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7O2O Sayılı Kanunun Sosyal Güvenliğe İlişkin Hükümleri hk
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Bilindiği üzere,7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27 Mayıs 20'l7 tarihli
Ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Buna göre; 2O17 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olan sigorta primleri, işsiz|ik
sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primleri, isteğe bağlı sigorta primleri yeniden
yapılandırılmıştır. Borç asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden, 27 Mayıs
20'l 7 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE ayIık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan gecikme
cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan,
2017 ytı Mart ayı ve önceki aylarda işlenen fiillere ilişkin idari para cezası ası larının o/o5O'si ile
bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre
için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre
ve şekilde ödenmesi halinde idari para cezası asıllarının kalan 0/o50'si ile idari para cezasına
uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'l alacaklarının tamamının tahsilinden
vazgeçilir.
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve bu Kanun
kapsamına giren alacakların; asıllarının bu Kanunun yayımü tarihinden önce ödenmiş olmasına
rağmen, fer'ilerinin bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı
ödenmiş fer'i alacağın o/o4O'ının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde kalan
0/o60'ın ın ta hsilinden vazg eçilir.

Hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler halinde ödenebilir. Hesaplanan
tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde,
bu tutarlara bu Kanunun yayımı tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için

herhangi bir faiz uygulanmaz ve feı'i a|acaktar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas
alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden ayrıca Vo50 indirim yapılır.
Hesaplanan tutarlarln taksitle ödenmek istenmesi halinde, borçluların başvuru
sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini
tercih etmeleri şarttır. Bir takvim yılı içerisinde, ikiden fazla taksitin süresinde
ödenmemesi halinde yapılandırma bozulur.
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30/06/2017 tarihjne kadar (bu tarih d6hll) ilgili idareye başvuruda bulunmuş,
SosYa| Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini
3 1 /0B/ 201 7 tarihine kadar ödememiş,
6736 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan faydalanmamış
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