حا سن ملکد
معتود رر اجدای مار 55آئین نامه اجداح مار  31انون  ،مشرول استهار ا ت صییا احن بخشورگ دوا ن بور.
 -6شدات مشاور م حدحت و د ماا ماشین ت مین و رختد را ودی سی تب ا رزمدان بدا صد ور بخشدنامه مد باح دت
ن وت به اصیح و ارسال ندع اخزار مدبوطه به وا

ای اجداح ا اع نراحن .

ساحد شداحط مدبوط به اجدای احن آئین نامه مطابق بخشنامه ا ورستورالعرلصای ذاد ش دوا
م ئول

بور.

ن اجدای احن بخشنامه معاونت بیره ای ،ارار ال وصول ق بیره ،م حدان ادل  ،معداونین بیرده ای ،ر سدا و

اارشناسان ارش اجداحیاا ،ررآم  ،مو  ،مال و داست اراراا ال استان ا ،ر سا و معداونین بیردهای و م دئولین
ذحدبط شع

م باشن .

و من ا...التوفیق

محمدحسن زدا
سررپست سازمان اتمین اجتماعی
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بخشنامه
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با توجه به نامگذاری سال  89بعنوان سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری و در اجرای
سیاستهای اقتصاد مقاومتی و به منظور مساعدت با کارفرمایان خوش حساب مدیون ،هیأت محترم
وزیران طی اصالحیه شماره /19282ت 54569هـ مورخ  ،89/1/16ماده ( )6آئین نامه اجرایی ماده ()21
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر
صادرات و اصالح ماده  296قانون مالیاتهای مستقیم و تصویب نامه شماره /11881ت51282هـ مورخ
 85/1/11و اصالحات بعدی آن را به شرح ذیل مصوب نموده است :
«کارفرمایان کارگاههای مشمول با تأیید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروههای استانی آن ،در
صورتی که "جرایم" متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ  2184/21/18باشد ،چنانچه حداکثر تا سه ماه
از تاریخ الزم االجرا شدن این تصویب نامه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده
براساس مدارک و مستندات ابرازی ،با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند ،از بخشودگی جرایم متعلقه
موضوع این آئین نامه برخوردار خواهند شد .درخصوص آن دسته از کارگاههای مشمول که بعد از
تاریخ  2184/21/18به علت بروز یکی از موضوعات دالیل ابرازی مشمول شده اند ،مهلت ارائه مدارک
به سازمان یاد شده تا سه ماه پس از وقوع دالیل مزبور خواهد بود».
لذا در اجرای اصالحیه آئین نامه فوق الذکر و پیرو بخشنامه های شماره  2999/85/1891مورخ
 2999/85/1619 ،85/1/19مورخ  2999/85/6691 ،85/6/9مورخ  2999/85/29841 ،85/5/4مورخ
 2999/85/21269 ،85/29/28مورخ  85/22/29و  2999/89/2226مورخ  89/1/29ادارات کل استان و
شعب تابعه مکلف به رعایت موارد ذیل می باشند:
 -2کلیه "جرائم" لغایت  84/21/18مشمول این بخشودگی خواهد بود.
 -1اخذ تأییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن عالوه بر دیگر دالیل ابرازی
جهت برخورداری از بخشودگی مقرر در این مصوبه الزامی است.
 -1زمان اجرای این مصوبه از  89/1/21به مدت  1ماه خواهد بود.
 -4آن دسته از کارگاههای مشمول که بعد از تاریخ  84/21/18به علت بروز یکی از موضوعات دالیل
ابرازی مشمول آئین نامه اجرائی ماده  21قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در
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تأمین نیازهای کشور و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط شده اند ،مهلت ارائه مدارک به این
سازمان تا سه ماه پس از وقوع دالیل مزبور خواهد بود.
 -5به منظور حداکثر مساعدت با کارفرمایان بدهکار که در دوره اجرای بخشنامه های قبلی علیرغم ارائه
درخواست از پرداخت تمام یا بخشی از بدهی خود خودداری نموده اند در صورت ارائه درخواست
مجدد وبا تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروههای استانی آن  ،با رعایت ضوابط
مربوطه و با اخذ ضمانت نامه بانکی و یا سند ملکی معتبر در اجرای ماده 88آئین نامه اجرایی ماده
 59قانون  ،مشمول استفاده از تسهیالت این بخشودگی خواهند بود.
 -6شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین و دفتر راهبری سیستمها همزمان با صدور
بخشنامه می بایستی نسبت به اصالح و ارسال نرم افزار مربوطه به واحدهای اجرایی اقدام نمایند.
سایر شرایط مربوط به اجرای این آئین نامه مطابق بخشنامه ها ودستورالعملهای ذکر شده خواهد بود.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونت بیمه ای ،اداره کل وصول حق بیمه ،مدیران کل  ،معاونین
بیمه ای ،رؤسا و کارشناسان ارشد اجراییات  ،درآمد ،حقوقی ،مالی و حراست ادارات کل استان ها،
رؤسا و معاونین بیمهای و مسئولین ذیربط شعب می باشند.

و من ا...التوفیق

محمدحسن زدا
سررپست سازمان اتمین اجتماعی
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