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Konu :  Sigorta Primlerinde 5 Puanlık İndirim  

 

Bilindiği gibi, 26/05/2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve kamuoyuna “istihdam 

paketi” olarak lanse edilen 5763 sayılı Kanunla ĠĢ Kanunu ve diğer bazı kanunlarda 

değiĢiklikler yapılmıĢtır. Anılan Kanunla yapılan değiĢikliklerden; mevcut istihdama ilave 

olarak iĢe alınan “kadınlar ile 18-29 yaş arası gençler”e ait SSK işveren priminin, 5 yıl 

boyunca, kademeli olarak, iĢsizlik Sigortasi Fonundan karĢılanmasına iliĢkin açıklamalarımız 

2008/43 sayılı Alfa Genelgemizde yapılmıĢtı. Öte yandan, 2008/44 sayılı Alfa Genelgemizde 

ise “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık  Sigortası Kanunu Uygulamasında Özellik 

Arzeden Hususlar” açıklanmıĢ olup, anılan Genelgemizin “PRĠM ORANLARI VE DEVLET 

KATKISI” baĢlıklı bölümünde; malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının, 

sigortalının prime esas kazancının % 20'si olduğu, bunun % 9'unun sigortalı hissesi, % 

11'inin iĢveren hissesi olduğu belirtilmiĢ ve 5763 sayılı Kanunla yapılan değişiklik uyarınca, 

öngörülen koşulların yerine getirilmesi halinde,  Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, 01 Ekim 

2008 tarihinden itibaren, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren 

hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın  Hazinece karşılanacağının hüküm altına 

alındığı ifade edilmiĢti. 

Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığınca yayımlanan 2008-93 sayılı Genelgede, 5510 sayılı 

Yasanın 81/1-ı bendinde yer alan 5 puanlık prim indirimini içeren bu yasal düzenlemeye 

iliĢkin uygulamanın ne Ģekilde yapılacağı açıklanmıĢ olup, bu açıklamalar aĢağıda 

özetlenmiĢtir: 

1-Kapsama Giren Sigortalılar : 

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendine göre; malullük, yaĢlılık ve ölüm 

sigortaları prim oranının iĢveren hissesine ait kısmından yapılması öngörülen beĢ puanlık 

indirimden, özel nitelikteki iĢyerlerinde, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

(a) bendi kapsamında çalıĢtırılan ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi bulunan sigortalılardan 

dolayı yararlanılabilecektir. 

Buna karĢın, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dıĢında çalıĢan 

sigortalılar için beş puanlık prim indiriminden yararlanılması mümkün 

bulunmamaktadır. 
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2-Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primleri İşveren Hissesinden Beş Puanlık 

Kısmının Hazinece Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar : 

2.1- İşverenin, Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve 

gecikme zammı borcunun bulunmaması 

Malullük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları primlerinin iĢveren hissesinin beĢ puanlık kısmının 

Hazinece karĢılanabilmesi için, iĢverenlerin, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, 

idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının 

bulunmaması gerekmektedir. ĠĢverenlerin muaccel borçlarının bulunup bulunmadığı hususu 

ise, her bir işyeri bazında ayrı ayrı değerlendirilecektir. 

Buna göre, uygulama, iĢverenin Türkiye genelindeki tüm iĢyerleri bazında değil, sigorta prim 

indiriminden yararlanılacak iĢyeri bazında yapılacak olup, kapsama giren bir iĢverenin aynı 

veya farklı Sosyal Güvenlik Ġl/Merkez Müdürlüğünde iĢlem gören birden fazla iĢyeri 

dosyasının bulunması halinde, beĢ puanlık prim indiriminden, muaccel sigorta primi, iĢsizlik 

sigortası primi, idari para cezası ile bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu 

bulunmayan iĢyerlerinden dolayı yararlanılabilecek, buna karĢın, muaccel sigorta primi, 

iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı 

borcu bulunan iĢyerlerinden dolayı ise, (sözkonusu borçlar ödenmediği sürece) bahse konu 

sigorta prim indiriminden yararlanılamayacaktır. 

