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KONU: 2019 YILINDA UYGULANACAK OLAN ASGARİ ÜCRET DESTEK TUTARI VE
ŞARTLARI BELLİ OLDU.
30.01.2019 tarihli, 30671 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7162 sayılı Kanun “GELİR
VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”un
Madde 10”u ile 5510 sayılı Kanununa eklenen “GEÇİCİ MADDE 78 “ ile 2019 Ocak-Aralık
dönemi işverenler tarafından yararlanılacak olan asgari ücret destek tutarı ve
şartları aşağıdadır. Madde kapsamında;
5510/4-(a) kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri
uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;
a) 2018 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde
veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 102,- TL
ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek
üzere, 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar
ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün
sayısının,
b) 2019 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen
sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
2019 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için bu maddede belirtilen tutarlar ile
çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta
primlerinden mahsup edilecek, bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan
karşılanacaktır. Ancak (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi
özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 203 Türk lirası olarak esas alınacaktır.
İşyerlerinin tespitinde; 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde uzun vadeli sigorta
kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile
bildirimi yapılan 5510/4-(a) bendi kapsamındaki sigortalı sayısının ortalaması esas alınacaktır.
Ortalama sigortalı sayısı;
a-) Beş yüzün altında olan işyerleri için günlük 5 TL, (Aylık 150,- TL)
b-) Beş yüz ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 TL, (Aylık 101,- TL)
destek sağlanacaktır.
Uygulama ile ilgili eski hususlar aynen devam edecektir. Kurum Genelgesini
yayımladığında konu ile ilgili hususlar ayrıntılı olarak sirkülerimizde ayrıca
yayımlanacaktır.
Daha detaylı bilgiye

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190130-6.htm

linki tıkayarak ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.
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