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KiMLER

4/B KAPSAMINDA

SiGORTALIDIR?

4/B Kapsamında;
Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı
nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir
vergisi mükellefi olanlar
Gelir vergisinden muaf olup esnaf ve
sanatkar siciline kayıtlı olanlar
Anonim șirketlerin yönetim kurulu üyesi
ortakları
Sermayesi paylara bölünmüș komandit
șirketlerin komandit ortakları
Diğer șirket ve donatma iștiraklerinin ise
tüm ortakları
Tarımsal faaliyette bulunanlar
Köy ve mahalle muhtarları
Jokey ve antrenörler
Bağımsız çalıșan avukatlar
Noterler
İsteğe bağlı sigortalılık talep sahipleri
sigortalıdırlar.

SİGORTALILIK
BAȘLANGICI
SİGORTALILIK BAŞLANGICI
Vergi mükellefiyetinin bașladığı tarih,
Esnaf ve sanatkarlar siciline kayıt tarihi,
Yönetim kuruluna seçilme tarihi,
Șirketin ticaret siciline tescil edildiği tarih,
Köy ve mahalle muhtarları için seçilme tarihi,
Çiftçiler için ziraat odalarına kayıt tarihi,
İsteğe bağlı sigortalılıkta müracat tarihini takip
eden gün, olarak esas alınır.

HİSSE DEVİRLERİNDE SİGORTA NE ZAMAN BAŞLAR
Anonim șirketlerde Yönetim Kuruluna seçildikleri tarihte,
Limited șirketlerde ise Ticaret Siciline tescil
edildiği tarihte bașlar.

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ
Emekli olduktan sonra 4/B (Bağ-Kur) statüsünde
çalıșmaya devam etmeniz halinde emekli aylıklarınızdan Sosyal Güvenlik Destek Primi kesilmez.

PRiMLERE
DEVLET TEŞViKi
PRİM ÖDEMELERİ

Teșviksiz olarak en az 700,18
5.251,38 ödenecektir.

en fazla ise

Çiftçiler teșviksiz olarak en az 583,48 en
fazla ise 4.376,15 ödeyecektir.

ÖDENMİŞ OLAN PRİMLERE DEVLET TEŞVİKİ

Prim oranı beyan ettiğiniz kazancınızın
%34,5’u olup, bu oran üzerinden (5) puan
indirim uygulanmaktadır. Böylece prim oranı
%29,5 olacak, prime esas kazancın alt sınırında hesaplanacak aylık prim tutarı esnaf sigortalılarımız için 700,18
yerine 598,70 olacaktır.
Bu șekilde esnaf sigortalılarımız için en fazla
761,07
en az ise 101,48 tutarında prim
yükü devlet tarafından karșılanmaktadır.

PRiM
TEŞViKiNDEN

YARARLANMA KOȘULLARI
YARARLANMA KOŞULLAR
Primlere uygulanan (5) puanlık indirimden sigortalılar
otomatik olarak yararlandırılmakta olup herhangi bir
bașvuru gerekmemektedir.
Ancak teșvik indiriminden yararlanılması için;
Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
Prim, idari para cezası ve bunlara ilișkin gecikme
cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması
gerekmektedir.

ÖDEME TUTARLARI
E-devlet uygulaması üzerinden online beyanda
bulunmak suretiyle istediğiniz tutarda prim ödeyebilirsiniz.
Prime esas kazanç beyanı ay içinde bir kez verilebilir.
Bu beyan, değiștirilmediği sürece sonraki aylar için de
yapılmıș sayılır.
Beyanda bulunmayan, beyanın geçerliliği ortadan
kalkan veya beyanlarını asgari ücretin altında belirleyenlerin primi 700,18 olarak dikkate alınır.

PRİMLERE

GECiKME ZAMMI ve
GECiKME FAiZi

SÜRESİNDE ÖDENMEYEN PRİMLERE CEZALAR

Her aya ait primlerin takip eden ayın sonuna kadar
Kuruma ödenmesi gerekmektedir. Primin ödenmeyen
kısmı ödeme süresinin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık
sürede, her bir ay için %2 oranında gecikme cezası
uygulanarak arttırılır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara
ödeme süresinin bittiği tarihten bașlamak üzere Devlet İç
Borçlanma Senetleri (DİBS) faiz oranları bileșik bazda
uygulanarak gecikme zammı hesaplanır.