Muaccel sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara iliĢkin gecikme 

cezası ve gecikme zammı borçları bulunmayan özel nitelikteki iĢyeri iĢverenlerinin sözkonusu 

sigorta prim indiriminden yararlanabilmeleri için, aylık prim ve hizmet belgelerini, 5510 

sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle, yasal süresi içinde Kuruma göndermeleri 

gerekmektedir. 

ĠĢverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini 5510 sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle 

Kuruma göndermeleri sırasında,  Kurum veri tabanından ilgili iĢyerinin muaccel sigorta primi, 

iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı 

borçlarının bulunup bulunmadığı sorgulanacak ve yalnızca muaccel borcu bulunmayan 

iĢyerleri için 5510 sayılı Kanun türü seçilebilecektir. 

Kapsama giren sigortalılara iliĢkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 5510 sayılı Kanun türü 

seçilmek suretiyle Kuruma gönderilmesi halinde, bu nitelikteki iĢyerlerinin tahakkuk eden 

malullük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları primlerinin iĢveren hissesine isabet eden beĢ puanlık 

kısmı için Hazine tahakkuku oluĢturulacak olup, sigortalı hissesi ile Hazinece 

karşılanmayacak olan işveren hissesi prim tutarlarının tamamının yasal süresi içinde 

ödenmesi halinde, beş puanlık prim indiriminden yararlanılmış olunacaktır.  

Dolayısıyla, 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle Hazine tahakkuku oluĢturulmuĢ olsa 

da söz konusu indirimden, gerek 5510 sayılı Kanun türü, gerek diğer teĢvik kanunlarına 

iliĢkin kanun türü, gerekse kanun türü seçilmeksizin düzenlenmiĢ olan aylık prim ve hizmet 

belgelerinden kaynaklanan sigorta primlerinin, sigortalı hissesi ile Hazinece karĢılanmayacak 

olan iĢveren hissesinin tamamının yasal süresi içinde ödenmiş olması kaydıyla 

yararlanılabilecektir. 

Öte yandan, muaccel sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara iliĢkin 

gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunan iĢverenler, bahse konu borçlarının 



tamamını ödemeleri halinde, söz konusu sigorta prim indiriminden, yasal verilme süresi sona 

ermemiĢ ilk aylık prim ve hizmet belgesinden baĢlanılarak yararlanabileceklerdir. 

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen sigorta prim 

indiriminden yararlandıktan sonra, takip eden aylarda, kapsama giren borçlardan herhangi 

birinin veya birkaçının ödenmemiĢ veya eksik ödenmiĢ olması halinde, söz konusu borçlar 

ödeninceye kadar beĢ puanlık prim indiriminden yararlanılması mümkün olamayacaktır. 

Sigortalı çalıĢtırılan bir iĢin veya iĢyerinin baĢka bir iĢverene devredilmesi halinde, iĢyerini 

devir alan iĢveren, devir eden iĢverenin; iĢyerinin miras yoluyla intikali halinde ise, iĢyeri 

kendisine intikal eden iĢveren, vefat eden iĢverenin; muaccel borçlarından dolayı (idari para 

cezası borçları hariç) müteselsilen sorumlu olduğundan, işyerini devir alan veya işyeri 

kendisine intikal eden işverenlerin söz konusu indirimden yararlanabilmeleri için, devir 

veya intikal tarihinden önceki dönemlere iliĢkin muaccel sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi 

ile bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının yanı sıra devir veya intikal 

tarihinden sonraki dönemlere iliĢkin muaccel sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para 

cezası ile bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması 

gerekmektedir. 

