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 .............اداره کل استان

 
 سالم علیکم

 

به منظور تسهیل در دریافت اینترنتی لیست حقوق و مزد و حق بیمه کارگاههاا وبهارم مناکل ک یاه کارفرمایااخ اا  اکما        

ارسال لیست اینترنتی ودرجهت ایجاد وحک  رویه در واحکهال اجرایای تابهاه و کارگزاریهاال رسامی ساااماخ در ارا اه       

هال موجود ، توجه ادارا  کل استانها، واحکهال    مربوط به ارسال لیست اینترنتی کارفرمایاخ در قالب دستورالهمل کما

 :اجرایی تابهه وکارگزاریهال رسمی را به نکا  ذیل مهطوف می دارد

ی باشانک و تمایال دارناک    نظربه اینکه بر ی اا کارفرمایاخ مشمول قانوخ تامین اجتماعی اا  کما  اینترنتی بهرم مناک نما   - 0

ارسال لیست ماهیانه آنها اا طریق درگام اینترنتی کارگزاریهال رسمی انجام پذیرد ، مقرر می دارد کارگزارل هال رسامی  

به نیابت اا ول نسبت به دریافت لیست ماهیانه و ارسال  ،با توجه به سوابق قب ی کارفرما در ارسال لیست و پردا ت حق بیمه

 .اقکام نماینکاینترنتی آخ 

 کارفرما نبایک مجاب به ارسال لیست حق بیمه ماهیانه به صور   اصی گردد ومخیر به ارسال لیست: 0تبصرم*   

 .یا اینترنتی می باشک  CDحق بیمه ماهیانه به هرنحو اعم اا دستی ،    

اجتماعی در ارا ه تههکا  قانونی به  نظربه اینکه دریافت لیست حقوق و دستمزد ماهیانه کارگاههال مشمول قانوخ تامین( 7

بیماه شااکگاخ اا اهمیاات ویاارم ال بر ااوردار مای باشااک و ایاان مو ااوط درحااال حا ار توسااه واحااکهال اجرایاای تابهااه،    

کارگزاریهال رسمی و اینترنتی انجام می پذیرد ، لذا درجهت بهینه ساال فرآینک دریافت لیست حق بیماه در  صاوآ آخ   

ارگزاریهال رسمی می باشنک پس اا ا تصاآ کک کارگام ورمز عبورباه کارفرمایااخ ، درجهات    دسته ااشهبی که دارال ک

انجام باقی امور به کارگزاریهال رسمی هماخ شهبه راهنمایی شونک تا درقالب دستورالهمل نیابات کارگزاراقاکام باه ارساال     

 . لیست اا طریق اینترنت نمایک

یافات لیسات وحاق بیماه واحاکهال اجرایای مای بایسات اا هرگوناه مهرفای           به منظوراجرال مطمئن فرآیناک در :  7تبصرم*

کارفرمایاخ به سایردرگاهها اا جم ه کافی نت ،دفاتر پیشخواخ و یا سایردرگاههال غیرایمن باا توجاه باه ایان مو اوط کاه       

 .نظارتی برآنها وجود نکارد و امکاخ ا ذ وجه غیرمتهارف اا کارفرمایاخ وجوددارد، ج وگیرل گردد 

 

 اینترنتی دریافت لیست حق بیمه  : مو وط

 توسه کارگزاریهال رسمی کارگاهها

 حوام 

 فنی و درآمک

 

 

 دستور ادارل
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کارگزاراخ رسمی سااماخ در قبال ارسال لیست به صور  اینترنتی حق الزحمه ال اا ساااماخ دریافات نخواهناک کارد و     ( 8

حکاکثرتهرفه دریافتی اا کارفرمایاخ متقا ی برابربا تهرفه مصوب هیا  مکیرم محترم در صوآ دریافت لیست ودیسکت 

 .حق بیمه می باشک

فظ وحراست امانت کارفرمایاخ مراقبت الام را داشته باشنک واا اعالم آخ به هر مرجع در حبایستی کارگزاریهال رسمی ( 4

 .ویا شخص دیگر  وددارل نماینک 

مسئولیت هرگونه  سارا  واردم به سااماخ یا کارفرمایاخ درصور  تشاخیص تقصایر اا ساول کاارگزارل متوجاه      : تذکر

 .بوطه بر ورد  واهک شکمسئول کارگزارل مربوطه بودم وبا آناخ طبق مقررا  مر

حق بیمه وکارگزاریها میباست آمار واطالعا  لیست اینترنتی دریافتی اا سول کارگزاریهال رسمی درآمک ادارا  کل ( 5

 .و تهامل فیما بین شهب وکارگزارل تابهه در اینخصوآ را بصور  ماهیانه تجزیه وتح یل نماینک

مهاونین بیمه ال،روساال شاهب، روساوکارشناسااخ ارشاک ادارا  کال       مسئول حسن اجرال این دستور ادارل مکیراخ کل،

 .وکارشناساخ امور کارگزاریها میباشنک
 

 محمدحسن زدا 

  فني و درآمدمعاون 

 


