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BÜLTEN
SSK VE BAĞ-KUR PRİM BORÇLARININ TAKSİTLENDİRİLMESİ
Sayı: 2006/17

Tarih:

09 / 03 / 2006

Değerli Müşterimiz,
Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur’a olan prim ve sair borçlarının altmış aya kadar
taksitlendirilmesine olanak sağlayan 5458 sayılı Kanun, 04.03.2006 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlandı.
Kamu sektörü işverenlerinin en son 14.04.2005 tarihine; özel sektör işverenlerinin ise en son
31.03.2005 tarihine kadar ilgili mevzuatına göre ödemeleri gerektiği halde, 31.05.2006 tarihine kadar
tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan sigorta primi borçları, sosyal güvenlik destek primi borçları,
işsizlik sigortası primi borçları, idari para cezası borçları, sosyal yardım zammı borçları, 31.03.2005
tarihi ve öncesinde biten özel bina inşaatı ve ihale konusu işlerden dolayı yeterli işçilik bildiriminde
bulunmadığı anlaşılan veya yine bu tarihten önce bitmiş olan söz konusu işlerle ilgili olarak, bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (30) gün içinde bu konuda müracaat edilmesi üzerine
Sosyal Sigortalar Kurumunca yapılacak ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda yeterli
işçilik bildiriminde bulunmadığı anlaşılan işverenlerin, fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanacak borçları
taksitlendirme uygulaması kapsamında bulunmaktadır.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle aylık bazda borcun ağırlıklı yaşı ve miktarına göre
taksitlendirme süresine esas olan yöntemi tespit etmeye, yapılandırılan borcun peşin veya altmış aya
kadar eşit taksitler halinde ödenmesine, ilk taksit ödeme süresini belirlemeye, başvuru süresini bir aya
kadar uzatmaya, "çok zor durum" halinin uygulanmasına ilişkin hususlar ile diğer usûl ve esasları
belirlemeye Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur Yönetim Kurulları yetkili kılınmıştır. Bu sebeple,
SSK ve Bağ-Kur’un uygulamaya ilişkin usul ve esasları çok kısa süre içinde açıklaması ve Kanun
hükümlerine göre 31.05.2006 tarihine kadar tamamlanması gereken taksitlendirme başvurularının
önümüzdeki günlerde başlatılması beklenmektedir.
Bu şekilde başvuruda bulunan işverenlerin 100.000 Yeni Türk Lirasına kadar olan borçları ( bu
tutar dahil) için ödeme süresinin bitiminden itibaren 31.01.1998 tarihine kadar uygulanan oranlara göre
gecikme zammı , 1/1/1999 tarihinden 31.12.2004 tarihine kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından
açıklanan toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) aylık değişim oranı; 01.01.2005 tarihinden yeniden
yapılandırma başvurusunun yapıldığı tarihten önceki ayın sonuna kadar ise Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından açıklanan üretici fiyat endeksi (ÜFE) aylık değişim oranı uygulanmak suretiyle,
yapılandırmaya (taksitlendirmeye) esas borç hesaplanacaktır.
Borç aslının tutarının 100.000 YTL'nin üstünde olması halinde ise, yapılandırmaya esas borç
tutarı, ödeme süresinin bitiminden yeniden yapılandırma başvurusunun yapıldığı tarihten önceki ayın
sonuna kadar, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre gecikme zammı hesaplanmak suretiyle tespit
edilecek tutardan 2004 yılına ilişkin bilançoda gösterilen tutarlardan hareketle ve "(Dönen VarlıklarStoklar) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar" formülüne göre bulunacak oranın 0.50 ve altında olması
koşuluyla, %10-30’unun silinmesi suretiyle hesaplanacaktır. Söz konusu oranın 0,50’nin üzerinde
olması durumunda, işverenin zor durumda olmadığı kabul edilecek ve borcun bir kısmının silinmesi
söz konusu olmayacaktır.
Yukarıdaki paragrafta belirtildiği şekilde hesaplanacak taksitlendirmeye esas borç tutarlarına,
