به نام اول معلم
سامان ده نمو ش کیف سا مان ،بﻬتر ن اندﻳﺸه برای سرما ه گذا ی ن ده

تاریخ 99/09/18 :
شماره 120327 :

شماره ثبت 356121

با سالم و احترام
با توجه به ضرررو آ نارر ا هر چه بیشررتر مد ران و کا ارر اسرران سررا مانها و ارررک ها با نخر ن اصررالحاآ مرر اآ تامین اجتعا
شرکت سامان به اندیش دو ه نمو ا ذ ل برگزا م نعا د.

ضوابط و مقررات اتمین اجتماعی با آخرین اصالحات

نچ
یس
با حضور ارزشمند جناب آاقی حمیدرضا کاشا ی مدری اسبق ادارات کل فنی و انم نو ی و حسابهای انفرادی سازمان
اتمین اجتماعی

زمان  :سه شنبه و چهارشنبه  7و  8بهمن ماه  1399از ساعت  9:00الی  - 12:30نحوه برگزاري بصورت آنالین

محورهاي دوره :
 کلیات

وظا ف سا مان تامین اجتعا

 وجوه افتراق و ااتراک بین قانون کا و تامین اجتعا

 تعهداآ کوتاه مدآ ( غرام دستعزد ا ام بیعا ی ،با دا ی و )...

 مشعولین و غیر مشعولین ( دولت  ،عوم غیر دولت  ،خاص و ) ...

 تعهداآ بل د مدآ ( با نشستگ  ،ا کا افتادگ  ،فوآ و ) ...

 تکالیف کا فرما ان د قبال به کا گیری غیر مشعولین قانون تامین اجتعا
 وضعی ااتغال و بیعه پردا ی ااغلین د دو ا چ د کا گاه و با نشستگان
تامین اجتعا
تکالیف کا فرما ان
 تشر ع ن ین نامه طر ت ظیم لیس (  ) CD ، floppyا نظر نرخ حق بیعه
مهل ا سال لیس بو ژه نحوه ا الم تغییراآ
 نگاهای ا قانون جرائم ( جر عه تاخیر د ا سال لیس و پرداخ حق بیعه ) و
نحوه ا عال نن
 انواع حالتهای ا الم بده سا مان تامین اجتعا

 تعهداآ خاص ( کعک ا دواج  ،حق اوالد  ،پروتز و ا وتز و بیعه بیکا ی )
 تشر ح ارا ط برقرا ی  ،نحوه محاسبه  ،میزان نن و  ( ...بو ژه با نشستگ )
بیعه پیعانها ( موضوع ماده  28قانون تامین اجتعا )  ،انواع پیعانها ،ضرائب پیعانهای معاف ا
ضر ب ،نحوه محاسبه ضر ب و  ....و نحوه د اف مفاصا حساب
تشر ح قوانین خاص  ،ن ین نامه های مربوط به بیعه های خاص و مواد خاص قانون اامل قانون
نرل و انترال حق بیعه  ،بیعه اختیا ی  ،بیعه مشاغل ن اد  ،نحوه بیعه کا فرما ان  ،خدم سربا ی ،
بیعه بیکا ی  ،مشاغل سخ و ان نو و غیره.

و چگونگ برخو د نن

 نحوه ا تراض بر بده های حق بیعه و حضو ی د هیاتهای تشخیص مطالباآ
 انواع هیاتهای تشخیص مطالباآ ،حدود وظا ف و اختیا اآ ( مواد  42ال 44
قانون )

در پاﻳان ،به تمامی شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اعطاء خواهد گردﻳد.

شرایط ثبت نام:

 ) 1ارسال معرفی نامه از سازمان  /شرکت متبوع با ذکر شماره و تاریخ بروشور و تکمیل فرم ذیل ( ثبت نام )
 ) 2ارائه فیش بانکی بابت واریز شهریه به مبلغ  5/000/000ریال (پنج میلیون ریال ) خالص به به حساب جاری شماره  17618043/41بانـــم ملت شعبه
میدان هفت تیر کد  63594شبا IR250120000000001761804341

به نام شرکت سامان به اندیش رهاورد یاد.

توجه :در صورت ثبت نام گروهی در سمینار  3تا  5نفر  6،%5تا  8نفر  %10و بیشتر از  8نفر %15تخفیف در نظر گرفته خواهد شد .
 ) 3انصـراف فقط به صورت کتبـی تـا یم هفته قبـل از برگـزاری برنامه پذیرفته می شود در غیر اینصورت تنها بسته آموزشی ارائه شده  ،ا سال
میگردد و در صورت پرداخت شهریه هزینه مسترد نخواهد شد و در صورت عدم پرداخت می بایست شهریه کامل پرداخت گردد.
خواهشمند است جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتردر خصوص شرایط برگزاری به صورت اختصاصی در محل با شماره تلفن مستقیم  88841411و
یا 10( 88318550خط) داخلی ( )107و یا نمابر  88318551تماس حاصل فرمائید.
جهت اطالع از تقویم آموزشی دورهها و سمینارهاي ویژه سال  99به آدرس سایت شرکت  www.sbaco.irمراجعه نمایید.

نشانی دبیرخانه :تهران ،میدان هف تیر ،خیابان کر عخان ند ،خیابان خردم د اعال  ،پالک  ،95طبره 8
تلفن 10( 88318550 :خط )

نمابر Web:www.sbaco.ir Email: info@ sbaco.ir 88318551 :

