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BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA
GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA GENELGE (2016/34)
MADDE 1 – 25/05/2016 tarih ve 2016/20 sayılı Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı
İşlemleri Hakkında Genelgenin Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Müsteşarlığa iade talebinde bulunulmadan önce aşağıdaki işlemlerin tamamlanması
gerekir.
(a) Şirket, iade değerlendirmesinde kullanılmak üzere, sözleşme ve ödemenin türü
(varsa haksız olarak ödenen tutar belirtilerek) detayında Müsteşarlığa yaptığı ödemeler ile
hak kazanılmayarak Müsteşarlığa iade edilmek üzere iletilen Devlet katkısı tutarlarının hak
kazanma oranını, gönderilmiş olan verilere ilişkin düzeltmeleri de içerecek şekilde, 2016 yılı
Eylül ayı sonuna kadar EGM’ ye iletir.
(b) Şirket, iade değerlendirmesinde kullanılmak üzere vergi dairesine yaptığı
ödemeleri, sözleşme ve ödemenin türü detayında ve gönderilmiş olan verilere ilişkin
düzeltmeleri de içerecek şekilde 2016 yılı Eylül ayı sonuna kadar EGM’ ye iletir.
(c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen veriler, şirketlerce, EGM tarafından belirtilen
formata uygun olarak EGM’ ye iletilir.
(ç) Şirket, 2016 yılı Eylül ayı sonuna kadar, iade talebini EGM’ye iletir ve 30 Eylül gün
sonu itibarıyla iade talebine ilişkin kayıtların kesinleştiği kabul edilir. Bu tarihten sonra
yapılacak değişiklikler ve gönderilen veriler iade hesaplamasında dikkate alınmaz.
(d) EGM, iadesi talep edilen tutarın; şirketler tarafından Müsteşarlığa ödenmek üzere
bildirilen tutar ile Müsteşarlığa ve varsa vergi dairesine ödendiği bildirilen tutarın uyumunu
sözleşme bazında inceler.
(e) İade değerlendirmesinde; Maliye Bakanlığından, Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasından ve Müsteşarlıkça belirlenecek diğer veri kaynaklarından elde edilen ek veriler
kullanılabilir.
(3) EGM, yaptığı incelemenin sonuçlarını, ilgili yılın Kasım ayının 21 inci gün sonuna kadar
şirkete bildirir ve ilgili yılın Kasım ayının 28 inci gün sonuna kadar, şirket ve EGM arasında,
ikinci fıkraya göre aykırılık tespit edilmeyen veriler üzerinden iade hesabı mutabakat belgesi,
elektronik imza ya da ıslak imza kullanılarak imzalanır. Bu fıkrada belirtilen süre içinde, iade
hesabı mutabakat belgesini imzalamayan şirket için iade hesaplaması yapılmaz.
(4) EGM, şirketlerle imzaladığı üçüncü fıkrada belirtilen mutabakat belgelerine konu verileri
kullanarak, hesapladığı iade bilgilerini Aralık ayının 5 inci gün sonuna kadar ilgili şirkete,
şirket bazında ödenecek iade bilgilerini ise iade hesap formu ile birlikte Müsteşarlığa
gönderir.
(5) Müsteşarlık, hesaplanan iade tutarını, EGM tarafından gönderilen hesap formuna
istinaden ödeme belgesini düzenleyerek, ilgili tutarı EGM’ nin hesabına öder. EGM,
Müsteşarlık tarafından gönderilen iade tutarını, en geç hesaplarına intikal ettiği günü takip
eden iş günü şirketlerin hesaplarına öder.”
MADDE 2 – Bu Genelge ile 02/09/2016 tarihli ve 2016/31 sayılı “Bireysel Emeklilik
Sisteminde Devlet Katkısı İşlemleri Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkında
Genelge” yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3- Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

