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Bilindiği üızere; 193 sayıh KaııLınun 98'inci maddesine ekleneır 6728 sayılı Kaırunun 16'ncı

maddesi ilc vcrgi kantıırlar,ına göre verilıncsi gcreken mulrtasar bcyanname ile 5510 saYılı Kanun

uyafınca verilırresi gerekeıı aylık prinı ve lıizİrıet belgesi birleştirilerek, ırrulrtasar ve Prinr lrizırret

bcyanıramesi olı"ışturulmuştur. Mrürtasar ı,e prim hizınet b.yur.ru*.si gcncl tObliği ile uygulanrann usul

ve esasları belirlenerek geçişiıı ya,.r_urr.luştrİilrrrası kapsamİnda: Kırşehir ilindeki nrükellefler/iŞverenler

için 0 |.06.2aI.7 tarihinde. Amasya. Bart,İı ve Çankırı illerin,Ceki ıniikellefler/iŞverenler iÇin 0i,01,2018

tarihiırcle, Bursa, Eskişehir ve rony-a ilicri ınerkez r,e ilçeleı,incle brılunan mükelleflcr/iŞverenler (281 Seri

No.1u Gelir Vergisi Geırel Tebliğinde belirtileıı bankalar l-ıariç) için 01 .01.2020 tarihilrde. 0L07,2020

tarihi itibariyl e de Tiirkiye _een elinde uv gı_ilan-ı aı,a geçi lmi ştır.

5510 sal,ılı Kaı-ıuııı_ıır 102,ı-ıcı ırıaddesinin lıiriırci lıkrasıırıır (ıı) bendinde: ''Muhtasar ve Priın

]riznet bevannaınesiırde. sigortalıların işyerlerinrle fiilen 1,aptıklari iŞe ı-ıYgun meslek adı ve kodrınu,

gerçeğe ulİrn bildiren her bir iş,veri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere ıneslek adl ve kodu gerÇeğe

İytİrİuiıal.ilen sigortalı başına asgari iicretin oıida biri tı.ıtarnda idari para cezasr lıYgulanıı,"

idari para Ceza|arı konrılu 202018 sayılı Genelgeniir 2.20- Muhtasaı' Ve Prim Hizmet

Be,annanesinde. ]v4eslek Adı ve Kodunı,in, Gerçe!e Aykırı Bildirilırresi baŞlıklı böliiıniinde; "55 10 saYılı

Kaırunrın 102 nci nıaddı-sinin birinci fikıasının 1nfUenOinOe; "Mrıhtasar ve prim hizmet beYannamesinde,

sigortalılarıır işl.erlerinde fıileıı yaptıkları işe uygun ırreslek adı ve koduırıı. gerÇeğe aYkırı bildiren her bir

işyeri için aylik asgari ücreti ğeçmenıel.'urere ııeslek aclı ve kodu gerçeğe aykırı bildirileır sigofialı

buşrna ,rgu,:i ücretin onda biri trıtarında idari para cezasl uygrılanır" hükmii Yer almaktadlr, Brı

bakıırrdaıı; ırrulıtasar ve prinr hizmet beyanıraır-ıerird., sigortalıların iŞYerlerinde fiileıı YaPtıkları iŞe

uygrın mcslek adı vc koclunu, gerçeğc uyt,r, bildircn her 6ir işyeri için aylık asgari ücreti geÇırremek

üzere ıneslek adı ve kodu gerçğ. ,yt,., İiıdi.iı", sigortalı başııra asgari ücretiır oırda biri tutannda idari

para cezas1 uygulaııacaktrrlayr,.u söz konıısu idari para cezalarının işyeri bazında ve her bir beYanname

döıremi içiıı uygtılanmas, _qeİekmektedir. Diğer taraftan, söz konusu hükıniin Ytirtirlük tarihi 1/1/20l8

olcluğundan; soz koırusu cezallitl uygulaırtasıııa 201S/ocak ayına ilişkiıı beYaıuıaırreden itibaren

başlanacaktır.
5510 sayılı Kanrınuır 59 tıırcu nraddesi gereğince Kanuırun uygulaınasına iliŞkiır iŞlenrlerin

Kunrtnrıır denctiın ve kontlol iie görcvlendirilmiş meııurları eliyle yürtitüldiiğünden meslek adı ve

koduırun gerçeğe aykırı olup olrnadığı hususu Kuruırun denetiın ve kontrol ile görevlendirilıniŞ

meı-rıurları, mahkeme kararı, diğer kamu idareleriniır deıretiıı elemanlarının kendi mevzuatları gereğince

yapacaklan soııiştuırna, denetimve incelemelerden veya Krrrrrmca bankalar, döner seımaYeli kurulrrŞlar,
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[<amı. idareleri ile kaırunla kunılan kurum ve kuruluşlardan, işveren ve sigortalılardaır alınan bilgi ve

belgeler ıleğerlendirilerek yapılacaktır,"

Hükiiırrleri yer almaktadır, r __ ___1^ j_ı^jtj

55l0 sayılı Kanrrnrrn 102,nci maddesinin birinci fikrasının (n) bendinin uygulanmasıyla ilgili

yapılacak işlemlerde, üniteler ururrrdu- .,ygrlu,rru birliği sağlanması amacıyla aŞağıda yer alan

açİklamaların yaprlmasına ihtiyaç duyulmuştur,

Kanun hükırrünün yürürlük tar\hi ll|l2018 olduğundan, idari para çeZaSı uygulanmasında;

muhtasar ve prim hizmet beyanname.*"-g.İiİln yapılıJığı Tarih ve iller dikkate alıırarak iŞiem YaPılması

uygulanacaklr.
sigoıtalının, meslek adı ve kodu değişikliğiııe dair talepte bulunnrası veya meslek adı ve kodunrin

gerçeğe aykırı bildirildiğine dair r,r.,]*u*ira yapıian 
-ilıbar ve şiköyetlerin, sosyal güvenlik

denetııenliğine intikal etti]ilmesi, inceleıne neticesinje mesiek adı ve kodu değiŞikliğinin tesPiti halinde

işyeri bazında ve her bir lıeyanname döneııi için idari para cezası uygulanması gerekmektedir,

Meslek adı ve kodunuıı gerçeğe aykırı bildirildiğiniıı; ınahkeııekararı, kaırıu idarelerinin denetiın

elenanlarınça kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeier neticesinde

veya kamıı kurum ve kuruluşür, iı. uurrkuıu, tarafııdan düzenienen belge veYa alınan biigileıdeı

anlaşılır.ıası l-ıaliırde söz koııusu tespitlere göre işlem yapılarak işyeri bazıııda ve her bir beyannaııre

döneıni için idari para cezasl uygulanacaktır,

Bilgi edinilııesini ve gereğini rica ederim,

gerekmektedir.
İşvereııin, sigoıtalı

değişikliğine dair talepte
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Taşra Teşkilatına

ile ilgili geriye yönelik veya

tıulunrnası halinde işvereniıı
mevcut duruııı içiıı mesiek adı ve kodrı

talebi işleme alıııarak idari pala cezasl
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