MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
7143 SAYILI KANUN
18.05.2018 / 30425
2018-19 Sayılı Genelge

Sunum İçeriği
1. BÖLÜM:
v Borçların Yeniden Yapılandırılması Usul ve Esasları
2. BÖLÜM:
v Prim Teşviklerinde Son Düzenlemeler
v Bazı Duyurular

Yapılandırma Kapsamı
2018/ Mart ayı ve öncesi dönemlere ait;
• Sigorta Primleri, (5510/4-a,b,c)
• İşsizlik Sigortası Primi, Sosyal güvenlik Destek Primi,
• İdari Para Cezaları,
• İsteğe Bağlı Sigorta Primleri, Topluluk Sigorta Primi
• Özel nitelikli inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarları,
• 5510 Sk. Ek-5 ve Ek-6 kapsamındaki sigortalılara ait primler,
• 2925 Tarım Sigortalılarına ait primler,
• Yersiz Bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,
• BAĞ-KUR durdurulan hizmetlerin, ihyası halinde doğacak alacaklar,
• 5510/60(g) GSS primleri.

Başvuru Süresi, Yeri Ve Şekli
Yapılandırma müracaatlarının 31.07.2018 tarihi mesai bitimine
kadar şahsen/posta yoluyla veya aynı tarih 23:59’a kadar e-sigorta yoluyla
yapılması gerekmektedir.
ü İŞVERENLER prim ve ilgili borçları için, e-bildirge kanalıyla veya elden /

posta yoluyla ilgili SGİM / SGM
ü BAĞ-KUR (4/b) sigortalılarının
• Prim borçları için elden veya posta yoluyla herhangi SGİM / SGM
• Durdurulan sigortalılık ihya borçları için dosyanın bulunduğu SGİM / SGM
ü 5510 Sk.
• Ek-5, Ek-6, 4(a) İsteğe Bağlı Sigortalılar,
• 4(a) Topluluk Sigortalıları,
• Eksik gün isteğe bağlı sigortalıları,
ü 2925 Sk. Tarım Sigortalıları
Sigortalı dosyasının bulunduğu SGİM / SGM

Başvuru Süresi, Yeri Ve Şekli
Kanun kapsamından çıkmış veya daha önce şifre
almamış işyerleri, yapılandırma müracaatlarını, elden / posta
yoluyla bağlı olduğu SGİM/SGM ye yapacaklarıdır.
Çeşitli Başvuruların Değerlendirilmesi
1- İşverenin yalnız bir işyeri için başvuruda bulunması halinde,
31.08.2018 tarihine kadar yazılı olarak müracaatta bulunursa,
diğer işyeri dosyaları için de başvuruda bulunulduğu kabul edilir.
2- Bu husus 5510/4(b) borçluları (diğer alt bentleri) için de
geçerlidir.

Primlerin Yapılandırılması
1- Alacak Asıllarının (sigorta primleri, ekp, öiv, dv) Yeniden
Yapılandırılması
2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin primlerin borç asıllarına YİÜFE oranı uygulanacak, borcun gecikme zammı ve gecikme
cezasının tahsilinden vazgeçilecek.
2- Öze Bina İnşaatlarında ve İhale Konusu İşlerde;
Kesinleşmiş Eksik İşçilik Tutarının Yapılandırılması
31.03.2018 öncesi bitirilmiş özel bina inşaatları ve ihale
konusu işlerin, 18.05.2018 tarihi öncesi hesaplanıp işverene tebliğ
edilmiş ancak bu tarihe kadar borçları ödenmemiş ise borç
asıllarına Yİ-ÜFE uygulanır. Ferilerinden vazgeçilir.

Primlerin Yapılandırılması
Tespit Aşamasında Olan Eksik İşçilik Tutarının Yapılandırılması
31.03.2018 öncesi bitirilmiş özel bina inşaatları ve ihale
konusu işlere ilişkin olup, 31.07.2018 tarihine kadar başvurulduğu
halde işverene tebliği edilememiş ve inceleme aşamasında olan
sigorta prim asıllarının, ilk taksitinin işverene tebliğini izleyen ikinci
aydan itibaren ödenmesi halinde alacak ferilerinden vazgeçilir.
Örnek:
İnşaatın bitme tarihi: 29.01.2018
Peşin ödeme müracaatı: 18.06.2018
İşverene eksik işçilik tutarının tebliği: 24.09.2018
İse;
Borçların tamamının 30.11.2018 tarihine kadar ödenmesi
durumunda; 18.05.2018 tarihinden 30.11.2018 tarihine kadar faiz
alınmayacaktır.
Not: Burada da, bir aylık geç ödeme zammı imkanı vardır.

