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SİRKÜLER
NO: 2020-36 11 MART 2020
KONU: GERİYE YÖNELİK TEŞVİK DEĞİŞİKLİK TALEPLERİNE İLİŞKİN 
DÜZENLENECEK AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİNİN SGK’YA 
GÖNDERİLME SÜRESİ

27.02.2020 tarih ve E.3506762 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Yazısı

2018/Nisan ayı/dönemi ve sonrasına ilişkin teşvikten yararlanma başvurusu bulunan 
işverenlerin, geriye yönelik altı aylık başvuru süresi, başvuru yapılan ayın sonu itibariyle 
sona eren aya/döneme ilişkin düzenleyecekleri iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet 
belgelerini (muhtasar prim ve hizmet beyannamesini), başvurunun yapıldığı ayın sonuna 
kadar sgk.gov.tr adresinden “e-SGK /İşveren/E-Bildirge V2/Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” 
ekranı vasıtasıyla ya da e-Beyanname sistemi üzerinden Kuruma göndermesi gerekmektedir.

2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin yasal süresi içinde (1/6/2018 ve öncesi) teşvikten 
yararlanma veya teşvik değişikliği talebinde bulunan işverenlerin, bu başvurularına ilişkin 
iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini en geç 31/5/2020 tarihine kadar (bu 
tarih dahil) “e-SGK / İşveren/E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” ekranları vasıtasıyla 
Kuruma göndermeleri gerekmektedir. Dolayısıyla, 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin teşvikten 
yararlanma veya teşvik değişikliği talebini yasal süresi içinde yapan işverenlerin, 31/5/2020 
tarihinden sonra “e-SGK / İşveren/E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” Kuruma 
gönderecekleri iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri işleme alınmayacaktır.
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5510 sayılı Kanunun ek 17’nci maddesi, uygulandığı dönem ve aylarda gerekli koşulların sağlanması 
ve ilgili olduğu ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde SGK’ya müracaat edilmesi şartlarıyla işverence 
yararlanılamayan teşvik, destek ve indirimlerden yararlandırılmasına imkân sağlamaktadır. Yine aynı 
düzenlemeye göre yararlanılmış teşvik, destek ve indirimlerin bir başkası ile değiştirilebilmesi mümkündür.

Sosyal Güvenlik Kurumu, geriye yönelik teşvik uygulamalarında tereddüt edilen bazı hususları tespit 
ederek açıklığa kavuşturmak amacıyla 27.02.2020 tarih ve E.3506762 Sayılı yazısını hazırlamıştır. İlgili 
yazıda geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanma başvurusunu yasal süresi içinde 
yapan işverenlerin, bu taleplerine ilişkin iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini en son 
hangi tarihe kadar SGK’ya vermesi gerektiğine dair açıklamalar aşağıdaki şekilde yer almıştır.

1- 2018/Nisan Ayı ve Sonrası İçin Geriye Yönelik Teşvikten Yararlanma veya Teşvik 
Değişiklik Taleplerine İlişkin Düzenlenen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin (Muhtasar Prim ve 
Hizmet Beyannamesinin) Kuruma Gönderilme Süresi

2018/Nisan ayı/dönemi ve sonrasına ilişkin teşvikten yararlanma başvurusu bulunan işverenlerin, 
geriye yönelik altı aylık başvuru süresi, başvuru yapılan ayın sonu itibariyle sona eren aya/döneme ilişkin 
düzenleyecekleri iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini (muhtasar prim ve hizmet 
beyannamesini), başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sgk.gov.tr adresinden “e-SGK /İşveren/E-Bildirge 
V2/Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” ekranı vasıtasıyla ya da e-Beyanname sistemi üzerinden Kuruma 
göndermesi gerekmektedir.

ÖRNEK: 

29/6/2020 tarihinde geriye yönelik 2019/Ekim, Aralık ve 2020/Şubat aylarına ilişkin beş puanlık 
indirimden yararlanmak üzere Kurum sisteminden başvuru yapan (A) Ltd. Şti.’nin bu başvurusu kapsamında;

-2019/Ekim ayına ilişkin geriye yönelik altı aylık başvuru süresi 2020/Nisan ayının sonu itibariyle sona 
erdiğinden, bu aya ilişkin olarak işverenin geriye yönelik teşvikten yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

-2019/Aralık ayı için altı aylık başvuru süresi, başvurunun yapıldığı ayın sonu itibariyle (30/6/2020) 
sona erdiğinden, bu aya ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesinin en geç 30/6/2020 tarihine 
kadar (bu tarih dahil) Kuruma gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilen 2019/Aralık ayına 
ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi işleme alınmayacaktır.

-2020/Şubat ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin de 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) 
e-Bildirge V2 sisteminden gönderilmesi mümkün bulunmaktadır. 2020/Şubat ayı için altı aylık başvuru 
süresi her halükarda 31/8/2020 tarihinde sona ereceğinden, bu aya ilişkin iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim 
ve hizmet belgesi de bu tarihe kadar Kuruma gönderilebilecektir.
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2- 2018/Mart Ayı ve Öncesi İçin Geriye Yönelik Teşvikten Yararlanma veya Teşvik Değişiklik 
Taleplerine İlişkin Düzenlenen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Kuruma Gönderilme Süresi

2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin yasal süresi içinde (1/6/2018 ve öncesi) teşvikten yararlanma veya 
teşvik değişikliği talebinde bulunan işverenlerin, bu başvurularına ilişkin iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim 
ve hizmet belgelerini en geç 31/5/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) “e-SGK / İşveren/E-Bildirge V2 / Aylık 
Prim Hizmet Belgesi Girişi” ekranları vasıtasıyla Kuruma göndermeleri gerekmektedir.

Dolayısıyla, 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği talebini yasal 
süresi içinde yapan işverenlerin, 31/5/2020 tarihinden sonra “e-SGK / İşveren/E-Bildirge V2 / Aylık Prim 
Hizmet Belgesi Girişi” Kuruma gönderecekleri iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri işleme 
alınmayacaktır.

Diğer taraftan, gerek 2018/Mart ve öncesi gerekse 2018/Nisan ve sonrasına ait toplu iş sözleşmesi 
kapsamındaki dönemler için geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği taleplerine ilişkin 
belgelerin işleme alınmasına yönelik program çalışmaları devam ettiğinden, yukarıda belirtilen hususlar 
toplu iş sözleşmesi kapsamındaki dönemler için uygulanmayacaktır.


