
:شعبه 

با سالم ؛

:پیمانکار/ حاوی ریزاطالعات لیست کارکنان شرکت CD/حلقه دیسکت:به پیوست 

نفر مرد:به تعداد :سال :مربوط به ماه 

نفر زن با جمیع حقوق و دستمزد و مزایای مشمول کسر حق بیمهو 

:لاير به شرح زیر ارسال می گردد 

.لاير

.لاير

.لاير

.لاير

محل رسید سازمان

نفر بیمه شده:         شامل تعداد13:        ماه سال :       گواهی می شود صورت دستمزد ماهانه جاری 

حلقه:                       از طریق :                       از کارگاه به شماره :                  در تاریخ 

.دریافت شد (فالپی)دیسکت 

نام و امضای متصدی دریافت و مهر شعبه

 نفر کارگر  5ماده واحد قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان  (2)طبق تبصره - 2

مجمع تشخیص مصلحت  87/4/8 و اصالح قانون برخی از مواد تامین اجتماعی مصوب61/3/12مصوب

نفر کارگر دارند در صورتی که کارفرما افراد بدون اشتغال 5نظام، کارگاه هایی که ظرفیت کاری کمتر از 

در کارگاه برای استفاده از مزایای این قانون تامین اجتماعی به عنوان کارگر معرفی نمایدملزم به پرداخت  

. برابر مزایای بهره مند شده از این بابت خواهد بود3جریمه ای معادل 

....................................................................................................................................

:به شماره کارگاه 

حقوق و مزایای کارکنان- خالصه وضعیت صورت دستمزد 

:حق بیمه سهم کارفرما - 2

:حق بیمه سهم کارکنان - 3

. روز تا شش ماه محکوم خواهد شد61

:بیمه بیکاری - 4

:جمع کل حق بیمه با بیمه بیکاری 

ضـمنا . خواهشـمند است دسـتور فرمایید نسـبت به اقدامـات لیسـت مذکور و ارائه رسـید آن اقـدام نمایند

 قانون تامین  97کارفرما صحت لیست مذکور را تایید می نماییم و ضمن آگاهی کامل ازماده / این شرکت

.اجتماعی و اصالح برخی از مواد تامین اجتماعی عواقب و هرگونه خسارت آن را به عهده می گیرم

مهر و امضاء کارفرما

 قانون تامین اجتماعی97ماده - 1

هرکس به استناد و گواهی های خالف واقع یاباتوسل به عناوین و وسایل تقلبی ازمزایای مقرردر قانون به 

نفع خود استفاده کندیا موجبات استفاده افراده خانواده خودیااشخاص ثالث را ازمزایای مذکورفراهم سازدبه

پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به سازمان و در صورت تکرار به حبس جنحه ای از  


