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7256 SAYILI KANUN'DA DÜZENLENEN
DESTEK UYGULAMALARINDA EMANETTE BULUNAN
PARALARIN MAHSUP İŞLEM ADIMLARI AÇIKLANDI

ÖZET

17256 ve 27256 Kanun numaralı belge karşılığında sigortalı bazında hesaplanan indirim
tutarlarının işyeri emanet hesaplarında yer alması ve işyeri emanet hesaplarında yer alan
paraların işverenlerin cari ay borçlarına mahsup yapılması için gerekli işlem adımları
açıklandı. Bu işlem adımları SGK ünitelerince yapılacak olup, işverenlerin yapması
gereken bir işlem bulunmamaktadır.

İLAVE İSTİHDAM
PRİM DESTEĞİ İLE İSTİHDAMA
DESTEKLERİNİN PRİM BORÇLARINA MAHSUP EDİLMESİ

DÖNÜŞ

4447 sayılı Kanunun geçici 27'nci maddesinde yer alan destekten yararlanacak işverenler
için 17256 Kanun numarası; 4447 sayılı Kanunun geçici 28'inci maddesinde yer alan
destekten yararlanacak işverenler için 27256 Kanun numarası; seçilerek düzenlenecek
belgelerde, destek karşılığı indirim tutarı sigortalının prim ödeme gün sayısı ile çarpımı
sonucu bulunmakla birlikte, belgede indirim olarak sağlanmadığından, indirim tutarı
tahakkuk fişinde gösterilmemekte, tahakkuk fişinde "İndirim emanette gösterilmiştir"
açıklama mesajı görüntülenmekte, gün karşılığı hesaplanan indirim tutarı ise sigortalı
bazında işyeri emanet hesaplarında gösterilmektedir. 17256 ve 27256 Kanun numaralı
belge karşılığında sigortalı bazında hesaplanan indirim tutarları, bu kanun numaraları ile
düzenlenen belgenin onaylanmasının ardından merkezden periyodik aralıklarla çalıştırılan
sistem ile “İşveren İntra / Emanet / Aktarılmamış Emanet” menüsünde gösterilmekte ve ilgili
dönemin cari ay borçlarına mahsup yoluyla işlem görmektedir.
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Bununla birlikte, her ne kadar söz konusu emanet oluşturma ve mahsup işlemleri periyodik
aralıklarla merkezden yapılmakta ise de bazı işverenler merkezden otomatik mahsup işlemi
yapılmadan prim borçlarını ödeyebilmektedir. Bu durumda sistem tarafından hesaplanan
ilave istihdam destek tutarı ile istihdama dönüş destek tutarları işyerinin emanet hesabında
yer almaktadır. İlgili mevzuat bölümünde belirtilen genel yazı ile SGK ünitelerinin gerek
işverenin başvurusu ile gerek ünite memurunun yapacağı işlemlerle işyeri emanet
hesabında bulunan paraların işverenin borçlarına nasıl mahsup edileceğine dair işlem
adımları açıklanmıştır. Bu işlem adımlarında işverenlerin yapacağı herhangi bir işlem
bulunmamakta olup, işlemler tamamen SGK ünitelerince yapılacaktır.

Saygılarımızla…

27/04/2021 tarihli 24428096 sayılı SGK Genel Yazısı " 17256 ve 27256 Kanun Numaralı
Destek Uygulamaları"...>>>

