SGK PRİM ÖDEMELERİNİN ERTELENMESİNE YÖNELİK GENEL YAZI YAYIMLANDI

03 NİSAN 2020
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KAPSAM
• İşbu çalışma, 02.04.2020 tarih ve 51592363-010.07.01-E.5157380 sayılı SGK Genel Yazısı kapsamında
hazırlanmıştır.
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• Bilindiği üzere, 24.03.2020 tarih ve 31078 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 518 Sıra No.lu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri
arasında, belirlenen mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğu ve Mart, Nisan ve Mayıs/2020
dönemlerine ait KDV ve muhtasar beyannamelerinin verilme süreleri 27.07.2020 tarihine, ödeme
süreleri ise normal vadelerine göre 6’şar ay ertelenmiştir.
• Bunun yanı sıra söz konusu Tebliğ’de, sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep
dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile
bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, söz konusu beyannamelerin vergi
kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacağı açıklanmıştır.
• Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından SGK primlerinin ertelenmesine ilişkin 51592363010.07.01-E.5157380 sayılı Genel Yazı yayınlanmıştır.
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1. Prim Ödemelerinin Ertelenmesi
• Söz konusu SGK Genel Yazısı kapsamında; 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile mücbir
sebep ilan edilen ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir
vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olanlar ve
tarımsal faaliyette bulunup zirai kazanç elde edenler veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir
sebep hali kabul edilen sektörlerde yer alan mükelleflere ait işyerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4/(a)
bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenleri ile 5510 sayılı Kanunun 4/(b) bendi
kapsamındaki sigortalıların;
➢ Mart/2020 dönemine ilişkin sigorta primlerinin son ödeme süresi 2 Kasım 2020 tarihine,
➢ Nisan/2020 dönemine ilişkin sigorta primlerinin son ödeme süresi 30 Kasım 2020 tarihine,
➢ Mayıs/2020 dönemine ilişkin sigorta primlerinin son ödeme süresi 31 Aralık 2020 tarihine,
5510 sayılı Kanun’un 89. maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın
ertelenmiştir.
Dönemi

Normal Ödeme Süresi

Ertelenen Ödeme Süresi

Mart/2020

30 Nisan 2020

02 Kasım 2020

Nisan/2020

31 Mayıs 2020

30 Kasım 2020

Mayıs/2020

30 Haziran 2020

31 Aralık 2020
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2. 4/A Sigortalıları İçin Hangi İşyerlerinin Erteleme Kapsamına Alındığının İlanı
• Erteleme kapsamında yer alan işyeri listeleri https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi üzerinden
yayımlanacak olup, işverenler listede yer alıp almadıklarını söz konusu link üzerinden kontrol
edebilecektir. İşyeri tescil bilgilerindeki NACE REV 2 kodunun ilgili sektörlerde olmasına rağmen
işyerlerinin listede olmadığını iddia eden işverenler Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal
Güvenlik Merkezine başvurabilecektir. Ancak, erteleme kapsamında olan sektörlerde faaliyet
göstermesine rağmen işyeri tescil bilgilerinde sektörel NACE REV 2 kodunun yanlış olduğunu iddia eden
işverenler NACE REV 2 kodunun düzeltilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili taşra birimine
başvuruda bulunabilecektir.
• Bunun yanı sıra; işyeri tesciline esas alınan Nace kodu ile ertelenen sektörler örtüşmesine rağmen
listede işyeri yer almıyor ise bağlı olunan SGK Merkezine yazılı dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.
Ancak ilan edilen sektörde faaliyet gösterilmesine karşın sektörel NACE REV 2 kodu yanlış ise bu defa
düzeltme işlemi ancak bağlı olunan vergi dairesi kanalı ile yapılabilecektir.
• Yapılan itirazlar üzerine veya incelemeler sonucunda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından erteleme
kapsamındaki sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerde ekleme ve çıkarma işlemi yapılması halinde
veya sektörel NACE REV 2 kodunun doğru olmasına rağmen SGK tarafından belirlenen ertelenen işyeri
listesinde olmadığı yönündeki itirazlar sonucunda, erteleme kapsamında işyeri listesinde güncelleme
yapılacaktır. Yapılan güncelleme sonucunda belirtilen işyeri erteleme kapsamına alınabilecek veya
erteleme kapsamından çıkarılabilecektir.
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3. 4/B Sigortalıları İçin Hangi Erteleme Kapsamına Alındığının İlanı
• 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olanlardan erteleme
kapsamında yer alanlar GÜVENCE uygulaması ile e-devlet sistemi üzerinden görüntülenebilecektir.
Sigortalılardan erteleme kapsamında olması gerektiği halde olmadığını iddia edenler, Sosyal Güvenlik İl
Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine başvuracaklardır. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu,
erteleme kapsamında olmasına karar verilen sigortalıların erteleme girişleri GÜVENCE uygulaması
üzerinden manuel olarak yapılacaktır.
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4. Sokağa Çıkma Yasağı Kapsamına Giren 65 Yaş Üstü ve Kronik Rahatsızlığı Olanların Durumu
• İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında; 65 yaşını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı
bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenler ile isteğe bağlı
sigortalılar hariç 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki
sigortalılardan;
➢ 22 Mart 2020 tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş olanların
herhangi bir talebe bağlı olmaksızın,
➢ Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edenlerin
başvurularına istinaden,
mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primlerinin, sokağa çıkma yasağının sona
ereceği günü takip eden 15. günün sonuna kadar ödenmesi halinde süresinde ödendiği kabul edilecektir.

