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Bilindiği üzere, 2020 yılında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs
(COVID-19) salgını dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta sosyal ve ekonomik hayat olmak üzere pek
çok alanda olumsuz etki göstennektedir. Pandeminin ekonomik etkileri nedeniyle meslek örgütleri ve
sigortalılardan ekonomik destek, prim affı ve borçların ertelenmesine yönelik Kunım um uza birçok talep
ulaşmaktadır.
Bu kapsamda 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi G azete’de yayım lanarak yürürlüğe
giren 7256 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan,
2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı,
işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı
alacakları yapılandırma kapsamına alınmış ve sigortalılaıın Sosyal Güvenlik Kurum una olan borçlarına
ödeme kolaylığı sağlanmıştır.
7256 sayılı Kanundan faydalanabilmek için 31.12.2020 olarak belirlenen başvuru süresi
30.12.2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3343 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
ile 01.02.2021 tarihine ertelenmiştir.
Yapılandımıadan faydalanan sigortalı ve işverenlerimizin borçlarına; süresinde ödenmeyen
alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine oranı daha düşük olan YI-UFE
uygulanacak,
borçlann taksitlerindirilmesinde herhangi bir teminat istenmeyecek, yapılandınlan
borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak, yapılandırılan borçların ilk taksitinin
ödenmesi kaydıyla Kurumca sağlanan genel sağlık sigortası hizmetinden yararlanma imkanı
sağlanacaktır.
Prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin ülke genelinde Birliğiniz bünyesinde yer alan tüm
üyelerinizin yapılandınnanın avantajlan konusunda bilgilendirilmesi ve son başvuru tarihi olan
01.02.2021'e kadar yapılandırmaya başvurularının sağlanması hususunda katkılarınız önem arz
etmektedir.
Bilgilerinize sunulur.
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