ERTELENEBİLECEK ÖDEMELER
Afete uğrayan sigortalılar afetin meydana geldiği
tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları
halinde Kurumca yapılacak denetim sonucu, Kuruma
olan borçlar afetin meydana geldiği tarihten itibaren
bir yıla kadar Kurumca ertelenebilir. Ya da Bașbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Bașkanlığı tarafından
sigortalıların afetzede kabul edilmesi durumunda
talepte bulunmaksızın Kuruma olan borçlar afetin
meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar
Kurumca ertelenebilir.

PRiM BORCU

OLANLARA

SAĞLIK HiZMETi
ÖZELLİKLER
60 günden fazla prim ve prime ilișkin her
türlü borcu bulunanlar sağlık hizmetlerinden
yararlanamamaktadır.
Ancak, borçları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun
48.maddesine göre tecil ve taksitlendirilerek
tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler ve
ilgili Kanunları gereğince prim ve prime ilișkin
borçlarını yapılandırıp Kanuna uygun ödemelerine devam edenler sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.

PRiM BORÇLARINIZI

TECiL ve TAKSiTLENDiREBiLiRSiNiZ
PRİM BORÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
NASIL ÖDENİR?
Prim borcunuzu anlașmalı bankalardan,
e-devlet kapısı üzerinden veya size en yakın
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden / Sosyal
Güvenlik Merkezinden öğrenebilirsiniz.
Prim borçlarınızı anlașmalı bankalara ve PTT
șubelerine ödeyebilirsiniz.

DURDURULMUŞ SİGORTALILIK SÜRELERİ BULUNANLAR
5510 sayılı Kanuna göre 30.04.2008 tarihi
itibariyle 60 aydan fazla, 6552 sayılı Kanuna
göre ise 30.04.2015 tarihi itibarıyla on iki ay ve
daha fazla süreye ilișkin prim borcu bulunanların sigortalılıkları durdurulmuștur.
Bu durdurulan süreler daha sonra sigortalı ya
da hak sahipleri tarafından talep edilmesi
halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin
tamamı ihya edilebilmektedir. Talep için
herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır.

İhya ișlemi için en yakın Sosyal Güvenlik İl
Müdürlüğü / Sosyal Güvenlik Merkezine
bașvuruda bulunabilirsiniz.

BAYAN SİGORTALILARA DOĞUM BORÇLANMASI HAKKI
Üç defaya mahsus olmak üzere her doğum için
doğum tarihinden itibaren boș geçen en fazla iki
yıllık süreyi borçlanabilirsiniz.
Bir günlük borçlanılabilecek en düșük borçlanma
tutarı 2018 yılı için 21,65 en yüksek borçlanma
tutarı ise 162,36 ’dir.
Bu sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından
sigortalı olunmaması ve çocukların yașaması
șartıyla borçlanma imkanı bulunmaktadır.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK
Türkiye’de ikamet eden Türk vatandașlarından
18 yașını dolduranlar 5510 sayılı Kanundaki
diğer șartları tașımaları halinde talep etmeleri
durumunda isteğe bağlı sigortalı olabilir.

İsteğe Bağlı Sigortalılıkta prim ödemeleri;
01.01.2018 ile 31.12.2018 tarihleri arasında
ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık; en
az 649,44 en fazla ise 4.870,85 ’dir.

PRİM BORÇLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ
Prim borcu yapılandırmasını kaçıranlar ya da
yapılandırma anlașmaları bozulanlar, diledikleri
zaman mevcut prim borcunun %10’unu peșin
ödeyerek %12 tecil faizi ile prim borçlarını 36
aya kadar taksitlendirebilirler.
Bir yıl içinde dörtten fazla cari primin ödenmemesi veya ikiden fazla taksitin ödenmemesi
durumunda tecil ve taksitlendirme anlașması
bozulacaktır. Aynı borç için ikiden fazla tecil ve
taksitlendirme yapılamaz. Taksit ödemeleri
bașlamadan %10 peșinatın ödendiği gün
sağlık hizmetlerinden faydalanabilecektir.

