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KONU: BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN 5510/4-(A) ve (B) KAPSAMINDAKİ
SİGORTALILIKLARI.
5510 sayılı Kanunun 53.üncü (Sigortalılık hallerinin birleştirilmesi) maddesine
istinaden sigortalıların 4.üncü maddenin birinci fıkrasının (a) (ücretle çalışanlar) ve (b)
(Bağımsız çalışanlar) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine aynı anda tabi
olacak şekilde çalışmaları halinde, 4/a kapsamındaki sigortalılıkları geçerli
sayılarak 4/b kapsamındaki sigortalılığı 4/a kapsamına tabi çalışmanın
başladığı tarihten bir gün önce program aracılığıyla sonlandırılmakta, 4/a
kapsamında sigortalılığı sona erenlerin ise, 4/b kapsamında sigortalılıkları il
müdürlüklerince gerekli kontroller yapıldıktan sonra manuel olarak veya mevcut
program aracılığı ile yapılmaktadır. Yaşanan sorunlar nedeniyle Kurum mevcut
programını güncellemiş olup 02.02.2017 tarihindeki GENEL YAZISI ile aşağıdaki
açıklamaları yapmayı gerek görmüştür.
Kanunun 53.üncü maddesine göre 4/a kapsamındaki çalışmalara istinaden
4/b kapsamında (01) (53 üncü madde) terk kodu ile sigortalılık
durdurulduktan sonra yeniden 4/b kapsamında (06) kodu ile yeniden
sigortalılıkların program aracılığı ile başlatılmasına ilişkin il müdürlüklerinin
kullanımına açılan bu programda;
a) Bildirim yükümlülüğü bulunan kurum ve kuruluşlardan Kurum kayıtlarına
elektronik ortamda kayıt aktarımı yapan vergi dairesi kayıtlarına göre "Vedop"
programından program aracılığı ile otomatik sorgulama yapılarak vergi mükellefiyeti
devam eden kayıtlara ilişkin 4/b kapsamında (06) kodu ile yeniden
sigortalılıklar kontrollü olarak başlatılmakta,
b) Bildirim yükümlülüğü bulunan kurum ve kuruluşlardan Kurum kayıtlarına
manuel (kağıt ortamında) bildirim yapan kuruluşların kayıtlarına göre program
aracılığı ile sorgulamalar yapılamadığından, manuel bildirimi yapılan (şirket ortakları,
vergiden muaf esnaf sanatkarlar, tarım sigortalıları v.s.) kayıtlarında program aracılığıyla
ticari faaliyetin devam edip etmediğine ilişkin herhangi bir sorgulama yapılmadan 4/b
kapsamında (06) kodu ile yeniden sigortalılık başlatılmaktadır.
Yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında çalışmaları olan/olacak anonim şirket
ortakları yönetim kurulu üyeleri ile tüm limited şirket ortaklarının gelecekte
emeklilik durumlarında sorun yaşamamaları için mevcut 4/a-b kapsamındaki
sigortalılık durumlarını gözden geçirmelerini hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş
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