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İlgi

: 19/01/2016 tarihli ve 82678621 123 sayılı yazı.

İlgi yazı ve eki dilekçede; Müftülüğünüz bünyesinde 15/09/2007-21/07/2011 tarihleri arasında 657
sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli imam-hatip olarak çalışan İsmail LAÇİN'e bu dönemde
yapılan ek ödemeden %14 oranında sigorta primi kesilmesinin yersiz olduğu iddia edilerek yasal faiziyle
ilgiliye ödenmesi istenildiğine yer verilmiş, konu hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.
Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 80 inci
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde prime esas kazançlar sayılmış, (b) fıkrasında istisnalar
belirtildikten sonra, (c) fıkrasında; bu istisnalar dışında diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması
gerektiğine dair muafiyet ve istisnaların 5510 sayılı Kanunun uygulanmasında dikkate alınmayacağına yer
verilmiş, diğer taraftan, 02/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 666 sayılı KHK'nin 1
inci maddesinin 10 uncu fıkrasında ve bu fıkraya istinaden 10/01/2012 tarihinde yayımlanan 2012/2665 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararında, ek ödeme tutarından damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta primi
kesintisi yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü'nün 17.09.2014 tarihli ve
89075644/0000-80-12996677 sayılı yazısında; 15/01/2012 tarihinden itibaren sözleşmeli çalışanların ek
ödemesinden prim kesilmemesi ve ilgililere, bu tarihten önce yapılan mezkur kesintilerin iade
edilmemesi gerektiği belirtilmektedir.
Buna göre, 666 sayılı KHK'nin, 5510 sayılı Kanun'dan sonra yürürlüğe girmesi nedeniyle, kanun
koyucunun son beyan etmiş olduğu iradesi doğrultusunda bu KHK'nin yürürlük tarihi olan 15/01/2012
tarihinden itibaren sözleşmeli pozisyonda çalışan personele yapılan ek ödemeden sigorta prim kesintisi
yapılmaması gerektiği, ancak bu tarihten önceki dönemlerde sözleşmeli statüde çalışan ilgilinin ek
ödemesinden 5510 sayılı kanunun 80 inci maddesi gereğince sigorta primi kesilmesi uygulamasının doğru
olduğu, sonuç olarak haksız bir kesinti yapılmadığı ve iade işleminin yapılamayacağı mütalaa edilmiştir.
Bilgilerini rica ederim.
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