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MEVCUT TEŞVİKLER
TEŞVİKLER--I
1- 5 Puanlık Prim İndirimi
(Kanun Türü:5510)Türü:5510)-Devam Ediyor
2- Özürlü İndirimi
(Kanun Türü: 14857 ve 54857)54857)-Devam Ediyor
3- Genç İşçi İstihdamı
(Kanun Türü: 84447, 64447, 44447.24447) Daha önce işe alınmış olanlar için halen
yürürlükte
07.04.2014

MEVCUT TEŞVİKLER
TEŞVİKLER--II
4- İşsizlik Maaşı Alanı İstihdam Etme Teşviki
(Kanun türü: 1592115921-Devam Ediyor)
5- Kültür Yatırım Teşviki:
(Kanun türü:55225, 25225) Devam Ediyor
6- Kalkınmada Öncelikli Yöre teşviki
(Kanun Türü:5084Türü:5084-Bitti. Yerine başka bir teşvik
geldi.
07.04.2014

MEVCUT TEŞVİKLER
TEŞVİKLER--III
7- 6111 İstihdam Teşviki:
31.12.2015 tarihine kadar yürürlükte olacak.
olacak.
8- Büyük Ölçekli yatırımlar/Bölgesel teşvikler
(Kanun Türü: 16322/26322) –Teşvik süreleri
bölgelere göre 22-15 yıl arası

07.04.2014

5 Puanlık Prim İndirimi
İşverenler tarafından dile getirilen en
önemli yakınmaların belki de ilki prim
oranlarının yüksekliğidir
yüksekliğidir..
5510 sayılı Kanun kapsamında yapılan
en önemli düzenlemelerden bir tanesi de
Prim oranlarının düşürülmesine yönelik
olarak hazırlanan 5 puanlık işveren prim
hissesinin hazine tarafından karşılanması
uygulamasıdır..
uygulamasıdır
07.04.2014

5 Puan İndirim Kazancı Yüzde Kaç
Ödenmesi gereken Primlerin 5 puanlık işveren
hissesi kısmının hazine tarafından karşılanması
işyerinin prim maliyetinin %15 oranında aşağı
çekilmesi anlamına gelmektedir
gelmektedir..
Örneğin;; Bir işyerinde çalışan işçiye ödenecek
Örneğin
olan maaş 3.000 TL ise ödenmesi gereken toplam
prim 1.035 TL’dir
TL’dir.. Oysa 5 puanlık indirim sonucu
ödenmesi gereken prim 885 TL olacağından 150 TL
indirim söz konusu olacak ve oransal olarak işveren
%15 daha az prim ödeyecektir
ödeyecektir.. 5 Puanlık prim
indirimi esas itibariyle işçilik maliyetinin % 5 prim
maliyetinin %15 arasında daha aşağı çekilmesi
anlamına gelmektedir
gelmektedir..
07.04.2014

5 Puanlık Prim İndirimi Şartları
Sigorta
primleri
işveren
hissesinden 5 puanlık indirim
yapılması hakkından yararlanmak
4 basit kurala bağlanmıştır
bağlanmıştır..
Bu kurallar şunlardır
şunlardır..

07.04.2014

5 Puanlık Prim İndirimi Şartları
1- APHB’nin SGK’ya yasal süre içerisinde
verilmesi,,
verilmesi
2- APHB ile tahakkuk eden primlerin
tamamının yasal süre içerisinde eksiksiz
ödenmesi,
3- İşverenin prim borcunun olmaması veya
prim borcu varsa yapılandırılmış olması
(6111 sayılı Kanun veya 6183 sayılı Kanun
kapsamında taksit yapılması)
4- İşyerinde sigortasız işçi çalıştırıldığına
yönelik bir tespitin yapılmamış olması
07.04.2014

5 Puanlık Prim İndirim Yasağı
İşyerinde sigortasız işçi çalıştırıldığına
yönelik bir tespitin yapılmamış olması
halinde,
1-Tespit Mahkeme Kararından doğmuşsa Kararın
kesinleşme tarihini
2-Yapılan kontrol ve denetimler sonucunda tespit
edilmesi halinde, tutanak tarihini
tarihini,,
3-Kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan
bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, söz konusu
yazıların SGK’ya intikal tarihini,

izleyen ay başından itibaren bir yıl
süreyle 5 puanlık prim indirim yasağı
başlayacaktır..
başlayacaktır
07.04.2014

