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S İ R K Ü L E R 

Sayı : 2020 – 062        İstanbul, 03.04.2020 
 
KONU: Koronavirüs (Covid-19) Salgını Nedeniyle Sgk Prim Ertelemesi. 

 

Sayın Mükellefimiz,  

Koronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle SGK prim ödemelerinin ertelenmesi hakkında 02/04/2020 
Tarih ve E.5157380 sayılı SGK Genel Yazısı yayımlanmıştır. Sirkülerimizde Genel Yazı ile getirilen 
düzenlemeler paylaşılacaktır. 
  
1- Prim Ertelemeleri 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde mücbir sebep ilan edilen mükelleflere ait işyerlerinde 5510 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör 
işverenleri ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki 
sigortalıların; 
  
1.1. 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 2/11/2020 tarihine (31/10/2020 tarihi 
cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle), 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin son ödeme 
süresinin 30/11/2020 tarihine, 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 31/12/2020 
tarihine, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı 
uygulanmaksızın ertelenmiştir. 
  
1.2. İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaşını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı bulunması 
nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenler ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan; 
  
a. 22/3/2020 tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş olanların herhangi 

bir talebe bağlı olmaksızın, 
b. Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edenlerin 

başvurularına istinaden, 
 

mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primlerinin, sokağa çıkma yasağının sona 
ereceği günü takip eden 15 üncü günün sonuna kadar ödenmesi halinde süresinde ödendiği kabul 
edilecektir. 

Kronik rahatsızlığı bulunan işverenlere ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin erteleme işlemi gerçek kişi işverenin/sigortalının TC kimlik 
numarası ile Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Ek 1-a kapsamındaki kişiler arasında olup olmadığına ilişkin 
yapılacak çapraz sorgulama neticesinde merkezden otomatik olarak yapılacaktır. 
İşverenlerin/sigortalıların kronik rahatsızlığının olup olmadığı 22/3/2020 ila mücbir sebep halinin bittiği 
tarih aralığına göre hesaplanacaktır. 
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2- Hangi İşyerlerinin (4/A Sigortalıları İçin) Erteleme Kapsamına Alındığı İşveren Sisteminden İlan 
Edilecek 
Erteleme kapsamındaki işyeri listeleri https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi üzerinden yayımlanacak 
olup, işverenlerimiz listede yer alıp almadıklarını buradan kontrol edebileceklerdir. İşyeri tescil 
bilgilerindeki NACE REV 2 kodunun ilgili sektörlerde olmasına rağmen işyerlerinin listede olmadığını iddia 
eden işverenlerimiz Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne /Sosyal Güvenlik Merkezine başvuracaklardır. 
Ancak, erteleme kapsamında olan sektörlerde faaliyet göstermesine rağmen işyeri tescil bilgilerinde 
sektörel NACE REV 2 kodunun yanlış olduğunu iddia eden işverenler NACE REV 2 kodunun düzeltilmesi 
için Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili taşra birimine başvuruda bulunacaklardır. 
  
Bakıldığında; işyeri tesciline esas alınan Nace kodunuz ile ertelenen sektörler örtüşmesine rağmen 
listede işyeriniz yer almıyor ise bağlı olunan SGK Merkezine yazılı dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. 
Ancak ilan edilen sektörde faaliyet gösterilmesine karşın sektörel NACE REV 2 kodunuzun yanlış ise bu 
defa düzeltme işlemi ancak bağlı olunan vergi dairesi kanalı ile yapılabilecektir. 
  
Yapılan itirazlar üzerine veya incelemeler sonucunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca erteleme 
kapsamındaki sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerde ekleme ve çıkarma işlemi yapılması halinde 
veya sektörel NACE REV 2 kodunun doğru olmasına rağmen Kurumca belirlenen ertelenen işyeri 
listesinde olmadığı yönündeki itirazlar sonucunda, erteleme kapsamında işyeri listesinde güncelleme 
yapılacaktır. Yapılan güncelleme sonucunda belirtilen işyeri erteleme kapsamına alınabilecek veya 
erteleme kapsamından çıkarılabilecektir. 
  
3- Erteleme Kapsamındaki 4/B Sigortalıları “Güvence Uygulaması” İle E-Devletten Öğrenebilecek 
 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olanlardan 
erteleme kapsamında yer alanlar GÜVENCE uygulaması ile e-devlet sistemi üzerinden 
görüntülenebilecektir. Sigortalılardan erteleme kapsamında olması gerektiği halde olmadığını iddia 
edenler, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne /Sosyal Güvenlik Merkezine başvuracaklardır. Yapılan inceleme 
ve değerlendirme sonucu, erteleme kapsamında olmasına karar verilen sigortalıların erteleme girişleri 
GÜVENCE uygulaması üzerinden manuel olarak yapılacaktır. 
  
4- Ertelenen Aylarda Teşviklerden Faydalanılması; SGK’ya Ödenmemiş/Yapılandırılmamış Borç 
Bulunmamasına, Ertelenen Primlerin De Süresinde Ödenmesi Şartına Bağlanmıştır. 
Erteleme kapsamına giren 2020/Mart, Nisan ve Mayıs ayı bildirimlerine ilişkin ertelenen borçlar dışında 
borçların bulunmaması, borçların olması halinde ilgili kanunlar gereğince taksitlendirilmiş veya 
yapılandırılmış olması ve taksitlendirme veya yapılandırmaların devam etmesi ve ilgili teşvik 
kanunlarında belirtilen diğer şartların sağlanması kaydıyla, erteleme yapılan aylarda teşviklerden 
yararlanılacak, ertelenen 2020/Mart, Nisan ve Mayıs ayı primlerinin belirlenen sürelerde ödenmemesi 
halinde yararlanılan teşvikler gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır. 
  
5- 2020 Yılında İlk Defa Tescil Edilen Ve Asgari Ücret Desteğinden Faydalandırılan İşyerleri  2020/Mart, 
Nisan Ve Mayıs Ayı Primlerini Belirlenen Sürelerde Ödemezlerse Asgari Ücret Destekleri Kendilerinden 
Geri Alınacaktır. 
2020 yılında ilk defa tescil edilen işyerleri bakımından da, asgari ücret desteğinden yararlanma şartlarının 
sağlanması ve erteleme kapsamına giren 2020/Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin tahakkukları dışında 
borcu olmaması kaydıyla prim ertelemesi yapılan aylarda asgari ücret destekleri oluşturulacak, ancak 
ertelenen 2020/Mart, Nisan ve Mayıs ayı primlerinin belirlenen sürelerde ödenmemesi halinde 
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yararlanılan asgari ücret desteği gecikme cezası ve gecikme zammıyla geri alınacak şekilde ilgili 
dönemlere borç oluşturulacaktır. 
  
6- Ev Hizmetlerinde Sigortalı Çalıştıran İşverenler İçin Herhangi Bir Prim Erteleme İşlemi 
Yapılmayacaktır. 
 
7- Mücbir Sebep Haline İlişkin SGK’ya Verilmesi Gereken Her Türlü Bilgi, Belge Ve Beyanname İle 
Yapılması Gereken Başvuruların Ertelenip Ertelenmeyeceği Yetkisi Yönetim Kurulu Kararıyla SGK 
Başkanına Verilmiştir. 
  
Saygılarımızla, 

 
 
MEGA GLOBAL GRUP 
 Uluslararası Bağımsız Denetim 
 Yeminli Mali Müşavirlik 
 Mali Müşavirlik 

 


