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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 

 
 Sosyal Güvenlik Primi Alacakları Yeniden Yapılandırıldı 
 
 5458 sayılı Sosyal Güvenlik Primi Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 4 Mart 2006 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlandı. SSK prim borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili açıklamalarımız 
aşağıdaki gibidir. 
 
 1- 31.03.2005 tarihine kadar ödenmesi gereken; 
 

- Sigorta primi, 
- Sosyal güvenlik destek primi, 
- İşsizlik sigortası primi, 
- İdari para cezası, 
- Asgari işçilik bildiriminde bulunmayanların fark işçilik tutarı üzerinden 

hesaplanan borçları, 
- İsteğe bağlı sigortalıların prim borçları, 
- Topluluk sigortası prim borçları, 

 
1 Nisan 2005 tarihinden itibaren iki ay içinde (30 Haziran 2006 tarihine kadar) 

kuruma yazılı olarak başvurmak şartıyla borçları yeniden yapılandırılacaktır.  
 
2- Borç aslının 100.000 YTL’nin altında olması halinde borç asıllarına ödeme 

süresinin bitiminden itibaren, 
 
- 31.12.1998 tarihine kadar gecikme zammı, 
- 1.1.1999-31.12.2004 tarihleri için TEFE aylık değişim oranı, 
- 1.1.2005’ten 31.03.2006 tarihine kadar ÜFE aylık değişim oranı, 

 
uygulanmak suretiyle yapılandırmaya esas borç hesaplanacaktır.  
 
3- Borç aslının 100.000 YTL’nin üzerinde olması halinde; 
 
Ödeme süresinin sonundan 31.3.2006 tarihine kadar yürürlükteki mevzuata göre 

gecikme zammı hesaplanmak suretiyle borç tutarı tespit edilecektir. 
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4- Son yıla ait bilançosundaki cari oranı; 
 
0,50-0,40 olanlarda borcun   %10’u 
0,39-0,30 olanlarda borcun   %20’si 
0,29 ve altında olanlarda borcun  %30’u 
 
1.1.2005 tarihinden önce mükellefiyeti  
 
Sona erenlerden borcun   %30’u 
İflas kararı verilenlerde   %30’u  
 
terkin edilecektir.  
 
Cari Oran, “Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar/Kısa Vadeli” Borçlar  formülüne 

göre hesaplanacaktır. 
 
5- Yapılandırılan borcun peşin veya 60 aya kadar eşit taksitlerde ödenmesine Sosyal 

Sigortalar Kurumu yetkilidir.  
 
Yeniden yapılandırılan borcun tamamının veya bir kısmının taksitle ödenmesi halinde; 
 
12 aylık sürede ödenirse yıllık   %4 
 12 ay-24 ay arasında ödenirse yıllık   %5 
24 ayı aşarsa     %6 
 
oranında taksitlendirme farkı hesaplanarak borca ilave edilerek taksit sürelerine 

bölünecektir.  
 
6- Borçları taksitlendirilenler, ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan 

fazla veya cari ay borçlarıyla ilgili yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defa yerine 
getirmeyenler yeniden yapılandırma hakkını kaybedecektir.  

 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce borçlarını taksitlendirenler, kalan 

borçlarını bu Kanun hükmüne göre taksitlendirebileceklerdir. 
 
Daha fazla bilgi için Müşavirliğimize başvurunuz.  
 
Saygılarımızla.  
 

        KANIT YEMİNLİ MALİ 
        MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 
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