Asıl İşveren Taşeron İşçiden
Sorumlu Olacak
•

Alt işverenin çalıştırdığı sigortalıları
SGK’ya bildirmediğinin tespit edilmesi
halinde, hem kayıt dışı sigortalı çalıştıran
alt işveren hem de asıl işveren
işveren,,
• - Asıl işverenin çalıştırdığı sigortalıları
SGK’ya bildirmediğinin tespit edilmesi
halinde ise sadece asıl işveren, 5 puanlık
prim
indiriminden
bir
yıl
süreyle
yararlanamayacaktır..
yararlanamayacaktır

07.04.2014

Taşeronun Borcu Varsa Asıl
İşveren Teşvikten Yararlanamaz
•

Asıl işverenin alt işverenin Kuruma olan
borçlarından da sorumlu olması nedeniyle
taşeronun prim, işsizlik primi veya idari
para cezası bulunması halinde 5 puanlık
prim indiriminden yararlanması mümkün
değildir..
değildir

07.04.2014

Primi Eksik Beyan Etmek KayıtKayıtDışı Çalışma Sayılmaz
•

SGK’ya sigortalı olarak bildirilmiş olan
işçilerin, bildirim tarihlerinden sonraki prim
ödeme gün sayısı veya prime esas kazanç
tutarının eksik bildirdiği tespit edilirse
işyerine 1 yıl süreyle 5 puanlık prim
indirim
yasağı
uygulanmayacaktır..
uygulanmayacaktır
(Genelge--2011
(Genelge
2011//45
45))

07.04.2014

İşveren Geriye Doğru Ek APHB
Verebilir.
İşverenin çalıştırdığı sigortalıların prim
tutarını eksik hesaplaması ve bu durumun
daha sonra tespit edilmesi 5 puanlık prim
indiriminden yararlanmaya engel olmaz
olmaz..
İşveren tarafından daha sonra geriye
dönük APHB hazırlayıp vermesi daha önce
yararlanılmış
olan
5
puanlık
prim
indirimlerini
geçersiz
kılmaz..
kılmaz
Sadece
sonradan verilen tahakkuk için 5 puanlık
indirim geçerli olmaz
olmaz.. (APHB süresi

dışında verildiğinden)
07.04.2014

İhaleli İş Alanlar Teşvikten
Yararlanamaz
•

Kamu kurum ve kuruluşları ile
sermayesinin
yarısından
fazlasının kamuya ait olduğu
işyerlerinden
ihale
ile
iş
üstlenilmesi halinde 5 puanlık
prim indiriminden yararlanmak
mümkün değildir
değildir..
07.04.2014

Prim Borcu Olanlar 6183 /m.48
Kapsamında Yapılandırma
Yapsın
•

Prim borcunun 6183 sayılı
Kanun
kapsamında
(m..48
(m
48))
yapılandırılması halinde 5 puanlık
indirimden derhal yararlanılmaya
başlanacak olması belirli bir
dönem sonunda ödenen borçların
amorti
edileceği
anlamına
gelmektedir..
gelmektedir
07.04.2014

Yapılandırma Sonucu
•

Örneğin; Kuruma 150 Bin TL borcu
Örneğin;
bulunan işverenin her ay 30 Bin TL prim
tahakkukunun olduğunu varsaydığımızda
işveren prim borcunu 30 ay vade ile
taksitlendirirse aylık ödeme tutarı yaklaşık
5.500 TL olacak ancak 5 puanlık prim
indirimi sonucunda her ay 5.000 TL daha az
cari ay primi ödeyeceğinden bir anlamda
30 ayın sonunda borç kendiliğinden sona
ermiş olacaktır
olacaktır..
07.04.2014

Yurt Dışına İşçi Gönderilmesi
Yurt dışına işçi görevlendiren
veya yurt dışında iş üstlenmiş
olup işçiyi bu ülkelere götüren
5/g kapsamındaki sigortalılar için
de 1 Haziran 2013 tarihinden
itibaren 5 puanlık prim indirimi
uygulaması
başlatılmış
olup
bunların 06486 Kanun türü ile
bildirilmesi gerekmektedir
gerekmektedir..

