Sirküler Tarihi : 06.10.2015
Sirküler No

: 1730

www.saymmas.com.tr

KONU: GÜNCEL SGK TEŞVİKLERİ.
5510 sayılı Kanun kapsamında çalışanlar ile işyerleri için öngörülen şartların oluşması
durumunda uygulanmakta olan birden fazla teşvik bulunmaktadır. Teşviklerden güncel
olan ve en çok kullanılanları aşağıdaki gibidir.
TEŞVİK
KODU

TEŞVİK KONUSU

TEŞVİK SÜRESİ

PRİM DESTEK ORANI

05510

Malullük, yaşlılık ve
ölüm sigortaları prim
oranın işveren
hissesinden beş
puanlık indirim

01.10.2008
tarihinden
itibaren
süresizdir.

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden,
işveren hissesinin beş puanlık kısmı

05746

Ar-Ge sigorta prim
desteği

01.10.200831.12.2023
tarihleri arası
işe alınanlar

Ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin, bu
çalışmaları karşılığı elde ettikleri ücretleri üzerinden
hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı
(*)

06111

6 aydır işsiz olan ve
son 6 ay işçi sayısına
ilave olan 18-29 yaş
aralığında erkek ve 18
yaşından büyük kadın
sigortalı çalıştırma
istihdamı

01.03.201131.12.2015
tarihleri arası
işe alınanlar

Prime esas kazançları üzerinden tahakkuk eden
sigorta primlerinin işveren hissesinin tamamı (*)

14857

Engelli işçi istihdamı

01.07.2008
tarihinden
itibaren
süresizdir.

Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan
sigorta primine ait işveren hissesinin tamamı (*)

15921

İşsizlik maaşı alanın
istihdamına ilişkin
indirim

01.10.2009
tarihinden
itibaren
süresizdir. (İşsizlik
ödeneği süresince)

1632226322

Yatırım Teşvik Belgesi
Sahiplerine Prim
İndirimi

Sosyo gelişmişlik
endeksi düşük olan
illere ilave %6'lık
BKK/4966
indirim. (10 ve üzeri
işçi çalıştıran
işverenlerini kapsar)

Yatırımın
tamamlanmasına
mütakip
bölgelere göre
2-10 yıl arası
01.01.2013
tarihinden
itibaren 1,2,3
sayılı iller için
31.12.201631.12.2018
tarihleri arası
kadar)

Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan
kısa vadeli sigorta primi tutarının yüzde biri olmak
üzere işçi ve işveren payı sigorta primleri ile
genel sağlık sigortası primi,
Prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kısmına
isabet eden sigorta primi işveren hissesinin
tamamı (Ayrıca 6.ıncı bölgede çalışanlar için işçi
hissesinin tamamı) (*)
5510-81/(ı) bendi kapsamında uygulanan malûllük,
yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde beş
puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine
esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak
üzere altı puan ilave edilmek suretiyle sigorta
primi teşviki

Not: (*) Öngörülen sigorta prim desteğinden yararlanılması sırasında, öncelikle 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin
birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim desteğinden yararlanılacak, ardından belirtilen Kanunlarda
öngörülen desteklerden, işveren hissesine isabet eden beş puanlık kısım düşüldükten sonra kalan işveren hissesi
üzerinden ilgili kanunlarda öngörülen oranlar üzerinden yararlanılabilecektir.

Bu çerçevede işletmenizde uygulanmayan teşvik olup, olmadığının tetkik edilmesini
tavsiye ederiz.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

