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KONU: GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE
İLGİLİ KURUM GENELGESİ YAYIMLANDI.
08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Kanun ile genel
sağlık sigortasında yapılan değişiklikler ile ilgili hususları 17.03.2017 tarih ve 2049 nolu
sirkümüzle duyurmuştuk. Uygulama ile ilgili hususlar Kurumun 2017-16 nolu genelgesinde de
açıklanmış olup, Genelgede özellik arz eden hususlar aşağıda açıklanmıştır.
1-) Genel Sağlık Sigortası Tescil İşlemleri (Kanunun 60.ıncı maddesinin birinci fıkrasının
(g) bendi kapsamında tescil işlemleri)
Kanunun (60/1-g) bendi hariç diğer bentleri ya da fıkraları kapsamında genel sağlık
sigortalısı ya da Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı alt bendi
uyarınca genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık
yardımlarından yararlanmayanlar ile yararlanma hakları sona erenler, yararlanma
haklarının sona erdiği tarihten itibaren Kanunun (60/1-g) bendi kapsamında
resen tescil edilmektedir.
Yeni düzenlemeler 01.04.2017 tarihinden itibaren gelir testi, talep halinde
uygulanacak olup, gelir testi sonucu aile içinde kişi başına düşen gelir seviyesi brüt asgari
ücretin üçte birinden az [60/l(c-l)] ya da fazla (60/1-g) şeklinde olacaktır.
01.04.2017 tarihinden itibaren (60/1-g) bendi kapsamda tescil edilenlerin aylık prime esas
kazanç tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı kabul edilerek prime
esas kazancın %3'ü oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilecektir.
Tescil edilen genel sağlık sigortalılarına, Kanun kapsamında genel sağlık sigortalısı
olarak tescil edildiklerini ve tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yerleşim yerindeki Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurarak gelir testi talebinde bulunabileceklerini
bildiren, bu Genelgeye ek genel sağlık sigortası tescil bildirimi ve gelir testine
müracaat tebliği "Ek-1 Formu" 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre
tebliğ edilecektir.
Gelir testi sonucunda, aile içinde kişi başına düşen gelir seviyesi brüt asgari
ücretin üçte birinden az [60/l(c-l)] olduğu tespit edilenlerden;
- Tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde gelir testi talebinde bulunulmuş ise genel sağlık
sigortası tescil kaydı tescil başlangıç tarihinden itibaren,
- Tebliğ tarihi üzerinden 1 ay geçtikten sonra gelir testi talebinde bulunulmuş ise genel sağlık
sigortası tescil kaydı gelir testine başvuru tarihinden itibaren,
güncellenecektir.
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Ayrıca, gelir testi sonucu kişi başına düşen gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte
birinden fazla (60/1-g) olanlara bu Genelgeye ek gelir testi sonuç bildirimi "Ek-2/A
Formu" 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilecektir. Kişi başına
düşen gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinden az [60/l(c-l)] olanlara ise bu
Genelgeye ek gelir testi sonuç bildirimi "Ek-2/B Formu" kayıtsız posta yoluyla
gönderilecektir.
2-) Kanunun 60.ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki prim
borcunun yeniden hesaplanması işlemleri.
Yeni düzenlemeler gereği, 01.04.2017 tarihinden önce Kanunun (60/1-g) bendi
kapsamında tescil edilmiş olup daha önce gelir testi başvurusu bulunmayanlardan
12 aylık başvuru süresinin son günü 31.03.2018 tarihi cumartesi gününe denk geldiğinden
takip eden ilk iş günü olan 02.04.2018 (dahil) pazartesi mesai bitimine kadar gelir testi
talebinde bulunanların genel sağlık sigortası primleri, yapılan gelir testi sonucuna göre tescil
başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir. 01.04.2017 tarihinden önceki sürelere ait
genel sağlık sigortası prim borcuna 01.04.2017 tarihine kadar gecikme cezası ve gecikme
zammı uygulanmayacaktır.
01.04.2017 tarihinden önce genel sağlık sigortası kapsamına alınan ve adına prim
tahakkuk edenlerden prim borcu bulunanların ödenmemiş olan (60/1-g) genel
sağlık sigortası primleri, tahakkuk eden aylık prim tutarının 01.04.2017 tarihinde geçerli
olan prime esas kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının (1.777,50 TL) %3'üne (53,33 TL)
eşit veya daha fazla olması halinde aylık prim tahakkukları 53,33 TL üzerinden yeniden
hesaplanacaktır. 01.04.2017 dahil ve sonraki bir tarihte 01.01.2012 tarihi ile 31.03.2017
tarihleri arasını kapsayan yeni tescil yapılması durumunda aylık tahakkuk edecek prim tutarı
1.777,50 x 3/100= 53,33 TL olacaktır. Ancak, 53,33 TL’nin altında kalan tahakkuk etmiş ve
ödenmemiş olan aylık prim borçları aynen kalacaktır.
Yeniden hesaplanan (60/1-g) genel sağlık sigortası prim borçlarının 01.05.2017 tarihinden
son ödeme tarihi olan 30.04.2018 (dahil) tarihine kadar peşin veya taksitler halinde ödenmesi
halinde herhangi bir faiz uygulanmayacaktır. Ancak, 30.04.2018 (dahil) tarihine kadar,
güncellenen 01.04.2017 tarihi öncesine ait prim borçlarının kısmen veya tamamen
ödenmemesi halinde söz konusu prim borçlarına 01.04.2017 tarihinden tahsil edildiği tarihe
kadar gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanacaktır.
(60/1-g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının 30 gün genel sağlık sigortası prim
ödeme gün sayısının olması ve 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması
şartıyla; 01.04.2017 tarihinden önceki prim ve prime ilişkin her türlü borçlarına bakılmaksızın
01.04.2018 (hariç) tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler.
GSS primi borcu olanların yukarıdaki hükümlerden yararlanmalarını hatırlatırız.
Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş
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