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60 (G) KAPSAMINDAKİ GENEL SAĞLIK SİGORTALILARININ
GELİR TESTİNE BAŞVURMALARI İÇİN
SON GÜN 30 KASIM 2018’DİR

ÖZET

:

7143 sayılı kanunun yayımlandığı 18/5/2018 tarihinden önce 60 (g)
kapsamında (60/1/g) genel sağlık sigortası tescili yapılmış olan kişilerden
30/11/2018 tarihine kadar gelir testine müracaat edenlerin gelir testi
sonuçları ilk tescil tarihinden itibaren uygulanacağından, gelir testi sonucu
yeşil kartlı sayılanların (60/1/c-1) borçları tescil tarihinden itibaren
silinecektir.

GELİR TESTİ BAŞVURULARININ USUL VE ESASLARI:
7143 sayılı kanunun yayımlandığı 18/5/2018 tarihinden önce 60 (g) kapsamında (60/1/g)
genel sağlık sigortası tescili yapılmış olan kişilerden 30/11/2018 tarihine kadar gelir testine
müracaat edenlerin gelir testi sonuçları ilk tescil tarihinden itibaren uygulanacaktır.
Bu nedenle genel sağlık sigortalısı olanlar bugün yani 30/11/2018 tarihi mesai saati sonuna
kadar ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına (SYDV)
müracaat etmeleri gerekmektedir.
Müracaat edenlerin gelirlerinin, aynı hanede yaşayan aile içindeki kişi başına düşen aylık
tutarın brüt asgari ücretin üçte birinin altında olması halinde, (60/1/g) kapsamındaki tescili, ilk
tescil tarihinden itibaren (60/1/c-1) kapsamında (yeşil kartlı sayılacaklar) güncellenerek
borçları sıfırlanacaktır.
Yapılan gelir testi sonucuna göre hesaplanan gelir tutarının brüt asgari ücretin üçte birinden
fazla olması halinde ise (60/1/g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsü devam edeceğinden,
bu kapsamdaki genel sağlık sigortası primleri buna göre tahsil edilecektir.
İlk tescil tarihi 18/5/2018 ve sonrası olan genel sağlık sigortalıları hakkında bu düzenleme
uygulanmayacaktır.
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GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI:
2018 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin (60/1/g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası
prim borçlarının 31/12/2018 tarihine kadar asıllarının başvuru şartı aranmaksızın ödenmesi
halinde bu borçlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden
vazgeçilmektedir.
5510 sayılı Kanunun (60/1/g) bendi kapsamındaki 2018 yılı Nisan ayı ve öncesi borçların
31/12/2018 (dâhil) tarihine kadar kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, 2017 yılı
Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin kalan prim borçlarına 1/4/2017 tarihinden tahsil edildiği
tarihe kadar, 2017 yılı Mart ayı ve sonrasına ilişkin kalan prim borçlarına ise son ödeme
tarihinden tahsil edildiği tarihe kadar geçen süre için gecikme cezası ve gecikme zammı
uygulanacaktır.
2018 yılı Mayıs ayı ve sonrası dönemlere tahakkuk eden borçların süresinde ödenmemesi
halinde ise bu borçlar için tahsil tarihine kadar geçen süre için gecikme cezası ve gecikme
zammı uygulanacaktır.

Saygılarımızla…

