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KAPSAM

• 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
• 2013/11 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi
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1. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Göre Sigortalılık Durumu

• 5510 sayılı kanunun 7. bölümünde yer alan “Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Ortak
Hükümler” başlığı altındaki “Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi” kısmındaki 53. maddesinin 2. fıkrasına
göre; “4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak
oldukları işyerlerinden dolayı, 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı
bildirilemezler.” hükmü yer almaktadır. Anılan kanun maddesinde; 4/B kapsamında sigortalı olanların,
4/A kapsamında sigortalı olamayacağı açıkça ifade edilmektedir.
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2. İstisna Haller Var Mıdır?

• Anılan kanun maddesinin istisnası olarak; “2013/11 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi”nin ‘’3.11.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerinin
çakışmasıyla sigortalılığın sona ermesi (Teselsül, 28/2/2014 tarihli ve 2014/5 sayılı Genelge)’’ başlığının 3.
paragrafında belirtilen: ‘’Ancak 1/10/2008 tarihinden önce kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinde
ortaklıklarının başladığı tarihte veya öncesinde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında sigortalı olanlardan, 1/10/2008 tarihinden sonra da bu çalışmaları devam edenlerin, bu Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi prim ödemesi olanların sigortalılıkları kesintiye
uğrayıncaya kadar devam ettirilir.” hükmü uyarınca, şirket ortağı Ekim 2008’den önce şirkette 4/A
kapsamında sigortalı ise ve sigortası kesintiye uğrayıncaya kadar devam ettirilmektedir. Sigortası kesintiye
uğradığı zaman sadece 4/B kapsamında sigortalı olması gerekmektedir.
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3. Sonuç

• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 2013/11 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu
Genelgesi dahilinde; eğer şirket ortağı 01.10.2008 tarihinden önce 4/A kapsamında sigortalı ise ve kesintiye
uğramaksızın sigortası devam ediyorsa, halihazırda 4/A kapsamında sigortalı olmasında herhangi bir sakınca
görülmemektedir.

• Aksi halde; 01.10.2008 tarihinden önce kendi şirketinde 4/A kapsamında sigortalı değilse ve/veya 01.10.2008
tarihinden sonra sigortası kesintiye uğramış ise sadece 4/B kapsamında sigortalı olması gerekmektedir.

• Şirket ortağının bu açıklamalar dahilinde; 4/B kapsamında sigortalı olması gerekirken hala 4/A kapsamında
sigortalı olması, şirket ortağı ve şirket için farklı sonuçlar doğurmaktadır. Konu şirket ortağı açısından
değerlendirildiğinde, 4/B primlerinin eksik yatırılmış olması söz konusudur. Aynı durum şirket açısından
değerlendirildiğinde ise, 01.10.2008 tarihinden sonra sigorta ödemelerinin kesintiye uğradığı tarihten
itibaren ödenen 4/A kapsamındaki sigorta primlerinin Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak muhasebe
kayıtlarına alınması gerekmektedir.
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SAYGILARIMIZLA

Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve
yazarları, söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak
üzere) her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu
tutulamaz.

6


