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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 22.11.2016 tarihinde yayımlanan
“Genelge”de, Bağ-Kur sigorta kolu kapsamındaki işverenlerin mallullük, yaşlılık ve
ölüm sigorta primleri için uygulanacak olan “beş puanlık indirim”in uygulama usul ve
esasları hakkında açıklamalara yer verilmiştir.
Söz konusu Genelge’de yer alan açıklamalar, özetle aşağıdaki gibidir.
I- BAĞ-KUR KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARDA BEŞ PUANLIK PRİM İNDİRİMİ
UYGULAMASI:
Beş puanlık indirimin kapsamına girebilmek için, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/B (Bağ-Kur) kapsamındaki aktif sigortalıların
Kuruma kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara
ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekecektir.
Kuruma olan borçlarını (6736 veya 6111 sayılı Kanun gibi yeniden yapılandırma
kanunları ve/veya 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulu Kanunu) çerçevesinde
taksitlendiren veya yapılandıran sigortalılar da, taksitlendirme veya yapılandırma
işlemleri devam ettiği sürece beş puanlık indirimden yararlanabilecektir.
Ayrıca, indirim uygulamasından yararlanabilmek için, cari dönem sigorta priminin
indirim yapıldıktan sonra kalan kısmının tamamının da yasal süresi içerisinde (takip
eden ayın sonuna kadar) ödenmesi şarttır.
Söz konusu indirimin kapsamına, isteğe bağlı sigortalılar hariç, 5510 sayılı Kanunun
4/B bendi kapsamındaki aktif sigortalılar (Bağ-Kur’lular) girmektedir. Buna göre,
isteğe bağlı sigortalılar beş puanlık indirimin dışında tutulmuşlardır.
Beş puanlık indirim, Bağ-Kur sigorta koluna tabi işverenlerin mallullük, yaşlılık ve
ölüm sigorta primleri için uygulanacak olup, gerekli şartların sağlanması kaydıyla,
%20 oranında olan söz konusu prim beş puan indirim yapılmak suretiyle %15 olarak
uygulanacaktır.
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Daha önce teşvikten yararlanmış ve yararlandığı geçmiş dönemler için sigortalılık
bildirgelerinde değişiklik yapılması nedeniyle teşvikten yararlanamayacak duruma
düştüğü anlaşılan sigortalılara gecikme cezası ve zammı tahakkuk ettirilecektir.
Bununla birlikte geçmiş dönemler için borcu bulunması nedeniyle teşvikten
yararlanamayan sigortalıların, sigortalılık bildirgelerinde sonradan ortaya çıkan
değişiklikler nedeniyle teşvikten faydalanması gerekenler için, gerekli aylarda beş
puanlık indirim uygulanacaktır.
Saygılarımızla,
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