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KONU : SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NOTLARI

Bilindiği üzere 5510 sayılı kanun yaklaşık 1,5 yıllık erteleme sonucu 01.10.2008
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ekim ayına ait aylık prim ve hizmet belgeleri 23 Kasım
2008 günü akşamına kadar verilecek ve 30 Kasım gününe kadar ödenecektir.
Uygulamanın yeni olması nedeniyle aşağıdaki kısa hatırlatmalara gerek
duyulmuştur.
1. Aylık prim ve hizmet belgeleri izleyen ayın 23’üne kadar verilecek ve ay sonuna
kadar ödeme yapılacaktır.
2. İşyeri açılış bildirgesi eskiden olduğu gibi sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte
verilecektir.
3. Sigortalı girişleri çalışmaya başlama tarihinden önce verilecektir.
3.1. Ancak inşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde en geç çalışmaya başlatıldığı gün
işe giriş bildirimi verilebilir.
3.2. Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarında çalışanlar ile ilk defa işyeri
açılışı yapılan işyerlerinde bir ay bildirim bulunma süresi vardır.
4. Yeni getirilen düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumuna sigortalılığı sona
erenlere ait işten ayrılış bildirgesi verme zorunluluğu getirilmiştir. Bu bildirge işten
ayrılma tarihinden itibaren 10 gün içinde verilecektir. Çalışma Bakanlığına bildirim
ayrıca devam etmektedir.
5. Sigorta prim oranları aşağıda gösterilmiştir. Bildirgelerin yeni şekli SGK’nın
internet sayfasında mevcuttur.
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Çalışanlar için (%)
Prim adı
Malulluk, Yaşlılık, Ölüm
İşkazası meslek hastalığı
Genel Sağlık Sigortası

Sigortalı
9
--5

İşveren
11
1 ila 6,5
7,5

Toplam
20
1-6,5
12,5

İşkazası meslek hastalığı prim oranı işyeri tehlike sınıfının ikiye bölünüp çıkan
orana 0,5 eklenmesiyle bulunur.
Emekli Çalışanlar İçin (%)
Prim adı
İş kazaları meslek hastalığı
Sosyal Güvenlik Destekleme
Primi (SGDP)

Sigortalı
--7,5

İşveren
1 ila 6,5
22,5

Toplam
1-6,5
30

6. %5 oranında işveren hissesi indirimi uygulaması 01.10.2008 tarihinde başlamıştır.
5763 sayılı kanun ile getirilen bu uygulamanın esaslarına ait tebliğ beklenilmektedir.
Bu uygulama aylık prim bildirgelerini normal sürede veren, süresinde ödeyen ve
kuruma borcu bulunmayan işyerleri için geçerlidir.
SGDP ödemelerindeki işveren hisseleri kapsama dahil değildir. Bu teşvik diğer
kanunlarla getirilen teşvik ve destekler ile birlikte geçerli olmayacaktır.
7. Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile ilgili detaylı sorularınızı lütfen bize iletiniz.
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