07.04.2014

Diğer Teşvikler…
Yüksek olduğu ifade edilen prim
oranlarının düşürülmesine yönelik tek
değişiklik 5 puanlık prim indirimi
uygulaması değildir
değildir..
5 Puanlık prim indirimi yanında
gerek
işsizliği
azaltma
gerekse
işverenlerin işlerini büyütme adına
istihdam teşviki adı altında bir çok
teşvik uygulaması diğer bir ifade ile
primlerin Devlet tarafından ödenmesi
söz konusudur
konusudur..
07.04.2014

Özürlü Teşviki
Özürlü Teşviki
Teşviki:: Zorunlu çalıştırılan
özürlü sigortalıların, asgari ücret üzerinden
hesaplanan sigorta primine ait işveren
hisselerinin tamamının kontenjan fazlası
özürlü çalıştıran veya yükümlü olmadıkları
halde özürlü çalıştıran işverenlerin de
çalıştırdıkları her bir özürlü için asgari
ücret
üzerinden
hesaplanan
sigorta
primine ait işveren hisselerinin yüzde
ellisinin Hazine'ce karşılanması idi
idi..

07.04.2014

Özürlü Teşviki
Yapılan değişiklik sonrası 18 Şubat
2014 tarihinden geçerli olmak üzere
gerek zorunlu çalıştırılan özürlü gerek
se
kontenjan
fazlası
çalıştırılan
özürlü için asgari ücret üzerinden
hesaplanan
sigorta
primine
ait
işveren
hisselerinin
tamamı
Hazine'ce karşılanmaya başlamıştır
başlamıştır..

07.04.2014

Özürlü TeşvikiTeşviki-II
İşveren hissesine ait primlerin
Hazine'ce
karşılanabilmesi
için
işverenlerin
çalıştırdıkları
sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve
hizmet belgelerinin yasal süresi
içerisinde
SGK’ya
verilmesi
ve
sigortalıların tamamına ait sigorta
primlerinin sigortalı hissesine isabet
eden
tutarı
ile
Hazine'ce
karşılanmayan işveren hissesine ait
tutarın ödenmiş olması şarttır
şarttır..
07.04.2014

Özürlü TeşvikiTeşviki-III
Kanundaki
düzenlemeye
göre
işverenler
tarafından
ödenmesi
gereken primlerin geç ödenmesi
halinde, Hazine'ce Sosyal Güvenlik
Kurumu'na
yapılacak
ödemenin
gecikmesinden kaynaklanan gecikme
zammı, işverenden tahsil edilecek
edilecek..
Hazine'ce karşılanan prim tutarları
gelir/kurumlar vergisinde gider veya
maliyet
unsuru
olarak
dikkate
alınmayacak..
alınmayacak
07.04.2014

Özürlü Teşvikten Yararlanmak İçin
Başvuru Şart
Özürlü işçi işveren hissesi sigorta
prim teşvikinden faydalanılabilmesi
için, işverenlerin, anılan maddede
öngörülen
niteliklere
sahip
sigortalıların işe alındığına ve işyeri
yönünden gerekli şartların taşındığına
ilişkin dilekçe ile işyerinin bağlı
bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez
Müdürlüklerine 'ne müracaat etmeleri
gerekmektedir.. Yani bu teşvik için
gerekmektedir
aktivasyon başvuru gerekmektedir
gerekmektedir..
07.04.2014

Özürlü Teşvik Aktivasyonu
İşverenler
tarafından
Yapılacak
yazılı
müracaatlar
üzerine,
kapsama
giren
sigortalılara ilişkin aylık prim ve
hizmet belgelerinin, 14857 ve
54857
kanun
türü
seçilmek
suretiyle
gönderilebilmesi
amacıyla sistem üzerinde gerekli
kodlama yapılacak ve işverenler
özürlü çalıştırdığı işçileri teşvik
kapsamında bildirebilecek
bildirebilecek..
07.04.2014