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya 

diğer bir şirkete katılması durumunda, sigorta prim indiriminden yararlanılabilmesi için, 

bu nitelikteki iĢyerlerinin, nevi değiĢtirme, birleĢme veya diğer bir Ģirkete katıldığı tarihten 

önceki ve sonraki dönemlere iliĢkin muaccel sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para 

cezası ile bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması 

gerekmektedir. 

İşyerinin, aynı Ünite sınırları içine giren farklı bir adrese taşınması halinde ayrıca iĢyeri 

dosyası tescil edilmeyerek yalnızca adres değiĢikliği cihetine gidileceğinden, aynı Ünite 

sınırları içinde adres değiĢikliğinde bulunan iĢyerlerinin sigorta prim indiriminden 

yararlanabilmeleri için, gerek nakil tarihinden önceki, gerekse nakil tarihinden sonraki 

dönemlere iliĢkin muaccel sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara 

iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması icap etmektedir. 

2.1.1- Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme 

zammı borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48 

inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olması 

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde, muaccel sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, idari 

para cezası ile bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunmakla birlikte, 

söz konusu borçların çeĢitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmıĢ veya 6183 sayılı 

Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiĢ olması ve yapılandırma veya 

taksitlendirme iĢlemlerinin devam ediyor olması kaydıyla, söz konusu indirimden 

yararlanılabileceği öngörülmüĢtür. 

Bu bakımdan, muaccel borçları, 5458 sayılı Kanun gereğince ya da 5510 sayılı Kanunun 

geçici 24 ya da 25 inci maddelerine istinaden yeniden yapılandırılmıĢ ya da 6183 sayılı 

Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiĢ olan iĢverenler, yapılandırma 

veya taksitlendirme işlemlerinin devam ediyor olması ve yapılandırma veya 

taksitlendirme kapsamına girmeyen muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari 

para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının da 



bulunmaması kaydıyla, aylık prim ve hizmet belgelerini 5510 sayılı Kanun türünü seçmek 

suretiyle Kuruma gönderebileceklerdir. 

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beĢ puanlık 

prim indiriminden yararlanmak amacıyla, aylık prim ve hizmet belgelerini 5510 sayılı Kanun 

türünü seçmek suretiyle göndermek isteyen iĢverenlerin, 5458 sayılı Kanun ile 5510 sayılı 

Kanunun geçici 24 ya da 25 inci maddelerine istinaden yeniden yapılandırılmıĢ ya da 6183 

sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiĢ borçları varsa, bu borçlar 

sorgulama sırasında dikkate alınmayacaktır. 

Dolayısıyla, beĢ puanlık prim indiriminden yararlanmak amacıyla aylık prim ve hizmet 

belgelerini 5510 sayılı Kanun türünü seçerek göndermek isteyen iĢverenlerin borçları, 5458 

sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanunun 24 veya 25 inci maddelerine istinaden yeniden 

yapılandırılmıĢ ya da 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve 

taksitlendirilmiĢ ise, bilgisayar programlarınca yapılacak olan sorgulama sırasında, bu 

iĢverenlerin yalnızca yapılandırma veya tecil ve taksitlendirme kapsamına girmeyen 

dönemlere iliĢkin muaccel borçlarının olup olmadığına bakılacaktır. 

Bu bakımdan, borçları yeniden yapılandırılmıĢ veya tecil ve taksitlendirilmiĢ iĢverenlerden, 

yeniden yapılandırma veya tecil ve taksitlendirme anlaĢmaları bozulması gerektiği halde 

bozulmamıĢ olanlarının ödeme planları, en geç 20/11/2008 tarihine kadar bozulacaktır. Bu 

genelgenin yayımlandığı tarihte bozma koĢulu oluĢmadığı halde, takip eden aylarda bozma 

koĢulu oluĢacak tecil ve taksitlendirme iĢlemleri ile yapılandırma anlaĢmaları ise, en geç 

bozma koşulunun oluştuğu tarihten itibaren bir ay içinde bozulacaktır. 

