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Uygulama

5510 sayılı kanunun 80 inci maddesine göre, ücret dışındaki diğer
ödemelerin, hak edildikleri ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime
tabi tutulamayan kısımları, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan
başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki
ayların prime esas kazançlarına ilave edilir. Sonraki aylara devreden
tutarların, prime tabi tutuldukları aylarda hesaplanan brüt tutarları
etkilememesi, Netsis Personel Bordro programında yapılan düzenlemeler
ile desteklenmiştir.
Bu düzenlemeler ile, net olarak verilip brütleştirilen yardımlardan
kaynaklanan devreden tutarların, SSK matrahına eklendiği aylarda
işveren tarafından, brüt olarak verilen yardımlardan dolayı sarkan
tutarların ise ücretli tarafından yüklenilmesi sağlandı.
Özel Parametreler
Uygulamanın kullanımı için Şirket Bilgileri/Özel Parametreler bölümünde
yer alan “Kanun 5510 Madde 80 Sarkanlar Nete Eklenmesin” parametresi
işaretli olmalıdır.

Netsis Personel Bordro programının genel uygulaması şu şekildedir;
Netten anlaşmalı personeller için, prime tabi tutulmadığıiçin önceki
aydan devreden ve SSK matrahına eklenmesi gereken tutardan kesilecek SSK
işçi primi, ücretlinin netini düşüreceğinden bu prim, brütleştirilerek
ücret üzerine eklenir. Bu ayarlamadan dolayı işçinin brüt ücreti
yükselmektedir.
Bu parametre ile, prime tabi tutulmadığı için önceki aydan devreden ve
SSK matrahına eklenmesi gereken tutarın, netten anlaşmalı personelde
brütleştirme sırasında dikkate alınmaması sağlanmıştır. Parametre
işaretli olduğunda, hesaplanan brüt ücrete sarkan tutarların primi
eklenmediği için, tahakkukta personelin net ücreti, sarkan tutardan
kaynaklanan ssk işçi primi kadar düşük olmaktadır.
Netten Anlaşmalı personellerin brüt ücretleri etkilenmeksizin, sarkan
tutarlardan kaynaklanan net azalmasını önlemek için aşağıdaki işlemler
yapılabilir.
Ücret Hesap Kodu Tanımlamaları
Ücret Hesap Kodu Tanımlamaları, Yardımlar sayfasına Sarkan Tipi
parametresi eklenmiştir.
Net olarak verilip puantaj sırasında brütleştirilen yardımlar için
Sarkan Tipi, Net Sarkan Tutar olarak seçilmelidir.
Personel Puantaj Bilgileri sayfasında brüt olarak kaydedilen yardımlar
için Sarkan Tipi, Brüt Sarkan Tutar olarak seçilmelidir.

Örnek -1 :
2. Ayda :
SSK Tavan Matrahı : 4329 TL
Net Ücret : 2000 TL

Prim
: 2000 TL - Ücret Hesap Kodu tanımlamalarında Brüt Sarkan
Tutar parametresi işaretlidir.
Đkramiye
: 500 TL - Ücret Hesap Kodu tanımlamalarında Net Sarkan
Tutar parametresi işaretlidir. 500 TL, neti alanına girilmekte ve tek
kazanç yardım brütleştirme ile brüt tutar hesaplanmaktadır.
Ödenen yardımlar, SSK tavan matrahının aşılması nedeni ile hak
edildikleri ay içerisinde prime tabi tutulamayıp, sonraki aya
devretmektedir. Devreden tutar 1054,76 TL dir.

Yeni aya/yıla devir :
3. Aya devir sonrasında,
Personel Puantaj Bilgileri, Bilgi-2 ekranında 2. aydan devreden tutarlar
2/2009 Devir alanında ve prime tabi tutulan kısımları 2/2009 Sarf
alanından izlenebilmektedir.
Önceki ayda girilen yardımların SSK primi kesintisi, öncelikle Brut
Sarkan tutar parametresi işaretli olan yardımlar için yapılmaktadır.
Sonrasında Net Sarkan Tutar parametresi işaretli olan yardımlar SSK
primine tabi tutulmaktadır. SSK primine tabi tutulamayanlar sonraki

aylara devretmektedir. Örneğimizde, önceki ayda brüt verilen 2000
TL.tutarındaki primin kalan 462.35 TL.si ile net olarak verilip
brütleştirilen 500 TL.lik ikramiyenin brütü olan 592.41 TLtl.
devretmiştir.