Sigortalıyı Aktive Etmek Gerekir.
Özürlü işçileri teşvikli belge
türü ile bildirmek için kanun türü
aktivasyonu
sonrası
sigortalı
aktivesinin
de
yapılması
gerekmektedir.. Bu aktivasyon
gerekmektedir
programı İş
İş--Kur veri tabanına
giderek kişinin özürlü olduğuna
ilişkin kaydın olup olmadığını
sorgulamakta ve özürlü kaydı
olan işçinin aktive işlemine onay
vermektedir..
vermektedir
07.04.2014

Her Sene Liste Teslimi Şart
Özürlü teşvikinden yararlanacak
işverenlerin, özürlü işçilerle ilgili
hazırlanan formu her sene Şubat
ayının
23’üne
23
’üne
kadar
İş--Kur’a
İş
onaylatmak suretiyle işyerinin bağlı
bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez
Müdürlüğü'ne vermesi gerekmektedir
gerekmektedir..
(Form örneği 2008
2008//77 sayılı Genelge
ekinde var)
Aktivasyon uzatmasını 24 Ocak ila
23 Şubat arasında yapmak gerekir
gerekir..
07.04.2014

Artık Kanun Türleri 14857 Olacak
Aynı il sınırları içinde elli veya
daha fazla sigortalı çalıştıran işyeri
işverenlerince, çalıştırdıkları özürlü
sigortalılar için 14857 sayılı Kanun
türü,
seçili
APHB
vermeleri
gerekmektedir..
gerekmektedir
(Teşvik
Kanunu
önündeki 1 rakamı % 100
100,, anlamına
gelir)

07.04.2014

Genç/Kadın İşçi Teşviki
01.07
01.
07..2008 tarihinden önceki bir
yıllık dönemde işyerine ait aylık prim
ve hizmet belgelerinde bildirilen
ortalama sigortalı sayısına ilave
olarak, 01
01..07
07..2009 tarihine kadar yeni
işe alınan 18 yaşından büyük kadınlar
ile 18
18--29 yaş arasındaki erkek
işçilere ait SSK primlerinin 5 yıl
boyunca İşsizlik Sigortası Fonu'ndan
karşılanmasıdır.. (Bu tarih daha sonra
karşılanmasıdır
2010/Haziran
2010
/Haziran olarak revize edildi
edildi..)
07.04.2014

Halen Yürürlükte
18 yaşından büyük ve 29 yaşından
küçük olanlar ile 18 yaş üstü kadınların
istihdamını teşvik amacıyla uygulanan prim
indirimi geçmiş dönemlerde işe alınan
işçiler için halen bu teşvik yürürlüktedir
yürürlüktedir..
İşçinin işe alındığı ilk yıl %100 olan
teşvik miktarı 5 yıl boyunca her sene için
% 20 oranında azalmaktadır
azalmaktadır.. Teşvik
miktarları asgari ücretin %100
100-- %80
80-- %60
60-%40
40-- %20 biçiminde olmaktadır
olmaktadır.. Şu an
2009 yılında işe alınanlar için % 20
20,,
2010’da
2010
’da işe alınanlar için % 40
40’lık
’lık teşvik
söz konusudur
konusudur.. Kanun türü 14447
14447-- 84447
84447-64447--44447
64447
44447--24447 olarak seçilecektir
seçilecektir..
07.04.2014

Teşvik Miktarı Azaldı
•

•
•
•
•
•

Bu kapsamda
kapsamda;; yeni işe alınan kadınlar
ile 18
18--29 yaş arasındaki gençlere ait SSK
primleri, 5 yıl boyunca İşsizlik Sigortası
Fonundan karşılandığından, kadınlar ve
gençlerin, işverene ait sigorta priminin
priminin;;
1. yıl için yüzde 100
100’ü,
’ü,
2. yıl için yüzde 80
80’ini,
’ini,
3. yıl için yüzde 60
60’ı,
’ı,
4. yıl için yüzde 40
40’ı,
’ı,
5. yıl için yüzde 20
20’si
’si İşsizlik Sigortası
Fonundan karşılanmaktadır
karşılanmaktadır..
07.04.2014

