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KONU: AYLIK SİGORTA PRİMİNDEKİ %5 İNDİRİMİN BİR YIL KAYBEDİLMESİ.
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmının
Hazinece karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar 5510 sayılı Kanun’un 81.inci maddesi ile
2008-93, 2009-139, 2011-45, 2013-30 sayılı Genelgelerde açıklanmıştır. Teşvikten
yararlanma ile ilgili hususları 713, 885 ve 1052 nolu sirkülerimizle duyurmuştuk.
Çalıştırdığı Kişileri Sigortalı Olarak Bildirmediği veya Bildirilen Sigortalıları Fiilen
Çalıştırmadığı Tespit Edilen İşverenlerle İlgili Yapılacak İşlemler özeti aşağıda
açıklanmıştır.
6486 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesine eklenen
hükümler uyarınca, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen
sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler, anılan maddede öngörülen
sigorta primi teşviklerinden bir yıl süreyle yasaklı hale getirilmiştir.
Yapılan düzenleme uyarınca, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya
bildirilen sigortalıları fiilen çalıştırmadığı,
1- Kurum denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan denetimler sonucu anlaşılan
işyerlerinden dolayı, tutanak tarihini izleyen,
2- Mahkeme ilamından anlaşılan işyerlerinden dolayı, mahkemenin kesinleşme tarihini
izleyen,
3- Resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan anlaşılan işyerlerinden dolayı,
söz konusu yazıların Kuruma intikal tarihini izleyen,
ay başından itibaren, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde öngörülen sigorta
primi teşviklerinden bir yıl süreyle yararlanılması mümkün olamayacaktır.
5510 sayılı Kanun uyarınca yapılan kontrol ve denetimler sonucunda;
1- Alt işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediğinin tespit edilmesi halinde, hem
kayıt dışı sigortalı çalıştıran alt işveren hem de asıl işveren,
2- Asıl işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirilmediğinin tespit edilmesi halinde
ise, yalnızca asıl işveren,
söz konusu desteklerden yukarıda yazılı süreler içinde yararlanamayacaktır.
Ayrıca, Kuruma bildirilmiş olan sigortalıların, bildirim tarihlerinden sonraki prim ödeme gün
sayısı veya prime esas kazanç tutarının eksik bildirdiği tespit edilen işverenler, anılan
Kanunlarda öngörülen diğer şartları sağlamaları kaydıyla söz konusu desteklerden
yararlanabileceklerdir.
ÖRNEK: 1000 PERSONEL ÇALIŞTIRAN FİRMA BİR KİŞİ BİLE SİGORTASIZ
ÇALIŞTIRMASI VEYA BİLDİRİLEN SİGORTALILARIN FİİLEN ÇALIŞMADIĞININ
TESPİTİNDEN SONRA AYLIK SİGORTA PRİMİNİ %5 İNDİRİMSİZ ÖDEMEK
ZORUNDA KALIR. BU FİRMANIN TAŞARONUNDA DA (ALT İŞVEREN) AYNI
HATALAR OLURSA YİNE İNDİRİMİ KAYBEDER.
Yukarıdaki açıklamalar kapsamında %5 (beş) puanlık indirimi 1 yıl süre ile
kaybetmemeleri için 2011-45 ve 2013-30 sayılı Genelgeleri gözden geçirmelerini önemle
hatırlatırız.
Bilgilerinize sunarız.
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