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ANKARAS-Sirküler/2014-4                                                                                  17.01.2014, ANKARA 
 

KONU:  SGK Tarafindan Eksik İşçilik Tutari Üzerinden Hesaplanan Prim Ödemelerinin 

Kazancın Tespitinde Gider Olarak İndirilip İndirilemeyeceği Hk. 
 

             Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından inşaat işlerinde işverenin eksik işçilik 

bildiriminde bulunması halinde fark işçilik tutarı ve bu tutar üzerinden de fark işçilik primi 

hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanarak mükelleflere tebliğ edilen fark işçilik primlerinin kurumlar 

vergisi yönünden gider olarak dikkate alıp alınamayacağı hususunda tereddütler yaşandığı 

görülmüştür. 

      5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Safi Kurum Kazancı" başlıklı 6. 

maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum 

kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari 

kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmış olup, bu hüküm uyarınca tespit 

edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 

40. maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir. 

Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde ise,  hizmetli 

ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, 

sigorta primleri ve emekli aidatının (Bu primlerin ve aidatın istirdat edilmemek üzere Türkiye'de 

kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım 

sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartıyla) safi kazancın tespitinde gider olarak 

indirilebileceği hükmü yer almaktadır. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun "Prim Belgeleri ve 

Primlerin Ödenmesi" başlıklı ikinci bölümün "Primlerin ödenmesi" başlıklı 88. maddesinin 

onbirinci fıkrasında, kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlarının, gelir vergisi ve kurumlar vergisi 

uygulamasında gider yazılamayacağı belirtilmiştir. Aynı Kanunun "Asgari işçilik uygulaması"  

başlıklı 85. maddesinde  

"……. 

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre 

yaptırılan işlerden ve özel nitelikli inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işveren tarafından yeterli 

işçilik bildirilmiş olup olmadığı Kurumca araştırılır. Bu araştırma sonucunda yeterli işçiliğin 

bildirilmemiş olduğu anlaşılırsa, eksik bildirilen işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, 89 

uncu madde gereği hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde 

ödenmek üzere işverene tebliğ edilir." 

denilmiştir. 

Konu ile ilgili Maliye Bakanlığı GİB. Mersin VDB. nin 05/08/2013 tarihli ve 18008620-2011-

721-8-79 sayılı özelgesinde de “SSK priminin gider olarak dikkate alınabilmesi için bu primlerin 

SGK’ya fiilen ödenmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan 

sigorta primleri, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın SGK’ ya fiilen ödendiği tarihte gider 

yazılacaktır.” şeklinde görüş bildirilmiştir. 
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Bu açıklamalar doğrultusunda eksik işçilik bildirimi dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu 

tarafından eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan primler, dönemine ve ait olduğu yıla 

bakılmaksızın işveren tarafından fiilen ödendiği dönemde gider olarak yazılabilecek, GVK ve KVK 

matrahlarının tespitinde indirilecek gider olarak dikkate alınabilecektir.    

Ancak SGK’ ya ödenen fark işçilik sigorta primlerine ilişkin para cezaları ile gecikme zamları 

ve faizlerin Kurumlar Vergisi Kanunun “ hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, 

vergi cezaları, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler 

ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizlerinin Kurum kazancının 

tespitinde indirim konusu yapılamayacağı” hükmüne göre kurum kazancının tespitinde gider olarak 

dikkate alınması mümkün olmayacak,   kanunen kabul edilmeyen gider niteliğinde olacaktır. 

 
 

Saygılarımızla. 

 