Ortalama Sayısı Sabit
•

İşveren payına ait primlerin İşsizlik
Sigortası Fonundan karşılanabilmesi için,
sigortalıların
aylık
prim
ve
hizmet
belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna
verilmesi ve sigortalıların tamamına ait
sigorta primlerinin sigortalı payına isabet
eden tutarı ile İşsizlik Sigortası Fonundan
karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın
süresinde ödenmiş olması, ayrıca işçinin
ortalamaya ilave çalışan olması koşulu
aranmaktadır
07.04.2014

İhaleli İş Alanlar Yararlanamaz
2886
sayılı
Devlet
İhale
Kanunu ile 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu ve uluslararası
anlaşma hükümlerine istinaden
yapılan hizmet ve yapım konulu
işyerlerine yönelik işyerleri bu
teşvikten yararlanamaz
yararlanamaz..

07.04.2014

Örnek:
•

•
•
•
•

«4447 sayılı Kanun’un geçici 7. maddesi»
düzenlenen prim teşviki (1.7.2008 ila
30..6.2010 tarihleri arasında işe alınan
30
işçiler için uygulanan prim indirimi)
Hazinece karşılanacak olan İşveren Primi :
2000 X 0,05 = 100 TL
İş--Kur Fonu Tarafından Karşılanacak Prim:
İş
1071 X 0,155x0,40 =66,40 TL
Teşvik Kapsamında Ödenen Prim: 166,40
TL
İşverenin Ödeyeceği Prim Tutarı: 410
410-166,40 = 243,60 TL
07.04.2014

Ar--Ge Teşviki
Ar
Ar-Ge faaliyet ve projelerinde çalışan
ArAr--Ge ve destek personelinin ücretleri
Ar
üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren
hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl
süreyle Hazinece karşılanır
karşılanır..
Bu teşvikte işçiye yapılan ücret dışı
ödemeler (ikramiye v.b.) teşvik kapsamı
dışındadır.. Kapsamdaki personele Ar
dışındadır
Ar--Ge
dışı çalışmaları nedeniyle ödenen ücretler
de teşvik kapsamına girmez
girmez..
Ar--Ge faaliyetlerinde kısmi zamanlı
Ar
olarak çalışan personelin hafta tatili ve
yıllık ücretli izin sürelerine ilişkin ücretleri
kapsam dışındadır
dışındadır..
07.04.2014

Ar--Ge Teşviki Başlangıcı
Ar
Ar-Ge teşviki 5746 sayılı kanun ile
Argetirilmiş ve 1/8/2008 tarihinden itibaren
uygulanmaya
başlanmıştır..
başlanmıştır
Bu
teşvik
31//12
31
12//2023 tarihine kadar devam edecektir
edecektir..
•
Sigorta prim desteğinden kapsamına
giren her bir sigortalı için en fazla beş yıl
süreyle
yararlanılması
mümkün
bulunmaktadır

07.04.2014

Ar--Ge Teşvik Kapsamı
Ar
• Ar
Ar--Ge Sigorta Kapsamına Giren İşletmeler
• Teknoloji Merkezi İşletmeleri,
• Ar
Ar--Ge Merkezleri,
• Ar
Ar--Ge ve yenilik projelerinde faaliyet göstermekle

•
•
•
•

birlikte, söz konusu faaliyetleri kamu kurumu ve
kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslar
arası fonlarca desteklenen işletmeler,
Ar--Ge ve yenilik projeleri TÜBİTAK tarafından
Ar
yürütülen işletmeler,
Rekabet öncesi işbirliği projeleri bulunan işletmeler,
Tekno girişim sermaye desteği alan işletmeler,
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna tutulan
personel
işletmeler, prim desteğine hak
07.04.2014 çalıştıran
kazanmaktadır..
kazanmaktadır

Ar--Ge Teşvik Kapsamı Dışındakiler
Ar
(Teşvik Kapsamına Girmeyen Sigortalılar)

•
•
•

•

5746 sayılı Kanunda düzenlenen teşvikten,
Ar--Ge personel sayısının yüzde onunu aşan destek
Ar
personeli,
Ar--Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli olmadığı gibi
Ar
Ar--Ge faaliyetlerine katılmayan ve bu faaliyetlerle
Ar
doğrudan ilişkisi de bulunmayan personel,
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren
işyerlerinde çalışmakla birlikte, ücretinden gelir vergisi
kesilen personelden,
-Kamu personeli ile sosyal güvenlik destek primine
tabi olarak çalıştırılan personel,
-Alt işverenler tarafından çalıştırılan sigortalılar,
teşvik
kapsamı dışındadır
dışındadır..
07.04.2014
.

