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SİRKÜLER
NO: 2020-72 12 HAZİRAN 2020
KONU: GERİYE YÖNELİK TEŞVİK DEĞİŞİKLİK TALEPLERİNE İLİŞKİN 
DÜZENLENECEK APHB’LERİN KURUMA GÖNDERİLME SÜRESİNİN 
UZATILMASINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Genel Yazısı Sayı:41481264-
207.02-E.6383458, Tarih:01/06/2020

•	 Geriye yönelik teşvik değişikliği taleplerine ilişkin belge gönderim sürelerine ilişkin 
yaşanan tereddütler, 1 Haziran 2020 tarih ve E.6383458 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu 
genel yazısı ile giderilmiştir. Geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden 
yararlanma başvurusunu yasal süresi içinde yapan işverenlerin, bu taleplerine 
ilişkin beyannamelerini 30.06.2020 tarihine kadar Kuruma vermesi gerektiği 
talimatlandırılmıştır. 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin teşvikten yararlanma veya 
teşvik değişikliği talebini yasal süresi içinde yapan işverenlerin, 30/6/2020 tarihinden 
sonra  Kuruma gönderecekleri e-beyannameler işleme alınmayacaktır.

Daha önce 23/3/2020 tarih ve 4909683 sayılı Genel 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/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini 
31.05.2020 tarihine kadar Kuruma vermesi gerektiği talimatlandırılmıştır.

Ancak, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle beyanmame gönderim tarihine 
ilişkin yeniden düzenleme yapılmasına gerek duyulmuş ve geriye yönelik teşvik taleplerine ilişkin 
beyanname gönderim süresi 1 Haziran 2020 tarih ve E.6383458 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu 
genel yazısı ile 30.06.2020 olarak belirlenmiştir.
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Buna göre işverenlerin, geriye yönelik teşvik taleplerine ilişkin aşağıdaki tabloda verilen sürelere 
dikkat etmeleri gerekir.

2018/NİSAN AYI VE SONRASINA İLİŞKİN 
OLMAK ÜZERE GERİYE YÖNELİK TEŞVİKTEN 

YARARLANMA VEYA TEŞVİK DEĞİŞİKLİĞİ

2018/MART AYI VE ÖNCESİNE İLİŞKİN 
OLMAK ÜZERE GERİYE YÖNELİK TEŞVİKTEN 

YARARLANMA VEYA TEŞVİK DEĞİŞİKLİĞİ
Altı aylık yasal süre içinde Kuruma başvurduğu 
halde talepte bulunduğu aylara ilişkin asıl/ek/
iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/
muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini 
bu genel yazının yayım tarihi itibariyle halen 
sisteme yüklemeyen işverenlerin, sözkonusu 
asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet 
belgelerini/muhtasar ve prim hizmet 
beyannamelerini en geç 30/6/2020 tarihine 
kadar (bu tarih dahil) sisteme yüklenmesi 
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/
muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini en 
geç 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) 
“e-SGK / İşveren / E-Bildirge V2 / Aylık Prim 
Hizmet Belgesi Girişi” ekranları vasıtasıyla 
Kuruma göndermeleri gerekmektedir.

2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin teşvikten 
yararlanma veya teşvik değişikliği talebini yasal 
süresi içinde yapan işverenlerin, 30/6/2020 
tarihinden sonra “e-SGK / İşveren / E-Bildirge 
V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” Kuruma 
gönderecekleri iptal/asıl/ek nitelikteki aylık 
prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim 
hizmet beyannameleri işleme alınmayacaktır.

www.pkfik.com
http://www.pkfik.com