İdari Para Cezalarının
Yapılandırılması
Tespit Dönemi
31.03.2018 ve öncesi

1- 18.05.2018 tarihine kadar kesinleşmesine rağmen ödenmeyen
İPC
Bu kanuna göre ödenmesi sırasında borç aslının %50’si ve feri
tutarları silinir. Geri kalan %50 tutara Yİ-ÜFE uygulanır.
2- 18.05.2018 tarihinden sonra tebliğ edilen İPC
Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başvuruda bulunmak
kaydıyla %50 oranında İPC’yi, tebliğ tarihini izleyen aydan başlamak
üzere ikişer aylık periyotlarla 6 eşit taksitle ödeme imkanı gelmiştir.

Yapılandırılan Borçların
Peşin Ödenmesi
31.07.2018 tarihine kadar müracaatta bulunulması ve
hesaplanan borç tutarının 31.08.2018 tarihine kadar ödenmesi
yöntemidir.
Borcun 31.08.2018 tarihinde ödenmesi:
Borç Aslı + Yİ-ÜFE’nin %10 u = Yapılandırılacak tutar
Borcun 31.09.2018 tarihinde ödenmesi:
Borç Aslı + Yİ-ÜFE’nin %10 u + Geç ödeme zammı =
Yapılandırılacak tutar
GECİKME ZAMMI

GECİKME CEZASI

Yapılandırılan Borçların
Taksitle Ödenmesi
İlk taksit ödeme süresi sonu 31.08.2018 tarihidir. Bu tarihten
itibaren ikişer aylık periyotlarla taksitlendirme yapılır.
TAKSİT SEÇENEKLERİ:
6 ay

9 ay

12 ay 18 ay

Taksitli ödeme seçeneği tercih edenlerin, borçların tamamını 2.
taksit son günü 31.10.2018 tarihinde ve öncesinde ödemeleri halinde:
Borç Aslı + Yİ-ÜFE’nin %50 si = Yapılandırılacak tutar

Not: Peşin ödeme veya taksitler kredi kartıyla ödenebilecektir.

Belediye ve Bağlı Kuruluşlarının
Yapılandırmada Ödeme ve Taksit Seçenekleri
Belediye Borçları
Azami taksit

144 eşit taksit

Kaynak

Genel bütçe gelirlerinin %50 si
geçilmeden kesinti yapılacak.

Kesinti
Yetersizse

Eksik tutar takip eden ay sonuna
kadar Belediyelerce ödenecektir.

İl Özel İdareleri ve Spor Kulüplerinin
Yapılandırmada Ödeme ve Taksit Seçenekleri
İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz
kuruluşlar,
Gençlik ve Spor Bakanlığı,
Türkiye Futbol Federasyonu,
Özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve
Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince
yapılandırılan borçlar;

Azami taksit

36 eşit taksit (72 ay vade)

6183 SK. 48. Madde Gereği Tecil
Ve Taksitlendirilmiş Borçlar
6183 sayılı Kanun kapsamında tecil faizi ile
taksitlendirilen alacaklardan,
Bozma Koşulu
Varsa

6183
Bozulacak

Bozma koşulu
6183
Yoksa
Durdurulacak

7143’e göre
yapılandırılacak
7143’e göre
yapılandırılacak

İsteğe Bağlı Sigortalılar
Açısından Yapılandırma
Şart: Sigortanın işlemesi için, primlerin ilgili dönemden itibaren
12 ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir.
Bu durumda;
Müracaat tarihinden geriye yönelik 12 aylık sigorta
primleri yapılandırılabilecektir.
İşsizlik sigortası primlerinin, ait olduğu ayı takip eden ay sonuna
kadar ödenmesi gerekmektedir. Bu süre geçirildiğinde, ödeme
imlanı ortadan kalkacağından, yapılandırma kapsamında yer
almaz.

Avukat ve Noterler
Açısından Yapılandırma
Topluluk sigortası 01.10.2008 tarihinde sonlanmıştır.
Bu tarih öncesine ait topluluk sigortası sözleşmesinden
kaynaklanan sigorta prim borçları için, barodan yada noter odasından
alınacak belge ile 01.10.2008 tarihinden önce sigortalı olduklarını
belgelememeleri koşuluyla bu borçlar 5510/4(a) kapsamında
yapılandırılacaktır.
01.10.2008
yapılandırılacaktır.

sonrası

borçlar

ise

5510/4(b)

kapsamında

Ek-5 ve Ek-6 Sigortalıları
Açısından Yapılandırma
5510/Ek-5: Tarım ve orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz
çalıştırılanlar.
5510/Ek-6: Ticari taksi, Dolmuş ve benzeri şehir içi tolu taşıma
araçlarında kısmı süreli 10 günden az çalıştırılalar.
01.03.2011-31.03.2018
yapılandırma kapsamındadır.

tarihleri

arasındaki

borçları

5510/4(b) Bağ-Kur Sigortalılarının
Durdurulan Sigortalılık Süresi
Daha önce, 5510/4(b) sigortalılık durdurulmuş ve bu
süreler ihya edilip ödenmemişse; (yani borç ortadan
kalkmamışsa)

01.06.2018-31.07.2018 tarihleri arasında müracaat
ihya
müracaatı
yapıp,
hesaplanan
borçlar
yapılandırılabilecektir.
Hesaplanan tutarın tamamının, 31.08.2018 tarihi
itibariyle ödenmesi halinde bu süreler sigortalılıktan
sayılacaktır.