Bildirgeyi Süresinde Vermek Yeterli
Kapsama giren sigortalılara ilişkin aylık
prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde
verilmesi hâlinde, tahakkuk eden sigorta primi
işveren hissesinin yarısı ile sigortalı hissesinin
işverenlerce
ödenip
ödenmediğine
bakılmaksızın, sigorta primi işveren hissesinin
diğer
yarısı
Maliye
Bakanlığı
bütçesine
konulacak ödenekten karşılanacaktır
karşılanacaktır..

07.04.2014

Teşvik Tutarı

•
•
•
•
•
•

Örnek:
Prime esas kazanç tutarı: 2.000 TL
Ödenmesi gereken; sigorta primi işçi hissesi
(% 14
14)) : 280,00 TL
Sigorta primi işveren hissesi (%
(%15,5
15,5)) : 310,00
Sigorta primi sigortalı + işveren hissesi
toplamı : 310+280=590 TL
Maliye tarafından karşılanacak tutar
(İşv.his
İşv.his.%
.% 50)
50) : 310/2=
310/2=155,00
155,00 TL
İşveren tarafından ödemesi gereken tutar :
590--155=435,00 TL
590
07.04.2014

Aktivasyon Başvurusu Şart

•

5746 sayılı Kanunda öngörülen sigorta
primi işveren hissesi desteğinden yararlanmak
için,,
için
• Teknoloji merkezi işletmelerinin; TEKMER
müdürlüğünden,
• Ar
Ar--Ge
ve
yenilik
projelerinde
faaliyet
göstermekle birlikte, söz konusu faaliyetleri
kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan
vakıflar tarafından desteklenen işletmelerin;
desteği veren kamu kurum veya kuruluşundan
ya da kanunla kurulan vakıftan,
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Aktivasyon Başvurusu Şart

• Ar
Ar--Ge ve yenilik projeleri uluslararası fonlarca
desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından
yürütülen işletmelerin; TÜBİTAK’tan,
• Ar
Ar--Ge merkezlerinin ve rekabet öncesi işbirliği
projeleri bulunan işletmelerin; Sanayi ve
Ticaret Bakanlığından,
• Tekno girişim sermaye desteği alan
işletmelerin; merkezi yönetim kapsamındaki
kamu idarelerinden,
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Aktivasyon Başvurusu Şart

• 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kanunu kapsamında ücreti gelir vergisinden
istisna tutulan personel çalıştıran işletmelerin;
denetimle yükümlü şirketten
şirketten,,
• Alacakları belge ile, işyerinin bağlı bulunduğu
Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne yazılı
olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.
gerekmektedir.
• Yapılan başvuru sonrası işyerine 5746 sayılı
kanun türü seçimi aktivasyonu yapılacak ve
işyeri Belge türünü 5746 olarak seçecektir
seçecektir..

•;
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Kültür Yatırım Teşviki
Yatırım Belgesi:
•

«Kültür Yatırım Belgesi» almış olan
işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların
prime
esas
kazançları
üzerinden
hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin
üç yılı aşmamak üzere %50
50’si
’si Kültür ve
Turizm
Bakanlığı
bütçesine
konulan
ödenekten karşılanmaktadır
karşılanmaktadır..
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Kültür Yatırım Teşviki
Girişim Belgesi:
•

«Kültür
Girişim
Belgesi»
almış
işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise
prime
esas
kazançları
üzerinden
hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin
yedi yılı aşmamak üzere % 25 ’i Kültür ve
Turizm
Bakanlığı
bütçesine
konulan
ödenekten karşılanmaktadır
karşılanmaktadır..
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Kültür Yatırım Teşviki
•