işverenin taksit talebinin 12 aya kadar olması durumunda % 4, 12-24 ay olması durumunda % 5 ve 2460 ay olması durumunda ise % 6 oranında faiz hesaplanarak eklenecektir. Taksitlendirmeye esas borç
tutarı ile faiz tutarı toplamının talep edilen taksit sayısına bölünmesi suretiyle de ödenmesi gereken
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aylık taksit tutarı bulunacaktır. Yapılandırmaya (taksitlendirmeye) esas borç tutarının 30.06.2006
tarihine kadar peşin ödenmesi de mümkün olabilecektir.
Kanun koyucu, bir takvim yılında ödenmeyen yada eksik ödenen taksit tutarlarının
taksitlendirme süresi aşılmamak kaydıyla en geç izleyen takvim yılının sonuna kadar; ödenmeyen
yada eksik ödenen kısmın son takside ait olması halinde ise, bu tutarın son taksiti izleyen ayın sonuna
kadar ödenmeyen kısım ile birlikte, gecikilen her ay için Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki
aya ait YTL cinsinden ıskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faiz
oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda
hesaplanacak faizin ödenmesi halinde taksitlendirme hakkından yararlanmaya devam edebileceklerini,
ancak, borç türü bazında taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç
defadan fazla veya taksitlendirme süresi içinde tahakkuk edecek aynı mahiyetteki carî ay borçlarıyla
ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla yerine getirmeyenlerin taksitlendirme
haklarını kaybedeceklerini ve ödedikleri tutarların Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur’un ilgili
mevzuatı uyarınca borçlarına mahsup edileceğini hükme bağlamıştır.
Kanun koyucu, ayrıca, Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borç aslı tutarı 100.000 YTL’nin
üzerinde bulunan işverenler için ek bir koşul getirerek taksitlendirme süresinde beyanları üzerine
tahakkuk eden; yıllık gelir yada kurumlar vergisinin süresinde veya vade tarihlerinin rastladığı yılı takip
eden yılın sonuna kadar tamamen ödenmemesi, katma değer vergisinde bir takvim yılında üç defadan
fazla kanunî ödeme süresinde veya vade tarihlerinin rastladığı yılı takip eden yılın sonuna kadar
ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi, bu vergi türleri için ikmalen, re'sen veya idarece yapılan
tarhiyatlardan, taksitlendirme süresince kesinleşenlerin ise kanunî süresinde veya kesinleşme
tarihlerinin bulunduğu yılı takip eden yılın sonuna kadar ödenmemiş olması yada bu borçların 6183
sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirilmemesi hallerinde, bu hususların işverenin bağlı
olduğu vergi dairelerince Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirileceğini ve bu durumda, borçluların
taksitlendirme haklarını kaybedeceklerini , ödedikleri tutarların da Sosyal Sigortalar Kurumunun ilgili
mevzuatı uyarınca borçlarına mahsup edileceğini hüküm altına almıştır.
Öte yandan, Kanunun 4 üncü maddesi ile, taksitlendirme kapsamına giren prim ve diğer
borçlarının yeniden yapılandırılması (taksitlendirilmesi) için başvurmayan işverenlerin başvuru
süresinin sona erdiği tarihten itibaren ; yeniden yapılandırma için başvurmuş olmasına rağmen ödeme
yükümlülüklerini yerine getirmeyerek taksitlendirme hakkını kaybeden işverenlerin de bu hakkı
kaybettikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, kanun, kararname veya diğer mevzuatla sağlanan
üretim, yatırım ve benzeri devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden (daha önce başlayıp devam
eden nakdi olmayan teşvikler hariç) yararlandırılmamaları ve yararlanmaması gerektiği sonradan
anlaşılanlardan da yapılan Devlet yardımı, teşvik ve destek ödemelerinin kanuni faizi ile birlikte geri
alınması hükme bağlanmıştır.
Yukarıda yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.
Yararlı olması dileğiyle, saygılarımı sunarım.
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