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FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ OLAN
SİGORTALILARIN BİLDİRİMİ HAKKINDA SGK DUYURUSU
Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
tarafından duyuru yayımlanmış olup söz konusu duyuru ile fiili
hizmet süresi zammına tabi olan sigortalıların kapsam dışı
işlerde geçen süreleri hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’nun 40 ıncı maddesinde bir çalışmanın fiili hizmet
süresi zammı kapsamında değerlendirilebilmesi için, fili hizmet
süresi kapsamında olan işlerde fiilen çalışılması ve söz konusu
işlerin risklerine maruz kalınması gerektiği öngörülmüştür.
Bu göre; 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamındaki
işyerlerinden fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirilecek
sigortalıların, ayın bazı günlerinde kapsam dışı işlerde geçen
süreleri ile kapsamda olan işlerde fiilen çalışılmayarak
risklerine maruz kakmadıkları tatil günleri, yıllık izin, ücretsiz
izin, ücretli izin, sıhhi izin ve eğitim kurs süreleri 5510 sayılı
Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamında değerlendirilmemektedir.
5510 sayılı Kanun’un 40 ıncı maddesinde belirtilen tablonun 10
numaralı sırasında olan sigortalılar hariç olmak üzere e-bildirge
programı vasıtasıyla 29, 31, 32 ve 34 kodu ile verilen aylık prim
hizmet belgelerine 26 gün kuralı konulmuştur. Bu kapsamda
2017 Ekim ayı aylık prim hizmet belgelerinin verilmesi
esnasında fiili hizmet zammı kapsamında olan sigortalılar için
30 gün fiili hizmet zamlı aylık prim hizmet belgesi
verilemeyecektir. Bu doğrultuda, fiili hizmet zammı
kapsamında değerlendirilmemesi gereken süreler (hafta tatili
vb.) için farklı belge türü ile bildirimde bulunulması
gerekmektedir.
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık
şirketi olan BDO International Limited’in
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil
etmektedir.
BDO International global ağının toplam
gelirleri 2016 yılında 7,6 milyar ABD Doları
olarak gerçekleşmiştir. BDO, 150’den fazla
ülkede bulunan 1.401 ofiste faaliyet
göstermekte olup, bu ofislerde denetim ve
danışmanlık hizmetleri veren ortaklar
dahil dünya çapında 67.000’nin üzerinde
kişi çalışmaktadır.
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın,
geniş anlamda görüşleri içermekte olup,
genel bir yol gösterici olarak
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili
olarak, mesleki görüş ve yardım almadan,
bu yayına dayanarak uygulamalarda
bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel
durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için
BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz.
Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli
eylemlerde bulunmak veya bulunmamak
nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle,
BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları
ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya
sorumluluk kabul etmemektedirler.

Örneğin, 2017 Ekim ayında demir, çelik fabrikasında çalışan ve fiili hizmet zammına
tabi olan sigortalı için aylık prim hizmet belgesinde;
1. (32) nolu belge türü ile en fazla 26 gün hizmet kazandırılabilecek,
a. 5 gün için eksik gün bildiriminde bulunulacak,
b. Eksik gün kodu “13-Diğer nedenler” seçilecektir.
Sigortalının fiili hizmet zammına tabi olmayan 4 gün için ise;
2. (01) nolu belge türü ile 4 gün hizmet kazandırılacak,
a. 27 gün için eksik gün bildiriminde bulunulacak,
b. Eksik gün kodu “13-Diğer nedenler” seçilecektir.
Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.
Saygılarımızla.
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