2.1.2- Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme 

zammı borçlarının bulunmamasına rağmen, müfredat kartlarındaki hatalı kayıtlar 

nedeniyle 5510 sayılı Kanun türünün seçilememesi 

ĠĢverenlerce, aylık prim ve hizmet belgelerinin e-Bildirge kanalıyla Kuruma gönderilmesi 

sırasında, 5510 sayılı Kanun türünün seçilememesi ve yukarıda belirtilen nitelikteki borç 

türlerinin bir veya birkaçından dolayı 1,00 YTL veya üzerinde muaccel borcun bulunduğu 

yönünde uyarı mesajı ile karĢılaĢılması durumunda, bu nitelikteki iĢyeri iĢverenlerinin aylık 

prim ve hizmet belgelerini 5510 sayılı Kanun türünü seçerek gönderebilmeleri için bahse 

konu borçlarını, hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte iĢyerinin bağlı 

bulunduğu Sosyal Güvenlik Ġl/Merkez Müdürlüğüne ödemeleri gerekmektedir. 

Hal böyle olmakla birlikte, muaccel sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ile 

bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan iĢverenlerce, aylık prim 

ve hizmet belgelerinin e-Bildirge kanalıyla Kuruma gönderilmesi sırasında, 5510 sayılı Kanun 

türünün seçilememesi ve yukarıda belirtilen nitelikteki borç türlerinin bir veya birkaçından 

dolayı 1,00 YTL veya üzerinde muaccel borcun bulunduğu yönünde uyarı mesajı ile 

karĢılaĢılması durumunda, bu nitelikteki iĢyeri iĢverenlerinin hatalı kayıtların düzeltilmesi 

amacıyla, iĢyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Ġl/Merkez Müdürlüğüne dilekçe ile 

müracaatta bulunmaları icap etmektedir. 

Gerek TL’den YTL’ye geçiĢ iĢlemleri sırasındaki yuvarlamalardan, gerekse on-line banka 

tahsilatına geçildiği 1/1/2005 tarihinden önceki cüz’i miktarlardaki hatalı kayıtlardan dolayı 

iĢverenlerin mağduriyetine neden olunmamasını teminen, aylık prim ve hizmet belgesinin 

5510 sayılı Kanun türü seçilerek gönderilmesi sırasında, sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi 



ve idari para cezası borç türleri için ayrı ayrı olmak üzere, 0,99 YTL veya altındaki borçlar 

sorgulama sırasında dikkate alınmayacak ve bu miktarlarda borcu görünen iĢyerleri için 5510 

sayılı Kanun türü seçilebilecektir. 

2.2- 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş aylık prim ve hizmet 

belgesinin Kuruma yasal süresi içinde verilmesi 

2008/44 sayılı Alfa Genelgemizin “DĠĞER HUSUSLAR- Sigorta primlerinin beyan, ödenme 
süresi ve erken ödeme” baĢlıklı bölümünde belirtildiği üzere; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanları çalıĢtıran özel 
nitelikteki iĢyeri iĢverenleri, cari aya iliĢkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal 
nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin iliĢkin olduğu ayı izleyen ayın 
23’ünde ( bu gün resmi tatile rastlarsa, izleyen ilk iĢ gününde), saat 23.59’a kadar e-Sigorta 
kanalıyla Kuruma göndermek zorundadırlar.  

Özel nitelikteki iĢyeri iĢverenlerince 2008/Ekim ayına iliĢkin düzenlenecek aylık prim ve 

hizmet belgelerinden baĢlanılarak söz konusu prim belgeleri, en geç belgenin iliĢkin olduğu 

ayı izleyen ayın 23’üne kadar (dahil) Kuruma verilecektir. 

