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KAPSAM

• 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
• 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Ve Bir Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
• 15.11.2018 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi (2018/39)



• İşbu çalışma; 15 Kasım 2018 tarihinde yayımlanan 2018/39 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi
hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

• 2018/39 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi ile primlerini ödeyemeyen işverenlere, 12 ayı
geçmeyen borçlarını ödeyebilmeleri adına taksitlendirme imkanı tanınmıştır.



1. Taksitlendirme İmkanından Yararlanabilmek İçin Aranan Şartlar

• Ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi olanlardan;

a. Taksitlendirme başvurusu tarihi itibariyle, en az 3 yıllık prim ödeme yükümlüsü olması,

b. Taksitlendirme başvurusu tarihinden geriye doğru 3 yıla ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar
ve prim hizmet beyannamelerini süresinde vermiş olması,

c. Taksitlendirme başvurusundan geriye doğru 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olması,

d. Prim borcunu ödemede iyi niyetli olması,

e. Mali açıdan çok zor durumun bulunması,

f. Sigortalı çalıştırma yönünden faal işveren olması ya da borcun 4/B (eski BAĞ-KUR) sigortalılıktan
kaynaklanması halinde sigortalılığın devam ediyor olması,

şartıyla işverenlerin prim borçlarını ödeyebilmeleri adına 60 aya kadar taksitlendirme imkanı
tanınabilecektir.



2. Prim Borcunu Ödeyemeyen İşverene Sağlanan Kolaylıklar

a. Prim borçlarına uygulanmış olan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi
(Yİ-ÜFE) oranları basit usulde uygulanacaktır,

b. Prim borçlarının taksitler halinde ödenmesi durumunda yıllık %22 olan tecil faizi çok zor durum
derecesine bağlı olarak %1,1 ile %16,5 arasında değişen oranlarda uygulanacaktır,

c. 500.000 TL’ye kadar olan borçlarda teminat aranmayacaktır,
d. 500.000 TL’yi aşan kısım için ise %25’i oranında teminat alınarak 60 aya kadar tecil ve taksitlendirme

yapılabilecektir,
e. Hacizli malın, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 74. maddesine göre

belirlenen değerinin yarısından az olmamak üzere satış bedelinin yarısının Sosyal Güvenlik Kurumu’na
ödenmesi şartıyla bu malın borçlu tarafından satışına Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından izin
verilecektir,

f. Borç miktarı 2.000.000 TL ve altında ise satışına izin verilecek malın değeri konusunda anılan Kanun’un
sınır konulmamıştır,

g. Borç miktarı 2.000.000 TL’nin üzerinde ise satışına izin verilecek malın anılan Kanun’a göre belirlenen
değeri 2.000.000 TL’yi aşmamalıdır.



3. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

• Eğer borçlunun malları üzerinde haciz tatbik edilmişse, söz konusu borcun tecil ve taksitlendirilmesi halinde
daha önce haczedilmiş malları tecil ve taksitlendirilen borçların değerleri tutarında teminat yerine
sayılmaktadır. Tecil ve taksitlendirme işleminden önce gerçekleşen ve alacağın tamamının konu olduğu
hacizler ve teminatlar üzerindeki hacizlerin bir kısmının daha sonraki bir tarihte borçlu tarafından kaldırılması
ya da iadesinin istenmesi halinde, talep tarihine kadarki taksit tutarının ve cari ay primlerinin ödenmesi
şartıyla ve teminatın bölünebilir özellik taşıması halinde ödeme miktarını aşmayacak şekilde haciz
kaldırılabilecektir.

• Prim borç taksitlerinin ödemesi devam ederken ortaya çıkan cari ay borçları, taksitlendirmeye engel teşkil
etmemektedir. Oluşan yeni borçlar da istenildiği taktirde taksitlendirmeye konu olabilecektir.

• Tecil ve taksitlendirmeye ilişkin 3 taksitin, süresinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi durumunda
ödenmeyen son taksitin ödeme süresini izleyen 30 gün içinde, ödenmeyen tüm taksitlerin tecil faizi ile
tamamının ödenmemesi halinde, tecil ve taksitlendirmenin bozulması söz konusudur.

• Gerçek veya tüzel kişi olan kurumun asıl borçlusu dışında kalan kefiller, şirket ortakları, üst düzey yöneticiler,
şirket müdürleri, yönetim kurulu başkanı veya üyeleri ya da kanuni temsilciler gibi kurum borçlusu sayılan
kişiler sorumlu oldukları tutarlar için tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanamamaktadır.



4. Prim Taksitlendirmesi İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

• 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48/A maddesinden yararlanarak prim
borcunu taksitlendirmek isteyen borçlular, bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik
merkezine, 2018/39 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi’nin ekinde belirtilen başvuru belgeleri ile
birlikte yazılı olarak başvurabilecektir.

• Eğer borçlu birden fazla sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından takip edilen
borcunun bulunması halinde yazılı başvurular icra takip işlemlerinin yürütüldüğü ünitelere ayrı ayrı
yapılacaktır.



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.


