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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 13.09.2019 

         Sayı  : 2019/87 

 

 

 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                                                    
   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlığı itibariyle 

aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlığı 

 

 -Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapılmıştır. 

 -Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması Hakkında 

Genel Yazı,     

 

 Söz konusu gelişmeleri konu başlığı altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.   

   

B. Konu Özeti 

 

1. Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapılmıştır. 

          T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 05.09.2019 tarih ve 327156 sayılı yazısı ile 

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin “Döviz Geliri Olma Şartı Aranmayan Krediler” 

başlıklı 21 ve 40 ncı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. 

          Yapılan değişiklikle;  

         -Yatırım teşvik belgesinde yabancı kaynak tutarının yer alması halinde, 

         -En çok yatırım teşvik belgesinde belirtilen yabancı kaynak tutarı kadar döviz 

kredisi, 

kullanılabilecektir. 

2. Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması Hakkında Genel 

Yazı 

 

          Sosyal Güvenlik Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 

04.09.2019 tarihli ve 51592363-010.07.01-E.12737458 sayılı Cari Ay Prim Ödemelerinin 

Yapılandırma Taksitlerine Sayılması başlıklı Genel Yazı yayımlanmıştır.  

          Buna göre, 7143 sayılı Kanunun uygulamasını açıklayan 2018/19 sayılı Genelgenin 

"b.2) Süresinde Ödenmiş Cari Ay Primlerinin Aksatılmış Yapılandırma Taksitlerine 

Mahsubu" başlıklı bölümü yerine yukarıda anılan Genel Yazıya göre işlem yapılacaktır.  
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          7143 sayılı Kanun kapsamında SGK prim borçlarını yapılandırılan işverenlerin 

değişik nedenlerden dolayı yapılandırma taksitlerini aksatması veya 

yapılandırmalarının bozulması sebebiyle Başkanlık Makamı tarafından bu işverenlerin 

yapılandırmalarının devamı için, işverenlerin talep etmeleri halinde 2018 Nisan ayı ve 

sonrası cari ay prim ödemelerinin, dönem veya taksit sayısı gözetilmeksizin ödenmeyen 

veya eksik ödenen yapılandırma taksitlerine mahsup edilmesi imkanı sağlanmıştır.  

          Bu durumda aktarılacak olan cari ay primleri nedeniyle, İşverenlerin cari ay 

primlerinden dolayı yapılandırmanın bozma koşuluna girmesi durumunda bağlı 

bulunulan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Merkezine zor durum belgesi verilmesi 

gerekmektedir.  

          Ayrıca cari ay primlerinin yapılandırma taksitlerine aktarılması halinde; bu 

aylarda yararlanılan teşvikler ile cari ay primlerinin aktarma yapıldığı yılda yeni tescil 

edilmiş işyerleri için asgari ücret desteğinin iptali de gündeme gelmektedir.  

    

Saygılarımızla 

             Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