5225 sayılı Kanunda öngörülen sigorta
primi işveren hissesi teşvikinden, kurumlar
vergisi mükellefi olan işverenlerden, Kültür
ve Turizm Bakanlığından ‘Kültür Yatırım
Belgesi’ veya ‘Kültür Girişim Belgesi’ almış
olan işverenler yararlanabileceklerdir
Kültür Yatırım Belgesi’ almış olan
işverenler,
belgenin
alındığı
tarihten
itibaren yatırım aşamasında üç yılı, ‘Kültür
Girişim Belgesi’ almış olan işverenler ise,
belgenin
alındığı
tarihten
işletme
aşamasında yedi yılı aşmamak şartıyla
yararlanabileceklerdir..
yararlanabileceklerdir
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Örnek--1:
Örnek
•

•
•
•
•

5225 sayılı Kanunun 3. Maddesinde
düzenlenen prim teşviki (Kültür Yatırım Ve
Girişim
kapsamında
işçi
çalıştıran
işverenler için uygulanan prim indirimi
indirimi-yatırım aşaması
aşaması--3 yıl
yıl--%50
50))
Hazinece karşılanacak olan İşveren Primi :
2000 X 0,05 = 100 TL
Kültür Bakanlığınca Karşılanacak Prim:
2000 X 0,155 X 0,5 = 155,00 TL
Teşvik Kapsamında Ödenen Prim: 255 TL
İşverenin Ödeyeceği Prim Tutarı: 410
410--255 =
155 TL
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Örnek--2:
Örnek
•

•
•
•
•

5225 sayılı Kanunun 3. Maddesinde
düzenlenen prim teşviki (Kültür Yatırım Ve
Girişim
kapsamında
işçi
çalıştıran
işverenler için uygulanan prim indirimi
indirimi-işletme aşaması 7 Yıl
Yıl--%25
25))
Hazinece karşılanacak olan İşveren Primi :
2000 X 0,05 = 100 TL
Kültür Bakanlığınca Karşılanacak Prim:
2000 X 0,155 X 0,25 = 77,50 TL
Teşvik Kapsamında Öd. Prim: 177,50 TL
İşverenin Ödeyeceği Prim Tutarı: 410
410-177,50 = 243,75 TL
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Kalkınmada Öncelikli Yöre Teşviki
•

5084 sayılı Kanun türü ile başlayan
kalkınmada
öncelikli
yörede
işçi
çalıştırmaya dayalı teşvik 31 Aralık 2012
tarihinde sona erdi
erdi..
•
En son 2012
2012/Aralık
/Aralık döneminde bu
teşvikten yararlanıldı
yararlanıldı..
•
Uzatılmasına/revize edilmesine yönelik
çalışmalar sona erdi ve Bakanlar Kurulu
Kararı ile Teşvik 5 puanlık indirime ilave +6
puan indirim biçimine dönüştü
dönüştü..
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5 Puana İlave +6 Puan Teşviki
•

51 İl 2 ilçe ilave +6 puan teşviki
kapsamına alınmış olup birinci gurupta yer
alan 20 il 31
31//12
12//2014 tarihine kadar, ikinci
gurupta yer alan 16 il 31
31//12
12//2015 tarihine
kadar üçüncü gurupta yer alan 15 il 2 ilçe
ise 31
31//12
12//2016 tarihine kadar bu teşvikten
yararlanabilecektir..
yararlanabilecektir
•
Teşvikten yararlanmak için 10 ve üzeri
işçi
çalıştırmak
ve
prim
borcunun
bulunmaması veya taksitlendirilmiş olması
gerekmektedir.. Borcun brüt asgari ücretin
gerekmektedir
altında
olması
halinde
teşvikten
yararlanmak mümkündür
mümkündür..
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5 Puana İlave +6 Puan Teşviki
•

Teşvikten
yararlanmak
için
prim
borcunun
bulunmaması
veya
taksitlendirilmiş
olması
şartı
gereği
işverenlerin teşvik kapsamında bildirge
vermeden
önce
e-borcu
yoktur
başvurusunda bulunması ve bildirge verme
öncesinde
borcunu
sorgulaması
gerekmektedir..
gerekmektedir
•
Birinci guruptaki illerin bildirgedeki
kanun türü 46486
46486,, ikinci gruptaki illerin
56486,, üçüncü guruptaki illerin ise 66486
56486
olacaktır..
olacaktır
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Örnek
•

