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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NA
OLAN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN GENELGE
YAYIMLANDI
Kurum alacaklarının 6111 sayılı Kanun (Diğer adı ile 25/2/2011 tarihli ve 27857 birinci
mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren torba kanun) uyarınca
borçların yapılandırılmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği 2011 – 29 sayılı genelge
yayımlanmıştır(18.03.2011 tarih ve B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 166 kayıt sayı).
Genelgenin konusu kısaca aşağıdaki gibidir. Genelgenin kendisi ise sirkülerimiz ekindedir.

SGK Kapsamındaki Borçlar;
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlardan;
- 2010/Kasım ve önceki dönemlere ait tahakkuk etmiş tüm prim borçları,
- İdari para cezalarından, 31.12.2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup engeç
2.5.2011 tarihine kadar tebliğ edilerek tahakkuk etmiş olan borçlar için
02.05.2011 tarihine kadar genelgede örneği yer alan başvuru formunu doldurmak suretiyle
e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal
Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine,
başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
SGK olan borçlar için; idari para cezaları yönünden ayrı, diğer borçlar yönünden ayrı başvuru
gerekmektedir.
SGK olan borç tutarları; idari para cezası alacakları için farklı, diğer alacaklar için farklı
şekilde hesaplanacaktır.
Kapsamdaki borçlar için sağlanan faydalar
Kapsama Giren Alacak
Sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum
karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal
güvenlik destek primi alacakları
Dava açma süresi sona erdiği halde
ödenmemiş olan idari para cezaları

Ödenecek Tutar
Alacak aslının tamamı ile
TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak alacak
aslı üzerinden hesaplanacak tutar
İdari para cezasının % 50’si ile
TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak bu tutar
üzerinden hesaplanacak tutar

Dava safhasında veya dava açma süresi sona
ermemiş idari para cezaları

İdari para cezasının % 25’si ile
TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak bu tutar
üzerinden hesaplanacak tutar
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Taksitli ödeme tercih edilmesi halinde borçlara uygulanacak faiz katsayısı ve Vadeleri
Peşin ödemelerde ödenecek asıl tutarda bir artırım yapılmayacak,
Taksitle ödeme olanağının kullanılması durumunda, taksitler tercih edilen ödeme süresine
göre belli bir katsayıyla artırılacak, artırılmış tutarlar taksit sayısına bölünerek borç tutarı eşit
taksitler halinde ödenecektir. İlk taksiti, Haziran-2011 döneminden başlamak üzere ikişer
aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri mümkün bulunmaktadır.
Taksitle yapılacak ödemelerde; tercih edilebilecek taksit sayısı, tercih edilen taksit sayısına
göre ödeme vadesi ve ödeme vadesine göre ödenecek tutarın hesaplanmasında dikkate
alınacak katsayı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Seçilen Taksit Sayısı
Ödeme Süresi (Ay)
Katsayı
6
12
1,05
9
18
1,07
12
24
1,10
18
36
1,15
Ödeme Esasları
Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması
halinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.
• Bir takvim yılında en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesine izin verilmektedir.
• Süresinde ödenmeyen taksit, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenebilecektir. Ancak
ödenmeyen taksit gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.
• Kanundan yararlanmanın bir diğer şartı, cari dönem prim ödeme yükümlülüklerinin
gününde yerine getirilmesidir.
Prim indirim ve teşvikleri ile devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanılması
Bilindiği üzere, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para
cezası borcu bulunan işverenlerin;
- 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde,
- 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde,
- 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3
üncü maddesinin üçüncü fıkrasında,
- 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununun 5 inci maddesinin birinci
fıkrasında,
öngörülen indirim ve teşviklerden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.
Bu bağlamda, kapsama giren borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla başvuruda
bulunan borçluların, başvuruda bulunulan tarihten itibaren, 6111 sayılı Kanun kapsamına
girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başka borçlarının bulunmaması ve yukarıda belirtilen
Kanunlarda öngörülen diğer şartları da sağlamış olmaları kaydıyla, söz konusu teşvik ve
indirimlerden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.
Saygılarımızla,…..
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