İDARİ PARA CEZALARI
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Madde 140
(30.09.2008 tarihine kadar)
İşyeri Bildirgelerinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi
a) Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlara
b) Diğer Defterleri Tutmak Zorunda Olanlara
c) Defter Tutmakla Yükümlü Olmayanlara
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin yasal süresi İçinde Kuruma
Verilmemesi
Kuruma Bildirilmeyen Sigortalıların Çalışma İzninin Olmaması
Durumunda
Md. 79/1. Fıkrası Uyarınca Verilmesi Gereken Belgeleri
Süresinde Kuruma Vermeyenlere her bir fiil için belgelerin
a) Asıl nitelikte olması halinde asgari ücretin 3 katını
geçmemek üzere, belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık
b) Ek nitelikte olması halinde her bir belge için aylık
c) Hiç bildirilmeyen veya eksik bildirimde bulunduğunun
kurumca tespit edilmesi halinde
d) Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının
maledildiği aylardan dolayı
Defter ve belgeleri ibraz etme yükümlülüğünü kurumca yapılan
yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın
yerine getirmeyenlere
a) Bilanço esasına göre defter tutanlara
b) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlara
c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlara
İbraz edilen defter ve belgelerin usulüne göre düzenlenmemiş
olmasının tespiti halinde her bir geçersizlik için, ibraz
edilmemesi üzerine uygulanan miktarları aşmamak kaydıyla
Aylık sigorta prim ve hizmet belgesini işyerine süresinde
asmayanlara
Vizite kağıdının verilmemesi

1-

234-

5-

6-

78-

3 Aylık Asgari Ücret
2 Aylık Asgari Ücret
1 Aylık Asgari Ücret
1 Aylık Asgari Ücret
2 Aylık Asgari Ücret

Asg. Üc. 1/5'i tutarında
Asg. Üc. 1/8'i tutarında
3 aylık Asgari Ücret
3 Aylık Asgari Ücret

12 Aylık Asgari Ücret
6 Aylık Asgari Ücret
3 Aylık Asgari Ücret
Asgari Ücretin yarısı
2 Aylık Asgari Ücret
1 Aylık Asgari Ücret

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Madde 102 (Yürürlük: 01.10.2008)

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin yasal süresi içinde
ve Kurumca belirlenen şekil ve usule uygun
verilmemesi halinde her bir sigortalı için

1 aylık asgari ücret (*)

2.

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin yasal süresi içinde
Kuruma verilmediğinin denetim sonucu anlaşılması
halinde her bir sigortalı için

2 aylık asgari ücret (*)

3.

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin yasal süresi içinde
Kuruma verilmemesi fiilinin denetim sonucu tespit
edilmesi halinin bir yıl içinde tekrarlanması halinde
her bir sigortalı için

a) 1.

5 aylık asgari ücret (*)

İşyeri Bildirgesinin yasal süresi içinde ve Kurumca
belirlenen şekil ve usule uygun verilmemesi;

b)

1.

Bilanço esasına göre defter tutanlara ve Kamu
idarelerine

3 aylık asgari ücret (*)

2.

Diğer defterleri tutmak zorunda olanlara

2 aylık asgari ücret (*)

3.

Defter tutmakla yükümlü olmayanlara

1 aylık asgari ücret (*)

Asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini
süresinde ve Kurumca belirlenen şekil ve usulde
vermeyenlere her bir fiil için belgelerin;

c)

1.

Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki
katını geçmemek üzere belgede kayıtlı sigortalı
sayısı başına

Asgari ücretin 1/5'i

2.

Belgenin ek olması halinde aylık asgari ücretin iki
katını geçmemek üzere her bir ek belgede kayıtlı
sigortalı sayısı başına

Asgari ücretin 1/8'i

3.

Sigortalıların 30 günden az çalıştığını gösteren
belgelerin süresinde Kuruma verilmemesi halinde
ek belgenin Kurumca resen düzenlenmesi
durumunda aylık asgari ücretin iki katını geçmemek
üzere her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı
başına

4.

Sigortalıların hizmet ve kazançlarının hiç
bildirilmediği veya eksik bildirimde bulunulduğunun
Kurumca tespit edilmesi halinde

d)

Kurumun denetimi sonucu veya serbest
muhasebeci mali müşavirle ile yeminli mali
müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden
Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik
tutarının maledildiği her bir ay için

e)

İşyeri defter ve belgelerini ibraz etme
yükümlülüğünü Kurumca yapılan yazılı ihtara
rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın
yerine getirmeyenlere;

Asgari ücretin ½'si

2 aylık asgari ücret

2 aylık asgari ücret

12 aylık asgari ücret

1.