Ödenen Ücret
Ücret:: 2000 TL
–
–
–
–
–

•

Toplam Prim Tutarı
Tutarı:: 2000 x 0.205
205=
=410 TL
5 Puanlık İndirim
İndirim:: 2000 x 0.05
05=
=100 TL
+6 Puanlık İndirim
İndirim:: 1071 x 0,06
06=
= 64
64,,26 TL
Toplam Prim İndirimi
İndirimi:: 100
100+
+64
64,,26
26=
=164
164,,26 TL
Ödenecek Prim
Prim:: 410
410--164
164,,26
26=
=245
245,,74 TL

Birinci guruptaki illerin bildirgedeki
kanun türü 46486
46486,, ikinci gruptaki illerin
56486,, üçüncü guruptaki illerin ise 66486
56486
olacaktır..
olacaktır
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Gerçek Kişi İşverenin Bağ
Bağ--Kur
Borcu Olmamalı
•

Teşvikten yararlanacak gerçek kişi
işverenlerin Bağ
Bağ--Kur prim borcunun da
bulunmaması veya varsa yapılandırılmış
olması gerekmektedir
gerekmektedir..
•
İşverenin alt işvereni var ise teşvikten
yararlanabilmesi için alt işverenlerinin de
borcunun bulunmaması gerekmektedir
gerekmektedir..
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İşs.Maaşı Alanı İstihdam Teşviki
•

•

İşsizlik ödeneği alanların
alanların;; işe alındığı
tarihten önceki aydan başlayarak işe alan
işyerine ait son altı aylık dönemde, prim ve
hizmet belgelerinde bildirilen ortalama
sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması
kaydıyla
asgari
ücret
üzerinden
hesaplanan KVK sigorta primi tutarının
yüzde biri olmak üzere işçi ve işveren payı
sigorta primleri ile GSS sigortası primi,
kalan işsizlik ödeneği süresince Fondan
karşılanır..
karşılanır
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İşsizlik Maaşı Alanı İstihdam Etme Teşviki
•

Teşvik süresi işçinin kalan işsizlik
ödeneği süresi kadar olduğu için süre 300
gün ila 1 gün arasında olacaktır
olacaktır..
•
Örneğin;; 8 ay işsizlik ödeneği alma
Örneğin
hakkı bulunan kişiyi işe alan işveren için
bu teşvik süresi 8 ay olacak 2 ay işsizlik
ödeneği alma hakkı bulunan kişiyi işe alan
işveren için bu teşvik süresi 2 ay olacaktır
olacaktır..
•
Bu teşvik bitimi sonrası işçi 6111
kapsamındaki şartları sağlarsa kalan süre
için
6111
teşvikinden
yararlanmak
mümkün..
mümkün
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İşsizlik Maaşı Almak Şart
•

Aktivasyon şartı bulunan 15921 Kanun
türü ile bildirilen bu teşvikte
teşvikte;;
•
İşçinin 1/10
10//2009 veya sonraki bir
tarihte işe alınmış olması ve İşe giriş tarihi
itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak
kazanmış olması şarttır
şarttır..
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İşten Çıkarılan ve İşsizlik Maaşı
Bağlandıktan Sonra İşe Alınan
İşçi İçin Yararlanılamaz.
•

Yine Sigortalının işe alındığı tarihten
önceki aydan başlanarak son altı aylık
dönemde APHB’de bildirilen ortalama
sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış
olması,, - İşsizlik ödeneği almaya hak
olması
kazanmış olan sigortalının, işsizlik ödeneği
almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı
işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış
olması diğer bir şarttır
şarttır..
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Kalan Primleri Ödemek Şart
•

Bu prim teşvikinden yararlanabilmek
için,, kapsama giren sigortalılara ilişkin
için
15921 sayılı Kanun numarası seçilmek
suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve
hizmet belgelerinin, Kuruma, yasal süresi
içinde verilmiş olması ve SGK’ya ödenmesi
gereken
diğer
primlerinin
tamamının
ödenmesi gerekmektedir
gerekmektedir..
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