• Kronik rahatsızlığı bulunan işverenlere ve 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
kapsamındaki sigortalılara ilişkin erteleme işlemi gerçek kişi işverenin/sigortalının TC kimlik numarası ile
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Ek 1-a kapsamındaki kişiler arasında olup olmadığına ilişkin yapılacak
çapraz sorgulama neticesinde merkezden otomatik olarak yapılacaktır. İşverenlerin/sigortalıların kronik
rahatsızlığının olup olmadığı 22 Mart 2020 ile mücbir sebep halinin bittiği tarih aralığına göre
hesaplanacaktır.
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5. Erteleme Kapsamında Olan İşverenlerin Belirli Şartları Sağladıkları Sürece Teşvik ve Asgari Ücret
Desteğinden Yararlanmaya Devam Edebilmesi
• Erteleme kapsamına giren işverenlerin;
➢ Mart, Nisan ve Mayıs/2020 dönemi bildirimlerine ilişkin ertelenen borçlar dışında borçların
bulunmaması,
➢ Borçların olması halinde ilgili kanunlar gereğince taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olması ve
taksitlendirme veya yapılandırmaların devam etmesi,
➢ İlgili teşvik kanunlarında belirtilen diğer şartların sağlanması,
kaydıyla, erteleme yapılan aylarda teşviklerden yararlanılacak, ertelenen Mart, Nisan ve Mayıs/2020
dönemi primlerinin belirlenen sürelerde ödenmemesi halinde yararlanılan teşvikler gecikme cezası ve
gecikme zammıyla birlikte geri alınabilecektir.
• 2020 yılında ilk defa tescil edilen işyerleri bakımından, asgari ücret desteğinden yararlanma şartlarının
sağlanması ve erteleme kapsamına giren Mart, Nisan ve Mayıs/2020 dönemlerine ilişkin tahakkukları
dışında borcu olmaması kaydıyla prim ertelemesi yapılan aylarda asgari ücret destekleri oluşturulacak,
ancak ertelenen Mart, Nisan ve Mayıs/2020 dönemi primlerinin belirlenen sürelerde ödenmemesi
halinde yararlanılan asgari ücret desteği gecikme cezası ve gecikme zammıyla geri alınacak şekilde ilgili
dönemlere borç oluşturabilecektir.
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6. Önemli Notlar
• Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenler (5510 sayılı Kanun’un Ek-9 m. kapsamındakiler) için
herhangi bir prim erteleme işlemi yapılmayacaktır.
• 5510 sayılı Kanun’a göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması
gereken başvuruların sürelerinde ertelemeye gidilmemiş olup cari usul ve sürelere göre işlem
yapılacaktır.

• 518 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ gereği mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin
Mart, Nisan ve Mayıs/2020 dönemlerine ait vergilerinin beyanı ve ödemeleri ertelenirken, SGK Genel
Yazısı’na göre beyanları süresinde yapılmak kaydıyla ödeme süreleri ertelenmektedir.
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SAYGILARIMIZLA
Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve yazarları,
söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) her türlü
özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

10