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre, malullük, yaĢlılık 

ve ölüm sigortaları primlerinin iĢveren hissesinin beĢ puanlık kısmının Hazinece 

karĢılanabilmesi için, muaccel sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ile 

bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan özel nitelikteki iĢyeri 

iĢverenlerinin, beĢ puanlık prim indirimine iliĢkin aylık prim ve hizmet belgelerini Kuruma 

yasal süresi içinde vermeleri gerektiğinden, en geç iliĢkin olduğu ayı takip eden ayın 23’üne 

kadar Kuruma verilmeyen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı söz konusu indirimden 

yaralanılması mümkün olamayacaktır. 

Diğer taraftan, aylık prim ve hizmet belgelerinin 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle 

Kuruma yasal süresi içinde ancak kağıt ortamında gönderilmesi halinde, bu nitelikteki prim 

belgeleri “Ġntranet” programları vasıtasıyla iĢleme alınacaktır. 

Söz konusu belgelerin Ġntranet programları vasıtasıyla iĢleme alınması sırasında, ilgili 

iĢyerinin, muaccel sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi veya idari para cezası borcunun 

bulunmaması veya bu borçların 0,99 YTL veya altında olması halinde, sistem tarafından 5510 

sayılı Kanun türünün seçilmesine müsaade edilecek, buna karĢın 1,00 YTL veya üzerinde 

borcun bulunduğu yönünde uyarı mesajının   verilmesi   halinde,   söz konusu   belgeler   

Kanun   türü seçilmeksizin iĢleme alınacaktır. 

Aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma verilmesi gereken süre içinde, muaccel sigorta 

primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme 

zammı borçları bulunmayan iĢverenlerin, aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde 

olmakla birlikte, sehven 5510 sayılı Kanun türünü seçmeden Kuruma göndermiĢ olmaları 

veya müfredat kartlarındaki hatalı kayıtların düzeltme iĢlemlerinin yapılması amacıyla 

iĢyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Ġl/Merkez Müdürlüğüne müracaat etmeden 5510 

sayılı Kanun türünü seçemeden göndermiĢ olmaları halinde, söz konusu iĢverenler, bahse 

konu aylık prim ve hizmet belgelerinden kaynaklanan sigorta primlerini yasal süresi içinde 

ödemiĢ olmaları kaydıyla, beĢ puanlık prim indiriminden yararlanabileceklerdir. 

Ancak, bahse konu prim indiriminden yararlanılabilmesi için, daha önce yasal süresi içinde 

Kuruma verilmiĢ ve kanun türü seçilmeksizin düzenlenmiĢ aylık prim ve hizmet belgesi için 



iptal nitelikte, 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle asıl nitelikte aylık prim ve hizmet 

belgesi düzenlenerek söz konusu belgelerin iĢyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik 

Ġl/Merkez Müdürlüğüne kağıt ortamında verilmesi gerekmektedir. 

Öte yandan, asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini Kuruma 5510 sayılı Kanun 

türünü seçmek suretiyle gönderen ve muhteviyatı prim tutarlarını da yasal süresi içinde 

ödeyerek beĢ puanlık prim indirimden yararlanan iĢverenler, bahse konu belgelerde kayıtlı 

sigortalılara iliĢkin yasal süresi dıĢında iptal veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi 

düzenlenmesi gerektiği durumlarda, iptal veya ek nitelikteki prim belgelerini de yine 5510 

sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle düzenleyecek, ancak, 5510 sayılı Kanun türü seçilmek 

suretiyle yasal süresi dıĢında Kuruma verilmiĢ olan ek nitelikteki aylık prim ve hizmet 

belgelerinden dolayı (muaccel sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ile 

bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunup bulunmadığına 

bakılmaksızın) beĢ puanlık prim indiriminden yararlanılması mümkün olamayacaktır. 

