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7 PİLOT İL DIŞINDAKİ 74 İLDE DE TEMMUZ AYINDA MUHTASAR VE PRİM 

HİZMET BEYANNAMESİ’NE GEÇİLİYOR  

MESLEK ADI VE KODUNA DİKKAT 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilen aylık prim ve hizmet belgesi ile Vergi Dairesi’ne 

gönderilen Muhtasar Beyanname 6728 sayılı Kanunla Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 

(MUHSGK) altında birleştirilmiş, ilk uygulamaya 01.06.2017 tarihinde Kırşehir’de başlanmış, bunu 

01.01.2018 tarihinde Amasya, Bartın, Çankırı, 01.01.2020 tarihinde Bursa, Eskişehir, Konya illeri 

izlemiş idi.  

Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle, daha önce 1 Mart 2020 itibariyle Türkiye genelinde 

uygulanacağı duyurulan "çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile 

sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin birlikte beyan edilmesi" uygulaması, 04 Nisan 

2020 tarihinde yayımlanan 8 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ile 1 

Temmuz 2020 tarihine ertelenmiş idi. 

Bir erteleme olmazsa 7 pilot il dışındaki diğer 74 il için 4/1-a (SSK) kapsamında çalışanı 

bulunan tüm özel ve kamu sektörü işverenler için (ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar hariç), Temmuz 

ayına ait beyannameyi takip eden ayın 26’sına kadar yani 26 Ağustos 2020 tarihi saat 23.59’a kadar 

e-beyanname ile göndereceklerdir. 

Tüm ülkede aynı anda uygulanacak olması, beyanname son gününde VEDOP sistemine 

yüklemeden kaynaklı geri dönüşlerin uzun zaman alabileceği dikkate alınarak mükelleflerimizin 

beyanname son gününü beklemeden önce (örneğin 1 hafta önce gibi) beyannamelerini göndermeleri 

tavsiye ederiz. 

Bununla birlikte MUHSGK’nın Temmuz ayında tüm ülkede yürürlüğe girmesi ile birlikte 

MUHSGK’da yer alan meslek kodu alanına, 4/1-a (SSK) kapsamındaki sigortalının işyerinde fiilen 

yaptığı iş ne ise onun meslek adı ve kodunun yazılması zorunlu olup, gerçeğe aykırı meslek adı ve 

kodununun kullanıldığının tespiti halinde her bir işyeri için aylık asgari ücreti (2020 için 2.943,00 TL) 

geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı olarak bildirilen sigortalı başına asgari ücretin 

1/10’u (2020 için 294,30 TL) tutarında idari para cezası uygulaması başlayacaktır.  



 

 
  

 

Örneğin inşaat mühendisi olan X sigortalısı, Y işyerinde yazılım destek uzmanı olarak fiilen 

çalışıyorsa MUHSGK’da meslek alanına “yazılım destek uzmanı”, meslek kodu alanına ise “3512.06” 

yazılacak; meslek alanına “inşaat mühendisi”, meslek kodu alanına “2142.04” yazılmayacaktır. Bu 

konuda da mükelleflerimizin özellikle tüm çalışanlarının unvanı ne olursa olsun işyerinde fiilen yaptığı 

işe göre meslek adı ve kodunu yazmaları, fiilen yaptıkları iş değiştikçe meslek adı ve kodunu aylık 

bazda değiştirmeleri, hem idari para cezasına muhatap olmalarını engelleyecek hem de ileride meslek 

adı ve koduna göre belirlenecek ücret kıyaslamalarında mağduriyet yaşamalarının önüne geçmiş 

olacaktır. 

 

Saygılarımızla… 

VİZYON YMM A.Ş. 


