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CENEL Y AZI

Bilindifii lizere, 5510 sayrh Kanunrm "Prim belgeleri ve igyeri kayrtlan" baqhkh 86
ncr maddesinde;

"Bu Kanunun 4 iincu ve 5 inci rnaddesine tabi sigortahlar iie sosyal gtivenlik destek
prinrine tabi sigortahlar igin iqverenlerce Kuruma verilrresi gereken aylrk prim ve hizmet
belgelerinin qekli. iqerifi, ekleri, ilgili oldufiu ddnemi, verilme siiresi ve diger hususlar
Kurum tarafi ndan gr karrlan ydnctrnel ik I c bcl i rl cnir. "

Htiknrii yer almaktadr r.

Yine Sosyal Sigorta iglemleri YOnetrnelifiinin ayhk prirn ve hiznret be lgesinin
diizcnlenrncsi. verilmesi vc saklanmastna iligkin 1 02 nci rladdesinde.

"Kanunun 4 Lincli rnaddesinin birinci fikrasrnrn (a) bendi kapsarnrnda sigortah
saytlanlar iqin cari aya ili;kin d{izenlenecek asrl. ek veya iptal niteliktel<i orneEi Ek-9'da
bulunan ayhk prim ve hizmet belgesini;

a) Ozel nitelikteki iq;yeri iqverenleri. en geq belgenin ili;kin oldufiu ayr izleyen ayrn
23'tinde ,

b) Resmi nitelikteki iEyeri iqverenleri ise, en geq
ayrn 23'iinde,

belgenin iligkin oldugu ayr takip eden

c)Bazr ozel nitelikteki i;yeri i;verenleriayrn l5'i ile nrtirteakip ayrn l4'ii arasrnda bazt
resmi nitelikteki iqyeri igverenleri ise ayrn f i ile 30'u arasrnda ticret alan sigortahlar
qahEtrrdrErndan, bLr niteiikteki igyeri igverenlerince:

l) Aytn l'i ile 30'u arasttrdaki galrgmalarr kar;rlr[r iicret alan sigortalrlar igin en geQ

belgenin iliqkin oldulu ayr izleyen ayrn 23'unde,

2) Ayrn l5'i ile rliiteakip ayln l4'ti arasrndaki gahgrnalan karqrhfr ricret aian
sigortahlar igin en geE belgenin iligkin oldu[u ayr takip eden ayrn 23'tinde, saat 23.59'a kadar
e-S i gorta kanal ryla Kurunra,{6nderrlek zorundadr rlar. "

Denilmektedir,

Yiue, ayhk prirn ve hizmet belgelerinin yasal stiresi iginde verilmemesi halincle, stiresi
drqrnda dtizenlenen belgelerin intemet ortamrnda gdnderihnesi miirlkiin bulunmadr$rndan.
silresi drgrnda verilecek ayhk prim vc lrizmet belgelerinirr ka[rt oftamrnda dtizenlenerek
iqyerinin bafih bulundu$u sosyal gtivenlik il mticliirliifiine/sosyal glivenlik nierkezine elden
verilmcsi veya posta kanalryla gondcrilnresi gcrekmcktc idi.

Ancak, igverenleritnizin yasal verilme sliresi geEmiE ayhk prim ve hizrnet belgelerini
internet oftamtndan gdndermelerine olanak safilayacak e-Bildirge v.2 prograrnlarr
tamamlanarak Kurumumuz internet sayflrsrnda bulunan "e-SGK-iqveren-e-Bilclirge v.2"
menlrsLl iizerinden i gleti rne ah nm r q bulunmaktadrr.
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Bu kapsamda, igvcrenlcrimiz yasal sr,'rrcsi drprnda dtizenlcrniq olduklarr ayhk prirn ve
hizmet belgelerini kaStt ortarnrnda diizenlemeksizin e-Bildirge v.2 uygulamasr iizerinderr
Kurumum uza gonder ebi leceklerclir.

Soz konusu uygulama 2008/10. Ay ayhk prirn ve hizmet belgesi ve sonrasr clonemlere
ilipkin olarak kullanrlabitccck olup. ipvercnlcrimizcc (B)-Yasal Stiresi Drqrnda Verilmi;;
APHB" kodu ile bu kapsamdaki belgelerini gonderebileceklerclir.

igverenlerirnizce sisterne kaycleclilen belgeler gerekli incelemenin yaprlarak
onaylanabilmesi amacryla iq;yerinin ba$h bulundufiu sosyal giivenlik il niiidiiriii$i.inlin/sosyal

-etivenlik tnerkezinin onay ekranlarrna dtiqecek ve ilgili iinite taraf'rndan onaylanmasrnrn
ardtndan tahakkuk ve hizmet kayrtlarr olugacaktrr. (B)-Yasal Siiresi Drqrnda Verilmiq APHB"
kodu ile igverenlerce sistetne kaydedilen bclge ler igin toplLr onay yaprlamayacaktrr.

Ancak, iqverenlerce sisteme yiiklenip linite tarafindan denetime gonderilen belgelerin
tahakkr-rk ktsmt denetime sevkle birlikte olugacak ve iqverenlerce olugturulan tahakkuk
ddenebilecek ohnakla birlikte bu tiir belgelerin frizmet kayrtlan denetirn ncticesine gore
olugturulacaktrr.

igverenler sisteme kaydctrnig olduklarr belgelerin ne agamada olduguna iliqkin bilgiye
e-Bildirge v.2 ekranlannda bulunan "$ube Onayr Gerektiren Belge Dumntlan" menr]sii
[izerinden ulagabileceklerdir.

Unite taraf'rndan yaprlan inceleme neticesinde, iqverence sisterne kaydedilen belgcnin
tantanttntn iqlente altnrnayacagr yada krsmi olarak iglerne alrnmamasr gereken bir krsnrrnin
oldugu durumlarda belgc iinite persorrclincc reddcdilccck, rcddedilcn bclgclcr igvcren
ekranlanntr dtipecek ve iqverenlerce sistemden silinebilecegi gibi dtzeltme yaprlmak suretivle
(denetirl tieticesinde iglem yaprlan belgeler harig) tekrar onaylanabilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


