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KONU: 5510/4(B) (BAĞ-KURLU) KAPSAMINDA OLANLARIN PRİM BORÇLARININ
DONDURULMASI.
6645 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanunun
MADDE 56’sı ile 5510 sayılı Kanuna GEÇİCİ MADDE 63 eklenmiş olup detaylı
aşağıdadır.
1- Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına
bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, bu maddenin
yayımlandığı ayın sonu (30.04.2015) itibarıyla 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim
borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihi takip eden ay başından (01.05.2015) itibaren üç ay içinde ödememeleri
veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları hâlinde, prim ödemesi bulunan
sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu
itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla
sigortalılığı durdurulacaktır.
2- Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu sürelere ilişkin
Kurum alacakları takip edilmeyerek bunlara Kurum alacakları arasında yer verilmeyecektir.
3- Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları bu maddenin yayım tarihini
takip eden ay başı (01.05.2015) itibarıyla yeniden başlatılacaktır.
4- Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde
durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fıkrasına
göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya
edilecektir. Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay
içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir. Tebliğ
edilen borç tutarının bu süre içinde tamamen ödenmemesi hâlinde bu süreler sigortalılık
süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin
prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilecektir. İhya
edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılacaktır.
5- Sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında
1/1/2012 tarihinden bu maddenin yürürlük (30.04.2015) tarihine kadar durdurulan süreler
için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmayacaktır.
Ayrıca kurum tarafından konu ile ilgili 2015/13 no.lu genelgesi 30.04.2015 tarihinde
yayınlanmıştır.
Kuruma 5510/4(b) (Bağımsız çalışanlar) kapsamında prim borcu olan işverenlere
yukarıdaki hususları önemle hatırlatırız.
Bilgilerinize sunarız.
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