2.3- Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi 

Muaccel sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara iliĢkin gecikme 

cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan iĢverenlerce, 5510 sayılı Kanun türü seçilmek 

suretiyle Kuruma yasal süresi içinde gönderilmiĢ olan aylık prim ve hizmet belgelerinden 

dolayı tahakkuk eden malullük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları primlerinin iĢveren hissesinin beĢ 

puanlık kısmının Hazinece karĢılanabilmesi için, aynı aya iliĢkin olmak üzere, gerek 5510 

sayılı Kanun türü, gerek diğer teĢvik kanunları, gerekse kanun türü seçilmeksizin Kuruma 

yasal süresi içinde verilmiĢ aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiĢ sigorta 

primlerinin, işveren hissesinin Hazinece karşılanmayan kısmı ile sigortalı hissesinin 

tamamının yasal süresi içinde ödenmesi Ģarttır. 

Sigorta primlerinin iĢveren hissesine isabet eden kısmının Hazinece karĢılanmayan kısmı ile 

sigortalı hissesinin yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, (sözkonusu 

tutar gecikme cezası ve gecikme zammı ile sonradan ödense dahi) ilgili ay için malüllük, 

yaĢlılık ve ölüm sigortası primlerinin iĢveren hissesinin beĢ puanlık kısmının Hazinece 

karĢılanması gibi bir durum söz konusu olamayacağından, tahakkuk eden sigorta primlerinin 

tamamı (Hazine hissesi de dahil), gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte iĢverenlerden 

tahsil edilecektir. 

5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle tahakkuk etmiĢ sigorta primlerinin yasal süresi 

içinde ödenmesine rağmen, işsizlik sigortası primlerinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi 

halinde ise, ilgili ay için söz konusu indirimden yararlanılabilecek, buna karĢın ödenmemiĢ 

veya eksik ödenmiĢ iĢsizlik sigortası primleri gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte 

ödenmediği sürece takip eden aylarda beĢ puanlık prim indiriminden yararlanılması 

mümkün olamayacaktır. 

3-Afet nedeniyle aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresi ile muhteviyatı 

primlerin ödeme süresinin ertelenmesi halinde beş puanlık prim indiriminden 

yararlanmanın usul ve esasları : 

5510 sayılı Kanunun “Afet durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin 

ertelenmesi” baĢlıklı 91 inci maddesinin birinci fıkrasında, “İşyerleri yangın, su baskını, yer 

kayması, deprem gibi afete uğrayan, tabii afet nedeniyle tarımsal faaliyetinden dolayı zarar 

gören iĢverenler ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar, bu 



durumu belgelemeleri kaydıyla olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte 

bulunmaları ve prim ödeme aczine düĢtüklerinin, yapılacak inceleme sonucu anlaĢılması 

halinde, afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuĢ mevcut prim borçları ile afetin meydana 

geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçları, olayın meydana geldiği 

tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca ertelenebilir. 

Ġkinci fıkrasında ise, “Birinci fıkrada belirtilen durumlarda, afetin meydana geldiği ayda 

verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgeleri, afetin meydana geldiği ayı takip eden üç ay 

içinde Kuruma verildiği takdirde, süresinde verilmiĢ sayılır.” 

hükümleri yer almaktadır. 

Kanunun bu hükmüne istinaden, afet nedeniyle prim borçlarının ertelenmesine Kurumca karar 

verilen iĢverenler, 

-Aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma gönderileceği tarihte muaccel sigorta primi, iĢsizlik 

sigortası primi, idari para cezası ve bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı 

borçlarının bulunmaması, 

-5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlemiĢ oldukları aylık prim ve hizmet 

belgelerini, Kuruma, süresi içinde vermiĢ olmaları, 

- Ertelemeye tabi tutulmuĢ sigorta prim borçlarını erteleme süresi içinde ödemeleri, 

kaydıyla beĢ puanlık prim indiriminden yararlanacaklardır. 

4-Kurum Alacaklarının Katma Değer Vergisi İade Alacağından Mahsup Suretiyle 

Ödenmesi : 

Bilindiği üzere, cari aya iliĢkin sigorta primi ve iĢsizlik sigortası primleri, yasal ödeme 

süresinin sona erdiği tarihten itibaren on beĢ gün içinde katma değer vergisi alacağından 

mahsup suretiyle ödendiği takdirde yasal süresi içinde ödenmiĢ kabul edilmektedir. 

