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1) ERTELEME SEBEPLERİ; 

 

 
a) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermeye yetkili meslek 

mensubunun, beyannamenin verilmesine ilişkin kanuni sürenin son gününde 

Covid-19 ve diğer bulaşıcı hastalıklar nedeniyle karantina altına alınması 

veya yatarak tedavi görmesi, 

 

b) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermeye yetkili meslek 

mensubunun, beyannamenin verilmesine ilişkin kanuni sürenin son gününde  

diğer hastalıklar nedeniyle yatarak tedavi görmesi, 

 

 

c) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermeye yetkili meslek 

mensubunun, beyannamenin verilmesine ilişkin kanuni sürenin son gününde 

tutuklanması veya gözaltına alınması, 

 

2) ERTELEME KOŞULLARI; 

 

a) Meslek mensubunun maruz kaldığı yukarıda sayılan  mücbir sebep halleri 

nedeniyle Vergi Usul Kanununa uyarınca muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesinin vergi kısmının ertelendiğinin belgelenmesi, 

 

b) Meslek mensubunun Covid-19 kapsamında ve diğer bulaşıcı hastalıklar nedeniyle 

karantina altına alındığının veya yatarak tedavi gördüğünün ya da diğer 

hastalıklar nedeniyle yatarak tedavi gördüğünün ispatlanması, tutukluluk, 

gözaltına alınma nedeniyle mesleğini yerine getirmesinin imkânsız olmasına 

sebep olan durumun belgelenmesi, 

 

 

c) Meslek mensubu ile işveren arasında imzalanmış olan Elektronik Beyanname 

Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesinin/Elektronik Beyanname Aracılık 

Sözleşmesinin ibraz edilmesi ve yazılı talepte bulunulması, 

 

d) Mücbir sebebin oluştuğu ayda verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının beyannamenin yasal verilme 

süresinin son gününü takip eden günden itibaren 15 inci günün sonuna kadar 

yapılması verilmesi ve tahakkuk edecek primlerin de aynı sürede ödenmesi, 

 

 

 

 



3)  MUHSGK’ YI VERMEYE YETKİLİ MESLEK MENSUBUNUN KENDİSİNİN 

VEYA BİRİNCİ DERECEDEN YAKINININ KURUMA VERİLMESİ 

GEREKEN MUHSGK’ NIN “SGK BİLDİRİMLERİ” KISMININ 

VERİLMESİNE İLİŞKİN SÜRENİN BİTİMİNE 7 GÜN VEYA DAHA AZ 

SÜREDE VEFAT ETMESİ HALİNDE ERTELEME; 

 

 MUHSGK’ yı vermeye yetkili meslek mensubunun kendisinin veya birinci 

dereceden yakınının, Kuruma verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının verilmesine ilişkin sürenin 

bitimine 7 gün veya daha az sürede vefat etmesi ve işverence yazılı olarak 

talep edilmesi halinde, söz konusu yükümlülüğün yasal sürenin son gününü 

takip eden günden itibaren 7 nci günün sonuna kadar yerine getirilmesi ve 

tahakkuk edecek sigorta primlerinin de bu süre içinde ödenmesi halinde 

söz konusu yükümlülükler yasal süresinde yerine getirilmiş sayılır. 
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