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Konu

: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda
yapılan değişikliklere ilişkin bilgilendirmedir.

09/08/2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanunla Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası
Kanununda önemli bazı değişiklikler yapılmıştır.
I - MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ
Kanunla getirilen en önemli değişikliklerden biri, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken
muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca
verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek "Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannamesi" adını almasıdır. Bu değişikliğe göre kesilen vergilerin matrahları ve sigortalının
sigorta primleri, kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayıları artık tek beyannameyle
bildirilecektir.
Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesi hususunda
zorunluluk getirmeye veya kaldırmaya, kapsama girecekleri gruplar, sektörler, gayrisafi iş
hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları, gelir unsurları, il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya
birlikte tespit etmeye, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile ilgili
olduğu dönemi ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı müştereken yetkilidir. Sayılan bu hususların çıkarılacak yönetmelik ve
genelgelerle belirlenmesi beklenmektedir.
İşveren sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten
itibaren on beş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesinde, önceki muhtasar beyanname verme
süreleri uygulanmaya devam edecektir. Ancak Maliye Bakanlığı’nın yetkili vergi dairesi ve
beyannamenin verilme zamanı hususlarında değişiklik yapma yetkisi vardır.
Bu beyannamenin verilmesine istinaden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu uyarınca düzenlenen tahakkuk fişi, mükellefe veya elektronik ortamda beyanname
gönderme yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilecektir.
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5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda düzenlenen hizmet akdiyle
çalışan işçiler bakımından işverenin hissesine ait malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin
beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları
sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik
Kurumuna bildirmeleri aranmaktaydı. Artık buna ek olarak, muhtasar ve prim hizmet
beyannamelerinin de Maliye Bakanlığına verilmesi gerekmektedir. Aynı bildirim şartı özel sektör
işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere hizmet akdiyle sigortalı olarak yurt
içinden götürülen sigortalılar için, genel sağlık sigortası primlerinin beş puanlık kısmının Hazine
tarafından karşılanması halinde de aranmaktadır.
III – MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNDE SORUMLULUK
Kanunun önceki halinde, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca doğacak
herhangi bir sorumluluğun işveren ve işveren vekiline ait olduğu düzenlenmişti. Ancak son
değişiklikle muhtasar ve prim hizmet beyannamesi bakımından bu sorumluluk genişletilmiştir.
Buna göre; kanun gereği internet, elektronik ve benzeri ortamda Kuruma gönderilecek muhtasar
ve prim hizmet beyannamesinin defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden
belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte yazılı sözleşme ile yetki verilmiş serbest
muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler de müştereken ve
müteselsilen sorumludur. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin esaslar da yönetmelikle
belirlenecektir.
IV – SİGORTALININ OTUZ GÜNDEN AZ ÇALIŞMASI HALİNDE VERİLECEK BELGELER
Yeni düzenlemeye göre; ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan
edilen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgeler, işverence ilgili aya ait aylık
prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesi gereken süre
içinde verilecektir. Belgelerin şekli, içeriği, ekleri, ilgili olduğu dönemi, verilme süresi, verilme
yöntemi, belgeleri verecek işyerleri, belgelerin verileceği kurum ile diğer hususlar Kurumca
çıkarılan yönetmelikle belirlenecektir. Bu belgeler zamanında verilmezse Kurumca re’sen
düzenlenerek tahsil olunacaktır.
V – İDARİ PARA CEZALARI
Mevcut Kanunun düzenlediği para cezalarına ek olarak aşağıdaki idari para cezaları getirilmiştir;
1. Kanun uyarınca verilmesi gereken beyannamedeki sigortalıların, prime esas kazançlarının
veya hizmetlerinin bildirilmediği, eksik ya da geç bildirildiği anlaşılan her bir işyeri için;
a. Beyannamenin asıl olması hâlinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla
beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında,

b. Beyannamenin ek olması hâlinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla
her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri
tutarında,
c. Ek beyannamenin Kurumca resen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki
katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık
asgari ücretin yarısı tutarında,
2. Beyannamenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş
memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi
mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da
bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve
kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri ve kazançları Kuruma bildirilmediği veya
eksik bildirildiği ya da sadece hizmetlerinin Kuruma eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili
olması hâlinde, beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip
düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık beyannamedeki her bir işyeri için;
a. Kamu idareleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter
tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin üç katını geçmemek üzere sigortalı
başına aylık asgari ücret tutarında,
b. Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin iki katını geçmemek
üzere sigortalı başına yarım asgari ücret tutarında,
c. Defter tutmakla yükümlü olmayanlar hakkında aylık asgari ücreti geçmemek üzere sigortalı
başına asgari ücretin üçte biri tutarında,

d. Beyannamedeki her bir işyerinden bildirilen sigortalıların sadece prime esas
kazançlarının eksik bildirildiğinin anlaşılması hâlinde ise beyannamenin asıl veya ek
nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın,
aylık asgari ücretin onda birinden az, iki katından fazla olmamak üzere tespit edilen
prime esas kazanç tutarında,
idari para cezası uygulanır.
3. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları
işe uygun MESLEK ADINI VE KODUNU, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari
ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari
ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır. (Bu hüküm 01/01/2008 tarihinde
yürürlüğe girecektir.)
Saygılarımızla.
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