GİRİŞ BİLGİ FORMU (İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi İçin)
AVANTAJLARIM

KESiNTiLER

VERGİSEL TEŞVİKLER
Çalışanlar için ödenen katkı payları kanunen kabul
edilen giderler arasında sayılmaktadır.

MASRAF PAYI
Katkı payı ödemeye ara verilirse, birikim veya katkı
payları üzerinden, çalışanların hesabındaki
birikimlerden Yönetim Gider Kesintisi yapılabilir.
Bir yıldan fazla ödemeye ara verilirse bireysel emeklilik
hesabına ilişkin olarak emeklilik gözetim merkezine
şirket tarafından ödenen sabit giderler için masraf
kesintisi yapılabilir.
Fon varlıklarından günlük olarak Fon Toplam Gider
Kesintisi yapılacaktır.
Dahil olunacak emeklilik planında Giriş Aidatı kesintisi
bulunabilir. Bu durumda, söz konusu kesinti emeklilik
sözleşmesi kapsamında işverenden tahsil edilir.
(Bu kesintilerin ayrıntıları için lütfen teklif formuna
bakınız).

Her bir çalışan için kurumlar vergisi matrahından
indirilebilecek tutar, ilgili çalışanın brüt aylık gelirinin
% 15’ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını
aşamayacaktır.
Emeklilik yatırım fonlarının elde ettikleri kazançlar
üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmamaktadır.
DİĞER TEŞVİKLER
Çalışanlar için ödenen katkı payının, aylık asgari ücretin
%30’una kadar olan kısmı sosyal güvenlik primine esas
kazanca tabi tutulmamaktadır.
Hak kazanma süresi yedi yıldan fazla olamaz.
Katılımcının işinden ayrılması veya grup emeklilik
planından çıkması durumunda, katılımcı tarafından
hak kazanılmayan tutarlar işverene ödenmektedir.
Mevzuatta belirlenen istisnai durumlarda, bu ödeme
katılımcıya da yapılabilir.
ESNEKLİK
Yılda 4 defa emeklilik planı, 6 defa fon dağılımı ve
(sözleşmenin akdedildiği tarihi müteakip en az iki yıl
geçmesi şartıyla) 1 defa emeklilik şirketi
değiştirilebilmektedir.

SÖZLEŞME

Şirkete ait nüsha

YÜRÜRLÜK
Sözleşme, ilk katkı payının şirket hesaplarına intikal
ettiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

DİĞER BİLGİLER
YATIRIM SÜRECİ
Katkı payları, emeklilik şirketinin hesabına intikalini
takip eden en geç ikinci iş gününde yatırıma
yönlendirilmek zorundadır.
Birikimler, yatırılan katkı payları ve seçilen emeklilik
yatırım fonlarının getirilerine göre değişkenlik
gösterebilecek olup sistemde getiri garantisi
bulunmamaktadır.
Birikimler emeklilik şirketinden bağımsız bir saklayıcı
kuruluşta saklanmaktadır.
ÇALIŞANA BİLDİRİM
Çalışan için ödenmesi gereken bir katkı payının,
ödenmesi gerekli günden itibaren 30 gün içinde
ödenmemesi halinde, mevzuat uyarınca, bu durum
emeklilik şirketi tarafından çalışana 5 iş günü içinde
bildirilmek zorundadır.

Yukarıda yazılı bilgileri okudum.
İş yerinin Ticaret Unvanı:
İşveren Temsilcisinin
Adı - Soyadı:

Tarih: ......./....../..........

Bu form iki örnek olarak düzenlenerek bir örneği işverene verilecek, diğeri şirket tarafından muhafaza edilecektir.

İmza

