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BEŞ PUANLIK İNDİRİMDE TÜRKİYE GENELİ BORÇ SORGUSU
UYGULAMA DÖNEMİ BAŞLANGIÇ TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMIŞTIR
Bilindiği üzere, 2021/26 sayılı Genelgede 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci
fıkrasının (ı) bendi uyarınca beş puanlık indirim uygulamasında işverenin Sosyal
Güvenlik Kurumu’na olan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası
primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun
2021/Eylül ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren
geçerli olmak üzere Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak sorgulanacağı
açıklanmıştı. 2021-26 sayılı Genelge hakkında 27.07.2021 – 2021/189 sayılı
sirkülerimizde bilgilendirme yapılmıştı.
Sirkülerimize ekli 2021-30 sayılı Genelge’de belirtildiği üzere, yapılan
değerlendirmede, beş puanlık indirimde işverenin Türkiye geneli Kuruma yasal ödeme
süresi geçmiş borç sorgusunun 01.01.2022 tarihinden (2022/Ocak ayına/dönemine
ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden) itibaren yapılmasına karar verilmiş
olup, 2021/26 sayılı Genelgede yer alan "01.09.2021" tarihi "01.01.2022", "2021/Eylül"
ifadesi "2022/Ocak" olarak değiştirilmiştir.
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Saygılarımızla,
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EK
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2021-30 Sayılı Genelgesi
(*) 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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T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-41481264-207.02-30961273
Konu : Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli
Borç Sorgusu Uygulama Dönemi
Başlangıç Değişikliği

09.09.2021

GENELGE
2021/30

Bilindiği gibi, 19/7/2021 tarihli ve 2021/26 sayılı Genelgede 5510 sayılı Kanunun 81 inci
maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca beş puanlık indirim uygulamasında işverenin Kuruma
olan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin
gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun 2021/Eylül ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet
beyannamesinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak
sorgulanacağı açıklanmış idi.
Konuyla ilgili yapılan değerlendirmede, beş puanlık indirimde işverenin Türkiye geneli
Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş borç sorgusunun 1/1/2022 tarihinden (2022/Ocak ayına/dönemine
ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden) itibaren yapılmasına karar verilmiş olup, 19/7/2021
tarihli ve 2021/26 sayılı Genelgede yer alan "1/9/2021" tarihi "1/1/2022", "2021/Eylül" ifadesi
"2022/Ocak" olarak değiştirilmiştir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Cevdet CEYLAN
Kurum Başkan V.

DAĞITIM:
Gereği:
Merkez ve Taşra teşkilatına

Bilgi:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
Hazine ve Maliye Bakanlığına

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Bilgi için: Ahmet YETİM
Daire Başkanı
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