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 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان

 با سالم 

تی کشور و حمایت از کاالی ایرانیی مویو  استفاده از توان تولیدی و خدماقانون حداکثر ( 42به استناد ماده )

در تیامی   ( قانون حیداکثر اسیتفاده از تیوان تولییدی و خیدماتی59ماده ) مبنی بر نسخ صریح 51/4/5931مورخ 

 نسیخبیه تبیآ آن هیای مسیتقیو و ( قانون مالیات502ها در امر صادرات و اصالح ماده )نیازهای کشور و تقویت آن

های دسیتیاهالعیات حقیوقی امور همیاهنیی و رعیآ اخته به نظریه با توجو همچنی   ،نامه اجرایی ماده مذکورآیی 

، بخشیودیی جیرایو 50/3/5931 مورخ 552211/20144شماره  طی نامه یاست جمهوریاجرایی معاونت حقوقی ر

 هایی کیه قبیا از تیاریخدسته از درخواستنامه اجرایی آن در خووص آن ( قانون یاد شده و آیی 59)موضوع ماده 

پس از تیاریخ میذکور های اعمال و درخواست است،در سازمان ثبت شده (1/2/5931) قانون مذکوراالجرا شدن الزم

   . بوداز بخشودیی جرایو نخواهد مشمول استفاده 

 

 

 

 

 
 

 

 مصطفی  ساالری 

 

 
 ایمعاونت بیمهحوزه: 

 حساببیمه کارفرمایان خوشبخشودگی جرایم حق موضوع:
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 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان

 با سالم 

( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانیی مویو  42به استناد ماده )

( قانون حیداکثر اسیتفاده از تیوان تولییدی و خیدماتی در تیامی  59مبنی بر نسخ صریح ماده ) 51/4/5931مورخ 

هیای مسیتقیو و بیه تبیآ آن نسیخ ( قانون مالیات502ها در امر صادرات و اصالح ماده )یت آننیازهای کشور و تقو

های با توجه به نظریه امور همیاهنیی و رعیآ اختالعیات حقیوقی دسیتیاهو همچنی  نامه اجرایی ماده مذکور، آیی 

، بخشیودیی جیرایو 50/3/5931مورخ  552211/20144اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 

هایی کیه قبیا از تیاریخ نامه اجرایی آن در خووص آن دسته از درخواست( قانون یاد شده و آیی 59موضوع ماده )

های پس از تیاریخ میذکور است، اعمال و درخواست( در سازمان ثبت شده1/2/5931االجرا شدن قانون مذکور )الزم

 هد بود.   مشمول استفاده از بخشودیی جرایو نخوا
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 / پارافانم و انم خانوادگی

 کارشناس تهیه کننده

 / پارافانم و انم خانوادگی

 / ادارهرئیس گروه
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 معاون مدریک 
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 مدریک 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاونت ذریبط

 مهرداد قریب  رضا معینی  حجازی رپستو  ت حسینیراحله سادا  کیا حمیدرضا جعفری
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