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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
(Başkanlık Özel Kalem Müdürlüğü)

İlgi: 13/4/2020 tarihli ve 8054 sayılı yazı.

Bakanlığımız Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 30/04/2020 tarihli ve 1053256
sayılı yazısı ekinde alınan ertelenen SGK primlerinin bu dönemde 'A oranında tahsil
edilmesine ilişkin ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.
Bilindiği üzere, afet ve diğer mücbir sebep hâllerine ilişkin 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 91 inci maddesinde belgelerin verilme süresi
ve primlerin ertelenmesi düzenlenmiştir.
Söz konusu maddenin üçüncü fıkrasında “ Yetkili makamlarca genel hayatı
etkilediğine dair karar verilen vaka, afet veya mücbir sebep hâllerinde, genel hayatın
etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahalde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerle
sigortalı ve hak sahiplerince bu Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi ve
belge ile yapılması gereken başvuruların, ödenmesi gereken primlerin ve diğer Kurum
alacaklarının ödeme sürelerini bu Kanundaki sürelere bağlı olmaksızın, genel hayatın
etkilendiği bölge, il, ilçe veya muhaldeki şartları ve gelişmeleri göz önünde tutarak
belirlemeye ve ertelemeye Kurum yetkilidir." hükmü bulunmaktadır. Anılan hükümden
anlaşıldığı üzere düzenleme ile Kuruma; bu Kanuna göre verilmesi gereken her türlü bilgi ve
belge ile yapılması gereken başvuruların, ödenmesi gereken primlerin ve diğer Kurum
alacaklarının ödeme sürelerini belirleme yetkisi verilmiştir. Ayrıca maddenin dördüncü
fıkrasında ertelenen prim borçlarının tahsil edilmesine ilişkin “ Kuruma olan borçların
ertelendiği sürede zamanaşımı işlemez ve ertelenen kısmına gecikme cezası ve gecikme
zammı uygulanmaz." hükmü düzenlenmiş olup, ertelenen primlerin belirli bir tutar veya
oranda tahsil edilmesine ilişkin Kanunda herhangi bir düzenleme yer almamaktadır.
Kanunun verdiği yetki çerçevesinde Kurumlunuz Yönetim Kurulunca alınan
26/3/2020 tarihli ve 2020/188 sayılı Karar ile “2 4/3/2020 tarihli ve 31078 sayılı mükerrer
Resmi Gazete de yayımlanan Vergi Usu! Kanunu Genel Tebliği ’nde mücbir sebep ilan edilen
ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi
mükellefi olanlar, gelir vergisinden m uaf olup esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olanlar ve
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tarımsal faaliyette bulunup zirai kazanç elde edenler veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca
mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerde yer alan 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' 2020 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait sigorta primlerinin
son ödeme süresi, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın ve talebe bağlı
olmaksızın Kurumca otomatik olarak 6 ay ertelenmiştir.
Bu itibarla, ertelenen primlerin '/2 oranında tahsil edilmesi hususu Kanunun Kuruma
verdiği yetkinin dışında kalmakta, konuya ilişkin yasal düzenleme bulunmadığından
ertelenen primlerin talebiniz doğrultusunda tahsil edilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
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İlgi : 13/04/2020 tarih ve 41870694-899-E.8054 sayılı yazınız.
Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına muhatap ilgide kayıtlı yazınızda, ertelenen
SGK primlerinin Vı (yarısının) olarak tahsil edilmesi talep edilmektedir.
Bilindiği gibi; Koronavirus salgınına ilişkin ekonomik kararlar 18/03/2020 tarihinde
Cumhurbaşkam'nca açıklanmış ve 24/03/2020 tarihli ve 31078 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete
yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde de ilgili sektörler belirtilmiştir.
Konuya ilişkin olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından 02/04/2020 tarihli ve 5157380 sayılı,
"Koronavirüs (COVİD-19) Salgını Nedeniyle Prim Ödemelerinin Ertelenmesi" konulu genel yazımız
yayınlanmıştır.
Bahse konu genel yazıda; Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca alınan 26/3/2020
tarihli ve 2020/188 sayılı Kararının birinci maddesinde belirtilen ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca
mücbir sebep hali kabul edilen ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit
usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı
olanlar ile tarımsal faaliyette bulunup zirai kazanç elde edenler veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca
mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerde yer alan 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;
2020/Mart ayma ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 2/11/2020 tarihine (31/10/2020
tarihi cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle), 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin son ödeme
süresi 30/11/2020 tarihine ve 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi de
31/12/2020 tarihine, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme
zammı uygulanmaksızın ve herhangi bir talep olmaksızın Kurumca otomatik olarak ertelendiği
açıklanmıştır.
Buna göre, yukarıda belirtilen Genel yazımızda Koronavirüs (COVÎD-19) salgını nedeniyle
prim ödemelerinin ertelenmesine ilişkin yürütülecek iş ve işlemler belirtilmiş olup, ilgide kayıtlı
yazınızda belirtilen ertelenen SGK primlerinin yarısının tahsiline yönelik talebinizin kabulü mümkün
bul unmamaktadır.
Bilgi edinilmesini arz ederim.
İbrahim ÖZÇELİK
Genel Müdür a.
Daire Başkanı
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