
T

A]ITALYA Es AF vE SA]IATKARLAR oDAı"ARı BıRLıĞı
THE ANTALYA UNlON OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN

2020-M/01-52-50]

COV|D-'l 9 Salgını Nedeniyle Prim Ödemelerinin Ertelenmesi

03/a4/202a

oDAIARA 2o2o/52 sAYıtı GENELGE

Yeni tiP Korona virüs (COVID-19) çok hızlı bir küresel yayıIım göstererek neredeyse tüm Dünya
ülkelerini etkilemiş ve Dünya SağlıI. Or9ütünce salgın olarak tanımlanmıştır.

Söz konusu virüsün ülkemizde de görülmesi üzerine Devletimiz tarafından önlemler alınmaya
baş]a n m lştlr.

Bu Önlemler bağlamında, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca alınan 26.03.2O2O tarihli
ve 2a2a/B8 sayılı Karar çerçevesınde Kurum Başkanlığınca "Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi
Hakkında" duyu ru yapılmıştır.

Buna göre; Hazine ve Maliye Bakanlığınca O1.04.202O ila 30,06.202O (bu tarihler d5hil) tarihleri
arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen:

1- Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde geJir vergisı
mükellefiyeti bulu na n,

2- Korona virüs salgınından doğruda n etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; Alışveriş merkezleri
d6h l perakende, 5ağlık hizmetleri, Mobilya imalatı, Demir çelik Ve metal sanayii, Madencilik Ve taş
ocakçı ığı, Bina ınşaat hizmetleri, Endüstriyel mutfak imalatı, Otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiV
sanayıi ıç n parça ve aksesuar imalatı, Araç kiralama, Depolama faaliyetleri d6h]l lojistik ve ulaşım, Sinema
Ve tyatro gibi 5anatsal hizmetler, Matbaacılık d5hil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin
yayımcılık faalıyetleri, Tur operatörleri Ve seyahat acenteleri d6hil konaklama faaliyet]eri, Lokanta,
klraathane d6hil ylyecek ve içecek hizmetler, Tekstilve hazır giyim imalatl Ve ticaretj, HaIk]a ilişkiler d6hi1

etk nlük ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan,

3- Ana faaliyet alanı itibarıyla İçışlerı Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine
faa ıyetlerıne ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan
mükelleflere ait,

İş yerlerinde 551O sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında sigortalı çalıştıran esnaf ve sanatk6rlarımız ile Gerçek veya basit usulde gelir vergisı
mükel]ef i ya da gelır vergisinden muaf olup esnaf ve sanatk6r siciline kayıtlı ve 55'l0 sayılı Kanunun
4'üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (BAĞ-KUR) sigortalısı olan esnaf ve
5a natkarlarım ızln;

2020/MarL ayına ait sigorta primierinin ödeme süresi,31,10.2020 tarihinin cumartesi 9ününe
denk gelmesi nedeniyle 02.'l'1.2020 tarihine,

202OlNisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 30.1 1.2020 tarihine,

202a/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31.12.2020 tarihine,

551O sayılı Kanunun 89'uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı
uygulanmaksızın ve herhangi bir talebe bağ ı olmaksızın otomatik olarak ertelenmiştir.
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Ayrıca, lÇiŞlerı Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaşını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı
bu lu n ması neden ıYle sokağa Çıkma yasağı kapsamına gıren gerçek kişi işverenler ile isİege bağlı sgortalıJar
harıÇ 5510 saYılı Kanunun 4' üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamınİak-i (aAĞ_
KUR) sigorta|ı|ardan;

a) 22.03.2O2O tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş olanların
herhangi bir talebe bağlı olmaksızın,

b) Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber be]gelerle ispat ve tev5ik edenlerin
ıse başvu rularına ıstinaden,

Mücb r sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek .igorta primlerinin, sokağa çıkma yasağının
sona ereceği günü takip eden 1S'incü günün sonuna kadar ödenmesi 

-haiinde 
iüresinde

ödendiğinin kabul edilmesi karar|aştırılmıştır.

Erteleme kapsamındaki işyeri listeleri https://uyg.sg k.9ov.trllsverenSistem i üzerjnden
yayınlanacak olup, işverenler listede yer alıp almadıklarını buradan kontrol edebjleceklerdir. işyeri tescil
bilgilerindeki NACE REV 2 kodunun ilgili sektörlerde olmasına rağmen işyerlerinin listede olmajğını iddia
eden iŞverenler Sosyal Güvenlik İl lıılldlllglne / Sosyal Güvenlik Merkezine başvuracaklardıİ. Ancak,
e(eleme kaPsamında olan sektörlerde faaliyet göstermesıne rağmen işyeri tesciİ bilqilerinde sektörel
NACE REV 2 kodunun yanlış olduğunu iddia eden işverenler NACE REV 2 kodunun düzeltilmesi için
Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili taşra birimine başvuruda bulunacak]ardır.

AYrıca mücbir sebep halinde olduğu kabul ediien ve yukarıda belirtilen işveren ve sigortalılarca
5510 saYılı Kanuna göre Kuruma verilmesı gereken her tür|ü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması
gereken başvuruların ertelenip ertelenmeyeceği yetkisi kurum Başkanında o|up, bu konuda
herhangi bir tasarrufta bulunulmadığından 5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken
her türlü bilgi, belge ve beyanname ileyapılması gereken başvuruların sürelerine ilişkin olarak cari
usulve sureıere göre işlem yapılması gerekmektedir.

Bılgilerinizi ve esnaf ve sanatkarlarım ıza duyurulması hususunda gereğıni rica ederiz.
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