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KONU: İŞKURA KAYITLI İŞSİZLERİN İŞE ALINMASI DURUMUNDA YENİ
SGK VE VERGİ TEŞVİKLERİ.
09.02.2017 tarih ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 687 nolu Kanun Hükmünde
Kararname (OLAĞANÜSTÜHAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME) ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici
“GEÇİCİ MADDE 17 ve 18” maddeler eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 17 kapsamında SGK TEŞVİKİ;
31.12.2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere,
01.02.2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler
arasından işe alınanların;
İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve
hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar
dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı
sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31.12.2017 tarihine
kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile
çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna
ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle
işverene destek ödemesi yapılacak ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır.
GEÇİCİ MADDE 18 kapsamında GELİR VE DAMGA VERGİSİ TEŞVİKİ;
31.12.2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere,
01.02.2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler
arasından işe alınanların;
İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve
hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık
prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları
tarihten itibaren 31.12.2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017
yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına
isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi
uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden
tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.
Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait
damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden
kısmı beyan edilmeyecek ve ödenmeyecektir.
Bu maddelerin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ilgili Bakanlıklar tarafından belirlenecektir.
Söz konusu teşviklerden yararlanan işverenler aynı çalışanlar için aynı dönem benzer diğer
teşviklerden yararlanamayacaklar.
Yukarıdaki açıklamalar kapsamında işçi çalıştıracak işveren ve yetkililerinin ilgili
Bakanlıklar tarafından belirlenecek usul ve esaslar yayımlandığında söz konusu
teşviklerden yararlanmalarını önemle hatırlatırız.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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