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SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE                                                                          
SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci 
maddesinin;

Birinci fıkrasında, 5510 Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen 
sigortalıları çalıştıran işverenlerin bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak 
kazançlar toplamı üzerinden anılan Kanun gereğince hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını 
ücretlerinden keserek ve kendisine ait prim tutarlarını da bu tutara ekleyerek en geç Kurumca 
belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma ödeyecekleri,  

Onüçüncü fıkrasında ise; prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsubu 
suretiyle ödenebileceği, bu takdirde katma değer vergisi iade hakkı sahibinin kendisinin, mal veya 
hizmet satın aldığı ya da iştirak veya ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenlerin prim borçları 
için de mahsup talep edebileceği, bu işverenlerin mahsup talebinde bulundukları ayda muaccel 
olan prim borçlarının anılan maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen prim ödeme sürelerini 
izleyen onbeş gün içinde mahsup suretiyle ödenmesi halinde yasal süresi içinde ödendiğinin kabul 
edileceği, ancak prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi 
talebinde bulunulduğu halde süresinde mahsup edilemeyen veya eksik mahsup edilen prim 
borçları için 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenen prim ödeme 
sürelerini izleyen günden başlanarak gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacağı, Sosyal 
Güvenlik Kurumunun, Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile bu uygulamadan faydalanacak 
işverenleri; iştigal konusu, işletme türü ve işletme büyüklüğü itibarıyla belirlemeye ve lehine 
mahsup talebinde bulunan işverenlerin prim borcunu ödeme süresini otuz günü aşmamak üzere 
uzatmaya yetkili olduğu,

 hükme bağlanmıştır.

Yine bilindiği üzere Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna 
Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin “Primlerin 
ödenme süresi” başlıklı 2.4.2 nolu bölümünde, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalıları çalıştıran işverenlerin, bir ay içinde çalıştırdıkları 
sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını 
sigortalıların ücretlerinden keserek, kendi hissesine isabet eden prim tutarlarını da bu tutarlara 
ekleyerek en geç takip eden ay/dönemin sonuna kadar Kuruma ödeyecekleri öngörülmüştür.

Buna göre, cari aylara ilişkin sigorta primi ve işsizlik sigortası primi borçlarının yasal 
ödeme süresi;

- Aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu ay/dönemi izleyen ay/dönemin son günü,

-Katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi halinde ise ödeme 
vadesini izleyen 15 inci gün,

olarak uygulanmaktadır.

Hal böyle olmakla birlikte, 8 ila 14 Aralık 2008 tarihlerinin Kurban bayramına rastlaması ve
katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödeme vadesi 15/12/2008 tarihinde sona 



erecek olan sigorta primi ve işsizlik sigortası prim borçlarının mahsup işlemleri sırasında 
gecikmelerin yaşanabileceği düşünülerek, işverenlerin mağduriyetine neden olunmamasını 
teminen, 2008/Ekim ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk 
eden sigorta primi ve işsizlik sigortası prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından 
mahsup suretiyle ödenmesi halinde, yasal ödeme süresinin 15/12/2008 tarihinden 22/12/2008 
tarihine kadar uzatılması Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve Başkanlık Makamının 5/12/2008 
tarihli OLUR’u ile kararlaştırılmıştır.

Bu bakımdan, yalnızca 2008/Ekim ayına ilişkin olmak üzere, ücretlerini her ayın 1’i ila 30’u 
arasındaki çalışmalarına istinaden hak eden sigortalılara ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet 
belgelerinden kaynaklanan sigorta primi ve işsizlik sigortası prim borçları, katma değer vergisi 
iade alacağından mahsup suretiyle 22/12/2008 tarihine kadar ödendiği takdirde, yasal süresi içinde 
ödenmiş kabul edilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                             

İbrahim ULAŞ
 Genel Müdür 
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