Sirküler No: 2017/04
Konu: 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan ilave istihdamda SGK primi ve
vergi desteği
9 Şubat 2017 Tarihli ve 29974 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 687 sayılı Olağanüstü Hal
Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. Maddesinde,
ilave istihdamın desteklenmesine dönük olarak aşağıdaki düzenleme yapılmış olup, maddenin tam
metni ektedir.
Yapılan düzenleme ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici maddelerle, 31/12/2017
tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel
sektör işverenlerince Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınanların;
1.

İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve
hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar
dışında olmaları,
2. 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları
kaydıyla,
•

•
•

•
•

İşe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık
prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin
Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup
edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı Fondan karşılanır.
Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için
aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.
İşe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017
yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden
tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan
kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.
Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan
benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz.
Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga
vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez
ve ödenmez.

Yukarıdaki koşullara uyan çalışan için yararlanılacak destekleri aylık bazda aşağıdaki örnekte sayısal
olarak ifade edebiliriz;
1. SGK prim desteği : 22,22 x 30 = 666,60 TL
2. Gelir vergisi stopaj desteği (%15 gelir vergisinde ve bekar çalışan için) = 93,32 TL
3. Damga vergisi : 13,49 TL
Burada belirtilen konularda ilave bilgi ihtiyacında bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.
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