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Sunum Planı
• Otomatik BES Konusunda hatırlatmalar
• 4 b sigorta primlerinde beş puanlık indirim
• Prime Esas kazanç üst limitinde değişiklik
• Asgari Ücret Desteği 2017 de devam edecek
• Sigorta Primlerinin Ertelenmesi
• 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici madde ile Prim
Desteği
• 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici madde ile GV Stopaj
Desteği
• SMMM Rapor Düzenleme Sınırı Asgari İşçilik
• Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi
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YENİ OTOMATİK KATILIMLI BİREYSEL EMEKLİLİK
SİSTEMİ (6740 Sayılı Kanun – 4632 BES )
• Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bir
emeklilik planına dahil edilmesi ve ilgili kişilere istediklerinde
plandan çıkma imkanı verilmesi,
• Çalışan, emeklilik planına dâhil olduğunun kendisine
bildirildiği tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden
cayabilir.
• Kapsam; T.C. Vatandaşı, Kırk beş yaşını doldurmamış olanlar,
• 5510 sayılı Kanununun 4 / 1 (a) ve (c) bentlerine göre ve
geçici md.20 kapsamında çalışanlar,
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Kademeli Geçiş
Çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla işyeri olan işverenler için
bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı göz önünde bulundurulur.

Çalışan Sayısı (Özel Sektör)
1000 ve üzerinde olanlar
250 ve 1000 arasında olanlar
100 ve 250 arasında olanlar
50 ve 100 arasında olanlar
10 ve 50 arasında olanlar
5 ve 10 arasında olanlar
Kamu Kurumlarında (5018) 01.04.2107

Sisteme Giriş Tarihi
1/1/2017
1/4/2017
1/7/2017
1/1/2018
1/7/2018
1/1/2019
Diğer Kamu İdareleri
01.01.2018
4

Genel Bilgiler
• SGK Prime esas kazancının yüzde üçü, (kuruşlar dikkate alınmaz)
• İşyerinin değişmesi hâlinde, emeklilik sözleşmesi aktarılır. Yeni
işyerinde emeklilik planı bulunmuyorsa, sözleşme kapsamında
ödemeye devam edebilir, (izleyen ayın sonuna kadar bildirilir)
• İşveren sorumlukları
• Emeklilik şirketinin seçimi,
• Fonların Seçimi
• Katkı Payının ödenmesi,(ücretinin ödeme gününü takip eden
gün)
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Devlet Katkısı
• Çalışanlara % 25 Devlet katkısı
• 2 aylık cayma süresinin sonunda sistemde kalmayı tercih
etmeleri halinde 1000 TL ilave devlet katkısı, (sisteme
girişte bir defaya mahsus olmak üzere)
• Emeklilik hakkının kullanılması halinde, bireysel emeklilik
hesabında bulunan birikimini en az on yıl süreli bir yıllık
gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden
çalışana, birikiminin %5’i karşılığı ek devlet katkısı
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4 b Sigorta Primlerinde Beş Puanlık İndirim,
• 6745 Sayılı yasa ile (20.08.2016) 5510 sayılı SSGSS Kanun 81. md. Ek,
• Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki
sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, beş
puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır.
• Şartlar;
• Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
• Kuruma borç ve İPC ve Gecikme cezası ve Gecikme zammı olmamalı,
• Taksitlendirme, yapılandırma ile yararlanmaya engel değildir,
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Prime Esas Kazanç Üst Limiti Değişti,
• 5510 sayılı yasanın 82. maddesi değiştirilerek daha
önce brüt asgari ücretin 6,5 katı olan SGK prime esas
kazancın üst limiti 01.01.2017 tarihinden itibaren 7,5
kat olarak uygulanacaktır,
• Kanun 6761 (16.11.2016)
• Asgari ücret 1.777,50 x 7,5 = 13.331,40 TL Prime esas
kazanç üst limiti,
• Eski halde olsaydı 11.553,75 olurdu,
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Asgari Ücret Desteği Devam Edecek…
• GEÇİCİ MADDE 71- (Kanun 6770 – 18.01.2017)
• Kanunun 4 / 1 (a) bendi kapsamında UVKS tabi sigortalıları
çalıştıranlar,
• 2016 yılının aynı ayına ilişkin verilen aylık prim belgelerinde prime
esas kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenen tutar ve altındaki
sigortalılar,
• Toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2017 yılında
bildirilen sigortalılara ait toplam prim ödeme gün sayısının,
• 2017 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulunca
tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu
işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup
edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır.