Buna göre, muaccel borcu bulunmayan iĢverenlerin 5510 sayılı Kanun türünü seçmek 

suretiyle yasal süresi içinde Kuruma vermiĢ oldukları aylık prim ve hizmet belgelerinden 

kaynaklanan sigorta prim borçlarını yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihten itibaren on beĢ 

günlük süre içinde katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödemeleri halinde, 

beĢ puanlık prim indiriminden yararlanmıĢ olacaklardır. 

Cari aylara iliĢkin sigorta prim borçlarının yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihten itibaren 

on beĢ günlük süre içinde katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi 

sırasında, mahsup edilen tutarın sigorta prim borcunun tamamını karşılamaması 

durumunda, mahsup edilen kısım yasal süresi içinde ödenmiĢ sayılmakta, buna karĢın 

ödenmemiĢ kısım, on beĢ günlük süre dikkate alınmaksızın, yasal ödeme süresinin sona erdiği 

tarihten ödemenin yapılacağı tarihe kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak 

suretiyle tahsil edilmektedir. Bu gibi durumlarda, anılan dönem için beĢ puanlık prim 

indiriminden yararlanılması mümkün olamayacaktır. 

 



5- Diğer Teşvik Kanunlarından Yararlanan İşverenlerin 81 inci Maddenin (ı) Bendinde 

Öngörülen Sigorta Prim İndiriminden Yararlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar : 

Diğer teĢvik kanunlarına istinaden iĢveren hissesi sigorta prim teĢviki uygulamasından 

yararlanmakta olan iĢverenlerin, teşvik kapsamına giren sigortalılarından dolayı aynı 

dönem için ve mükerrer olarak 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendinde 

öngörülen beĢ puanlık prim indiriminden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. 

Buna karĢın, diğer teĢvik kanunlarından yararlanan iĢverenler, diğer teĢvik kanunları 

kapsamına girmeyip 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendi kapsamına giren 

sigortalılarına iliĢkin düzenleyecekleri aylık prim ve hizmet belgelerini, muaccel sigorta 

primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme 

zammı borçları bulunmaması kaydıyla, 5510 sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle 

gönderebileceklerdir. 

Örnek- Muaccel sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara iliĢkin 

gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan (E) gerçek kiĢisinin, 18-29 yaĢları 

arasında yeni iĢe aldığı dört sigortalısından dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi 

hükmünden, iki sigortalısının özürlü olması nedeniyle 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi 

hükmünden yararlanılabilecek durumda olduğu ve söz konusu iĢyerinde herhangi bir teĢvik 

kanunu kapsamına girmeyen altı sigortalının daha çalıĢmıĢ olduğu varsayıldığında, bahse 

konu iĢveren yasal süresi içinde verilmek kaydıyla, aylık prim ve hizmet belgesini aĢağıda 

belirtilen seçeneklerden herhangi birini tercih etmek suretiyle düzenleyebileceklerdir: 

- Sigortalıların tamamı için 5510 sayılı Kanun türünü, 

- Özürlü sigortalılar için 4857, diğer sigortalılar için 5510 sayılı Kanun türünü, 

- Yeni iĢe alınan 18-29 yaĢ arası sigortalılar için 4447, özürlü sigortalılar için 4857, kalan altı 

sigortalı için 5510 sayılı Kanun türünü, 

- Yeni iĢe alınan 18-29 yaĢ arası sigortalılar için 4447, özürlü sigortalılar ile kalan altı 

sigortalı için 5510 sayılı Kanun türünü. 

6- Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler : 

5510 sayılı Kanunun “ĠĢveren, iĢveren vekili, geçici iĢ iliĢkisi kurulan iĢveren ve alt iĢveren” 

baĢlıklı 12 nci maddesinin 6 ncı paragrafında, “Bir iĢverenden, iĢyerinde yürüttüğü mal veya 

hizmet üretimine iliĢkin bir iĢte veya bir iĢin bölüm veya eklentilerinde iĢ alan ve bu iĢ için 

görevlendirdiği sigortalıları çalıĢtıran üçüncü kiĢiye alt işveren denir. Sigortalılar, üçüncü bir 

kiĢinin aracılığı ile iĢe girmiĢ ve bunlarla sözleĢme yapmıĢ olsalar dahi, asıl işveren, bu 

Kanunun iĢverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt iĢveren ile birlikte sorumludur.” 

hükmü yer almaktadır. 

Kanunun bu hükmüne istinaden, alt iĢverenlerin (aracıların) Kuruma olan borçlarından, alt 

iĢveren ile birlikte, asıl iĢveren de sorumlu tutulmaktadır. 

Dolayısıyla, malullük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları primlerinin iĢveren hissesinin beĢ puanlık 

kısmının Hazinece karĢılanabilmesi için her bir işyeri bazında muaccel sigorta primi, iĢsizlik 

sigortası primi, idari para cezası ile bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı 



borcunun bulunmaması gerektiğinden, asıl işverenin söz konusu indirimden yararlanmak 

amacıyla aylık prim ve hizmet belgesini 5510 sayılı Kanun türünü seçerek Kuruma 

gönderebilmesi için, gerek kendisinden gerekse kendisinden iĢ alan alt iĢverenlerden 

kaynaklanan muaccel sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara iliĢkin 

gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir. 

Buna karĢın, alt işverenler, yalnızca kendi çalıĢtırmıĢ oldukları sigortalılara iliĢkin borçlardan 

sorumlu tutulabileceğinden, asıl iĢverenin veya diğer bir alt iĢverenin Kuruma muaccel sigorta 

primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme 

zammı borcu bulunmasına rağmen, kendi alt iĢverenliğinden kaynaklanan muaccel borçlarının 

bulunmaması halinde söz konusu indirimden yararlanabilecektir. 

7-Muvazaalı İşlemlerin Önlenmesi ve Diğer Hususlar : 

Muaccel sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara iliĢkin gecikme 

cezası ve gecikme zammı borcu bulunan iĢverenlerin, 5510 sayılı Kanunun 81 inci 

maddesinde öngörülen sigorta prim indiriminden yararlanmak amacıyla, mevcut iĢyerlerini 

kapatarak değiĢik bir ad veya unvan ya da iĢ birimi olarak faaliyete geçirdiklerinin anlaĢılması 

halinde, bu iĢyerleri söz konusu indirimden yararlandırılmayacaktır. 

Yine, muaccel sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara iliĢkin 

gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan alt iĢverenlerin çalıĢtırdıkları sigortalıları 

aynı iĢverenden iĢ alan muaccel borcu bulunmayan baĢka bir alt iĢveren üzerinden ya da kendi 

veya alt iĢverenlerinin çalıĢtırmıĢ olduğu sigortalılardan dolayı muaccel borcu bulunan asıl 

iĢverenlerin çalıĢtırmıĢ oldukları sigortalıları, muaccel borcu bulunmayan alt iĢverenler 

üzerinden beĢ puanlık prim indiriminden yararlanmak amacıyla bildirdiklerinin anlaĢılması 

halinde, bu nitelikteki iĢveren ve alt iĢverenler de beĢ puanlık prim indiriminden 

yararlandırılmayacaktır. 

Özel nitelikteki bina inşaatı ile ihale konusu iĢyeri iĢverenleri, aranılan Ģartları sağlamıĢ 

olmaları kaydıyla, beĢ puanlık prim indiriminden yararlanabileceklerdir. 

Hazinece karĢılanan sigorta primleri, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider 

veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır. 
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