SİRKÜ : 2017/18
Konu : 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen
Geçici 17. ve 18. Mad. kapsamında sigorta primi ve
Gelir vergisi stopajı desteği,

KAYSERİ
14.03.2017

09.02.2017 tarih ve 29974 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 687 sayılı Olağanüstü Hal
Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447
sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 17 ve Geçici 18. maddeler ile 31.12.2017
tarihine kadar uygulanmak üzere istihdam artışında sigorta primi ve gelir vergisi stopajı
desteğinden yararlanılmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki gibidir.
1- Aralık 2016 ve öncesinde faaliyet gösterenler için sigorta primi ve gelir vergisi stopajı
desteğinden yararlanılma şartları
Sigortalı yönünden;

İşveren yönünden;

Kapsama girenler
a) 01.02.2017
ila
31.12.2017
arasında işe alınmış olması,

tarihleri

Kapsama girenler
a) Özel sektör işverenine ya da 5510 sayılı
Kanunun Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası
kapsamındaki işverene ait olması,

b) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,
c) İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları
tarihten önceki üç aya ilişkin Kuruma verilen
aylık prim ve hizmet belgelerinde veya
muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde
kayıtlı olmaması,

b) Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016 yılı
Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet
belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak
çalıştırılması,
c) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal
süresi içinde Kuruma verilmesi,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.
d) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal
süresi içinde ödenmesi,
e) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi,
işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile
bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme
zammı borçlarının bulunmaması,
f) Çalıştırdığı
kişileri
sigortalı
olarak
bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen
çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin
bulunmaması,
şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.
Kapsama girmeyen sigortalılar;
Bu destekten sosyal güvenlik destek primine
tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar
yararlanamayacaktır.

Kapsama girmeyen işverenler;
Bu destek tutarından kamu idarelerine ait
işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu
maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum
ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna,
4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma
hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım
işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım
ve
yapım
işlerine
ilişkin
işyerleri
yararlanamayacaktır.
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2- Yararlanılabilecek sigorta primi işveren payı ve gelir vergisi stopajı desteği tutarları
Sigorta primi desteği tutarı
2017/Şubat
ila
2017/Aralık
dönemlerine ilişkin olmak kaydıyla,

aylarına/

Kapsamına giren sigortalıların destekten
yararlanılacak ay/dönemdeki prim ödeme gün
sayısının 22,22 TL ile çarpımı sonucu
bulunacak tutar,
bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna
ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm
primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene
destek ödemesi yapılacak ve destek tutarı
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.
Buna göre kapsama giren her bir sigortalı için
aylık toplam (22,22 x 30=) 666,60 TL.
tutarındaki destekten yararlanılabilecektir.
Yararlanılabilecek bu tutar sigorta primi
tavanının yüzde beşine denk gelmekte olup, bu
destek
unsurundan
yararlanmakta
olan
işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde
diğer sigorta primi teşvik, destek ve
indirimlerden yararlanamayacaktır.

Gelir vergisi desteği tutarı
Kapsama giren çalışanların işe alındıkları tarihten
itibaren 31/12/2017 tarihine kadar uygulanmak
üzere,
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 edilecektir.
Bekar bir çalışan için yararlanılabilecek aylık gelir
vergisi destek tutarı vergi oranının %15 olarak
uygulandığı aylarda 93,32 TL’sına denk
gelmektedir.
Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı
teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer
alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı
teşviklerinden yararlanamayacaktır.

3- 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında tescil edilen işyerleri ile 01.01.2017
döneminden önce tescil edilmekle birlikte 2016 yılında SGK’ya hiç bildirimde bulunmayan
işyerlerinin durumu,
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 17.maddede bir hüküm bulunmamasına
rağmen bu konuda yayımlanmış bulunan 2017/10 no.lu SGK Genelgesinin 3/e.3 maddesinde
2017 yılında ilk defa tescil edilmiş olan işyerlerinde 2016/Aralık ayında Kuruma bildirim yapılmış
olamayacağından, 2017 yılında tescil edilmiş olan işyerlerinde 1/2/2017 ile 31/12/2017 tarihleri
arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı destek tutarının yarısı
kadar, Kanunda öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla işyerinin tescil edildiği
tarihi takip eden üçüncü aydan itibaren bu destekten yararlanılabileceği” belirtilmiştir.

