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Özet: Genelge; borcu yoktur ve ilişiksizlik belgesi talepleri ile ilgili dağınık
mevzuatı tek bir metinde güncellemiş ve yeni esaslar getirmiştir.
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SGK tarafından 02/03/2020 tarih ve 13986510-206.07-E.3675 sayı ile 2020/5
sayılı Genelge yayımlanmıştır. Bu genelge ile daha önce farklı tarihlerde
yayımlanmış pek çok talimat yürürlükten kaldırılmış, borç sorgusu işlemlerine
ilişkin derli toplu tek bir mevzuat oluşturulmuştur.
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Genelge esas itibariyle SGK’dan;
1- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince ihalelere katılmak üzere,
2- İhale konusu olmayan işlerle ilgili borcu yoktur belgesi almak üzere,
3- 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, hak ediş
ödemesine ve kesin teminatın iadesine esas olmak üzere,
4- 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, yapı
kullanma izin belgesinin alınmasına esas olmak üzere,
5- 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, devlet
yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanmak amacıyla; Hazine ve Maliye
Bakanlığına ibraz edilmek üzere, KOSGEB’e ibraz edilmek üzere,
TÜBİTAK’a ibraz edilmek üzere, KGF'ye (Kredi Garanti Fonuna) ibraz
edilmek üzere,
6- Prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsubu
suretiyle ödenmesinde,
7- 1 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği uyarınca, “Onaylanmış Kişi Statü
Belgesi” almak amacıyla,

Bu dokümanda yer alan
açıklamalarımız, konuya
ilişkin genel bilgiler

Yasal ödeme süresi geçmiş borcun olup olmadığının bildirilmesi taleplerine
ilişkin olarak dikkate alınacak değerlendirme kriterlerini içermektedir. Bunun
haricinde SGK’ya matbu başvuru dilekçeleri ile SGK tarafından tanzim
edilecek belge türleri Genelge ekinde sunulmuştur.

içermektedir. EY ve/veya

İlgili Genelge sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.

kaynaklanan veya
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