EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI
VERGİ VE SGK ERTELEMELERİ

Koranavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında salgından etkilenecek sektörlerde faaliyet
gösteren mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden faydalanması sağlanarak vergi beyanname
verme ve tahakkuk eden vergi ödeme süreleri ertelendi.

EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI
İŞE DEVAM DESTEĞİ

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankaları ve katılım finans kuruluşları; tüm sektörler, tüm
firmalar için “İş’e Devam Desteği” başlatıyor.
Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şart istihdamın korunması olacak.

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım kuruluşları aracılığı ile salgından
olumsuz etkilenen başta KOBİ’ler olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki tüm firmaların işletme
sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşları “İŞE DEVAM
DESTEĞİ” hayata geçiriliyor.

-26 Mart 2020 tarihinden itibaren talepler kabul edilmeye başlanacaktır.
-6 ay ödemesiz
-36 ay vadeli
-Yıllık %7,5 maliyetli

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
1- Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle;
-İşyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya
-Süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle
durdurulması hallerinde,
-İşyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir
uygulamadır.
2- İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi, genel sağlık sigortası primleri ödenmesi, sağlanmaktadır.
3- İşveren tarafından İşkur müdürlüklerine başvuruda bulunulması ve iş müfettişleri tarafından durum
tespitinin yapılması gerekmektedir.
4- İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması
gerekmektedir.
5- Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla
birlikte ilgili formları doldurarak İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek
suretiyle kısa çalışmaya ödeneğine başvuru yapabilir.
6-Yararlanacak işçilerin son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemesinin olmuş olması ve son 60 gün de kesintisiz
çalışıyor olması gerekmektedir.
7-Yapılan başvuruların değerlendirme sonucu e-posta yoluyla işverenlere gönderilecektir.
8- Kısa çalışma ödeneği sigortalının son oniki aylık hesaplanır ve günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır.
Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.
9- Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.
10-Kısa çalışma ödeneği işçilere her ayın beşinci günü PTT Bank aracılığı ile yapılır.

