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Tarih & Sayı: 04/01/2022_1 
 
Yasal Mevzuat   : 31.12.2021 Tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 
 
Resmi Gazete Tarih & Sayı : Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulamasına İlişkin 
Duyuru 31 Aralık 2021 Tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Websitesinde Yayımlanmıştır. 
 
Beş puanlık indirimde Türkiye geneli borç sorgulama uygulamasına ilişkin olarak; 19 Temmuz 2021 tarihli ve 
2021/26 sayılı SGK Genelgesiyle; işverenlerin 5 puanlık prim indiriminden yararlanabilmesi için işyeri bazında 
yapılan borç sorgulamasının, kendi adına tescil edilmiş tüm işyerleri ile kendi adına tescil edilmiş tüm alt 
işverenlikleri dâhil olmak üzere Türkiye geneli borç sorgulama uygulamasına geçileceği ve buna ilişkin usul ve 
esaslar açıklanmıştı. Konuya ilişkin olarak 2021_179 numaralı sirkülerimizde detaylı açıklamalara yer verilmişti. 
(Detaylı bilgi için; 2021_179 Sirkülerimiz) 2021_200 Numaralı Sirkülerimizde detaylarına yer verdiğimiz üzere; 09 
Eylül 2021 tarihli ve 2021/30 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesiyle; Türkiye geneli borç sorgulama 
uygulamasının 2022/Ocak dönemine ilişkin verilecek Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi/Aylık Prim ve 
Hizmet Belgesi’nden itibaren geçerli olmak üzere ertelendiği açıklanmıştı. 
 
31 Aralık 2021 tarihli SGK Duyurusuyla; işverenlerin Türkiye genelindeki işyerlerinden herhangi birinin yasal 
ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve 
gecikme zammı borcunun bulunması halinde, yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmayan diğer işyerlerinden 
dolayı da beş puanlık prim indiriminden yararlanmasının 01 Ocak 2022 tarihinden sonra mümkün olmadığı 
belirtilmiştir. 
 
Anılan düzenlemeler uyarınca; 2022 Ocak döneminde teşvikli belgeyle (Muhtasar Prim ve Hizmet 
Beyannamesi/Aylık Prim ve Hizmet Belgesi) bildirimi yapacak olan işverenlerin; 
 

 Türkiye genelinde herhangi bir işyerinden yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının bulunup bulunmadığına 
ilişkin gerekli sorgulamayı yapmaları, 

 
 Herhangi bir işyerinden yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının bulunması halinde bu borcun 

ödenmesinden sonra diğer işyerleri için de teşvikli belge düzenlemesi, 
 

 Yasal ödeme süresi geçmiş borçların, cari aya ait belge verme süresinin son gününde ödenmesi 
durumunda, diğer işyerleri için teşvikli belge düzenleyememe sorunu yaşamamaları için borçlarını, cari 
aya ait belge verme süresinin bitiminden en az bir gün önce ödemeleri, 

 
 Yasal ödeme süresi geçmiş borç nedeniyle teşvikli belge verilememesi cari aya ait Muhtasar Prim ve 

Hizmet Beyannamesi/Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nin verilme yükümlülüğünü ortadan 
kaldırmayacağından, ilgili aya ait Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi/Aylık Prim ve Hizmet 
Belgesi’nin yasal süresi içinde verilmesi, 

 
Konularına dikkat edilmesi gerektiği açıklanmıştır. 
 
Söz konusu Sosyal Güvenlik Kurumu duyurusuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 
 
31 Aralık 2021 Tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Duyurusu 
 
*Bu sirkülerde yer alan açıklamalar yalnızca genel bilgiler içermekte olup bu belge içeriğinden kaynaklanan ya 
da içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı tarafımıza herhangi bir sorumluluk iddiasında 
bulunulamaz. 


