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KONU: SGK TEŞVİK YASAĞI 1 YILLIK KURALINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK.
08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Kanun “BAZI
ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” ‘un MADDE 17’si ile 5510
sayılı Kanuna “EK MADDE 14-“ eklenmiştir.
EK MADDE 14 ile SGK teşviklerinden yararlanamama sürelerinde yapılan değişiklikler
aşığadır.
1-) Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri
sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen
işyerleri,

a-) İlk tespitte bir ay süreyle,
b-) İlk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise bir yıl
süreyle,
bu Kanun, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 4447 sayılı
İşsizlik Sigortası Kanununda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden
yararlanamayacaktır.
Bu madde hükümleri 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin beşinci fıkrası ve geçici 17 nci
maddesi ile bu Kanunun geçici 71 inci maddesi; bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığına
yönelik tespitlerde ise 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu ve geçici 15 inci maddeleri ile
3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesi hakkında uygulanmayacaktır.
2-) Beş kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısının %1’ini
aşmayan sayıda, çalıştırılanların sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen
kişilerin fiilen çalışmadığının tespit edilmesi hâlinde teşvik yasak hükümleri
uygulanmayacaktır.
3-) Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırılanların sigortalı
olarak bildirilmediğinin veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi
nedeniyle bu Kanun, 3294 sayılı Kanun ve 4447 sayılı Kanunda yer alan sigorta primi teşvik,
destek ve indirimlerden ilgili Kanun hükümleri nedeniyle bir yıllık yararlanamama
kapsamına giren ve bu maddenin yürürlük (01.04.2017) tarihinde bu bir yıllık
yararlanamama süresi devam eden işyerleriyle ilgili olarak yararlanamamaya esas olan
tespitler kapsamında ilk tespit sayılacak, ancak geriye dönük yararlanma olmayacaktır.
Maddedeki hükümler 01.04.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup, uygulanmaya
ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenecektir.
SGK teşvikleri 1 yıl süre ile iptal olan 01.04.2017 tarihi itibariyle yukarıdaki şartları
sağlayan işveren ve yetkililerinin Kuruma müracaat ederek söz konusu teşviklerden
yararlanmalarını önemle hatırlatırız.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş
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