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SİRKÜLER 2017/39
KONU: İstihdam Teşvikinde “Sigortalının Son 3 Ay İçinde Bildirimi
Yapılmamış Olma Şartı”na 10 Güne Kadar Prim Ödenmesinin Kabul Edileceği
Yönde Bir Esneklik Sağlandı.
31/12/2017 Tarihine Kadar İşe Alınan Her Bir Sigortalı için Sigorta Primi ve
Gelir Vergisi Desteği Sağlanması Hakkında 687 Sayılı OHAL KHK’sı ile getirilen
istihdam teşvikinin detaylarını 2017/21 No.lu Sirkülerimizde bilgilerinize
sunmuştuk.
Söz konusu destekler kapsamında “sigortalının son 3 ay içinde bildirimi
yapılmamış olması” şartında değişiklik yapan 2017/17 sayılı SGK Genelgesi
yayınlandı. Bu genelge ile söz konusu teşvikten yararlanma şartlarını daha önce
açıklayan 2017/10 sayılı Genelgede değişiklik yapılarak, istihdam teşvikinde
sigortalının son 3 ay içinde bildirimi yapılmamış olma şartını, son 3 ayda 10 günden
fazla bildirilmemiş olması olarak esnetmiştir.
2017/10 sayılı Genelgenin "2- 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde
Öngörülen İşveren Desteğinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar" başlıklı
maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ayrıca aynı genelgenin “3Destekten Yararlanılabilmesi İçin Genel Şartlar” başlıklı bölümünün ilgili
paragrafları benzer şekilde değiştirilmiştir.
Özet olarak düzenleme öncesi, sigortalının son 3 ay içinde bildiriminin
yapılmamış olma şartı, sigortalının son 3 ay içinde toplamda 10 günden fazla
bildiriminin yapılmamış olması olarak değiştirilmiştir.
Örnek:
Z Limited Şirketinde 12/7/2017 tarihinde (A) sigortalısının,
15/12/2017 tarihinde (B) sigortalısının, 22/11/2017 tarihinde (C) sigortalısının işe
alındığı,
-(A) sigortalısının 2017/Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında toplam 10 gün
bildirildiği,
-(B) sigortalısının 2017/Eylül, Ekim ve Kasım aylarında toplam 11 gün
bildirildiği,
-(C) sigortalısının 2017/Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında çalışmadığı,
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varsayıldığında, maddede aranılan diğer şartların da sağlanmış olması
kaydıyla, (A) ve (C) sigortalılarından dolayı işveren desteğinden yararlanılması
mümkün olacak, buna karsın (B) sigortalısından dolayı, işe alındığı tarihten önceki
üç aylık dönemde SGK’ye verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinde 10 günden
fazla bildirilmesi nedeniyle bahse konu destekten yararlanılması mümkün
olamayacaktır.
Bu Genelge hükümleri 1/2/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi
itibariyle yürürlüğe girmiştir.
“2017/17 sayılı SGK Genelgesi” Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederiz.
Saygılarımızla.
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