ÖDEME VE TAKSİTLENDİRME
•

Yapılandırmadan yararlanmak için 31/7/2018 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve yapılandırılan tutarın peşin veya ilk taksit 2018/Ağustos ayında başlamak üzere, ikişer aylık dönemlerde en fazla 18 eşit
taksitte ödenmesi gerekmektedir.

•

Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin
%10’unun en son 31/8/2018 tarihinde peşin ödenmesi halinde, kalan Yİ-ÜFE tutarının %90’ı silinecektir.

•

Taksitli ödeme seçeneği tercih edenlerin, borçlarını 2
taksitte ödemeleri halinde, prim aslının ve prim aslına
uygulanan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin en son 31/10/2018
tarihine kadar ödenmesi halinde, kalan Yİ-ÜFE tutarı
%50’si silinecektir.

Borcunuzu
Yapılandırın
Fırsatı
Kaçırmayın!

Sağlıklı, Güvenli, Mutlu
Bir Gelecek için...

YAPILANDIRMA KAPSAMI
2018/ Mart ayı ve öncesi dönemlere ait, 4/a, 4/b ve 4/c
sigortalılarının;
• Sigorta primleri,
• İşsizlik sigorta primi,
• İdari para cezaları,

ÖDEME VE TAKSİTLENDİRME

• İş kazası, meslek hastalığı veya işveren ya da üçüncü
kişilerin sigortalılara yaptıkları haksız fiiller sonucunda
doğan rücu alacaklar,

•

Son ödeme tarihinin tatile denk gelmesi halinde ödeme süresi takip eden ilk iş günü mesai sonunda bitecektir.

•

Müracaattaki taleplerine göre yapılandırma borçlarını; 6,9,12,18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir.

• BAĞ-KUR sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet süresinin ihyası halinde doğacak alacaklar.

•

Taksitle ödemelerde;

Yapılandırma Kanunu Kapsamında Ayrıca;

-

6 eşit taksit için

(%4,5),

-

9 eşit taksit için

(%8,3),

-

12 eşit taksit için

(%10,5),

-

18 eşit taksit için

(%15)

vade farkı uygulanacaktır.
•

Peşin ödeme veya taksitler kredi kartıyla ödenebilecektir.

• Yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,

http://www.sgk.gov.tr/
/sgksosyalmedya

• 2018 Nisan ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki
genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 31/12/2018
tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve
zammının tahsilinden vazgeçilecektir.
• Gelir testine hiç gitmeyen genel sağlık sigortalılarının,
30/11/2018 tarihine kadar gelir testine gitmeleri ve
gelirlerinin düşük olduğunun belirlenmesi halinde tüm
borçları hazinece karşılanacaktır.

BAŞVURU YERLERİ
• İşverenler prim ve ilgili borçları için E-bildirge kanalıyla, elden ya da posta yoluyla ilgili SGİM/SGM
• Primlerini kendi ödeyen sigortalılar (4/a) prim borçları
için ilgili SGİM/SGM
• BAĞ-KUR (4/b) sigortalıları prim borçları için herhangi
SGİM/SGM
• BAĞ-KUR (4/b) sigortalıları ihya borçları için sigorta
dosyalarının olduğu SGİM/SGM
• Kamu İdareleri (4/c) emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primi, fiili hizmet süresi zammı ve itibari
hizmet süresine ilişkin prim borçları, ek karşılık
prim borçları için Kesenek Bilgi Sisteminden e-sigorta kanalıyla veya elden ya
da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü-Primler Daire Başkanlığı
• İdari para cezaları için ise Kesenek
Bilgi Sisteminden E-sigorta kanalıyla
veya elden ya da posta yoluyla iş yerinin bağlı bulunduğu SGİM/SGM

BORÇLARINI YAPILANDIRANLARA
SAĞLANAN DİĞER AVANTAJLAR
Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, Kanunun yayımı tarihinden sonra gecikme zammı ve
gecikme cezası uygulanmayacaktır.
• Yapılandırma için herhangi bir teminat istenmeyecektir.
• Yapılandırma kapsamında yapılacak ödemeler nispetinde, tatbik edilen hacizler kaldırılacaktır.
• Tatbik edilen hacizlere konu mallar borçlunun talebi
halinde satılabilecektir.
• Borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır.

İhale ve İnşaat İş yerleri İçin;
• Tüm borçlarının tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir.
• Tüm borçları karşılayacak tutarda teminat verilmesi halinde, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi
beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir.

YAPILANDIRMANIN BOZULMASI
•

Peşin ve taksitli ödemelerde (taksit tutarının
%10’unu geçmemek üzere) 10 TL tutarındaki
eksik ödemeler yapılandırmayı bozmayacaktır.

•

Yapılandırmanın devamı için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi zorunludur. Ayrıca bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, son taksiti izleyen
ayın sonuna kadar geç ödeme zammıyla ödenmesi halinde yapılandırma bozulmayacaktır.

•

Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular
ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

• Taksitlendirmede ilk taksitin ödenmesi durumunda
borcu yoktur yazısı alınabilecektir.
• Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma dışındaki borçlarının süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta
primi teşvik uygulamalarından yararlanabilecektir.
• Yapılandırmanın bozulması halinde yararlanılan teşvikler geriye yönelik iptal edilmeyecektir.
• Borcu yapılandıranların ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borcunun olmaması şartı ile
sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.