• BKK ile 2017 de 110/TL gün esas alınır, Asgari ücret desteği 3,33
TL/Gün (2016 da 85 TL Geçici Md. 68)
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Sigorta Primlerinin Ertelenmesi

• 5510 sayılı Kanuna eklenen madde, Geçici Madde 72
• Kanunun 4 / 1 (a) da belirtilen sigortalıları çalıştıranlar (özel sektör)
• Hazine katkısına müstahak olanların, (Asgari Ücret desteği-Gç.68-71)
• 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
ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılır.
• 2016/2017 da yeni sigortalı çalıştıranlarda süresinde ödeme şartı
aranmaz,
• Sosyal Güvenlik Destekleme primi kapsam dışındadır,
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Sigorta Primlerinin Ertelenmesi
• Özel sektör işverenleri kapsamda,
• Ertelenecek tutar gün X 60 TL = 30 x 60 = 1.800 x 0,34,5 = 621 TL
• Günlük Ertelenecek tutar 60 x 0,34,5 = 20,7 TL
• Aylık kişi başına 621 TL prim erteleme kapsamındadır,
• Erteleme kapsamı dışındaki primler ve işsizlik sigortası ve Damga
Vergisi süresinde ödenir,
• Aralık primi 31.10.2017 tarihine,
• Ocak 2017 primi 30.11.2017 tarihine,
• Şubat 2017 primi 31.12.2017 tarihine ertelenir,
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Örnek Aralık Primi – Asgari Ücretli
• 2016 yılı Aralık ayında asgari ücretle çalışan 3 sigortalının olduğu
ve işyerinin 2016 yılında kapsama alındığı
• 1.647.00 TL x 3 sigortalı x 34,5/100= 1.704,65 TL ödenecek
toplam sigorta primi tutarı olarak hesaplanacak,
• Erteleme kapsamında ertelenecek olan tutar 90 (gün) x (60 TL
SPEK) veya 20,70 TL (prim tutarı) =1.863,00 TL olarak
hesaplandığından,
• 2016 yılı Aralık ayı için işverenin ödemesi gereken 1.704,65 TL’nin
tamamı 2017/Ekim ayı sonuna kadar ertelenecektir.
• 2016 yılı Aralık ayına ait işsizlik sigortası primi ile damga vergisi
borcunun yasal süresi içinde (31/01/2017) ödenmesi halinde
asgari ücret desteğinden yararlanılacaktır.
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Örnek Aralık Primi – Asgari Ücret Dışı
• Aralık ayında firmada 3 çalışan var,
• SPEK 18.000 TL, Prim ödeme Gün sayısı 90,
• Sigorta Primi 18.000 x 0,345 = 6.210 TL,
• Beş puanlık indirim 18.000 x 0,05 = 900 TL
• 4447 Geçici 10 madde Teşvik Tutarı 18.000 x 0,155 = 2.790 TL
• Asgari ücret desteği 99,90 x 3 = 299,70 TL
• Ertelenecek sigorta primi 90 x 20,70 = 1.863 TL (31.10.2017)
• 900 + 2.790 + 299 + 1.863 = 5.852,70
• Ödenecek sigorta primi 6.210 – 5.852,70 = 1.863 TL ve İşsizlik
Sigortası ve Damga Vergisi süresinde ödenir,
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4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Geçici Madde ile Prim
Desteği (687 KHK 09.02.2017 RG) - GEÇİCİ MADDE 17
• 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için
geçerli olmak üzere,
• 1/2/2017 tarihinden itibaren,
• Özel sektör işverenlerince,
• Kuruma kayıtlı işsizler arasından,
• İşe alınanların; İşe alındıkları tarihten önceki üç ayda SGK‘na
verilen prim belgelerinde yer almayan sigortalı olmaları,
• 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet
belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla,
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• İşe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine
kadar geçerli olmak üzere,
• Sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL
ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, işverenlerin
SGK ‘na ödeyecekleri tüm primlerden mahsup
edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve
destek tutarı Fondan karşılanır.
