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Konu: 6770 Sayılı Kanun’un 28’nci Maddesiyle Aralık 2016 ila Ocak ve Şubat 2017 Aylarına İlişkin 

Ertelenen Sosyal Güvenlik Kurumu Primlerinin Ödenmeleri. 

 

 

6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılamasına Dair Kanunun 28’nci maddesiyle; 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 72’nci maddeye istinaden, 4/a (eski 

tabirle sosyal sigorta) kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin; Aralık 2016, Ocak 2017 ile Şubat 

2017 aylarına ait Sosyal Sigorta Priminin belirli bir kısmı tahsil edilmeyerek 2017 yılının Ekim, 

Kasım ve Aralık 2017 ayları içinde, kurumun belirleyeceği tarihte ödenmek üzere ertelenmiştir. 

 

Söz konusu aylara ilişkin Sosyal Sigorta primi ertelenen işyerlerine ait bu primlerin; 

 

Aralık 2016 ayına ait ertelemiş olan prim tutarları  31 Ekim 2017 ayı sonuna kadar, 

Ocak 2017 ayına ait ertelenmiş olan prim  tutarları  30 Kasım 2017 ayı sonuna kadar, 

Şubat 2017 ayına ait ertelenmiş olan prim tutarları  26 Aralık 2017  günü sonuna kadar, 

 

Kurumca belirlenen bu tarihlerde ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu ertelen primlerin bu tarihlere 

kadar ödenmeleri halinde süreleri içinde ödenen primler olarak kabul edilecektir. 

 

Bahse konu ayların sigorta primlerinin ertelenmesine ilişkin 6770 sayılı kanunun 28 inci maddesi 

aşağıdadır. 

 

“MADDE 28 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 

“GEÇİCİ MADDE 72- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen 

sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinden, 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68 inci, 2017 yılı 

Ocak ve Şubat ayları için geçici 71 inci madde kapsamında Hazine katkısına müstahak olanların, 

anılan maddeler uyarınca Hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün 

sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden 

hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını, 

sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde Kurumca belirlenecek tarihe kadar 

ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılır. Bu maddenin 

uygulamasında, 2016 ve 2017 yılı içerisinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerleri için sigorta 

primlerini yasal süresinde ödeme şartı aranmaz. 

 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.” 
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Sigorta primi ödemekle mükellef olan işyerlerine ait sosyal güvenlik kurumunca tahakkuk ettirilen 

sigorta primlerinin yasal sürelerinde veya yıllık beyanname verme tarihlerine kadar ödemeleri halinde 

gelir veya kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılır. Bu tarihe kadar ödenmeyen sosyal sigorta 

primlerini gelir veya kurumlar vergisi açısından gider yazılamayacağı için vergi hesaplamasında bu 

ödenmeyen prim tutarları vergi matrahının tespitinde kanunen kabul edilmeyen giderler içinde tadat 

edilerek, ticari kazanca ilave edilerek gider yazılmamaktadır. Bu şekilde işlem yapan vergi 

mükelleflerin bahse konu aylara ait ertelenen sigorta primlerini ödeme tarihlerine ait dönemdeki 

(geçici vergi beyanı dahil) vergi matrahlarından tenzil ederek vergi matrahlarını hesaplamaları 

gerekmektedir.  

 

Ödenmemiş sosyal sigorta primlerinin gelir ve kurumlar vergisinden indirilemeyeceğine ilişkin 88 inci 

maddenin ilgili bölümü aşağıdadır. 

 

 
            Primlerin ödenmesi 

 

MADDE 88 

 
87 nci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde belirtilen yükümlüler, her aya ait 

primleri ilgili ayı takip eden ayın sonuna kadar Kuruma öderler. 
Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında 

gider yazılamaz.’’  
 
 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ertelenmiş primlerin ödeme ayları içinde hangi tarihte 

ödeneceğine ilişkin açıklama yapılmamış olup, kanun maddesine göre;  6770 Sayılı Kanun 
kapsamında, ödenmeyip ertelenen sigorta prim tutarlarının SGK İnternet sitesinde yer alan duyuruya 
göre;  

Aralık 2016 ayına ait olan, ertelenmiş prim tutarı 31 Ekim 2017) tarihine kadar, 
Ocak 2017 ayına ait olan, ertelenmiş prim tutarı 30 Kasım 2017 tarihinden kadar,   
Şubat 2017 ayına ait olan, ertelenmiş prim tutarı 26 Aralık 2017 tarihine kadar 
ödenmesi gerekmektedir. 
 

Ertelenen prim ödemesiyle ilgili kurum tarafından yapılan duyuru aşağıdadır.  
 
Bahse konu dönemlere ait, sigorta primleri ertelemeye konu olmadan, sigorta primlerinin tamamını 
sürelerinde ödeyen işyerleri için,  bu  dönemlere    ilişkin sigorta primi ödemeleri söz konusu değildir. 

 
Bilgilerinize sunarız. 

 
Saygılarımızla, 

 
TÜRKERLER Bağımsız Denetim 
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

T.C. 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 

03.10.2017 

DUYURU 

ERTELENEN PRİM BORÇLARI 

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun geçici 72 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör 

işverenlerimizden gerekli şartları taşıyanların 2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta prim 

tutarının 2017 yılı Ekim ayı sonunda (31/10/2017 tarihine kadar), 2017 yılı Ocak ayına ait 

ertelenen sigorta prim tutarının 2017 yılı Kasım ayı sonunda (30/11/2017 tarihine kadar), 

2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta prim tutarının ise 2017 yılı Aralık ayında (26 Aralık 

2017 tarihine kadar ) ödenmesine ilişkin düzenleme hayata geçirilmiş olup, ertelenen prim 

tutarları için yeni ödeme sürelerinin belirlenmesi veya ertelenen prim tutarlarının tahsilatından 

vazgeçilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. 

Bu doğrultuda, ödeme süreleri ertelenen primlerin belirtilen tarihlerde ödenmemesi halinde 

prim borcu ortaya çıkacak ve ilgililer, yararlandıkları sigorta prim teşvik ve desteklerinden 

yararlanamayabilecek, ödenmeyen primler noktasında gecikme cezası ve gecikme zammına 

maruz kalabilecek ve yine ödenmeyen primler sebebiyle icra takip ve haciz uygulamasıyla 

karşı karşıya kalabileceklerdir. 

Bu bakımdan, işverenlerimizin yürürlükteki sigorta prim teşvik ve desteklerden yararlanma 

hakkını kaybetmemeleri, süresinde ödenmeyen prim tutarları noktasında Kurumun bu 

nitelikteki alacaklara uyguladığı gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalmamaları ve 

yine süresinde ödenmeyen primler sebebiyle icra takip ve haciz uygulamasıyla karşı karşıya 

kalmamaları için ertelenen sigorta prim tutarlarını yukarıda belirtilen tarihlere kadar 

ödemeleri önem arz etmektedir. 

Kamuoyuna ve işverenlerimize saygıyla duyurulur. 



 

 

 

 

 

 

 


