SİRKÜ : 2018/15
Konu : 7103 Sayılı Kanun ile sigorta primlerinden geçmişe
dönük yararlanma ve bazı kurum ve kuruluşlara sigorta primi
teşviklerinden yararlanmasına açıklık getirilmesi

KAYSERİ
13.04.2018

27.03.2018 tarih ve 30373 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Vergi Kanunları
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 7103
Sayılı Kanun’un ile 01.04.2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yararlanılmayan sigorta
primi teşviklerinden geriye dönük yararlanma ve bazı kurum ve kuruluşlara sigorta primi
teşviklerinden yararlanma hakkı verilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
1- Yararlanılmayan Sigorta Primi Teşviklerinden Geçmişe Dönük Olarak Yararlanılması
7103 Sayılı Kanun ile 5510 Sayılı Kanun’a eklenen Ek 17. Madde ile 01.04.2018 tarihinden
önceki ve sonraki dönemlere ilişkin olarak yararlanılmayan sigorta primi teşviklerinden veya
bir teşvikten yararlanmakla birlikte başka bir teşvikten yararlanma yönünde tercihte bulunmak
isteyen işverenlerce geriye doğru teşviklerden yararlanılmasına ilişkin olarak aşağıdaki
düzenlemeler yapılmıştır.
1.1- 01.04.2018 tarihinden önce yararlanma imkânı olduğu halde yararlanmayan veya
başka bir teşvikten yararlanma yönünde tercihte bulunmak isteyen işverenlerce,
sigorta primi teşviklerinden yararlanılması amacıyla 01.06.2018 tarihine kadar
müracaat edilmesi gerekmektedir.
01.04.2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak tüm şartları sağladığı halde 5510 Sayılı

Kanun ile diğer kanunlarda sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış
işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve
indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından 01.06.2018 tarihine
Kadar SGK’ya başvurulması durumunda, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve
indirimlerinden yararlanılabileceği veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve
indirimlerinin başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebileceği açıklanmış ve
geçmişe dönük yararlanılmayan veya eksik yararlanılan teşvik tutarlarının yürürlük tarihinden
önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından, yürürlük
tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren
kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip
eden takvim yılı başından başlayarak üç yıl içinde (yapılandırılanlar dahil prim borçlarından
mahsup, prim borcu bulunmayanlara da altı ayda bir ödeme yapmak suretiyle) ödenmesi
öngörülmüştür.
1.2- 01.04.2018 tarihinden sonraki dönemlere ilişkin sigorta primi teşviklerinden
yararlanma imkânı olduğu halde yararlanmayan veya başka bir teşvikten yararlanma
yönünde tercihte bulunmak isteyen işverenlerin durumu
01.04.2018 tarihinden sonraki dönemlere ilişkin sigorta primi teşviklerinden yararlanma imkânı

olduğu halde yararlanmayan veya başka bir teşvikten yararlanma yönünde tercihte bulunmak
isteyen işverenlerce; gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi
takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye
yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve
indirimlerinden yararlanılabilecek veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri
başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilecektir.
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2- Bazı Kurum ve Kuruluşların Sigorta Primi Teşviklerinden Yararlanmasına Açıklık
Getirilmesi
7103 Sayılı Kanun ile 5510 Sayılı Kanun’a eklenen Ek 16. Madde ile 01.04.2018 tarihinden
itibaren;
 Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim
kurumlarının,
 Okul aile birlikleri ile
 Kurumun yurt içinde hizmet satın aldığı vakıf
üniversiteleri ve özel sektör işyerlerinin









5510 Sayılı Kanun,
4447 sayılı Kanun,
4857 sayılı Kanun,
5746 sayılı Kanun,
5225 sayılı Kanun
3294 sayılı Kanun,
2828 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda

yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerinden
yararlanabilecekleri açıklanmıştır.
 01.04.2018
tarihinden
önce
vakıflar
tarafından kurulan yükseköğretim kurumları,
okul aile birlikleri ve SGK’nın yurt içinde hizmet
satın aldığı vakıf üniversiteleri ve özel sektör
işyerleri tarafından ilgili Kanunlar uyarınca
yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimler
usulüne uygun olarak yararlanılmış sayılacaktır.

 Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim
kurumları ve okul aile birliklerinin 01.04.2018
tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak
yararlanmadıkları sigorta prim teşviklerinden
yararlanmak amacıyla 01.05.2018 tarihine kadar
müracaat
etmeleri,
bu
teşviklerden
yararlanılmasında aranan şartları sağlamaları
gerekmektedir.
 Yukarıdaki
istisna
haricinde
Vakıflar
tarafından kurulan yükseköğretim kurumları ve
okul aile birliklerinin 01.04.2018 tarihinden
önceki dönemlere ilişkin olmak üzere ilgili
kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ve
indirimlerinden
geriye
yönelik
olarak
yararlanmayacakları veya yararlanılmış olan söz
konusu
teşvik,
destek
ve
indirimlerin
değiştirilemeyeceği açıklanmıştır.
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