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İstanbul, 20.05.2020

KONU: Geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişiklik taleplerinde 31.05.2020 ve
01.06.2020 tarihlerine dikkat.
Sayın Mükellefimiz,
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 23/03/2020 tarihinde yayımlanan 41481264-207.02-E.4909683 sayılı
Genel Yazı ile işverenler tarafından istihdam teşviklerinden geriye dönük yararlanmak amacıyla
gerçekleştirilecek başvurular ile geriye yönelik belge değişiklik işlemlerinin 31/05/2020 tarihine kadar
tamamlanması gerektiği, bu tarihten sonra SGK’ya gönderilecek iptal/asıl/ek nitelikteki değişiklik içeren
prim belgelerinin işleme alınmayacağı bildirilmiştir. İşbu sirkülerimiz verilen sürenin dolmasına az bir
zaman kalması nedeniyle hatırlatma amacı taşımaktadır. Buna göre;
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/muhtasar
prim ve hizmet beyannameleri işleme alınmayacaktır.
2018/Nisan ayı ve sonrasına ilişkin olmak üzere geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik
değişikliği için; Altı aylık yasal süre içinde Kuruma başvurduğu halde talepte bulunduğu aylara ilişkin
asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar prim ve hizmet beyannamelerini bu
genel yazının yayım tarihi itibariyle halen sisteme yüklemeyen işverenlerin, söz konusu asıl/ek/iptal
nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar prim ve hizmet beyannamelerini en geç 1/6/2020
tarihine kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle,
► Geriye dönük olarak yararlanılabilecek teşvik unsurlarının gözden geçirilmesi,
► Eksik ve/veya yersiz faydalanma ihtimaline karşı bir ikinci göz tarafından kontrol edilmesi ve çıkan
sonuçlara göre
► 2018/Mart ayı ve öncesi için en 31/5/2020 tarihine kadar,
► 2018/Nisan ayı ve sonrasına için ise en geç 01/6/2020 tarihine kadar SGK’ya bildirimlerinin yapılması
gerekmektedir.
Çok önemli bir finansal destekten faydalanma şansını yitirmemek adına kalan kısa süre içinde hızlı
aksiyon almanız lehinize olacaktır.
Saygılarımızla,

MEGA GLOBAL GRUP
 Uluslararası Bağımsız Denetim
 Yeminli Mali Müşavirlik
 Mali Müşavirlik
Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde; Birsen UÇAR (birsenucar@globaldenetim.com.tr) veya Vahap BALKAYA
(avbalkaya@globaldenetim.com.tr) ile temasa geçmenizi rica ederiz.
İş bu sirkülerde yer alan açıklamalarımız, genel bilgiler içeriyor olabilir. INPACT ve Mega Global Uluslararası Bağımsız
Denetim A.Ş. bu sirkülerin içerdiği bilgiler hakkında tarafımıza danışılmadan uygulanmasından kaynaklanan veya içeriğine ilişkin
olarak ortaya çıkan sonuçların aksaklık ve zararlarından dolayı herhangi bir sorumluluk almaz ve uygulayıcılar da tarafımıza
haklılık, sorumluluk iddiasında bulunamazlar.

