
 
 

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Sirküler No: 06                                       İstanbul, 15 Şubat 2021 

 

 

Bilindiği üzere; 18/2/2017 tarih 29983 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinin (Sıra No:1) 8 inci 
maddesine göre; muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermeye meslek 
mensupları da yetkilidir.  
 
Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 
Müşavirlerin(Meslek Mensubu) özellikle Covid -19 hastalığı nedeniyle 
karantinaya alınma veya yatarak tedavi görme sebebiyle muhtasar ve prim 
hizmet beyannamesinin  “SGK Bildirimleri” kısmının SGK’ya yasal süresi 
içinde verilememesi nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilmesini teminen 
SGK tarafından 11.02.2021 tarihli ve 2021/3 sayılı erteleme Genelgesi 
yayımlanmıştır. 
 
Yapılan düzenleme ile; 
 
1. Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik 

Beyanname Aracılık Sözleşmesi imzalanmış olmak şartı ile 
beyannamenin SGK Bildirimleri kısminin ertelenebilmesi için meslek 
mensubunun; 

 
✓ Covid-19 ve diğer bulaşıcı hastalıklar nedeniyle karantina altına 

alınması veya yatarak tedavi görmesi,  
✓ Diğer hastalıklar nedeniyle yatarak tedavi görmesi, 
✓ Tutukluluk veya gözaltına alınması  
 
SGK tarafından mücbir sebep olarak kabul edilmiştir. 

 
2. Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununu göre de vergi 

muamelelerine müteallik ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek 
olan meslek mensubuna yönelik olarak muhtasar ve prim hizmet 
beyannamesinin vergi kısmının ertelenmesi de söz konusu olmaktadır. 
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “vergi kısmının” ertelenmesi 
halinde, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” 
kısmının ertelenebilmesi için ise işverenlerce; 

 
✓ Meslek mensubunun maruz kaldığı mücbir sebep halleri nedeniyle 

(bu genelgede belirtilenlerle sınırlı olmak üzere) Vergi Usul 
Kanununa uyarınca muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin vergi 
kısmının ertelendiğinin belgelenmesi,  

✓ Meslek mensubunun Covid-19 kapsamında ve diğer bulaşıcı 
hastalıklar nedeniyle karantina altına alındığının veya yatarak tedavi 
gördüğünün ya da diğer hastalıklar nedeniyle yatarak tedavi  
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gördüğünün ispatlanması, tutukluluk, gözaltına alınma nedeniyle mesleğini yerine getirmesinin 
imkânsız olmasına sebep olan durumun belgelenmesi, 

✓ Meslek mensubu ile işveren arasında imzalanmış olan Elektronik Beyanname Aracılık ve 
Sorumluluk Sözleşmesinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesinin ibraz edilmesi ve 
yazılı talepte bulunulması, gerekmektedir. 

 

Erteleme süresi ne kadar? 
 
a) Meslek mensubunun karantinaya-tedaviye alınması halinde; 
 
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermeye yetkili meslek mensubunun beyannamenin 
verilmesine ilişkin kanuni sürenin son gününde yukarıda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle 
mesleğini yerine getirememesi halinde, 
 
Mücbir sebebin oluştuğu ayda verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK 
Bildirimleri” kısmının verilme ve tahakkuk edecek primleri ödeme yükümlülüğü beyannamenin yasal 
verilme süresinin son gününü takip eden günden itibaren 15 inci günün sonuna kadar 
yapılması halinde, söz konusu yükümlülükler yasal süresinde yerine getirilmiş sayılacaktır. 
 
Örnek 1: Meslek mensubunun 26.1.2021 tarihinde Covid-19 nedeniyle karantina altına alınması 
halinde, 
 
2021/Ocak ayında verilmesi gereken 2020/Aralık ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin 
“SGK Bildirimleri” kısmının 10.2.2021 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk edecek sigorta primlerinin 
de bu süreye kadar ödenmesi halinde yasal süresinde yerine getirilmiş sayılacaktır. 
 
Burada önemli olan beyannamenin son gününde meslek mensubunun açıklanan sebeplerden biri 
nedeniyle karantinada, tedavide olması gerektiğidir. Bu halde belge verilme ve prim ödeme 
yükümlülüğü bir kereye mahsus olmak üzere beyannamenin yasal verilme süresinin son gününü takip 
eden günden itibaren 15 inci günün sonuna kadar uzamaktadır.  
 
Bu genelge ile sağlanan beyannamenin “SGK Bildirimleri” kısmının ertelenme süresi sadece meslek 
mensubunun maruz kaldığı mücbir sebebin oluştuğu ayda verilmesi gereken beyannameler için 
geçerli olup mücbir sebebin devamı halinde takip eden aylar için erteleme söz konusu olmayacaktır. 
Yukarıdaki örnekteki kişinin tedavi süresinin çok uzaması halinde dahi Aralık beyannamesi 
10.02.2021 tarihine kadar verilmesi gerekecektir.  
 
b) Meslek mensubunun veya birinci derece yakınının vefatı halinde; 
 
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermeye yetkili meslek mensubunun kendisinin veya birinci 
dereceden yakınının, SGK’ya verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK 
Bildirimleri” kısmının verilmesine ilişkin sürenin bitimine 7 gün veya daha az sürede vefat etmesi ve 
işverence yazılı olarak talep edilmesi halinde, söz konusu yükümlülüğün yasal sürenin son gününü 
takip eden günden itibaren 7 nci günün sonuna kadar yerine getirilmesi ve tahakkuk edecek sigorta 
primlerinin de bu süre içinde ödenmesi halinde söz konusu yükümlülükler yasal süresinde yerine 
getirilmiş sayılacaktır. 
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Örnek 2: Meslek mensubunun annesinin 19.1.2021 tarihinde vefat etmesi halinde 26.1.2021 tarihinde 
verilmesi gereken 2020/Aralık ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” 
kısmının 2.2.2021 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk edecek primlerin ödenmesi gerekmektedir. 
 
İlgili Genelge sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır. 
 
 
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. 

https://www.vergidegundem.com/documents/10156/4845199/SGK077EK_Mini%C4%B0stihdampaketi.pdf/4f0e75c5-6393-4b51-a0d2-e217496a1f82

