SİRKÜLER NO: YORDAM–2017/S–28

ĠST. 22.05.2017

TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠ UYGULANAN ĠġYERLERĠNDE SGK
PRĠMLERĠNDE ĠġVERENLERE SAĞLANAN ASGARĠ ÜCRET
DESTEĞĠNE ĠLĠġKĠN PRĠME ESAS ÜCRET ARTIRILDI
Asgari ücret desteğine ilişkin daha önce yayımlanan sirkülerimizde belirtilen hususlar aynen
devam etmekte olup, bu kez toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine SGK
primine esas günlük kazanç tutarında artırıma gidilmiştir. Kısaca oluşturulan bilgi notumuz
aşağıdadır.
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanun Hükümleri Uygulanan ĠĢyerlerinde
Asgari Ücret Desteği Uygulaması (01.05.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere)
a) 2016 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime
esas günlük kazancı 164,70 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün
sayısını geçmemek üzere, 2017 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet
belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
b) 2017 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen
sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
2017 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu
bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve
bu tutar Hazinece karşılanır.
Sonuç olarak; Mayıs 2016 yılında aylık prime esas kazancı (164,70x30 gün=) 4.941,-TL
veya düşüğü olan tutarda çalışanları bulunan işverenler; aylık (3,33x30=) 99,90TL kişi başı
olmak üzere toplam çalışan sayısı kadar(Mayıs 2016 döneminde ki toplam prim ödeme gün
sayısını geçmemek üzere) SGK prim desteğinden 2017 aynı dönem(mayıs 2017) sgk pirim
ödemelerinden mahsup ederek faydalanacaktır. Bu tutarlar muhasebe kayıtlarında (devlet
desteği olması sebebi ile) 602 Hesabın alt kırılımlarında takip edilecektir.
Not; Diğer işyerlerinde hali hazırdaki uygulama devam etmekte olup, bilindiği gibi SGK
primine esas günlük kazanç sınırı 110,-TL. ‘dir.
SAYGILARIMIZLA .......
İlgili Mevzuat
- 27.01.2017 tarih 29961 sayılı Resmi Gazete Yayımlanan 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun ’nun 27. Maddesi
- 22.02.2017 tarih 29987 sayılı Resmi Gazete Yayımlanan 2017/9865 nolu Bakanlar Kurulu Kararı
- 20.05.2017 tarih 30071 sayılı Resmi Gazete Yayımlanan 2017/10326 nolu Bakanlar Kurulu Kararı
Önceki Uygulamalar İçin Hazırlanan Sirkülerlerimizi
- 16.02.2016 tarih YORDAM 2016/S-12 nolu sirkülerimiz
- 04.03.2016 tarih YORDAM 2016/S-14 nolu sirkülerimiz
- 03.03.2017 tarih YORDAM 2017/S-16 nolu sirkülerimiz
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