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KONU: Geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişiklik taleplerine ilişkin düzenlenecek 
APHB’lerin SGK’ya gönderilme süresi uzatılmıştır. 

   
Sayın Mükellefimiz, 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2/03/2020 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 bildirilmişti. SGK tarafından yayımlanan 01/06/2020 tarih ve 
E.6383458 sayılı Genel Yazı ile Covid-19 etkisi nedeniyle teşvik değişiklik taleplerinin Kuruma verilme 
süresinde uzatmaya gidilmiştir.  

Sözkonusu Genel Yazıya göre; 

5510 sayılı Yasanın Ek-17 nci maddesi ikinci fıkrası kapsamında; 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin 
teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği talebini yasal süresi içinde yapan 
işverenlerin, 30/06/2020(dahil) 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. 

5510 sayılı Yasanın Ek-17 nci maddesi birinci fıkrası kapsamında; 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 30/6/2020 (dahil)tarihine kadar sisteme 
yüklenmesi gerekmektedir. 
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