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SGK PRİM ÖDEMELERİNİN ERTELENMESİ HAKKINDA DUYURU YAYIMLANDI. 

 
Sosyal Güvenlik Kurumu İnternet Sitesinde yayımlanan duyuru aşağıdaki gibidir; 
 
6770 sayılı Kanunun 28. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununa eklenen Geçici 72. maddede yer alan prim ertelemesi kapsamına giren özel sektör 
işverenlerimizin, 2016/Aralık ayına ilişkin sigorta prim borçlarının anılan maddede 
öngörüldüğü şekilde hesaplanan miktarı, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 
31/10/2017 tarihine kadar ertelenmiştir. 
 
Prim erteleme işlemleri sonrasında banka tahsilat ekranlarına, sigorta prim teşvikleri ve asgari 
ücret desteğinin yanı sıra ertelenen kısım düşüldükten sonraki kalan miktar yansıtıldığından, 
işverenlerimizin 2016/12. aya ilişkin olup banka tahsilat ekranlarında gösterilen borçların 
tamamını 31/1/2017 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. 
 
İşverenlerimizin 2016/12. aya ilişkin olan sigorta prim borçlarından ertelenen kısmının ödeme 
süresi 31/10/2017 tarihinde sona ereceğinden 2016/12. aya ilişkin olmakla birlikte ödeme 
süresi ertelenmiş olan bu borçlar sisteme 2017/9. ay borcu olarak aktarılmış olup, ertelenmiş 
borçların e‐Bildirge ekranlarımızda yer alan “İşveren Borç Görüntüleme (Geçmiş Dönem, 
Müfredat, Banka Emanet, İcra Bilgileri)” seçeneğinde gösterimi sağlanmıştır. 
 
İşverenlerimizin bankaya yansıtılan borcu hesaplarken e‐Bildirge ekranlarında gösterilen 
2016/12. döneme ilişkin sigorta prim borcundan ayrıca 2016/11. aya ilişkin hak kazanılmış 
asgari ücret desteğini de düşmeleri gerekmektedir. 
 
Diğer taraftan, anılan madde uyarınca gerek damga vergisi, gerekse işsizlik sigortası prim 
borçlarının ertelenmesi söz konusu olmadığı gibi, sigorta prim teşviklerinden 
yararlanılabilmesi için ertelenen tutar dışında kalan bakiye sigorta primlerinin de yasal süresi 
içinde ödenmesi icap etmektedir. Dolayısıyla işverenlerimizin 2016/12. aya ilişkin olup prim 
ertelemesi dışında kalan sigorta prim borçları ile işsizlik sigortası prim borçları ve damga 
vergilerini 31/1/2017 tarihinde kadar ödemeye azami özen göstermeleri gerekmektedir. 
 
Öte yandan, 2016/12. aya ilişkin prim borçlarının tamamını (ertelenmiş ve ertelenmemiş 
borçları) vadesi içinde ödemek isteyen işverenlerimizin, 31/1/2017 tarihine kadar ödenmesi 
gereken kısım için ödeme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra, tekrar ödeme talebinde 
bulunmaları halinde ertelenmiş prim borçlarını da ödemeleri mümkün bulunmaktadır. 
 
 
 
 
 
Saygılarımızla, 


