سازمان تأمیناجتماعی
مدریاعال

بسمه تعالی

شماره:

وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی

اترخی:
ويپست:

«بخشنامه »
حوزه :معاونت بیمه ای
موضوع :ابطال بخشنامه شماره  486امور فنی بیمه شدگان

مدریان ک تأمین اجتماعی استان

با سالم

نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره  0090089099799099مورخ  9000/99/99هیاتعمومی دیوان عدالت
اداری ،بخشنامه شماره  476امور فنی بیمهشدگان (موضوع :دستمزد مبنای پرداخت حق بیمقه صقاحبان حقرو
مشاغل آزاد) ابطال گردیده است ،لذا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:
 -9در مواردی که احدهای اجرایی ،مطاب بخشنامه مذکور نسبت به اعمقال ضقریب دسقتمزد مبنقای پرداخقت
ح بیمۀ بیمهشدگان صاحبان حرو مشاغل آزاد برای عنا ین شقلیی منقدر در جقد ل پیوسقت آن اققدا
نمودهاند ،میبایست ضریب دستمزد مشاغل مربوطه حذو گردد .ضمنا مبالغ اضافه پرداختقی بقا رعایقت سقایر
شرایط مقرر به بیمهشدگان موصوو قابل استرداد خواهد بود.
 -9تذکر یک بند  9بند  9دستور اداری شماره  9999/00/99994مورخ  9000/99/99موضوع تعیین دسقتمزد
مبنای پرداخت ح بیمه متقاضیان بیمه صاحبان حرو مشاغل آزاد ،بیمه های توافقی بیمه ایرانیان خار از
کشور صرفا در خصوص بیمهشدگان صاحبان حرو مشاغل آزاد بیمه دانشجویان للو می گردد.
بدیهی است مقصود از حداقل دستمزد مندر در جد ل دستور اداری مذکور همان حقداقل دسقتمزد مصقو
شورای عالی کار در هر سال میباشد.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمهای ،معقا نین منقاب

تعهقدات بیمقهای ،ر سقای ادارات امقور

بیمهشدگان ،صول ح بیمه ،امور مستمریهقا ،نقا نویسقی حسقا هقای انفقرادی ادارات کقل اسقتانها ،ر سقا
مسئولین ذیربط در احدهای اجرایی ،مرکز فنآ ری اطالعات ،آمار محاسبات شرکت مشا ر مدیریت خدمات
ماشینی تامین خواهند بود.

م صطفی ساالری
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با سالم

نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره  0090089099799099مورخ  9000/99/99هیاتعمومی دیقوان عقدالت اداری،
بخشنامه شماره  476امور فنی بیمهشدگان (موضوع :دستمزد مبنای پرداخت ح بیمه صاحبان حرو مشاغل آزاد) ابطقال
گردیده است ،لذا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:
 -9در مواردی که احدهای اجرایی ،مطاب بخشنامه مذکور نسبت به اعمال ضریب دسقتمزد مبنقای پرداخقت حق بیمقۀ
بیمهشدگان صاحبان حرو مشاغل آزاد برای عنا ین شلیی مندر در جد ل پیوست آن اقدا نمودهانقد ،مقیبایسقت
ضریب دستمزد مشاغل مربوطه حذو گردد .ضمنا مبالغ اضافه پرداختی با رعایت سایر شرایط مققرر بقه بیمقهشقدگان
موصوو قابل استرداد خواهد بود.
 -9تذکر یک بند  9بند  9دستور اداری شماره  9999/00/99994مورخ  9000/99/99موضوع تعیقین دسقتمزد مبنقای
پرداخت ح بیمه متقاضیان بیمه صاحبان حرو مشاغل آزاد ،بیمه های توافقی بیمه ایرانیان خار از کشقور صقرفا
در خصوص بیمهشدگان صاحبان حرو مشاغل آزاد بیمه دانشجویان للو می گردد.
بدیهی است مقصود از حداقل دستمزد مندر در جد ل دستور اداری مذکور همقان حقداقل دسقتمزد مصقو شقورای
عالی کار در هر سال میباشد.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمهای ،معا نین مناب تعهدات بیمهای ،ر سقای ادارات امقور بیمقهشقدگان،
صول ح بیمه ،امور مستمریها ،نا نویسی حسا های انفرادی ادارات کل استانها ،ر سا مسقئولین ذیقربط در احقدهای
اجرایی ،مرکز فن آ ری اطالعات ،آمار محاسبات شرکت مشا ر مدیریت خدمات ماشینی تامین خواهند بود.
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