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آیین نامھ اجرایی بندھای (الف) و (ب) مادة (49) تنفیذی
قانون برنامھ سوم توسعھ اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی

جمھوری اسالمی ایران، موضوع مادة (103) قانون
برنامھ چھارم توسعھ اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی
جمھوری اسالمی ایران (مصوب 8/4/1384 ھیأت

وزیران)

 

 
ھیأت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پیشنھاد مشترک وزارتخانه ھای کار و امور اجتماعی، تعاون،

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان تأمین اجتماعی و به استناد ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسالمی ایران، موضوع ماده (103) قانون برنامه چھارم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسالمی ایران ـ مصوب 1383 ـ آیین نامه اجرایی بندھای (الف) و (ب)

ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

 ماده  1ـتعاریف:

الف ـ کارفرما شخصی است که در مادة (3) قانون کار جمھوری اسالمی ایران تعریف شده و اداره کارگاھھا و
مؤسسات موضوع این آیین نامه را بر عھده دارد.

 

ب ـ نیروی کار جدید به کسی اطالق می شود که کارفرما عالوه بر نیروی کار موجود، از بیکاران ثبت نام شده نزد
ادارات کار و امور اجتماعی استخدام نماید.

 

  تبصره ـ در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار موجود که اخراج، مستعفی یا ترک کار نموده اند
درکارگاه ھای موضوع بند (ج) مادة (1) این آیین نامه به کار گمارده شوند، کارفرما مشمول استفاده از

تخفیفات مندرج در این آیین نامه نخواھد بود.
 

ج ـ کارگاھھا و مؤسسات مشمول این آیین نامه، کارگاه ھای خصوصی و تعاونی دایر موضوع مادة (4) قانون کار و
یا کارگاه ھایی که از مراجع رسمی دارای مجوز فعالیت ھستند، می باشند.

 

 ماده 2-

کارفرمایان کارگاھھا و مؤسسات موضوع بند (ج) مادة (1) این آیین نامه که پس از اعالم نیاز به ادارات کار و امور
اجتماعی، فرد یا افراد مورد نظر را از بین نیروھای کار ثبت شده ادارات کار و امور اجتماعی انتخاب و به کار

گمارند، برای استفاده از تخفیفات موضوع این آیین نامه مکلفند مراتب به کارگماری آنان را به ادارات کار و امور
اجتماعی اعالم نمایند.
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  ماده 3 -

 کلیة کارفرمایان پس از کسب تأییدیه استخدام نیروی کار جدید از سوی ادارات کار و امور اجتماعی و ارایه آن به
ھمراه صورت مزد و حقوق با رعایت تبصرة بند (ب) مادة (1) مشمول استفاده از تخفیفات موضوع ماده 4 این آیین

نامه خواھند بود.
 

 ماده  4-

مالیات بردرآمد کلیه کارفرمایان کارگاھھا و مؤسسات موضوع بند (ج) ماده یک این آیین نامه که عالوه بر نیروھای
موجود خود، کارکنان جدید استخدام می نمایند به میزان مالیات بر درآمد حقوق دریافتی از کارکنان

جدیداالستخدام کاھش می یابد. کارفرمایان کارگاھھا و مؤسسات یادشده از پرداخت حق بیمه سھم کارفرمای
موضوع مادة (28) قانون تأمین اجتماعی بابت کارکنان جدیداالستخدام مزبور معاف خواھند بود.

 

  تبصره 1- تخفیف حق بیمه موضوع این ماده شامل کارگاه ھای مشمول قانون معافیت از پرداخت حق
بیمه سھم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر، موضوع تصویب نامه شمارة 106254/ت/23/ھـ مورخ 12/2/1369

ھیئت وزیران نمی گردد و کارگاھھای مذکور منحصراً از معافیت قانون مزبور برخوردار خواھند بود اگر
واحدھای مشمول تصویب نامه مذکور نیروی کار جدید با رعایت سایر شرایط مندرج در این آیین نامه به کار

گیرند، می توانند از مزایای این آیین نامه برخوردار شوند.

 

  تبصره 2- مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاه ھای دایر، تعداد بیمه شدگان آنھا طبق صورت
مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما در اسفند ماه 1380 به سازمان تأمین اجتماعی می باشد.

 

  تبصره 3- اعمال تخفیف موضوع این ماده در مورد افراد به کار گمارده شدة جدید با رعایت تبصرة (2) این
ماده و منوط به ارایه موضوع مادة (3) و ارسال صورت مزد و حقوق کلیة کارکنان در مھلت مقرر به شعب

سازمان تأمین اجتماعی و ادارات امور اقتصادی و دارایی ذیربط می باشد.
 

 ماده  5- 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است اعتبار الزم برای اعمال تخفیفات حق بیمه سھم کارفرما، برای
سال ھای اجرای برنامه چھارم توسعه به ازای فرصت ھای شغلی ایجاد شده در رابطه با این تصویب نامه را از

طریق منظور نمودن در لوایح بودجه سنواتی تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.
 

  تبصره 1- ادارات کل تأمین اجتماعی استان ھا مکلفند در پایان ھر ماه گزارش عملکرد شعب خود را در
زمینه به کارگماری نیروھای جدید موضوع این آیین نامه به ادارات کل کار و امور اجتماعی استان مربوط

اعالم نمایند.
 

  تبصره 2- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ھر سه ماه یکبار میزان تخفیف حق بیمه و تعداد افراد
برخوردار شده از تخفیف را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت

امور اقتصادی و دارایی اعالم نماید.
 

 ماده  6-

اگر به طریقی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی شده قبل از دوران برنامه سوم یا خارج از طریق مراکز
خدمات  اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی در واحد مورد نظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این

آیین نامه اشتغال به کار نداشته است، کارگاه برای ھمیشه از تسھیالت این آیین نامه محروم و وزارت کار و امور
اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز خواھند بود کارفرمای مربوط را تحت

پیگرد قانونی قرار دھند و ضرر و زیان وارد شده را از وی مطالبه و وصول نمایند (عبارت مشخص شده به موجب
مصوبه مورخ 4/11/1385 ھیات وزیران، حذف شده است).
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