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TURKİYE ODALAR VE BORSALAR BlRLlclNE

Bilindiği iizere. 2020 yllında ortaya çıkan ve tiim diinyay etkisi altına alan Koronavirüs
(COVID-l9) salgını dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta sosyal ve ekonomik hayat olmak [izere pek

çok alanda olumsuz etki göstermektedir. Pandeminin ekonomik etkileri nedeniyle meslek örgütleri ve
sigortalılardan ekonomik destek, prim affı ve borçlann ertelenmesine yönelik Kurıınumuza birçok alep
ulaşmaktadır.

Bu kapsamda 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Cazete'de yayımlanarak yiiırürlüğe
giren 7256 sayılı Kanun ile 55I0 sayılı Sosyal Sigortalar ve Cenel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasırıın (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigonalıl* staıülerinden kaynaklanan,
2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigona primi, emeklilik keseneğ,i ve kurum karyılığı,
işsiz|ik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı ge.cikme cezası ve gecikme zammı
alacakları yapılandırma kapsamına ahnmış ve sigortalıların Sosyal Givenlik Kurumuna olan borçlanna
tideme kolay|ığı sağlanmıştır.

7256 sayı|ı Kanundan faydalanabilrnek için 31.12.2020 olarak belirlenen başwru süresi
30.12.2020 tarih|i ve 31350sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3343 Karar Sayılı Cumhurhaşkanı Karan
ile 0l .02.202 l tarihine ertelenmiştir.

Yapılandırmadan faydalarıan sigortalı ve işverenlerimizin borç|anna; süresinde ödenmeyen
alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine oranı daha düşük olan Yİ-ÜFE
uygulanacak, borçlann uksitlerindirilmesinde heüangi bir teminat istenmeyecelc yapılandınlan
borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak, yapılandınlan borçlann ilk taksitinin
ödenmesi kaydıyla Kurumca sağlanan genel sağlık sigortası hizmetinden yararlanma imkanı
sağIanacaktır.

Prim borçlannın yapılandırılmasına ilişkin ülke genelinde Birliğiniz biinyesinde yer alan tüm
üyelerinizin yapılandırmanın avantajlan konusunda bilgilendirilmesi ve son başvı,ıru tarihi olan
01.02.202l'e kadar yapılandırmaya başvunılarırıın sağlanması hususunda katkrlarınız önem arz
etmektedir,

Bilgilerinize sunulur.
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