SİRKÜLER SAYI: 2020/260

06.11.2020

ERTELENEN SİGORTA PRİMLERİNİN KDV İADESİNE MAHSUBEN
ÖDENEBİLMESİ HAKKINDA SGK GENEL YAZISI
Mücbir sebep kapsamındaki işverenlerin 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin son
ödeme süresi 2.11.2020 tarihine (31.10.2020 tarihi cumartesi gününe denk gelmesi
nedeniyle), 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 30.11.2020
tarihine, 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 31.12.2020
tarihine ertelenmişti.
18.06.2020 tarihli İşveren İşlemleri Genelgesi’nde de atıf yapılan 01.09.2012 tarihli
İşveren Uygulama Tebliği ile yapılan düzenlemeye göre, prim borçlarının KDV iade
alacağından mahsup suretiyle ödenmesinin talep edilmesi durumunda, primin en geç
ödenmesi gereken yasal süre; Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine
tabi sigortalı çalıştıran işverenlerden; sigortalılara ait ücretleri her ayın 1’i ila sonu
arasına ilişkin olarak ödeyen işverenler yönünden, primin ilişkin olduğu ayı takip eden
ayın sonu (vade) yerine, vadeyi izleyen 20. gün olmaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan “Ertelenen Primlerin KDV Mahsubu
Yoluyla Ödenmesi” konulu 04.11.2020 tarihli Genel Yazıda, ertelenen söz konusu
ödemelerin işverenler tarafından KDV iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmek
istenmesi halinde;
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– 2.11.2020 tarihine kadar ödenmesi gereken 2020 yılı Mart ayına ilişkin sigorta primi
tutarı için yasal ödeme süresi 23 Kasım 2020 tarihi (22.11.2020 tarihi pazar gününe
denk gelmesi nedeniyle),
– 30.11.2020 tarihine kadar ödenmesi gereken 2020 yılı Nisan ayına ilişkin sigorta
primi tutarı için yasal ödeme süresi 21 Aralık 2020 tarihi (20.12.2020 tarihi pazar
gününe denk gelmesi nedeniyle),
– 31.12.2020 tarihine kadar ödenmesi gereken 2020 yılı Mayıs ayına ilişkin sigorta
primi tutarı için yasal ödeme süresi 20 Ocak 2021 tarihi,
olarak dikkate alınacağından, sigorta primlerini KDV iade alacağından mahsubu
suretiyle ödeyecek olan işverenler için yukarıda belirtilen tarihler itibariyle Kurum
hesaplarına geçmiş olan ödemeler bakımından ödemenin yasal süresi içinde
yapıldığı kabul edilecektir.
Diğer taraftan, mahsup edilecek KDV iade alacağının ertelenmiş olan aya ilişkin prim
borcu ile cari aya ait prim borcu toplamından az olması halinde, öncelikle ertelenmiş
aya ilişkin prim borcuna mahsup işlemi yapılacak, kalan tutar olması halinde cari aya
ilişkin prim borcuna mahsup işlemi yapılacaktır.
Saygılarımızla,
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
EK:
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Yazısı
(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt
edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan
görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar
dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan
müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.
Erkan YETKİNER, YMM
Mazars Denge, Ortak
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
Güray ÖĞREDİK, SMMM
Mazars Denge, Direktör
gogredik@mazarsdenge.com.tr
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-24010506-206.04.05-13263845
Konu : Ertelenen Primlerin KDV Mahsubu
Yoluyla Ödenmesi

04.11.2020

GENEL YAZI
Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği Sosyal
Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca alınan 26/3/2020 tarihli ve 2020/188 sayılı karar ile
mücbir sebep halinde olan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin 2020/Mart ayına ait sigorta
primlerinin son ödeme süresinin 2/11/2020 tarihine (31/10/2020 tarihi cumartesi gününe denk
gelmesi nedeniyle), 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 30/11/2020
tarihine, 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 31/12/2020 tarihine,
5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı
uygulanmaksızın ertelenmesi yönünde karar verilmiştir.
Buna göre ertelenen söz konusu ödemelerin işverenler tarafından katma değer
vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmek istenmesi halinde;
- 2/11/2020 tarihine (31/10/2020 tarihi cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle)
kadar ödenmesi gereken 2020 yılı Mart ayına ilişkin sigorta primi tutarı için yasal ödeme
süresi 23 Kasım 2020 tarihi ( 22/11/2020 tarihi pazar gününe denk gelmesi nedeniyle),
- 30/11/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken 2020 yılı Nisan ayına ilişkin sigorta
primi tutarı için yasal ödeme süresi 21 Aralık 2020 tarihi (20/12/2020 tarihi pazar gününe
denk gelmesi nedeniyle),
- 31/12/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken 2020 yılı Mayıs ayına ilişkin sigorta
primi tutarı için yasal ödeme süresi 20 Ocak 2021 tarihi,
olarak dikkate alınacağından, sigorta primlerini katma değer vergisi iade alacağından
mahsubu suretiyle ödeyecek olan işverenler için yukarıda belirtilen tarihler itibariyle Kurum
hesaplarına geçmiş olan ödemelerin yasal süresi içinde yapıldığı kabul edilecektir.
Diğer taraftan, mahsup edilecek katma değer vergisi iade alacağının ertelenmiş olan
aya ilişkin prim borcu ile cari aya ait prim borcu toplamından az olması halinde, öncelikle
ertelenmiş aya ilişkin prim borcuna mahsup işlemi yapılacak, kalan tutar olması halinde cari
aya ilişkin prim borcuna mahsup işlemi yapılacaktır.
Bilgi edinilmesini, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca alınan 26/3/2020
tarihli ve 2020/188 sayılı karar kapsamında ertelenen Kurum alacakları için yukarıda yapılan
açıklamalara göre gerekli işlemlerin yapılmasını rica ederim.
Savaş ALIÇ
Genel Müdür V.
DAĞITIM:
Bilgi ve Gereği İçin:
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Merkezlerine

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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Bilgi için: Sabri Bertan İNANÖZ
Sosyal Güv. Uzmanı
Telefon No: 0(312) 458 71 10

