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Tutku Yurdakul 
Bağımsız Denetçi,YMM  
 
VERGİ SGK ÖDEME TEŞVİKLERİ 
 
1- VERGİ ERTELEMESİ (6736 S.K.KAPSAMINDA) 
Gerek matrah artırımının ve gerekse de vergi ve sgk borcu taksitlendirmesinin ilk taksitini 
zamanında ödeyen veya ödeyemeyen tüm mükellefler, ilk taksitlerini 31.05.2017 tarihine 
kadar, devam eden taksitleri ise takip eden aylarda   ödeyebileceklerdir. (Yani Ocak ayında 
yapılması gereken ödemeler Mayıs ayında, Şubat ayında yapılması gerekenler Haziranda ve 
izleyen her taksit bu şekilde 4 ay ötelenerek, ancak ardışık aylar itibariyle ödenebilecek, 
mevcut taksitlere yetişildikten sonra ay aşırı olarak ödeme devam edecek.)  
   
2- SGK PRİM ERTELEMESİ (6770 S.K.KAPSAMINDA) 

2016 yılı Aralık ayı, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için asgari ücret desteğine müstahak 
olanların, Hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının 
günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden 
hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayına ait sigorta prim tutarları, sırasıyla 
2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayına ertelenmiştir. Ancak, söz konusu erteleme 
hükümlerinden faydalanmaksızın prim tutarlarını ilgili ayında ödemek isteyen işverenlerimiz 
için, e-Bildirge ekranlarına ertelemeden yararlanmak istemediklerine ilişkin seçenekler ilave 
edilmiştir. 

Bu kapsamda, 2017/Ocak ve 2017/Şubat ayı primlerini ertelemek istemeyen işverenlerimizin 
e-Bildirge vasıtasıyla aylık prim ve hizmet belgelerini sisteme kaydetmeden önce ertelemeden 
faydalanmak istemediklerine ilişkin bilgiyi tarafımıza mail yolu ile iletmesi gerekmektedir. (SGK 
ya bildirim yapılması için gereklidir, aksi takdirde ödeme ekranında prim borcu 
görünmeyecektir) 

3- İŞVERENLERE SGK PRİM VE VERGİ İNDİRİMİ DESTEĞİ  (687 SAYILI KHK 
KAPSAMINDA 4447 SAYILI KANUNA EKLENEN MADDELER) 

SGK PRİMİ İÇİN; 
01/02/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler 
arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli   
olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda 
bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı  
hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverenlere İşsizlik Sigortası 
Fonundan karşılanmak üzere destek ödemesi yapılacaktır. 
Ancak işverenler tarafından söz konusu destekten yararlanılabilmesi için işe alınan kişilerin işe 
alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet 
belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında 
olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına 
ilave olmaları gerekmektedir. 
 
Bununla birlikte ; 

1- işverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet 
beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, 

2- sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği,  



 

 

3- yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği 
veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, 

4-  Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme 
cezası ve gecikme zammı borcu bulunması,(Yapılandırma yapılarak 
taksitlendirilenler hariç) 
 hallerinde söz konusu destekten yararlanamayacaklardır.  
 Bu maddede yer alan destek hükümleri; 

-  İhaleli  alım, yapım ve inşaat işlerinde , 
- sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar (emekli olup da 

çalıştırılanlar) ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında 
uygulanmayacaktır. 
 
Bu destekten yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı 
dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden 
yararlanamayacaktır. 

GELİR STOPAJ VE DAMGA VERGİSİ İÇİN 
 
01/02/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler 
arasından işe alınanların, 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 edilir. 

SGK VE STOPAJ DESTEĞİ İÇİN ÖRNEK HESAPLAMALAR 

Örnek 1: Bay (Y), 01.02.2017 tarihinde asgari ücretle çalıştırmak üzere Bay (X) i işe almıştır.  

Brüt Ücret 1.777,50 TL 
SGK Primi İşveren Payı (%20,5)* 364,39 
İşsizlik Sigortası Primi (İşveren %2) 35,55 
SGK Primi İşçi Payı (%14) 248,85 
İşsizlik Sigortası Primi (%1) 17,78 
Gelir Vergisi Matrahı 1.510,87 
Gelir Vergisi (%15) 226,63 
Asgari Geçim İndirimi 133,31 
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi 93,32 
Damga Vergisi 13,49 
Net Ücret 1.404,06 

 

Yukarıdaki tabloda yer aldığı üzere normal şartlar altında Bay (X) için (işçi payı dahil) Sosyal 
Güvenlik Kurumuna 666,57 TL ve Vergi Dairesine 106,81 TL ödeme yapması gerekmesine 
rağmen 4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanunun Geçici 17 ve 18’ inci maddesinde yer alan 
teşviklerden yararlanılması nedeniyle (22,22*30 gün=) 666,60 TL SGK desteği ile 93,32 TL 
Gelir Vergisi ve 13,49 TL Damga Vergisi desteğinden faydalanılacağından Sosyal Güvenlik 
Kurumuna ve Vergi Dairesine 31.12.2017 tarihine kadar herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 
 
 


