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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlıgrnın q| l 06 12020 tanhi ve 4t 481264-20'7.02-E.63 83458 sayıh GenelYazısrnda; Çin'in Wuhan kentiıde ortaya ç ıkan ve ülkemizd e de ltl03l2020 tarihinden itibaıen görülen yeni
tip koronaviriis (COVID-19) salguu nedeniyle, 55l0 sayılı Kanuıun Ek 17 nci maddesi kapsamında geriye
döntik prim teşviki, destek ve indiriml erden yararlanma başr.,urusunu yasal süreci içinde yapan işveıenlerin,
bu taleplenne ilişkin düzenleyecekleri iptal/asıVek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin/muhtasar ve

Kuruma vernıe tarihlerinde değşiklik yaprlmasrna ihtiyaç duyulduğu
belirtilerek;
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Genel sekreter

- 5510
olmak a 2Ol8A.Iisan ayı ve sonrasına ilişkin

Altı ay ı ıÇln; 
lişk.in .51Y"loıirol nitelikteki
6 /2020 t2Iü\1 itibariyle halen
aylık prim ve hizmet

yiiklemesi gerektiği, 
n geç30/06l2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) sistemi

o 
Oapsamrnda 2018A,{art ayı ve öncesine ilişkin

2 değişikliği için;

değişikliği talebinde bulunan işverenlerin, bu baş
hizmet belgelerini/mütasar ve pnm himet beyanıam
"e_SGWİşveren/E-Bildirge V2lAylık Prim Hizmet Be
gerektiği,
Dolaysıyla 2018,4\,[art ayı ve öncesine ilişkin tgşviktg
içinde yapan işverenlerin 30/06/2020 tarihinden so
Belgesi Girişi" Kuruma gönderecekleri iptaVasıVek ni
hİzrrıet beyannameleri işleme alınmayacağı ifade edil
Böylece Birliğimizin girişimleri_ sonucu geriye yönelik teşvik değşıklik taleplerine ilişkin dil2gnl.r...*APIIB'lerin SGK'Ya göndenlme siiıesi 01106/2020 tarihinden 30/oe/2020 taıihine uzatıIrırş
buluııınaktadır.
Bilgilerinizi ve üyelerinüe duyurulmasıru rica ederim.
Saygılanrnla,

Bu belge, 5070 salılı Elektronik Imza Kanununa göre Güvenli EIektronik İmza ile imzala
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