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Konu: Mücbir Sebep Halinde Olanların, SGK Prim Ödemeleri Ertelendi

Mücbir sebep halinde olanların SGK Primlerinin ertelenmesi konusunda 02.04.2020 tarih
ve 51592363-010.07.01-E.5157380 Sayılı Genel yazı yayımlanmış ve kurumun web
sayfasında duyurular bölümünde yayımlanmıştır.
518 Sıra No.’lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği 24.03.2020 tarih ve 31078 Sayılı
Resmi Gazete yayımlanarak, yayımı tarihinde yürürlüğe girmişti.

Bu tebliğ uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca 01.04.2020 ila 30.06.2020 (bu
tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflere
ait işyerlerinde; 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin ve aynı Kanunun 4. maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalısı olanların:
✓ 2020 Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020 Mart ayına ait sigorta primlerinin
ödeme süresi, 31.10.2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle
02.11.2020 tarihine,
✓ 2020 Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020 Nisan ayına ait sigorta
primlerinin ödeme süresi, 30.11.2020 tarihine,
✓ 2020 Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020 Mayıs ayına ait sigorta
primlerinin ödeme süresi, 31.12.2020 tarihine
ertelenmiştir.



Erteleme nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 89. maddesinde belirtilen gecikme cezası
ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaşını doldurmuş veya kronik
rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi
işverenler ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan;
✓ 22.03.2020 tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş
olanların,
✓ Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik
edenlerin,
mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının
sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna kadar ertelenmiştir.
5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve
beyanname

ile

yapılması

gereken

başvuruların

sürelerinde

ertelemeye

gidilmemiş olup cari usul ve sürelere göre işlem yapılacaktır.
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