Ardahan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce Bilgilendirme ve Rehberlik Faaliyetleri
Devam Ediyor

Ardahan Sosyal Güvenlik İl Müdürü Aziz BOZ, STK’larla yaptığı bilgilendirme
ziyaretinde “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması il Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun” uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları
yapılandırılması hakkında bilgi verdi.
Sosyal Güvenlik Bilgilendirme ve Rehberlik Klavuzunda belirtildiği gibi 2020
yılı Cumhurbaşkanlığı Programı Ulusal İstihdam Stratejisi 2020-2023) ve
Kurumumuz 2020 yılı Merkez Eylem Planında Sosyal güvenlik bilincini artırmaya ve
Kayıt dışı istihdamı önlemeye yönelik bilgilendirme amacıyla STK ları bilgilendirdi.

HANGİ SGK BORÇLARI YAPILANDIRILACAK?
SGK borçları nasıl yapılandırılıyor, hangi tarihten itibaren SGK borçları yapılandırma
kapsamına giriyor araştıran vatandaşlar, SGK borçlarının yapılandırma detaylarını
araştırıyor.
31/8/2020’den önceki döneme ait olan Genel Sağlık Sigortası primleri, idari para cezaları,
rücu alacakları, sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, yersiz ödenen gelir ve
aylıklardan doğan alacaklar dahil hepsi yapılandırılacak.

Ek olarak, Genel Sağlık Sigortası için gelir testine önceki yıllarda hiç başvurmamış olanlar,
31 Mart 2021’e kadar gelir testine başvurursa eğer geçmişe ait herhangi bir borcu
çıkarılmayacak.
Genel Sağlık Sigortalı olup tahakkuk eden borcu olanlara da ayrıcalık tanınacak. Bu
vatandaşlar prim borçlarını 30 Nisan 2021’e kadar edediği takdirde gecikme faizi ve
gecikme zammının tamamından vazgeçebilecek.

BAĞ-KUR BORÇLARI YAPILANDIRILACAK MI?
Bağ-Kur borçları yapılandırma kapsamına alınacak mı? Yapılandırma Bağ-Kurlular için
de geçerli olacak. Yasa yürürlüğe girdikten hemen sonra, prim borçlarını yapılandırmayan
ya da ödemeyen Bağ-Kurluların sigortalılığı durdurulacak. Daha önce durdurulan
sigortalılıkları için başvuruda yapmak isteyen vatandaşlar ise yapılandırmaya göre bu
borcunu ödeyebilecek.

Yapılandırma başvuruları yıl sonuna kadar yapılarak, söz konusu başvuru yönetmelikte
yer alıyorsa işlem uygulanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak ödemeler Şubat
ayında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve gümrüklere yapılacak ödemeler ise 2021 Ocak
ayında başlayacak.
Borçların yapılandırılmasında yüzde 0.35 olarak belirlenen Yİ-ÜFE esas alınacak.
Gecikme zammı ya da faizi yerine Yİ-ÜFE katsayısı dikkate alınacak ve borçluya
seçenekler sunulacak.

Kanun kapsamına girecek borçlardan 31 Ağustos 2020 ve öncesindeki borçlar dahil
olacak. İhtilaflı alacaklar ise yapılandırma kapsamına dahil olmuyor.
100 liralık bir vergiye 80 lira gecikme zammı işledi diyelim.Yapılandırma yeniden
hesaplanırken 80 lira silinecek, böyle bir durumda Yİ-ÜFE 40 lira çıktı ve borç 140 liraya
düştü. Peşin ödeme yapılırsa ödeme 104 lira olacak.
Bir başka deyişle Yİ-ÜFE tutarının 4 lirası ödenecek, 36 lira silinecek.
Eğer yapılandırma borcu taksitle ödenirse yine farklı seçenekler olacak;
Örneğin yapılandırma için 6 taksit seçildi. 140 lira 0,045 oranında yani yıllık yüzde 4,5
oranında bir katsayıyla çarpıp artırılacak, bu rakam taksitlere bölünecek.
öz konusu kanun teklifine ilişkin kabul edilen maddelerden hangi cezalara yapılandırma
yapılmayacak araştırılıyordu. Hangi borçlara yapılandırma yapılamayacak? Üst kurullar
tarafından, düzenleyici denetleyici kurullar verilen adli para cezaları, idari para cezaları, Kovid19’la mücadele kapsamında Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde verilen para cezaları ve yasak
yerlerde tütün kullanımı nedeniyle verilen cezalar yapılandırma kapsamının dışında olacak.

Kanundan faydalanabilmek için yapılandırılan borcun ilk 2 taksitinin süresi geçmeden
ödemesinin yapılması gerekiyor. Eğer bir takvim yılında iki taksit zamanında ödenmezse,
borçluya bir şans daha verilecek. Borçlunun ödemediği 2 taksit, son taksiti izleyen ayda
gecikme zammıyla birlikte ödenirse kanundan yararlanmaya devam edilebilecek.
**Yapılandırma yapılan borcun taksitinin bir kısmı ödenmezse;
Böyle bir durumda ödenen tutar yapılandırma kapsamında kalacak. Kalan borç ise ilgili
mevzuata göre takip ve tahsil edilecek.

