23.09.2014
Sirküler 2014/08
6552 Sayılı Kanunla SGK Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler
Bilindiği üzere; 6552 sayılı kanun, 11 Eylül 2014 gün ve 29116 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de “İş Kanunu
İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına Dair Kanun” adıyla yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Toplam 146 maddeden oluşan torba kanunun İş Kanunu ve SGK mevzuatına ilişkin olan ve geniş bir
kesimi ilgilendirdiğini düşündüğümüz düzenlemeler yapan maddelerine ait açıklamalar aşağıdaki
gibidir.
–Sosyal Güvenlikle ilgili kanunlarda yapılan düzenlemeler.
1.1- 6552 sayılı kanunun 81. maddesi ile 5510 sayılı kanuna geçici 60. Madde eklenmiş ve aşağıda
belirtilen alacaklar yeniden yapılandırılmıştır.
“GEÇİCİ MADDE 60 – (1) 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup bu maddenin yayımlandığı tarihten
önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;
- Sigorta primi, emekli keseneği ve kurum karşılığı, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi
kesenek, kurum karşılığı ve primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi borçları,
-İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi borçları,
-Bağ-Kur’luların durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin primi borçları,
- Asgari işçilikten kaynaklanan sigorta primi borçları,
-İdari para cezası borçları,
-SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı borçları,
-Kişilerin genel sağlık sigortası primi borçları,
-Emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası
kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışmaya başlayanlara yersiz olarak ödendiği tespit edilen
aylıklara ilişkin borçlar,
Yeniden yapılandırma kapsamına alınmıştır.
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Buna göre; asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu maddenin yayımlandığı
tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu
maddede belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve
gecikme zammı gibi ferî alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
(2) 30/4/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup bu maddenin yayımlandığı tarih
itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği
tarihlerden bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas
alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde idari para
cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi
ferî alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
1.2- Başvuru ve Ödeme Koşulları.
-Bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen ay 01.10.2014 tarihinden itibaren; birinci fıkranın (d) bendinde
belirtilen genel sağlık sigortası primi borcu olanların yedi ay içinde, başvuruda bulunmaları, ödemelerini
ise bu tarihi takip eden 8 ay içinde yapmaları,
-Diğer bentlerde belirtilen borçluların ise 01.10.2014 tarihinden itibaren üç ay içinde Kuruma başvuruda
bulunmaları, ödemelerini ise bu tarihi takip eden 4 ay içinde yapmaları gerekmektedir.
- Yapılandırılan borçlar 2’şer aylık dönemlerde en fazla 18 eşit taksitte ödenecektir.
- Yİ/ÜFE’ye göre hesaplanarak yeniden yapılandırılacak borçların taksitlendirilerek ödenmek istenmesi
halinde, yapılandırılan borç aslı ve faizden oluşan borç tutarı;
6 Eşit Taksit (12 Ay) İçin

1,05

9 Eşit Taksit (18 Ay) İçin

1,07

12 Eşit Taksit (24 Ay) İçin

1,10

18 Eşit Taksit (36 Ay) İçin

1,15

katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde
ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır
- İlk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara bu Kanunun yayımlandığı
tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz
- Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra dava
açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.
-Bir takvim yılı içinde yasal süresi içinde ödenmeyen veya eksik ödenen ikiden fazla taksitin bulunması
ya da bir takvim yılında ikiden fazla olmamakla birlikte ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin en
geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde yapılandırma bozulur.

A.Nihat Tarlan Cad. Kitapçı Mehmet Süleyman Sk.Ada Apt. No:22 B Blok D:21 Bostancı - İstanbul Tel: 0216 463 61 23 - 463 61 33 Faks: 464 35 75

Aynı şekilde, taksitlendirme süresi içinde cari ay borçlarının bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde
ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde yapılandırma bozulacaktır.
- Bu maddeye göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler
nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir.
Bilgilerinize sunarız.

Söz konusu Kanunun tamamını okumak için tıklayınız.

Saygılarımızla;
Alan Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti.

Diğer sirküler ve makalelerimiz için: www.alanymm.com
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