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SGK PRİMLERİNDE İŞVERENLERE SAĞLANAN
ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN SÜRE UZATILDI.
2017 yılında işverene sağlanan ücret desteği 2018 Eylül ayı sonuna kadar yeniden uygulama
konuldu. Konuya ilişkin önceden yayımlanan sirkülerimizde belirtilen hususlar aynen devam
etmekte olup, SGK primine ilişkin tutarda yani destek olunacak ücrette artış olmuştur.
Uygulama 2018 Ocak ayı itibariyle başlayacaktır. Önceki uygulamada günlük ücret olarak
belirlenen 110 TL tutar, 120 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Kısaca oluşturulan bilgi
notumuz aşağıdadır.
a) 2017 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime
esas günlük kazancı 120 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) Belirlenen tutar; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanun Hükümleri
Uygulanan İşyerlerinde 180 TL uygulanır
c) 2017 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara
ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
2018 yılı Ocak ila Eylül 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; Ocak 2018 yılında 30 gün çalışması olan ve aylık prime esas kazancı
(120x30=)3.600,-TL veya düşüğü olan tutarda çalışanı bulunan işverenler aylık (3,33x30=)
99,90TL kişi başı SGK prim desteğinden 2018 aynı dönem sgk pirim ödemelerinden mahsup
ederek faydalanacaktır. Bu tutarlar muhasebe kayıtlara devlet desteği olması sebebi ile 602
Hesabın alt kırılımlarında takip edilecektir.
Bu işlemler SGK tarafından e-bildirge sisteminden yapılacağından işverenlerce herhangi bir
işlem veya başvuru yapmasına gerek olmayıp, tüm hesaplamalar e-bildirge sisteminde
gösterilecektir.
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