Bilanço esasına göre defter tutanlara

2.

Diğer defterleri tutmak zorunda olanlara

6 aylık asgari ücret

3.

Defter tutmakla yükümlü olmayanlara

3 aylık asgari ücret

4.1

4.2

5.

İbraz edilen defter ve belgelerin usulüne göre
düzenlenmemiş olması, süresi geçtikten sonra
tasdik edilmiş defterin tasdik tarihinden önceki
kısmı ile ilgili kayıtlar, sigorta prim hesabına esas
kayıtların usulsüz veya noksan tutulmuş olmasının
tespiti halinde, defterlerin ibraz edilmemesi
durumunda uygulanan miktarları aşmamak üzere
geçersizliğin bulunduğu her bir ay için

Asgari ücretin ½'si

Defterlerin tasdiksiz olması veya bilanço esasına
göre tutulması gereken defter yerine işletme defteri
tutulması halinde

(e.1) ve (e.2)
bentlerine
ceza uygulanır

Ücret tediye bordrolarındaki bilgi eksikliği
sebebiyle geçersiz sayılan her bir bordro için

Asgari ücretin ½'si

göre

f)

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla
kurulan kurumlar ve bankaların ihale ve özel inşaat
uygulaması ile ilgili bilgileri Kuruma bir ay içinde
vermemesi halinde

2 aylık asgari ücret

g)

Kendi adına bağımsız çalışanların, anonim
şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakların,
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin
komandite ortaklarının, diğer şirket ve donatma
iştiraklerinin tüm ortaklarının sigortalı işe giriş
bildirgesinin süresi içinde verilmemesi ve
sigortalılıkların sona ermesi halinde Kuruma süresi
içinde bildirim yapılmaması

1 aylık asgari ücret (*)

h)

İşyeri açılış bildirgesinin Ticaret Sicil Memurlukları
tarafından süresi içinde Kuruma verilmemesi

1 aylık asgari ücret (*)

ı)

i)

Kurumun denetim ve kontrol memurlarının inceleme
görevlerini yerine getirmeleri sırasında işveren,
sigortalı, işyeri sahibi ve bu işle ilgili diğer kişiler
tarafından;
1.

Görevlerini yapmalarının engellenmesi halinde

5 aylık asgari ücret

2.

Görevlerini yapmalarını engellemek amacıyla şiddet
kullanılması ve tehdit edilmeleri halinde Türk Ceza
Kanunu ile cezalandırma yanında ayrıca

10 aylık asgari ücret

Kurum tarafından istenen bu kanunun 100.
maddesi kapsamındaki bilgi ve belgelerin
verilmemesi halinde

5 aylık asgari ücret

Bu belgelerin geç verilmesi halinde

2 aylık asgari ücret

Sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği
ödemelerinde 100. maddeye istinaden
işverenlerden istenen bildirimlerin belirlenen süre
içinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde
sigortalı başına

Asgari ücretin 1/10’u

Bu bildirimlerin hiç yapılmaması halinde sigortalı
başına

Asgari ücretin 1/2’si

j)

4/a kapsamında sigortalılığı sona erenlere ilişkin
bildirim ile banka, sigorta şirketi, oda ve borsa
sandıkları tarafından sandık iştirakçiliğinin başlama
ve bitiş bildiriminin süresi içinde ve belirlenen şekil
ve usule uygun gönderilmemesi halinde, defter ve
belge ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken
ceza tutarını aşmamak kaydıyla, her sigortalı veya
iştirakçi başına

Asgari ücretin
1/10'u (*)

k)

Genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü
oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde
yapmamaları ile bakmakla yükümlü olunan kişi
olmayanlara ait bilgi girişi yapmaları halinde

Asgari ücretin 1/2’si

l)

Kısmi süreli çalışanlarla ilgili bildirim veya kontrol
yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, her
bir fiil için

1 aylık asgari ücret

İş yeri bildirgesinin yasal süresi geçtikten sonra
ilgililerce kendiliklerinden verilmesi halinde, (b)
bendinde öngörülen cezalar üçte ikisi oranında
uygulanır.

(*) Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer
kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve
incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin
veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu
cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15gün içinde ödenmesi halinde, bu
maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen
tutar üzerinden uygulanır.
İdari para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren
onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme idari para cezasına karşı
yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez.
Mahkemeye başvurulması idari para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün
içinde ödenmeyen idari para cezaları, 89 uncu madde hükmü gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve
gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.
Güncelleme Tarihi: 16.02.2018

