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Vergi Sirküleri 

 

No: 2020/29 

 

  Tarih: 02/04/2020 

Konu: SGK Primlerinin Ertelenmesi Hk.    

 

 

Bilindiği gibi, 24 Mart 2020 tarihli ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği ile 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında, belirlenen mükelleflerin 

mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiş ve 2020/Mart, Nisan ve Mayıs dönemlerine ait 

KDV ve muhtasar beyannamelerinin verilme süreleri27.07.2020 tarihine, ödeme süreleri ise 

normal vadelerine göre 6’şar ay ertelenmiştir.  

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 

“Koronavirüs (COVİD-19) Salgını Nedeniyle Prim Ödemelerinin Ertelenmesi” konulu 

02.04.2020 tarih 51592363-010.07.01-E.5157380 sayılı “Genel Yazı” ları yayımlanmıştır.  

Söz konusu Yazıda, yukarıda anılan tebliğ ile mücbir sebep ilan edilen ticari, zirai ve 

serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir 

vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olanlar ve tarımsal faaliyette bulunup 

zirai kazanç elde edenler veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali kabul edilen 

sektörlerde yer alan mükelleflere ait işyerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4/(a) bendi kapsamında 

sigortalı çalıştıran özel sektör işverenleri ile 5510 sayılı Kanunun 4/(b) bendi kapsamındaki 

sigortalıların;  

 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 2/11/2020 tarihine,  

 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 30/11/2020 tarihine,  

 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 31/12/2020 tarihine  

ertelendiği açıklanmıştır.  

Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen ve yukarıda belirtilen işveren ve sigortalılarca 

5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile 

yapılması gereken başvuruların ertelenip ertelenmeyeceği yetkisi Yönetim Kurulu kararıyla 

Kurum Başkanına verilmiştir.  



 

Rotax Denetim, Danışmanlık ve YMM A.Ş.  

 
Dumlupınar Mah. Doruk Sok. No:45 İstanbul 216 2. Etap C Blok K:15 D:120 Kadıköy/İstanbul 

Tel: 0 216 519 48 49 

www.rotaxdenetim.com/ 

 
Sayfa 3 / 4 

 

Bu nedenle Kurum Başkanı tarafından bu konuda herhangi bir tasarrufta bulunana 

kadar, 5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname 

ile yapılması gereken başvuruların sürelerine ilişkin olarak cari usul ve sürelere göre işlem 

yapılacaktır.  

Erteleme kapsamına giren 2020/Mart, Nisan ve Mayıs ayı bildirimlerine ilişkin ertelenen 

borçlar dışında borçların bulunmaması, borçların olması halinde ilgili kanunlar gereğince 

taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olması ve taksitlendirme veya yapılandırmaların devam 

etmesi ve ilgili teşvik kanunlarında belirtilen diğer şartların sağlanması kaydıyla, erteleme 

yapılan aylarda teşviklerden yararlanılacak, ertelenen 2020/Mart, Nisan ve Mayıs ayı 

primlerinin belirlenen sürelerde ödenmemesi halinde yararlanılan teşvikler gecikme cezası ve 

gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır.  

Erteleme kapsamındaki işyeri listeleri SGK işveren sistemi üzerinden yayımlanacak olup, 

işverenlerin listede yer alıp almadıkları buradan kontrol edebileceklerdir.  

İşyeri tescil bilgilerindeki NACE REV 2 kodunun ilgili sektörlerde olmasına rağmen 

işyerlerinin listede olmadığını iddia eden işverenlerin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal 

Güvenlik Merkezine başvuracaklardır. Ancak, erteleme kapsamında olan sektörlerde faaliyet 

göstermesine rağmen işyeri tescil bilgilerinde sektörel NACE REV 2 kodunun yanlış olduğunu 

iddia eden işverenler NACE REV 2 kodunun düzeltilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığının 

ilgili taşra birimine başvuruda bulunacaklardır.  

Yapılan itirazlar üzerine veya incelemeler sonucunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca 

erteleme kapsamındaki sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerde ekleme ve çıkarma işlemi 

yapılması halinde veya sektörel NACE REV 2 kodunun doğru olmasına rağmen Kurumca 

belirlenen ertelenen işyeri listesinde olmadığı yönündeki itirazlar sonucunda, erteleme 

kapsamında işyeri listesinde güncelleme yapılacaktır. Yapılan güncelleme sonucunda belirtilen 

işyeri erteleme kapsamına alınabilecek veya erteleme kapsamından çıkarılabilecektir.  

İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaşını doldurmuş veya kronik 

rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenler 

ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendi kapsamındaki sigortalılardan;  

a) 03.2020 tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş olanların 

herhangi bir talebe bağlı olmaksızın,  
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b) Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik 

edenlerin başvurularına istinaden,  

mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primlerinin, sokağa çıkma 

yasağının sona ereceği günü takip eden 15’nci günün sonuna kadar ödenmesi halinde yasal 

süresinde ödenmiş kabul edilecektir.  

Son olarak, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin beraber verilmesinin ertelenip 

ertelenmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmamış olup, bu konuyla ilgili düzenleme 

yapılırsa gerekli bilgilendirme ayrıca yapılacaktır. 

 

Saygılarımızla, 

Rotax Denetim  


