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KAPSAM

• 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
• 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
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• 09.08.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi
Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ ile 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmek
üzere 5510 sayılı Kanun’un 102. maddesine; “n) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde,
sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir
işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzeremeslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına
asgari ücretin onda biri tutarında; idari para cezası uygulanır.” bendi eklenmişti.

• Fakat, anılan bentte ‘’Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’’ şeklinde yer alan ve ‘’Muhtasar
Beyanname’’ ile ‘’Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’’nin birleştirilmiş halini kapsayan uygulamanın yürürlüğe
giriş tarihi, 27.10.2018 tarih ve 30578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:5)’’ ile 01.07.2019
tarihine ertelenmiştir.

• Bu kapsamda, yapılan işin karşılığı olan meslek kodunun doğru beyan edilmemesi ve değişen meslek
kodu değişikliğini beyan etmeyen işverene brüt asgari ücretinin 10’da 1’i oranında (255.84 TL) yanlış
bildirilen her çalışan için ayrı ayrı olmak üzere İdari Para Cezası uygulanmaya başlanacaktır.
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• Bu durumda geçmiş dönemlerde meslek kodu bildirimlerine dikkat etmeyen işverenlerin denetim
geçirmeden önce SGK işe giriş sayfasından meslek kodu doğruluğu sağlanarak, (SGK İşe Giriş Bildirgesi
Sayfası-SGK İşe Giriş Bildirgesi Meslek Kodu Güncelleme Alanını kullanarak gerekli güncellemeyi
başlatabilirsiniz) cezai bir yaptırım söz konusu olmadan düzenlemesi mümkün ve faydalı olacağı
düşüncesindeyiz.

SGK İşe Giriş Bildirgesi Sayfası:
1.Adım:
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2.Adım:
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3.Adım: Ekrandaki Sigortalı Meslek Adını sigortalının yaptığı işe uygun meslek kodunu seçerek
güncelliyoruz.
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Sonuç olarak:
• Getirilen bu düzenlemeyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu özellikle işçilerin sigorta prim matrahlarının

düşük bildirilip bildirilmediğini kontrol etmeyi hedeflemektedir. Dolayısıyla, müşterilerimiz olan
kurumlara tavsiyemiz çalışanlarının şirket bordrosunda bulunan tüm SGK Kodlarını 01.07.2019’da
başlayacak söz konusu cezai yaptırımları dikkate alarak tekrar gözden geçirmesi ve aynı işi yapmakta
olan, aynı unvana sahip kişilerin meslek kodlarını tekdüze hale getirmesidir.
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SAYGILARIMIZLA
Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve yazarları,
söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) her türlü
özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
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