Yine aynı genelgede 2017 yılından önce tescil edildiği halde 2016 yılında Kuruma hiç bildirimde
bulunmayan işyeri işverenlerinin, 2017 yılında Kuruma bildirim yapılan ilk ayı takip eden üçüncü
aydan itibaren destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı destek tutarının yarısı kadar bu
destekten yararlanabileceği belirtilmiştir.
Bu konuda Maliye Bakanlığınca yayımlanan ve Gelir İdaresi İnternet Sitesinde yer alan Tebliğ
taslağının 5. Maddesinde ise 01.01.2017 tarihinden sonra yeni işe başlayan işverenler ile 2016
yılının Aralık ayında sigortalı çalıştırmayan işverenlerin, aranan şartları taşımaları kaydıyla,
01.02.2017 tarihinden sonra işe aldıkları sigortalıların tamamı için ilave istihdam kapsamında gelir
vergisi stopajı teşvikinden yararlanabilecekleri açıklanmıştır.
4- Destekten Yararlanma Süresi
4447 sayılı Kanunun geçici 17 ve 18. maddeleri kapsamına giren sigortalılardan dolayı aranılan
şartların sağlanmış olması kaydıyla sigorta primi ve gelir vergisi stopajı desteğinden 2017/Şubat
ila 2017/Aralık ayları/dönemleri arasında yararlanılması mümkün bulunmaktadır.
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5-Destekten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli
4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı işveren
desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-Bildirge kanalıyla www.sgk.gov.tr adresinden
e-Bildirge sistemi üzerinde “4447/Geçici 17. Madde İşveren Desteği” menüsü işaretlenmek
suretiyle erişilen ekran vasıtasıyla başvuru yapılacak olup, başvurular e-Bildirge sistemince
kontrol edilmek suretiyle kapsama giren sigortalıların sisteme tanımlanması sağlanacaktır.
İşverenlerce e-Bildirge kanalıyla yapılacak olan tanımlamalar sırasında, kapsama giren
sigortalılara ilişkin kontroller sistem tarafından elektronik ortamda yapılacağından, sigortalılara
ilişkin tanımlama işleminin onaylanması halinde, bu nitelikteki sigortalılar için sosyal güvenlik il
müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek
bulunmamaktadır.
Bu konuda Maliye Bakanlığınca yayımlanan ve Gelir İdaresi İnternet Sitesinde yer alan Tebliğ
taslağında 4447 sayılı Kanunun geçici Geçici 18 inci maddesi kapsamında gelir vergisi stopajı
teşvikinden yararlanmak isteyen işverenlerin Tebliğin ekinde yer alan “İstihdamın Teşvikine İlişkin
Bildirim”i doldurmaları ve muhtasar beyanname ekinde vermeleri gerektiği belirtilmiş olup,
beyannamelerini elektronik ortamda verenlerin bu mükellefiyeti elektronik ortamda verilecek
muhtasar beyanname ekindeki istihdam teşvikine ilişkin bildirimi doldurarak yerine getirmeleri
gerekmektedir.
6- Muvazaalı işlemlerin önlenmesi ve yersiz yararlanılan destek tutarlarının geri ödenmesi,
cezai yaptırımlar
Sigorta primi desteği
Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad,
unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya
yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde
doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan
şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs
işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi
gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından
yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis
ettiği anlaşılan işyerlerinden İşsizlik Sigortası
Fonu tarafından karşılanan tutarlar,

Gelir vergisi desteği
Yersiz yararlanılan gelir vergisi destek tutarı
4/1/1961 tarihli ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 Sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümleri çerçevesinde gerekli müeyyideler
uygulanarak tahsil edilecektir.

Aylık prim ve hizmet belgelerini 687 kanun
numarasını
seçerek
Kuruma
gönderen
işverenlerin, anılan maddede öngörülen şartları
taşıyıp taşımadıkları, ünitelerin sigorta primleri
servislerince her ay düzenli olarak kontrol
edilecek
ve
söz
konusu
destekten
yararlanmaması gerektiği halde yararlanmış
olan işverenlerle ilgili olarak yersiz yararlanılan
prim tutarları,
Kapsama giren sigortalıların, 2016/Aralık ayında
bildirilen toplam sigortalı sayısına veya 2016 yılı
ortalama sigortalı sayısına ilave olarak
çalıştırılıp
çalıştırılmadığı
hususunun
işverenlerce takip edilmesi gerekmekte olup,
öngörülen destekten bu sebeple yersiz
yararlanan
işverenlerin
listesi
Kurum
sistemlerinden alınarak, daha önce İşsizlik
Sigortası Fonundan yersiz olarak karşılanmış
prim tutarları,
gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte
işverenlerden tahsil edilecektir.
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