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4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Geçici Madde ile GV
Stopaj Desteği (687 KHK 09.02.2017 RG) - GEÇİCİ MADDE 18
• Geçici Madde 17 de yer alan koşullarla, işe alınan sigortalılar için,
• Ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt
tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden
hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan
sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden
tahakkuk eden vergiden terkin edilir.
• Bu kapsamda gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer
kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı
teşviklerinden yararlanamaz.
• Madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen
kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme
gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.
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Koşullar – Geçici Md. 17-18 / SGK-GV Desteği
• Aylık prim ve hizmet belgeleri yasal süresi içerisinde
verilmeli,
• Sigorta primlerini yasal süresinde ödenir,
• SGK ‘na Prim, İPC ve bunlara ilişkin GC ve GZ borcu
bulunmamalı,
• Borçların tecil ve taksitlendirilmesi veya yapılandırılması
halinde kanun hükmünden yararlanmak mümkündür,
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Kapsam Dışındakiler,
• Kamu idarelerine ait işyerleri, ile Kamu ihale Kanunu
ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan
alım ve yapım işleri,
• Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt
dışında çalışan sigortalılar,
• Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya
bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı tespit edilmesi ,
• Aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi
teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.
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SMMM Rapor Düzenleme Sınırı Asgari İşçilik
• Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan açıklama ile,
• 5510 Sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin dördüncü
fıkrasında, ihaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri
işverenlerine, Kuruma prim borçlarının bulunmadığını
gösteren ilişiksizlik belgesinin verilmesinde
• SMMM lerce ihale konusu işler ve özel nitelikteki inşaat
işyerleri için yapılacak asgari işçilik incelemesi sonucu
düzenlenecek raporlarda esas alınacak istihkak ve maliyet
tutarına ilişkin rapor düzenleme sınırı 01/01/2017 tarihinden
itibaren 7.500.000 TL’den, 10.000.000 TL’ye yükseltilmiştir.
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Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
• 6728 Sayılı yasa ile (15.07.2016)
• Gelir Vergisi Kanunu Md. 98-A ilave edildi,
• V.U.K ‘da konu ile ilgili cezalar dahil değişiklikler yapıldı,
• Konu ile ilgili 5510 sayılı yasada değişiklikler yapıldı,
• Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi:
• Vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname
ile 5510 sayılı SSGSS Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık
prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin
matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları
toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesi… YETKİ
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MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL
TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) Yürürlük 1/1/2018 (18.02.17RG)
• Amaç; Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması,
• Gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve
• Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması,
• Kapsam;
• 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında sigortalı sayılan kişiler ve
• Kanunun Geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar ve vergi
kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar
• Hakkında uygulanır. (Ek 9 madde kapsamındaki Ev hizmetlerinde
ayda 10 günden az çalışanlar hariç)
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Tebliğ ile Yapılan Açıklamalar 1
• Tebliğ ile,
• Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bir ay
içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile
bunlardan kestikleri vergileri,
• 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet
bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar/işverenler, sigortalıların cari aya
ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini,
• İçeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini
(https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda göndermek
zorundadırlar.
• Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin, ertesi ayın 23 üncü günü
yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilir,
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Tebliğ ile Yapılan Açıklamalar 2
• Vergi kesintisi olmayanlar, sadece prime esas kazanç ve hizmet
bilgilerini ihtiva eden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
verir,
• Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilen vergi ve
sigorta primleri ayrı ayrı tahakkuk ettirilir
• Ödemeleri ilgili vergi kanunları ile 5510 sayılı Kanun hükümleri
çerçevesinde yapılır ayrı ayrı yapılır,
• Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler veren ve işçi
çalıştıran mükellefler, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini
aylık dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirilmiştir,
• Yanında işçi çalıştırmayanlar üçer ayda belgeyi verebilirler,
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Beyannamenin verileceği vergi dairesi
• Mükelleflerin ödemeler tahakkuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile
bunlardan kestikleri vergileri ödeme veya tahakkukun yapıldığı,
• Vergi kesintisi yapmaya mecbur olmayanlar / bulunmayanlar ve
prim bilgilerini beyan eden gerçek kişiler için ikametgâhının,
• Gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin,
• Bulunduğu, yer vergi dairesidir.
• Birden fazla vergi dairesinde gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti
bulunanlar için Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi,
çalışanların ücret ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi
kesintisinin beyan edileceği yer vergi dairesidir.