Yapılandırmanın Bozulması
1- Peşin Ödeme Tercihinde Bozulma:

Tutarın 31.08.2018 tarihine kadar ödenmemesi,
Yada geç ödeme zammı ile birlikte 30.09.2018
tarihine kadar ödenmemesi,
halinde yapılandırma bozulacaktır.

Yapılandırmanın Bozulması
2-Taksitle Ödeme Tercihinde Bozulma:
İlk iki taksitin süresinde tam olarak
ödenmemesi
Bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla
taksitin ödenmemesi,

Yapılandırmayı
Bozacaktır.

Bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla cari
ay primlerinin ödenmemesi,

Not: Ödenmesi gereken tutarın %10 unu aşmamak kaydıyla, 10 TL’ye
kadar yapılan eksik ödemeler ihlal sayılmayacaktır.
Not: İki taksit sayısını aşmamak kaydıyla son taksit süresine kadar bu
eksiklik geç ödeme zammı ile giderilebilir.

Genel Sağlık Sigortası
Yapılandırma İşlemleri
Daha önce gelir testi yaptırmayanlar, 30.11.2018 tarihine kadar
gelir testi yaptırırlarsa, testin sonucu ilk tescil tarihinden itibaren
geçerli kabul edilir.
Gelir 1/3 asgari
ücretin altında ise

Prim yok /
eski borç iptal

Kapsam 5510/60(c-1)

Gelir 1/3 asgari
ücretin üzerinde ise

Prim var /
Yapılandırma imkanı

Kapsam 5510/60(g)

Bu borçlar 31.12.2018 tarihine kadar ödenirse gecikme zammı
ve gecikme cezası silinecek
Borç miktarı dikkate alınmaksızın 31.12.2018 tarihine kadar
sağlık aktivasyonu açılacaktır.

Yapılandırmada Diğer Hususlar
1- Ödeme Planlarının Tebliği:

Ø E-sigorta kanalıyla müracaatlarda, ödeme planı sistemden
görüntülenecektir.
Ø Elden yada posta yoluyla müracaatlarda, 7201 sayılı kanuna
göre tebliğ yapılacaktır.
Ø Ödeme planı tebliği edilmemiş olsa da banka ekranlarına
yansıtılacaktır.

Yapılandırmada Diğer Hususlar
2- İncelemeye Sevk Edilmiş Olan APHB’ler:
İşverenin talep etmesi durumunda, belgede yer alan
tahakkuk kısmı ve bunun feri alacakları inceleme sonucu
beklenilmeksizin işleme alınır. Hizmet kısmı ise, inceleme
sonrası uygun ise işleme alınır.
Bu kapsamda; 2018/Mart öncesini ihtiva eden Aphb’ler
31.08.2018 tarihine kadar Kuruma verilmiş ise ve yapılandırma
müracaatı da var ise, tahakkuk kısmı bu kanun kapsamında
yapılandırılabilir.
Ancak oluşacak İPC için, aphb’nin 31.03.2018
tarihinden önce Kuruma verilmiş olması gerekmektedir.

Yapılandırmada Diğer Hususlar
3- İhaleye Katılabilmek İçin Düzenlenecek Borcu
Yoktur Yazıları:
İhaleye katılacak olanların;
Ø Aylık kazanç üst sınırının 3 katını aşmayan prim borcu,
(45.663,75)
Ø İşverenlerin Bağ-Kur primlerinin aylık kazanç alt sınırının 3 katını
aşmayan prim borcu, (6.088,5)
kesinleşmiş prim borcu olarak nitelendirilmez.
Borçları bu sınırların altındaysa veya
Borçlar yapılandırılıp ilk taksit ödenmişse, diğer muaccel
borçlar da bu sınırın altındaysa kalıyorsa,
Kesinleşmiş prim borcu yoktur yazısı verilecektir.

