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Değerli müşterimiz,
Günümüz ekonomik koşullarını dikkate alan SGK, vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde,
2009 yılının Ocak, Şubat, Mart aylarında, 26 banka ile prim tahsilatı protokolü imzalayarak, prim ödeme
yükümlülüğü bulunanların, primlerini kolay ve hızlı bir şekilde ödeyebilmeleri konusunda önemli bir adım
atmıştır.
Kuruma prim ödeyecek yükümlülerin cari ay (işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılara ait primleri,
kendi nam ve hesabına çalışanların primleri ve isteğe bağlı sigorta primleri) primlerini kredi kartı ile
ödemeleri konusunda 08/04/2010 tarihi itibariyle, aşağıda isimleri belirtilen 13 banka ile protokol
imzalanmış, diğer bankalara da protokol yapmaları konusunda çağrıda bulunulmuştur. Buna göre prim
ödemelerinin kredi kartıyla yapılabileceği bankalar şunlardır;
Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Asya Katılım Bankası, Fortisbank, ING Bank,
Turkısh Bank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Ġş
Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası.
Prim ödeme yükümlüleri, yukarıdaki bankaların birinden edinmiş olduğu kredi kartı ile aynı
bankanın alternatif dağıtım kanalları (internet bankacılığı, ATM gibi) aracılığı ile cari ay prim ödemelerini
gerçekleştirebilecekleri gibi, ilgili bankanın kredi kartına verecekleri otomatik ödeme talimatı ile de prim
ödemelerini yapabileceklerdir. Kredi kartı ile prim ödenmesinin, banka şubesinde yapılan tüm prim
tahsilatı işlemlerinden bir farkı bulunmamakta, nakit sıkıntısı içinde bulunan prim ödeme yükümlüsüne bu
şekilde kolaylık sağlanmaktadır. Kredi kartı ile prim tahsilatı protokolü imzalayan bankalardan bazıları
söz konusu uygulamaya başlamış, diğer bankalar ise bilgi işlem alt yapılarını oluşturmasını müteakip
uygulamaya geçeceklerdir. T.C. Ziraat Bankası tüm işlemlerde, Türkiye Garanti Bankası ise şimdilik
kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar için kredi kartı ile prim tahsilatı işlemlerine
başlamıştır. Prim ödeme yükümlüsünün kredi kartı ile yapacağı ödemelerdeki komisyon
konusunda yapılan protokol çerçevesinde bankanın genel uygulaması geçerli olacaktır. Ancak bu
komisyon cüzi tutarlarda olup, bankaya göre değişmekle birlikte, ödenen prim tutarının yüzde biri
tutarındadır. Bu komisyon, prim ödeme yükümlüsü tarafından bankaya ödenecektir. Mevzuata
göre prim borçlarının son ödeme tarihinde ödenmemesi halinde ilk ayda yaklaşık % 4 dolayında gecikme
cezası ve gecikme zammı uygulandığı göz önünde bulundurulduğunda, bu komisyon tutarının çok cüzi
olduğu görülecektir. Ayrıca bankalar kredi kartı harcamalarında para puan uygulaması da yapmaktadır.
SGK ‘nın internet sayfasından da (www.sgk.gov.tr) primlerin kredi kartıyla ödenebilmesi
çalışmalarına başlanılmıştır.
Yukarıda yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.
Yararlı olması dileğiyle, saygılarımı sunarım.

Murat KÖSEOĞLU
Serbest Muhasebeci
Mali Müşavir

Web: http://www.muratkoseoglu.com.tr

mail: info@muratkoseoglu.com.tr

TÜMSĠAD, TÜRMOB, ĠZSMMO üyesiyiz.