Devreden tutarlar, toplam devreden tutar ve net yardımlardan kaynaklanan
devreden tutarlar olmak üzere, Personel Kartoteks Bilgileri, Kanun 5510
Madde 80 Sarkan Tutar Hareketleri sayfasına yeni eklenen Tutar ve Net
Tutar alanlarından ayrı ayrı izlenebilmektedir.

Özel parametrelerde ““Kanun 5510 Madde 80 Sarkan Nete Eklenmesin”
parametresi işaretli olduğu için, devreden tutarlar, personelin brüt
ücretini etkilememektedir. Devreden tutarlardan kaynaklanan SSK yükü,
personelin netini etkilemekte ve bu durum personelin net ödeneceğini
düşürmektedir.
Personelin net ödeneceğinde meydana gelen düşüşün, devreden Net
yardımlarından kaynaklanan tutarı Bilgi-3 ekranına yeni eklenen Net
Sarkan Tutar alanından izlenebilir.
Örneğimizde, Net Sarkan Tutar parametresi işaretli olan ve önceki aydan

devreden tutarların, net ödenecek tutarında neden olduğu düşüş 75,54
TL’dir.

Net Sarkan Tutarın Ücretlinin Net Ödeneceğine Eklenmesi
Net Sarkan Tutarın, ücretlinin netine eklenebilmesi için Personel
Puantaj Bilgileri sayfasında sağ klikte yer alan özel tuşlara Net Sarkan
Tutar Brütleştirme seçeneği eklenmiştir.

Net Sarkan Tutar Brütleştirme işleminin çalıştırılması için, ücretliye
verilen yardımlardan ayrı olarak yeni bir yardım tanımlaması
yapılmalıdır.
Tanımlanan yardım seçilip özel tuşlarda yer alan Net Sarkan Tutar
Brütleştirme yapıldığında, yardımın neti alanına Bilgi-3 ekranında yer
alan Net Sarkan Tutar getirilecektir. Net Sarkan Tutarın brütü ise tutar
alanına atanacaktır.
Örneğimizde Net Sarkan Tutar 75,54 TL dir.Net sarkan tutar brütleştirme
için Ek Yardım adında bir yardım tanımlanmıştır.

Net sarkan tutar brütleştirme yapıldığında, Ek Yardım netine 75,54 ve
brütü alanına hesaplanan brüt ücret getirilmektedir.
Böylece ücretlinin net ödeneceğine, net sarkan tutarın eklenmesi
sağlanmıştır.

Net sarkan tutar brütleştirme öncesi net ödenecek 1865,52 TL’dir.
Net sarkan tutar brütleştirme ile net sarkan tutar, net ödeneceğe
eklenmiş ve ücretliye ödenecek tutar 1941,07 TL olmuştur.
Hızlı Puantaj Atama
Net sarkan tutar brütleştirme işleminin hızlı olarak birden fazla
personel için yapılabilmesi için Puantaj Đşlemleri/Hızlı Puantaj Atama
sayfasına Net Sarkan Tutar Brütleştirme parametresi eklenmiştir.
Ön sorgu sayfasında Net Sarkan Tutar Brütleştirme yapılması istenen
sicil no aralığı yada kısıtı verilebilir.Genel kısıt sayfasında Puantaj
Tip alanında Yardım seçeneği ve Sıra No alanında brütleştirme için
kullanılacak yardım seçilmelidir .

Net Sarkan Tutar Brütleştirme parametresi işaretlenip rapor
denildiğinde, seçilen yardımın neti ve tutar alanları program tarafından
oluşturulacaktır.

