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Tarih & Sayı: 30/06/2021_155 
 

Yasal Mevzuat   : T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel 
Müdürlüğü’nün  E-79961784-045.99-26478601 tarihli Genel Talimatı 
 
Resmi Gazete Tarih & Sayı : 17.06.2021 tarihli E-79961784-045.99-26478601 sayılı SGK Genel 
Müdürlüğü’nün Genel Talimatı ile Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamelerine İlişkin Olarak Öngörülen 
Düzenlemeler Yayınlandı. 
 
 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 17.06.2021 tarihli ilgili genel talimatı 
uyarınca Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannameleri Kapsamında meslek adı ve kodu değişikliklerinde idari para 
cezası uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlemiştir. 
 
Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesinde sigortalıların bildirilen meslek adı ve kodu değişiklikleri ile ilgili olarak 
ilgili genel talimatta özetle; 
 

 İşverenin geriye dönük talepte bulunması durumunda işverenin talebinin denetime sevk edilmeksizin 
işleme alınacağı ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 102/1 (n) bendi 
kapsamında herhangi bir idari para cezası uygulanmayacağı, 
 

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 102/1 (n) bendi hükmünün yürürlük 
tarihi 01/01/2018 olduğundan idari para cezasının da 2018 Ocak ayı itibarıyla ancak muhtasar ve prim 
hizmet beyannamesine kademeli geçişin yapıldığı tarihler ve iller göz önünde bulundurularak yapılacağı, 
 

 Meslek adı ve kodunun gerçeğe aykırı bildirildiğinin mahkeme kararı, kamu idarelerinin denetim 
personelleri tarafından kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler 
neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya satın alınan 
bilgilerden tespit edilmesi halinde de idari para cezasının uygulanacağı, 

 
 Sigortalının talepte bulunması veya ihbar/şikâyette bulunulması durumunda SGK tarafından yapılacak 

inceleme sonucunda meslek adı ve kodunun yanlış bildirildiğinin anlaşılması halinde işyeri bazında ve 
her bir beyanname dönemi için ayrı ayrı idari para cezası uygulanacağına ilişkin 

 
Düzenlemelere yer verilmiştir. 
 
İlgili genel talimata aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 
 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 17.06.2021 tarihli ilgili genel talimatı  
 
 
 
 
 
 
 
 
*Bu sirkülerde yer alan açıklamalar yalnızca genel bilgiler içermekte olup bu belge içeriğinden kaynaklanan ya da içeriğine 
ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı tarafımıza herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 


