
قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند

۶/۸/۱۳۹۲                                                     ۴۸۲۳۳/۳۵۲شماره

قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند

حجت السل م والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محتر م جمهوری اسلمی ایران

) قانون اساسی جمهوری اسلمی ایران قانون تعیین۱۲۳در اجرای اصل یکصد و بیست و سو م (
تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند که با عنوان طرح
دو فوریتی به مجلس شورای اسلمی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه

. و تأیید شورای محتر م نگهبان، به پیوست ابل غ می گردد۱۷/۷/۱۳۹۲مورخ 

رئیس مجلس شورای اسلمی ـ علی لریجانی
 

۲۱/۸/۱۳۹۲                                                      ۱۳۳۷۲۸شماره  

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سو م قانون اساسی جمهوری اسلمی ایران «قانون تعیین تکلیف

تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند» که در جلسه علنی روز
چهارشنبه مورخ هفدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلمی تصویب و در

۶/۸/۱۳۹۲ مورخ ۴۸۲۳۳/۳۵۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱/۸/۱۳۹۲تاریخ 
.مجلس شورای اسلمی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابل غ می گردد

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند

ماده واحده ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ده سال سابقه پـرداخت
حق بیـمه را دارند و به سن شصـت سال برای مـردان و پنجـاه و پنج سـال برای زنان رسـیده

) قانون تأمین اجتماعی مصوب۹۱اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون های موضوع ماده (
 و اصـلحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شده اند ولی از حق۳/۴/۱۳۵۴

مستمری برخوردار نمی شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت
نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده اند، می توانند با پرداخت مابه

التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری، از امتیاز
.بازنشستگی این حکم برخوردار شوند

ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که زیر ده۱تبصره
.سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد نسبت به سنوات، مستمری پرداخت نماید

ـ سازمان ثبت اسناد و امل ک کشور موظف است علوه بر حق الثبت فعلی یک در ده هزار۲تبصره
به قیمت منطقه ای بابت حق الثبت اموال غیرمنقول دریافت و به ردیف خاصی در خزانه داری

.کل واریز نماید
دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون را از محل درآمدهای موضوع این

.تبصره پیش بینی نماید
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم

 به۱/۸/۱۳۹۲مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلمی تصویب شد و در تاریخ 
.تأیید شورای نگهبان رسید

رئیس مجلس شورای اسلمی ـ علی لریجانی
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