نحوه احتساب جریمه تاخیر عدم ارسال (لیست تامین اجتماعی)
-1کارفزهایاى کلیَ کارکاُِای هشوْل تاهیي اجتواعی هکلفٌد طْرت هشد ّحمْق تیوَ شدگاى هزتْط تَ
ُز هاٍ راحداکثز تا پایاى آخزیي رّس هاٍ تعد تَ ساسهاى تاهیي اجتواعی ارسال ًوایٌد .درطْرتی کَ
کارفزهایاى اس تٌظین ّارسال طْرت هشد ّحمْق تیوَ شدگاى تَ تزتیة هذکْر خْداری کٌٌد هلشم تَ پزداخت
 .جزیوَ ًمدی تَ هیشاى دٍ درطد (ُ )%11واى هاٍ خْاٌُد تْد
 -2هاتَ التفات ًاشی اس همایسَ لیستِای ارسالی کارفزها ّتارسسیِای اًجام گزفتَ (کارگاُی ّدفاتز
لاًًْی )درهاُِائیکَ کارفزها لیست را در هِلت همزر ارسال داشتَ است هشوْل جزیوَ عدم ارسال
لیست ًوی گزدد  .تدیِی است چٌاچَ کارفزها لیست تزخی اس هاُِا را خارج اس هِلت همزرلاًًْی
ّتاتاخیز ارسال ًوْدٍ تاشد هٌحظزا"جزیوَ تاخیز لیستِای ارسال شدٍ هحاسثَ ّاخذ هیگزدد
-3درهْرد آى دستَ اس کارفزهایاى کَ تطْر کلی اس ارسال لیست کارکٌاى خْد تَ ساسهاى اهتٌاع ّیا تزخی اس
هاُِا لیست ارسال ًوی ًوایٌد هشوْل جزیوَ عدم ارسال لیست تَ هیشاى حك تیوَ ُواى هاٍ طثك
 .تارسسیِای اًجام شدٍ هی تاشٌد
-4پیواًکاراى کَ الدام تَ ارسال لیست کارکٌاى شاؼل در لزارداد دردّرٍ اجزای پیواى هی ًوایٌد هشوْل
جزیوَ عدم ارسال لیست ًثْدٍ لیکي در درهاُِائیکَ کارفزها لیست را خارج اس هِلت همزر ارسال داشتَ
 .است هشوْل جزیوَ عدم ارسال لیست تَ هیشاى دٍ درطد ( )%11حك تیوَ هثعلمَ خْاُد تْد
-5آًدستَ اس پیواًکاراًی کَ علیزؼن دارا تْدى فعالیت تطْرکلی دردّرٍ اجزای پیواى اس ارسال لیست
کارکٌاى شاؼل خْداری هی ًوایٌد هشوْل جزیوَ تاخیز ارسال لیست تَ هیشاى ( )%11حك تیوَ کل
 .هثلػ ًاخالض کارکزد خْاٌُد تْد
ًحٍْ احتساب جزیوَ تاخیز عدم پزداخت حك تیوَ
-1کارفزهایاًی کَ درهْعدهمزر درایي لاًْى توام یا لسوتی اس حك تیوَ هستٌد تَ لیست هزتْط تَ ُز هاٍ
را پزداخت ًٌوایٌد عالٍّ تز تادیَ اطل حك تیوَ هلشم تَ پزداخت جزیوَ ًمدی تَ هیشاى دّدر طد ()%2
توام یا کسز تدُی لطعی پزداخت ًشدٍ تَ اسای ُز هاٍ تاخیز هی تاشد
-2هاًدٍ تدُیِای اعالم شدٍ تَ کارفزهایاى کارگاُِا ّ پیواى کاراى اس تاریخ لطعیت هشوْل دّ درطد
.جزیوَ ی تاخیز تادیَ ی هاُیاًَ ی خْاُد تْد
تذکز:درخظْص آرای ُیات ُای تدّی تاهثلػ کوتز اس یک هیلیْى ّپاًظد ُشارریال ّآرای ُیات ُای تجدید
ً .ظز تاریخ اتالغ رای هالک هحاسثَ جزاین تاخیز تادیَ پزداخت هی تاشد
-3درطْرت تمسیط تدُی چٌاًچَ کارفزها ُز یک اس الساط را تا سز رسید لسط تعدی پزداخت ًکٌد تدُی
تیدیل تَ حال شدٍ ّاس تاریخ تثدیل تَ حال جزیوَ ًمدی تاخیز تادیَ پزداخت حك تیوَ ًسثت تَ هاًدٍ
تدُی تَ هیشاى دّدرطد()%2تَ اسای ُزهاٍ تاخیز هحاسثَ هیگزدد ّجزائن هطالثَ شدٍ لثلی ًیش تَ
ً .سثت هاًدٍ تدُی لاتل ّطْل هی تاشد

-4جزائن کلیَ تدُیِای گذشتَ کارفزهایاى کَ در طْرت عدم پزداخت اس تاتظْیة ایي لاًْى تَ هاخذ
.دّدرطد()%2تَ اسای ُزهاٍ تاخیزتوام یا کسز تدُی لطعی شدٍ هحاسثَ هیگزدد

