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KONU: SGK OTOMOTİK İŞYERİ TESCİLİ.
Sosyal Güvenlik Kurumu 7099 sayılı Kanunla 5510/11.inci maddesinde yapılan değişiklik ile
şirket kuruluşlarında ve yapı ruhsat süreçlerinde otomotik işyeri tescili ile ilgili yeni
uygulamaya geçti. Yeni uygulama ile ilgili hususlar Kurumun 16.03.2018 tarih ve 2018-11
nolu Genelgesinde açıklanmıştır.
Genelgedeki açıklamalar kapsamında;
1-) TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNCE TESCİL EDİLEN ŞİRKET KURULUŞLARINA
İSTİNADEN OTOMATİK İŞYERİ TESCİLİ.
5510 sayılı Kanunun 11.inci maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile sigortalı
çalıştırılmasa dahi ticaret sicil müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşlarına
istinaden işyeri tescilinin otomatik yapılmasına karar verilmiştir.
Ticaret sicil müdürlüklerince tescil edilen şirketlerin otomatik olarak işyeri tescilinin
yapılabilmesi için ticaret sicil müdürlüklerine yapılan şirket kuruluşu başvurularında
şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu ile birlikte;
a) Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 29 uncu maddesine göre işyeri bildirgesi eki
belgelerin,
b) Islak imzalı e-Sigorta sözleşmesinin,
c) İşveren haricindeki kişilerce e-Sigorta hizmetleri internet kullanıcı kodu ve
kullanıcı şifresi başvurusunun yapılması durumunda, işveren vekili veya işvereni temsil
ve ilzama yetkili olunması ya da işveren adına; Sosyal Güvenlik Kurumuna her türlü başvuruyu
yapmaya, Kurumla her türlü sözleşmeyi imzalamaya, Kurumdan her türlü belgeyi teslim almaya
ve Kuruma her türlü belgeyi vermeye yetkili olunduğuna veya e-Sigorta hizmetleri internet
kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi başvurusu yapmaya, e-Sigorta sözleşmesi imzalamaya, kullanıcı
kodu ve kullanıcı şifresi teslim almaya, Kuruma e-Sigorta kanalıyla aylık prim ve hizmet belgesi
göndermeye yetkili olunduğuna dair özel vekaletnamenin aslının veya noter onaylı
suretinin ya da ilgili idarelerce onaylı suretinin,
verilmesi gerekmektedir.
Ticaret sicil müdürlükleri tarafından bu bilgiler Kuruma on-line olarak aktarılacaktır. Bu aktarma
sonucunda ticaret sicil müdürlüklerince tescil edilen şirket bakımından işyerinin otomatik tescil
işlemi ve e-Sigorta aktivasyon işlemi yapılacak ve işveren Kuruma müracaat etmeden e-Sigorta
işlemlerini yapabilecektir.
Ancak, belgelerin ticaret sicil müdürlüklerine verilmemesi halinde ticaret sicil
müdürlüklerince yapılan tescile istinaden işyerinin otomatik tescil işlemi yine yapılacak
olup e-Sigorta aktivasyon işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Bu durumda, işverenin
e-Sigorta işlemlerini yapabilmesi için belirtilen belgelerle bizzat Kuruma başvurması
gerekmektedir.
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Ticaret sicili müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşuna istinaden yapılacak otomatik
tescillerde sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığı önem arz etmediğinden, sigortalı çalıştırılmaya
ilişkin şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formunda bir bilgi bulunmasa dahi işyeri
dosyası otomatik olarak tescil edilecektir. Bu durumda ayrıca işyeri bildirgesi
verilmeyecektir.
Şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formunda sigortalının çalıştırılmaya
başlanacağına dair tarih bulunması halinde dosyanın kapsama alınma tarihi olarak
bu tarih, müracaat tarihi olarak şirketin kuruluş tarihi; sigortalı çalıştırılmaya
başlanacağına dair tarihin bulunmaması halinde ise dosyanın kapsama alınma tarihi
ve müracaat tarihi olarak şirketin kuruluş tarihi esas alınacaktır.
Sigortalı çalıştırılmasa dahi otomatik tescil yapılan işyerinde daha sonra işveren
tarafından sigortalı çalıştırılmaya başlanılması halinde, işyerinin kanun kapsamına
alınış tarihi sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarih esas alınarak güncellenecektir.
Ancak bu durumda işyeri bildirgesi istenilmeyecek ve işyeri bildirgesinin verilmemesinden dolayı
5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca idari para cezası
uygulanmayacaktır.
Otomatik işyeri tescili şirketlerin ilk kuruluşu için söz konusu olduğundan, işyeri
bildirgesi verilmesini gerektiren işlemler (şube açılışı, devir, nev'i değişikliği, işyerinin nakli gibi)
için işyeri bildirgesi verme yükümlülüğü bulunmaktadır.
2-) VALİLİKLER, BELEDİYELER VE RUHSAT VERMEYE YETKİLİ DİĞER KAMU VE ÖZEL
HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNCE VERİLEN YAPI RUHSATLARINA İSTİNADEN OTOMATİK
İŞYERİ TESCİLİ.
5510 sayılı Kanunun 11.inci maddesinin altıncı fıkrasında yapılan değişiklik ile Kuruma verilen
yetki doğrultusunda Kurum; valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu
ve özel hukuk tüzel kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden otomatik işyeri
tescili yapılabilecek.
Yapı ruhsatlarına istinaden otomatik işyeri tescili yapılabilmesi için yapı ruhsatına
başvuranlar tarafından ruhsat vermeye yetkili mercilere yapılan yapı ruhsatı
başvurularında;
- Şirket kuruluşunda istenen yukarıda istenen belgelere ek olarak,
- Yapı ruhsatına ilişkin bildirim formunuda verilmesi gerekmektedir.
Daha detaylı
ulaşabilirsiniz.

bilgiye

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/140412

adresini

tıklayarak

Yeni şirket kuruluşları olacak veya yapı ruhsatı alacak işveren veya yetkililerinin
otomotik işyeri tescili için Genelgeyi gözden geçirmelerini ve gerekli evrakları
Kuruma vermelerini önemle hatırlatırız.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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