MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNDE SON TARİH 26.08.2020
10 AĞUSTOS 2020
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KAPSAM
• İşbu çalışma, 05.08.2020 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliği tarafından yapılan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında Duyurusu
kapsamında hazırlanmıştır.

2

• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 102/(1). maddesinde; ‘‘Muhtasar ve
prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu,
gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe
aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.” ibaresi yer
almaktadır. Söz konusu Kanun maddesi uyarınca işverenler, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde
sigortalıların işyerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek ad ve kodlarını bildirmekle yükümlü kılınmış
olup, anılan uygulama öncelikle bazı illerde uygulanmaya başlatılmıştı. Buna göre;

➢ Kırşehir ilindeki işverenler için 01.06.2017,
➢ Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki işverenler için 01.01.2018,
➢ Bursa, Eskişehir ve Konya illerindeki işverenler için 01.01.2020,
tarihinden itibaren uygulanmaktaydı.

3

• 05.08.2020 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Basın Ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
tarafından yapılan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkındaki Duyurusu ile söz konusu
uygulamaya bazı açıklamalar getirilmiştir. Buna göre;
➢ Türkiye genelinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına 01.07.2020 tarihinden itibaren
geçildiği,

➢ Bu döneme ilişkin bildirimlerin 26.08.2020 tarihine kadar yapılması gerektiği,
➢ Yapılan düzenleme gereği işverenlerin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde sigortalıların
işyerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek ad ve kodlarını bildirmekle yükümlü oldukları*,
➢ Yapılacak olan bildirimlerde sigortalıların meslek adı ve kodu bilgilerinin gerçeğe aykırı bildirdiği tespit
edilen işyerleri için, aylık asgari ücreti geçmemek üzere, meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen
sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacağına açıklık getirilmiştir.

*Hiç şüphesiz söz konusu uygulamadaki amacın; kayıtdışı ücret ödemelerinin tespiti için veri havuzu oluşturmak ve sektörlerdeki benzer meslek
kodları arası kıyaslama yaparak kayıtdışılığı önlemeye çalışmak olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

4

• Sonuç olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının internet sitesinde 05.08.2020 tarihinde Muhtasar
ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında Duyuru yayımlanarak, Temmuz dönemine ilişkin bildirimlerin
26.08.2020 tarihine kadar yapılması gerektiği belirtilmiş ve yapılacak olan bildirimlerde
sigortalıların meslek adı ve kodu bilgilerinin gerçeğe aykırı bildirdiği tespit edilen işyerleri için, aylık
asgari ücreti geçmemek üzere, meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin
onda biri tutarında idari para cezası uygulanacağı açıklanmıştır.
• Duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız.
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SAYGILARIMIZLA
Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve yazarları,
söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) her türlü
özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
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