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KONU: 7143 SAYILI KANUNLA YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN SOSYAL
GÜVENLİK KURUM ALACAKLARI VE GETİRİLEN TEŞVİKLER.
18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Kanun ile getirilen
yeniden yapılandırma kapsamına giren Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları ve diğer teşvikler
aşağıda belirtilmiştir.
A-) Yapılandırma Kapsamında Olan Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu
Alacakları.
1-) 2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden (18.05.2018)
önce tahakkuk ettiği halde bu Kanunun yayımı tarihi (18.05.2018) itibarıyla ödenmemiş olan;
a) Sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal
güvenlik destek primi,
b) İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,
c) Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine
(18.05.2018) kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara
uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının
tahsilinden vazgeçilecektir.
2-) 31.03.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale
konusu işlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden (18.05.2018) önce Kurumca resen
tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi (18.05.2018)
itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin
yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı
üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme
zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımı tarihine (18.05.2018)
kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu
Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan
gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden
vazgeçilecektir.
3-) 31.03.2018 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup bu Kanunun
yayımı tarihinden (18.05.2018) önce kesinleştiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi (18.05.2018)
itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme
sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine (18.05.2018) kadar geçen süre için
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen
süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile
idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i
alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
4-) Bu madde kapsamına giren alacakların; asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden
(18.05.2018) önce ödenmiş olmasına rağmen, fer’ilerinin bu Kanunun yayımı tarihi
(18.05.2018) itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın
%40’ının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, kalan %60’ının
tahsilinden vazgeçilecektir.
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5-) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi (Bağımsız
çalışanlar) kapsamındaki sigortalılar ile ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı
olanların, bu madde kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan
borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya altmış
günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara
göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor
olmaları ve bu maddeye göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla
genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlayabilecekler.
6-) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel
sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu
maddenin yayımı (18.05.2018) tarihinden 30.11.2018 tarihine kadar gelir testine
başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk
tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir.
7-) 2018 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden
(18.05.2018) önce 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi
kapsamında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan prim
borçlarının 31.12.2018 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve
gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
8-) Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda
kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, 5510 sayılı Kanuna, 2/9/1971 tarihli ve
1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar
Kurumu Kanunu mülga hükümlerine ve mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda
Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tescilleri yapıldığı
hâlde prim borçları nedeniyle daha önceki ilgili kanunları uyarınca sigortalılık
süreleri durdurulmuş olanlardan bu Kanunun yayımı tarihi (18.05.2018) itibarıyla
ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri, bu Kanunun yayımı tarihini
(18.05.2018) takip eden ay başından itibaren iki ay içinde (Haziran – Temmuz
2018) Kuruma müracaat ederek, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri
prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek bu
maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre hesaplanmasını talep edebilecekler.
Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde
durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.
Diğer Hususlar.
1-) Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların;
a) Bu Kanunun yayımı tarihini (18.05.2018) izleyen ikinci ayın (Temmuz 2018) sonuna kadar
SGK’ya başvuruda bulunmaları,
b) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti bu
Kanunun yayımı tarihini (18.05.2018) izleyen üçüncü (Ağustos 2018) aydan başlamak üzere
ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri, şarttır.
2-) Hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilecek.
a) Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak
ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmayacak ve,
aa) Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların
%90’ının tahsilinden vazgeçilecek.
ab) Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine YİÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %50 indirim yapılacaktır.
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b) Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi
hâlinde katsayı uygulanmayacak ve,
ba) Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar
üzerinden %50 indirim yapılacak
bb) Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine YİÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %25 indirim yapılacaktır.
c) Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer
alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki
veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır.
ç) Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen
tutar;
1) Altı eşit taksit için (1,045),
2) Dokuz eşit taksit için (1,083),
3) On iki eşit taksit için (1,105),
4) On sekiz eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık
dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır.
B-) Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnasından Faydalananlara 1 Yıl Süreyle Prim
Teşviki.
Kanunun MADDE 22’si ile 5510/81 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (k) benti ile;
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20.inci maddesi kapsamında genç girişimcilerde
kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş
ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendinin (1) (Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya
basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,) numaralı alt bendi kapsamında
01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri,
1 yıl süreyle prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanacaktır.
Uygulama ile ilgili Kurum Genelgesi yayımlandığında gerekli açıklamalar en kısa sürede
duyurulacaktır. Kuruma yukarıdaki açıklamalar kapsamında borcu olan işveren ve
yetkililerinin söz konusu Kanun hükümlerinde yararlanmalarını önemle
hatırlatırız.
Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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