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Geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanma başvurusunu 
süresi içinde yapan işverenlerin bu taleplerine ilişkin asıl/ek/iptal nitelikteki 
aylık prim ve hizmet belgelerini en son hangi tarihe kadar SGK’ya vermeleri 
gerektiğine ilişkin 27/02/2020 tarih ve 41481264-207.02-E3506762 sayılı 
SGK talimatı yayımlanmıştır.  
 
Bilindiği üzere; 2018/17 sayılı SGK Genelge’si ile 2018/Mart Ayı/Dönemi ve 
Öncesine İlişkin Geriye Yönelik Teşvik Değişiklik Talepleri için başvuru 
süresi 1/4/2018 ila 1/6/2018 tarihleri olarak duyurulmuş, ardından 
yayımlanan 8/6/2018 tarihli ve 5692652 sayılı Genel Yazıda ise bu süre 
sınırlaması kaldırılmıştı. Bu defa SGK Sigorta primleri genel Müdürlüğü 
tarafından ünitelere gönderilen talimat ile sürelerde önemli değişiklikler 
yapılmıştır. Özet olarak; 
 
1-2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin yasal süresi içinde (01/06/2018 ve 
öncesi) teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği talebinde bulunan 
işverenlerin bu başvurularına ilişkin iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve 
hizmet belgelerini en geç 31/05/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) “e-
SGK/İşveren/E-Bildirgev2/Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” ekranları 
vasıtasıyla SGK’ya göndermeleri gerekmektedir. Dolayısıyla 2018/Mart ayı 
ve öncesine ilişkin teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği talebini 
yasal süresi içinde yapan işverenlerin 01/06/2020 tarihinden önce 
değişiklik bildirimlerini yapmaları, belgeleri SGK’ya göndermeleri halinde 
işleme alınabilecek, bu tarihten sonra ise değişiklik yapılamayacak, sistem 
tarafından kabul edilmeyecektir.  
 
 2-2018/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 asıl/iptal/ek nitelikteki aylık prim hizmet belgelerini (veya 
muhtasar prim ve hizmet beyannamesini) başvurunun yapıldığı ayın 
sonuna kadar e-SGk v2 ekranı veya GİB e-Beyanname üzerinden 
gönderebileceklerdir. 
 
 

 

Konu: Geriye yönelik teşvik değişiklik taleplerine ilişkin 

düzenlenecek APHB’lerin SGK’ya gönderilme süresine sınırlama 

getirildi.          
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Bu dokümanda yer alan 

açıklamalarımız, konuya 

ilişkin genel bilgiler 

içermektedir. EY ve/veya 

Kuzey YMM ve Bağımsız 

Denetim A.Ş.’ye, işbu 

dokümanın içeriğinden 

kaynaklanan veya 

içeriğine ilişkin olarak 

ortaya çıkan sonuçlardan 

dolayı herhangi bir 

sorumluluk iddiasında 

bulunulamaz. 

Özet: 2018 Mart ayı öncesine ilişkin teşviklerden faydalanmak için 
başvuruda bulunan ancak henüz bildirgelerini SGK’ya göndermeyenler için 
son tarih 31/05/2020 olarak belirlenmiştir. Ayrıca 2019/Şubat ve sonrası 
aylar için yapılacak başvurularda da en geç takip eden altıncı ay içinde 
bildirimin yapılması sınırlaması getirilmiştir. 

http://www.vergidegundem.com/
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Örnek 1: 29/06/2020 tarihinde geriye yönelik 2019/Ekim, Aralık ve 2020/Şubat aylarına ilişkin 
beş puanlık indirimden yararlanmak üzere SGK sisteminden başvuru yapan A ltd.Şti için bu 
başvuru 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 faydalanması mümkün 
olmayacaktır. 
-2019/Aralık ayı için altı aylık başvuru süresi başvurunun yapıldığı ayın sonu itibariyle 
(30/06/2020) sona erdiğinden bu aya ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesinin de en 
geç 30/06/2020 tarihine kadar SGK’ya verilmesi gerekir. Bu tarihten sonra gönderilecek 
2019/Aralık ayı bildirgesi işleme alınmayacaktır.  
-2020/Şubat ayına ilişkin prim ve hizmet belgesinin de 30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) 
e-bildirge V2 sisteminden gönderilmesi mümkün bulunduğu gibi, altı aylık başvuru süresinin 
sona ereceği 31/08/2020 tarihine kadar da Kuruma gönderebilecektir. 
 
Yeni talimatta açıkça yazmamakla birlikte merak edilen en önemli hususlardan birisi de; 
2018/04.aydan sonra 6 aylık süreler içerisinde SGK’ya yasal süresi içinde başvuruda 
bulunulmasına karşın henüz bildirge değişikliği yapmayanların durumunun ne olacağı 
hususudur. Kanaatimizce bu şekilde bekletilen işlemlerin de 31/05/2020 tarihine kadar sisteme 
yüklenmesi aksi halde faydalanma hakkının kaybolacağı yönündedir. 2020/Şubat ayından 
sonraki dönemler için ise artık en geç altıncı ayın sonuna kadar değişiklik bildirgelerinin 
verilmesi gerekmektedir. 

 
 
 
 
 
Saygılarımızla. 
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. 
Erdal Çalıkoğlu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve 
Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan 
sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 


