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İŞVERENLERE SİGORTA PRİMİ VE GELİR VERGİSİ DESTEĞİ SAĞLANACAKTIR. 

09.02.2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 687 No’lu Kanun 

Hükmünde Kararname ile bazı işverenlere SGK Primi ve Gelir Vergisi Desteği sağlanmasına 

ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 

1) SGK Primi Destek Ödemesi 

Özel sektör işverenlerince 1/2/2017 tarihinden itibaren Kuruma kayıtlı işsizler arasından 

işe alınanlar için aşağıdaki şartların sağlanması kaydıyla işverene destek ödemesi 

yapılacaktır. Söz konusu destek 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için 

geçerli olacaktır. 

 İşe alındıkları tarihten önceki 3 aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim 

ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı 

sigortalılar dışında olmaları 

 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave 

olmaları 

İşe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının 

aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması ile destek tutarı hesaplanacaktır.  

Söz konusu tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı 

hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi şeklinde 

yapılacaktır. 

Aşağıdaki sayılan hallerde işverenler prim desteği uygulamasından yararlanamayacaktır. 

 İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet 
beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediğinin tespit edilmesi 

 Sigorta primlerini yasal süresinde ödemediğinin tespit edilmesi 
 Yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya 

bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi 
 Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve 

gecikme zammı borcu bulunduğunun tespit edilmesi 
 
Söz konusu destekten faydalanan işverenler, aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, 

destek ve indirim unsurlarından yararlanamayacaktır. 
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2) Gelir Vergisi Desteği 

Özel sektör işverenlerince 1/2/2017 tarihinden itibaren Kuruma kayıtlı işsizler arasından 

işe alınanlar için aşağıdaki şartların sağlanması kaydıyla muhtasar beyanname üzerinden 

tahakkuk edilen vergi terkin edilecektir. Söz konusu destek 31/12/2017 tarihine kadar işe 

alınan her bir sigortalı için geçerli olacaktır. 

 İşe alındıkları tarihten önceki 3 aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim 

ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı 

sigortalılar dışında olmaları 

 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave 

olmaları 

İşe 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 terkin edilecektir. 

Söz konusu gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan 
benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamayacaktır. 
 
Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga 
vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan 
edilmez ve ödenmez. 
 

 
 
 
 
Saygılarımızla, 


