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KONU: SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİNDEN GERİYE YÖNELİK YARARLANMADA
DEĞİŞİKLİK.
İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini tercih ettikleri
sigorta primi teşvikine ilişkin ilgili kanun numarasını seçmek suretiyle düzenleyip teşvikten
yararlandıktan sonra, yararlanılan bu sigorta primi teşvikinin değiştirilmesi yönünde talepte
bulundukları anlaşılmış olup, konuya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile ilgili Kurum
tarafından 2015/10 no.lu Genelge yayımlanmıştır. Genelge de uygulamanın usul ve
esasları aşağıda açıklanmıştır.
1. Herhangi bir sigorta primi teşvikinden yararlandıktan sonra, geriye yönelik başka
bir sigorta primi teşvikinden yararlanma talepleri hakkında yapılacak işlemler.
Sigortalının aynı ayda/dönemde birden fazla sigorta primi teşviki kapsamına girmesi
durumunda, işverenlerin bu sigortalıyı cari aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin
düzenlendiği tarihte tercih edecekleri herhangi bir sigorta primi teşviki kapsamında ilgili
kanun numarasını seçmek suretiyle yasal süresi içinde Kuruma bildirmeleri mümkün
bulunmaktadır.
Sigorta primi teşviklerine ilişkin yasal düzenlemelerde yer alan usul ve esasların
belirlenmesine ilişkin hükümler dikkate alınarak ilgili bakanlık ve kuruluşların görüşleri
alınmak suretiyle konu yeniden değerlendirilmiş olup, 18.03.2015 tarihinden itibaren
aylık prim ve hizmet belgelerini tercih edilen sigorta primi teşvikine ilişkin kanun
numarası seçmek suretiyle düzenleyip teşvikten yararlanıldıktan sonra, sigorta primi
teşvikinin değiştirilmesi yönündeki talepler işleme alınmayacaktır.
2. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar, Araştırma ve Geliştirme
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Kültür Yatırımları ve Girişimlerini
Teşvik Kanunu kapsamında yapılan talepler.
Konu başlığında bahsi geçen kararlar ve kanunlar kapsamında Kurumun ilgili sosyal
güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince; söz konusu teşvik belgelerine
istinaden işyeri tescil işleminin yapılamaması veya geç yapılması, işverenlerce ibraz edilen
belgelerin ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince uygun
görülmesine rağmen sisteme tanımlama işleminin yapılamaması veya geç yapılması, ilgili
Bakanlıkça gönderilen bilgilerin işverenlere hiç bildirilmemiş veya geç bildirilmiş olması
nedenleriyle işverenlerce, başka bir sigorta primi teşvikinden yararlanmak üzere ilgili
kanun numaralarından verilen aylık prim ve hizmet belgeleri yerine ilgisine göre
25510/16322/26322/05746/15746/25225/55225 kanun numaralarından düzenlenen
aylık prim ve hizmet belgelerinin işleme alınmasına yönelik talepte bulunulması
halinde, işverenin iradesi dışında oluşan bu durumlar nedeniyle ilgili kanunlar
gereği geriye yönelik yararlanma talepleri, sonradan yapılmış olup olmadığına
bakılmaksızın işleme alınacaktır.
Yukarıdaki açıklamalar kapsamında sigorta prim teşvikleri uygulamasında sorun
yaşanmaması için doğru tercih yapılmasını öneririz.
Bilgilerinize sunarız.
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