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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE! 

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUM BORÇLARININ AFTAN FAYDALANILARAK PEŞİN VEYA 
TAKSİTLE ÖDENMESİ İÇİN BAŞVURU TARİHİ 08.09.2008 TARİHİNE KADAR 

UZATILDI. 

 

2008/Mart ve önceki ay/dönemlere ilişkin SSK ve Bağ-Kur prim borçlarının 
taksitlendirilmesi ve gecikme zamlarının terkin edilmesine ilişkin 28 Temmuz 2008 tarihinde sona 
eren başvuru süresi; 19.08.2008 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 5797 sayılı kanunla 08.09.2008 
(bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmıştır. Bu konuyla ilgili olarak önemli gördüğümüz bazı 
değişikliklere ilişkin açıklamamız aşağıdaki gibidir. 

5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamına giren borçlarını daha önce yeniden 
yapılandırmayanlar, 19 Ağustos 2008 tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içinde 8 Eylül 2008 tarihine 
kadar yazılı olarak Kuruma başvurmaları kaydıyla, söz konusu borçlarını peşin veya 12 aya 
kadar taksitler halinde ödeyebileceklerdir.  

             a) Peşin ödeme yolunu tercih edenler, başvuru tarihini takip eden ayın sonuna kadar borç 
aslının tamamını ve başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar hesaplanan gecikme cezası ve gecikme 
zammının %20’sini ödemesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının kalan %80’ni terkin 
edilecektir. Önceki kanunda terkin oranı % 85’idi. 

             b) Taksitle ödeme yolunu tercih edenler, borç aslının tamamını ve başvurunun yapıldığı ayın 
sonuna kadar hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının % 50’sini 12 aya kadar eşit taksitle 
ödemeleri halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının kalan % 50 ‘si terkin edilecektir. Taksit 
süresi 2 ila 12 ay arasında olabilecektir. 

Başlangıçta taksitle ödeme yolunun seçilip daha sonra taksitlendirilen borcun kalan kısmının 
peşin ödenmek istenmesi halinde, başlangıçta seçilen taksitlendirme süresine bağlı terkin oranı 
değiştirilmeyecektir. Ancak, başlangıçta taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlulardan 
başvuruda bulundukları tarihi takip eden ayın sonuna kadar peşin ödeme yolunu tercih ettiklerine 
dair müracaatta bulunanlar aynı süre içerisinde borç aslı ile faizin %20’sini ödemeleri halinde faiz ve 
zammının kalan %80’i terkin edilecektir. 
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Ödeme       : 

Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlular hesaplanan anapara ve faiz tutarının tamamını, 
başvuru tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri gerekmektedir. Buna göre, 19.8.2008 -
31.08.2008 tarihleri arasında başvuranların başvuru tarihini takip eden Eylül ayı sonuna (30 Eylül 
bayram gününe rastladığı için 3.10.2008 ) kadar, 1 Eylül – 8 Eylül tarihleri arasında başvuranlar ise 31 
Ekim 2008 tarihine kadar anapara ve faiz tutarını ödemek zorundadırlar. 

Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlular ise, hesaplanan anapara ve faiz tutarını başvurunun 
yapıldığı ayın sonuna kadar 2 ila 12 taksit arasında ödeyebilecektir. İlk taksitin ödemesine başvurunun 
yapıldığı ayın sonunda başlanacaktır. Örneğin, 21.08.2008 tarihinde taksitlendirme için başvuran 
borçlu 31.08.2008 tarihi itibariyle hesaplanan anapara ve faizin ilk taksitini 31.08.2008 tarihinden 
başlamak üzere taksitlerle ödeyecektir. Taksitlendirme başvurusu 8.9.2008 tarihinde yapılması halinde 
ilk taksit 30 Eylül 2008 (30 Eylül bayram gününe rastladığı için 3.10.2008 ) tarihinde ödenecektir. 

          

Saygılarımızla.  
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