Yapılandırmada Diğer Hususlar
4- Yapı Kullanma İzin Belgesi / Teminat İadesine
Başvuranlar Açısından:
İhale konusu işlerde kesin teminatın yükleniciye
ödenmesi yada bina inşaatlarında yapı kullanma izin
belgesinin verilmesi;
mükellefin Sgk’ya prim borcu bulunmaması şartına
bağlıdır.
Taksitlendirilmiş dahi olsa, tüm borç ödenmedikçe
ilişiksizlik belgesi yada teminat iadesi verilmeyecektir.
Ancak bu borca karşılık, banka teminat mektubu gibi
belgelerle teminat gösterilmesi kaydıyla bu belgeler ve iadeler
verilebilmektedir.

Yapılandırmada Diğer Hususlar
5- Üçüncü Kişilerdeki Hak ve Alacak Hacizlerinin Kaldırılması:
Yapılandırılan borçların peşin ödenmesinde borcun tamamının
ödenmesi, taksitlendirmede ilk taksitin ödemesi kaydıyla;
Mükellefin üçüncü kişilerden olan alacaklarına (maaş, aylık, kira,
mevduat, hake ediş vb.) uygulanmış olan haciz kaldırılacaktır.
6- Taşınır ve Taşınmaz Mallara Uygulanan Hacizlerinin Kaldırılması:
Yapılandırılan borçların, peşin ödemede borcun tamamının
ödenmesi, taksitlendirmede ilk taksitin ödemesi kaydıyla;
Ø Yapılandırma öncesindeki borç miktarı kadarlık mal kısmı baki kalmak
üzere diğer malların haczi kaldırılır.
Bunun için hacizli kalacak malların satış kabiliyetinin de
bulunması şarttır.
Ø Taksitli ödemelerde her ödeme sonrası bazı hacizlerin kaldırılması
talep edilebilir.
Ø Borçlu muvafakatname doldurarak hacizli mallarının satışını isteyebilir.

Yapılandırmada Diğer Hususlar
7- Yapılandırma Sonrası, Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma
Şartları:
Borçluların peşin ödeme yada ilk taksit ödemeleri halinde ve 60
günden fazla yapılandırma harici borçlarının bulunmaması kaydıyla
sağlık provizyonları açılır.
Yapılandırmanın bozulması halinde, sağlıktan yararlanması
sona erdirilir.
Uygulama ekranları açılıncaya kadar sigortalı ile bunların
bakmakla yükümlü olanlar için, kişilerin talebi üzerine SGK tarafından
«Sağlık Belgesi» verilir. (Genelge ek-8)
8- Davalardan feragat Edilmesi:
Yapılandırmadan yararlanabilmek için bu borçlara dava
açmamak yada açılmış davalardan feragat etmek gereklidir. Bunun için
ek-7/a da yer alan feragatnamenin Sgk’ya verilmesi gerekmektedir. Sgk
bu feragatnameyi ilgili yargı merciine gönderecektir.

Eski Yapılandırmaların Ne Olacağı ?
ü 6552, 6736, 7020 sayılı Kanunlara göre yapılandırılan ve
ödemeleri devam eden alacakların kalan taksitlerinin
tamamının:
31.08.2018 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde;
Kalan taksitlerin içerisindeki Yi-Üfe’nin %90’ının ve kalan
taksitlendirme farkının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
31.10.2018 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde;
Kalan taksitlerin içerisindeki Yi-Üfe’nin %50’ının ve kalan
taksitlendirme farkının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

Eski Yapılandırmaların Ne Olacağı ?
ü 6552, 6736, 7020 sayılı Kanunlara göre yapılandırılan ve bir takvim yılı
içerisinde iki veya daha az taksiti ödememe hakkının kullanan
mükellefler açısından;
ödenmeyen yada eksik ödenen bu taksitleri, yapılandırmanın son
taksit süresinden itibaren ikişer aylık periyotlar halinde ödenebilme imkanı
gelmiştir.
Örnek: 6736 S.K. Göre yapılandırma yapılmış,
2017/3. ve 4. taksitler ödenmemiş ise;
Bu işveren ödememiş olduğu bu taksitleri;
6736 s.k. son taksit süresi olan 2020/Şubat ayından itibaren ikişer aylık
periyotlarla ödeyebilecektir.
2017/3. taksiti: 30.04.2020
2017/4. taksiti 30.06.2020
tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödeyebilmektedirler.

Eski Yapılandırmaların Ne Olacağı ?
ü 6552, 6736 ve 7020 sayılı yasalara göre,
yapılandırmanın 2018 yılında en fazla iki taksite kadar
ödememe durumu, bu yıl için kanunun yayımı tarihinden
takvim yılı sonuna kadar yeniden başlatılacaktır.
Örnek; 2018 yılında eksik ödenen taksitler var ise, iki ihlal
şartı 18.05.2018 tarihinden itibaren yıl sonuna kadar tekrar
başlatılacaktır.
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