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21.09.2004

Genel Müdürlük
( Muhasebe, Personel ve Müdürlükleri’ne )
28.01.2004 tarih ve 25360 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5073 Sayılı “Sosyal Sigortalar
Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir veya Aylık Almakta Olanların Gelir ve
Aylıklarında Artış ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında” Kanun ile aylık prim ve
hizmet belgelerinin, internet, elektronik ve benzeri ortamda Kuruma gönderilmesinde;
işyerinin ve belgenin niteliği, çalıştırılan sigortalı sayısı, illerin gelişmişlik durumu ile bilişim ve
teknoloji alanındaki gelişmeler gibi hususları dikkate alarak, işverenleri zorunlu tutmaya
Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir.
Yönetim Kurulu bu yetkiye istinaden 8 (dahil) ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için
Mayıs/2004 ve sonraki aylara ait "Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri" nin internet ortamında ebildirge yoluyla verilmesi zorunluluğu getirmiştir. Ancak sistemin yeni olması ve alt yapının
tam olarak oluşturulmaması sebebiyle süre 3 ay uzatılmıştır.
Bu sebeple, 8 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin Ağustos/2004 dönemine ait "Aylık
Prim ve Hizmet Belgesi" ile takip eden aylara ait belgeleri yasal süresi içinde e-bildirge
uygulaması ile internet ortamında göndermeleri gerekmektedir .
İptal ve ek bildirgelerle yasal süresi geçirildikten sonra verilen asıl bildirgeler ile ay içinde (30)
günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin belgelerin ise eskiden olduğu
gibi Kuruma yine kağıt ortamında verilmesi gerekmektedir.
8 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin Ağustos/2004 döneminden itibaren “Aylık Prim
ve Hizmet Belgesi'ni” internet üzerinden vermemeleri halinde kendilerine 506 Sayılı Kanunun
140. caddesinin (c) fıkrasının (1.) bendi uyarınca aylık asgari ücretin üç katını geçmemek
kaydıyla Kuruma verilmiş olan belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin 1/5'i
tutarında, idari para cezası uygulanacaktır.
1 ile 7 (dahil) arasında sigortalı çalıştıran işverenlerin ise “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'ni”
internet ortamında gönderme zorunlulukları bulunmamaktadır. Ancak bu işverenler isterlerse
belgeleri internet ortamında gönderebileceklerdir.
Bilgi ve gereği rica olunur.

