BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH THÁI BÌNH
Số: 14

/BHXH-QLT

V/v thông báo mức lãi suất tính lãi
số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
bảo hiểm y tế chưa đóng, chậm đóng năm 2019.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 07 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động.
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, Luật Bảo hiểm y tế số
25/2008/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số
46/2014/QH13, Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ
tướng Chính phủ, Thông báo số 44/TB-BHXH ngày 05/01/2019 của Bảo hiểm
xã hội Việt Nam; Bảo hiểm xã hội tỉnh thông báo mức lãi suất tính lãi của số tiền
chưa đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ
ngày 01/01/2019 như sau:
- Mức lãi suất tính lãi của số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
chưa đóng, chậm đóng nêu tại Khoản 3, Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội năm
2014 là 12,8%/năm, tương đương 1,0666%/tháng;
- Mức lãi suất tính lãi của số tiền bảo hiểm y tế chưa đóng, chậm đóng
nêu tại Điểm a, Khoản 3, Điều 49 Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 là 10,4%/năm,
tương đương 0,866%/tháng.
- Mức lãi suất để tính lãi gộp và chiết khấu theo lãi suất đầu tư là
0,5333%/tháng đối với trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng
một lần cho nhiều năm về sau và đóng một lần cho những năm còn thiếu (không
quá 5 năm một lần) đối với những người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều
kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn
thiếu không quá 10 năm.
Bảo hiểm xã hội tỉnh thông báo để các đơn vị biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
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- Giám đốc BHXH tỉnh (để b/c);
- Các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh;
- BHXH huyện, thành phố;
- Website BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, QLT.
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