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2018 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 99779835-202.99-E.6416865 sayılı
Genel Yazısı’nda, 1 Temmuz ile 20 Temmuz tarihleri arasında
yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin mali
tatili izleyen 7 nci günün sonu olan 27 Temmuz (dahil) kadar
yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yerine getirilmiş
olacağı ve 21 Temmuz ile 25 Temmuz tarihleri arasındaki
yükümlülüklerin 25 Temmuz (dahil) tarihinde yerine getirilmiş
olması halinde yasal süresi içinde yerine getirildiği kabul
edileceği belirtilmiştir.
Genel Yazı’nın devamında ise, 30.06.2007 tarihli, 26568 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 5604 sayılı Mali Tatil İhdas
Edilmesi Hakkında Kanun’un 2 nci maddesinin Uygulanmasına
İlişkin Tebliğde, her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar
(yirmisi dahil) mali tatil uygulanacağı ve Haziran ayının son
gününün tatil olması halinde mali tatilin, Temmuz ayının ilk iş
gününü takip eden günden başlayacağı ve bu ayın 20’sinde
(yirmisi dahil) sona ereceği düzenlendiğinden ve 2018 yılı
Haziran ayının son günü (30 Haziran 2018) Cumartesi gününe
rastladığından 2018 yılı için mali tatil 3 Temmuz günü
başlayacağı ve 20 Temmuz (dahil) günü sona ereceği, bu
durumda yasal ödeme süresi 2 Temmuz 2018 (30 Haziran 2018
tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle) tarihinde sona
erecek olan 2018 Mayıs ayına ilişkin sigorta primlerinin son
ödeme tarihinde ve diğer yükümlülüklerde herhangi bir
değişiklik olmayacağı, fakat resmi işyeri işverenlerince,
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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 2017 yılında 8,1 milyar ABD Doları
olarak gerçekleşmiştir. BDO, 160’den fazla
ülkede bulunan 1.500 ofiste faaliyet
göstermekte olup, bu ofislerde denetim ve
danışmanlık hizmetleri veren ortaklar
dahil dünya çapında 74.000’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.

15.05.2018-14.06.2018 dönemine ait prim tutarlarının, en geç 16.07.2018 tarihine
kadar ödemesi gerekmekte ise de, 16.07.2018 tarihinin mali tatile rastlaması
nedeniyle, bu döneme ilişkin prim tutarlarının en geç 27.07.2018 tarihine kadar
ödenmesi halinde, ödeme yükümlülüğünün yasal süresi içinde yerine getirildiği kabul
edileceği, gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmeyeceği belirtilmiştir.
Bu çerçevede özel sektörde faaliyet gösteren müşterilerimizin 2018 Mayıs ayına ilişkin
sigorta primlerini en geç 2 Temmuz 2018 tarihi itibariyle ödemeleri gerektiğini
önemle hatırlatırız.
Saygılarımızla.
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