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Beyanname Gönderme, Aracılık 1
• Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini;
• 340 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ve diğer düzenlemelere göre
beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme
şartlarını taşıyan mükellefler/işverenler,
• Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte vergi
kesintisi yapma zorunluluğu bulunanlar/işverenler,
• Vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmamakla birlikte 5510 sayılı
Kanun uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve
hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu bulunan işverenler,
• Elektronik ortamda kendileri gönderebileceklerdir.
• Yetkili vergi dairesine talep formu ile müracaat edilir,
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Beyanname Gönderme, Aracılık 2
• Daha önce elektronik ortamda beyanname göndermek üzere
kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler mevcut
kullanıcı şifreleri ile Beyannamesini gönderecekler,
• Vergi mükellefi olmayanlar beyanname gönderilmesi ile ilgili
yetkili vergi dairesine müracaat edilerek şifre almaları gerekir,
• Beyannamesini elektronik ortamda kendileri gönderme
şartlarını taşımayan mükellefler/işverenler, Muhtasar ve Prim
Hizmet Beyannamesini sözleşme düzenlemek suretiyle aracılık
yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla elektronik
ortamda göndereceklerdir. (Meslek Mensupları kanalıyla)
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Düzenlenecek Tahakkuklar - Örnek
• Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilen vergi
kesintileri ile sigortalılar için ayrı ayrı tahakkuk fişleri düzenlenir,
• ÖRNEK 9: (A), işyerinde Ağustos/2017 döneminde 5510 sayılı
Kanuna istinaden tüm sigorta kollarına tabi 6, SGDP ‘ne tabi 1,
4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesine göre tüm sigorta
kollarına tabi 4 olmak üzere toplam 11 sigortalı çalıştırmış
• Beyannamenin onayı ile; vergi kesintisine ilişkin 1 adet, 5510 sayılı
Kanuna göre sigortalılar için 2 adet ve 4447 sayılı Kanuna göre ise
1 adet olmak üzere toplam 4 adet tahakkuk fişi düzenlenecektir.
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Düzeltme Beyannamesi
• Kanuni süresi içerisinde veya kanuni süresinden sonra verilen
beyannamenin hatalı ve/veya eksik olduğu hallerde,
süresinde veya süresi geçtikten sonra bu hata ve/veya
eksiklikleri düzeltici mahiyette elektronik ortamda yeni bir
beyanname verilmesi mümkündür.
• Daha önce verilmiş bulunan Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannamesi veya beyannamelerindeki hata ve/veya
eksikliklere ilişkin verilecek düzeltme beyannamelerinin, söz
konusu dönemlere münhasır olarak verilen beyannamelerde
yer alan bilgileri de kapsaması gerekmektedir.
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Ceza Uygulaması
• Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin fiillerin vergi
kanunlarına göre vergi cezası kesilmesini gerektirmesi
halinde 213 sayılı Kanun uyarınca vergi dairelerince,
• Bu fiillerin 5510 sayılı Kanuna göre idari para cezası
gerektirmesi halinde 5510 sayılı Kanun uyarınca sosyal
güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından
• Ayrı ayrı ceza kesilecektir.
• VUK mükerrer 355 inci maddede düzenleme yapıldı,
• 5510 Sk. Kurumca verilecek idarî para cezaları Madde 102
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Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik
Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesi
• GEÇİCİ MADDE 1 –
• Mükelleflerin (Muhtasar veren ve aynı zamanda prim ve hizmet
belgesi verenler) vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil
numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak
üzere Tebliğ ekinde yer alan “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal
Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin
Bildirim”i (Ek-8) elektronik ortamda gönderme zorunluluğu
getirilmiştir,
• Bildirim, Tebliğin yayım tarihini izleyen ayın sonuna kadar
internet vergi dairesi üzerinden (https://intvrg.gib.gov.tr/)
elektronik ortamda gönderilecektir. (31.03.2017)
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Geçiş dönemi uygulaması
• GEÇİCİ MADDE 2 –
• Kırşehir ili ve ilçelerinde pilot uygulama,
• Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde bulunan
mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel
Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için bu Tebliğin
uygulanmasına, Haziran ayında verilmesi gereken
beyannameler dahil olmak üzere 1/6/2017 tarihinden
itibaren başlanacaktır.
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•Sabrınız için teşekkürler…
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