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.

DURDURULMUȘ SİGORTALILIK

SÜRESİ BULUNANLAR

Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde
tamamen ödenmemesi hâlinde bu süreler
sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve
ödenmiș olan tutarlar ilgilinin prim ve prime
ilișkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz
olarak iade edilir.
İhya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun
ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılmakta

MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SIGORTASI ILE
GENEL SAĞLIK SIGORTASI PRIMI ÖDEYENLER
Günlük Kazanç Alt Sınırına Göre Aylık Prim Tutarı
Günlük Kazanç Üst Sınırına Göre Aylık Prim Tutarı

DURDURULMUŞ SİGORTALILIK SÜRELERİ BULUNANLAR
Daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri
tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan
sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde
belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilebilmekle birlikte hesaplanan borç tutarının
tamamının, borcun tebliğ tarihinden itibaren
üç ay içinde ödenmesi halinde, bu süreler
sigortalılık süresi olarak değerlendirilmektedir.

“Daima Yanınızda...”

olup sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların
bakmakla yükümlü olduğu kișiler hakkında
durdurulan süreler için genel sağlık sigortası
hükümleri uygulanmaz.”

941,76
7.063,20

GEÇICI 16 NCI MADDESINE GÖRE ISTEĞE BAĞLI
KADIN SIGORTALILAR
Günlük Kazanç Alt Sınırına Göre Aylık Prim Tutarı

1.015,34
868,19
7.615,01
6.511,39
33,84

847,58

İhya ișlemi için en yakın Sosyal Güvenlik İl
Müdürlüğü / Sosyal Güvenlik Merkezi’ne
bașvuruda bulunabilirsiniz.

ASKERLİK - DOĞUM BORÇLANMA GÜNLÜK
ESAS ALINACAK TUTARLAR

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

Günlük Kazanç Alt Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim Tutarı
5 Puanlık Prim İndiriminden Yararlanıldığında Alt Sınır
Ödenecek Tutar
Günlük Kazanç Üst Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim Tutarı
5 Puanlık Prim İndiriminden Yararlanıldığında Üst Sınır
Ödenecek Tutar
İhya Günlük Borçlanma Tutarı

Günlük Kazanç Alt Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim Tutarı
5 Puanlık Prim İndiriminden Yararlanıldığında Alt Sınır
Ödenecek Tutar
Günlük Kazanç Üst Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim Tutarı
5 Puanlık Prim İndiriminden Yararlanıldığında Üst Sınır
Ödenecek Tutar
İhya Günlük Borçlanma Tutarı

alt sınır

üst sınır

31,39

235,44

913,80
781,37
6.853,51
5.860,25
30,46

aylık
yıllık

1.324,35
15.892,20
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ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Atatürk Bulvarı No:225 Çankaya/Ankara
0 312 457 81 00
ankara.sgk.gov.tr
/ankarasgkilmd
/ankarasgkilmd

ankarasgim@sgk.gov.tr
/ankarasgkilmd

KiMLER

4/B KAPSAMINDA

SiGORTALIDIR?

Sigortalı sayılanlar;
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 komandite 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

SİGORTALILIK

PRiM TUTARI VE

SİGORTALILIK BAŞLANGICI

YARARLANMA KOŞULLAR

TEȘVİKLERDEN YARARLANMA KOȘULLARI

BAȘLANGICI

Gelir vergisi mükellefi olanlar ile șahıs șirketlerinden kolektif, adi komandit șirketlerin
komandite ve komanditer ortakları ve donatma iștiraki ortaklarının vergi mükellefiyetlerinin bașladıkları tarihten;
Sermaye șirketlerinden limited șirket ortakları
ile sermayesi paylara bölünmüș komandit
șirketlerin komandite ortaklarının, șirketin
ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri
tarihten;
Anonim șirketlerin yönetim kurulu üyesi olan
ortaklarının yönetim kuruluna seçildikleri
tarihten;
Gelir vergisinden muaf olanların ise esnaf ve
sanatkâr siciline kayıtlı oldukları tarihten;
Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız

çalıșanlar için tarımsal faaliyetlerinin ziraat
odalarınca, ziraat odalarının bulunmadığı
yerlerde ise tarım il/ilçe müdürlüklerince
veya kendilerince, bir yıl içinde bildirilmesi
halinde kaydedildiği tarihten, bu süre
içinde bildirilmemesi halinde ise bildirimin
Kuruma yapıldığı tarihten;
Köy ve mahalle muhtarları için seçildikleri
tarihten;
6132 sayılı At Yarıșları Hakkında Kanuna
tabi jokey ve antrenörlerin sigortalılıkları ise
lisans belgesine istinaden fiilen çalıșmaya
bașladıkları tarihten itibaren

Sigortalıların prime esas kazançları, prime
esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı
arasında kalmak șartıyla, sigortalı tarafından
beyan edilecek günlük kazancın otuz katıdır.
Ödenecek aylık prim tutarının hesaplanmasına esas prim oranı beyan ettiğiniz kazancınızın %34,5 i, kapsamdaki isteğe bağlı kadın
sigortalılarda ise bu oran %32 sidir.
Prime esas kazanç beyanları Kuruma verilecek beyan formu ile yapılabildiği gibi e-devlet
üzerinden de yapılabilmektedir.
2020 yılında ödenecek aylık prim tutarı
tarımsal faaliyette bulunanlar için beyan
edilen kazancın/ gelir vergisinden muaf
isteğe bağlı kadın sigortalılarda ise prime
esas kazanç alt sınırının 27 günlük tutarı
üzerinden hesaplanmakta ve aylık 30 gün

SÜRESİNDE ÖDENMEYEN PRİMLERE CEZALAR
üzerinden sigortalı hizmetlere eklenmektedir.
Her ay için ödenmesi gereken prim borçları,
prim borcunun ait olduğu ayı takip eden ayın
son gününe kadar Kurumumuzun anlașmalı
olduğu Bankalar ve internet üzerinden
e-SGK vasıtasıyla ödenebilmektedir.
Kurumumuza primlerini düzenli ödeyen
4/1-b kapsamındaki sigortalıların (isteğe
bağlı sigortalılar hariç) aylık sigorta prim ödemelerinde 5 puanlık indirim yapılmaktadır.

nan prim, idari para cezası ve bunlara ilișkin
gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması șarttır.
Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası
ve bunlara ilișkin gecikme cezası ve gecikme
zammı borçlarını taksitlendiren veya yapılandıran sigortalılar bu taksitlendirme veya yapılandırma ișlemleri devam ettiği sürece
indirimden yararlandırılır.

5 puan indirimden yararlanmak için herhangi
bir bașvuru șartı bulunmamaktadır.

Borçlanma ve ihya kapsamındaki primlerden
dolayı bu indirimden yararlanılmaz.

Sigortalıların bu prim indiriminden yararlanabilmeleri için primlerin Hazinece karșılanmayan kısmının yasal süresi içinde ödenmesi,

Yararlanılabilecek 5 puan indirim tutarı;
Esnaf, Șirket Ortaklarında 147,15-1.103,63
TL arasında, tarım sigortalılarında ise 132,43
– 993,26 TL arasında spek tutarına göre
değișmektedir.

Kuruma kendi sigortalılıklarından kaynakla-

