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SİRKÜLER SAYI: 2022/026                                                  27.01.2022  

 

 

SGK TARAFINDAN CARİ DÖNEM MAHSUPLARININ 
YAPILMAYACAĞINA İLİŞKİN DUYURU YAYINLANMIŞTIR 
 

Bilindiği üzere 2021 Aralık ayına ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilme 

süresi 31.01.2022 günü sonuna kadar uzatılmıştır. Bu düzenlemeye paralel olarak 

SGK tarafından 2021 yılı Aralık ayına ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin 

“sigorta bildirimleri”ne ilişkin kısmının son verilme süresinin de 31.01.2022 Pazartesi 

günü sonuna kadar uzatıldığı açıklanmıştı.  

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan ve sirkülerimiz ekinde yer alan 

duyuruda, söz konusu süre uzatımı kapsamında, 2021 yılı Aralık ayına ait gerek 

muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “sigorta bildirimleri”ne ilişkin kısmının 

gerekse söz konusu beyanname karşılığı tahakkuk edecek borçların ödeme süresinin 

son gününün 31.01.2022 Pazartesi olması nedeniyle, işverenlerin cari dönem 

borçlarına merkezden sistem tarafından otomatik olarak yapılan indirim tutarlarının 

mahsup işleminin, 2021 yılı Aralık ayı için yapılmayacağı, dolayısıyla, 4447 sayılı 

Kanunun geçici 27. maddesi (17256), geçici 28. maddesi (27256) ve Ek 4. 

maddelerinde yer alan indirimlerden yararlanılan dönemlere ilişkin işyerlerinin emanet 

hesaplarında bulunan tutarların Kurumca 2021 yılı Aralık ayına ait cari dönem borcuna 

otomatik mahsubu yapılmayacağından, banka borç sorgusunda görülen tutarın 

tamamının işverenler tarafından ödenmesi gerektiği açıklanmıştır.  
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Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK 

Sosyal Güvenlik Kurumu Duyurusu   

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt 

edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan 

görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar 

dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan 

müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  
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Mazars Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  
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Mazars Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr
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CARİ DÖNEM MAHSUPLARININ YAPILMAYACAĞINA İLİŞKİN DUYURU 

 

2021 yılı Aralık ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “sigorta 

bildirimleri”ne ilişkin kısmının son verilme süresi 31 Ocak 2022 Pazartesi günü sonuna kadar 

uzatılmıştır.    

 Bu kapsamda, 2021 yılı Aralık ayına ait gerek muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesinin “sigorta bildirimleri”ne ilişkin kısmının gerekse söz konusu beyanname 

karşılığı tahakkuk edecek borçların ödeme süresinin son gününün 31 Ocak 2022 Pazartesi 

olması nedeniyle, işverenlerimizin cari dönem borçlarına merkezden sistem tarafından 

otomatik olarak yapılan indirim tutarlarının mahsup işlemi, 2021 yılı Aralık ayı için 

yapılmayacaktır. 

Dolayısıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesi (17256), geçici 28 inci 

maddesi (27256) ve Ek 4 üncü maddesinde yer alan indirimlerden yararlanılan dönemlere 

ilişkin işyerlerinin emanet hesaplarında bulunan tutarların Kurumumuzca 2021 yılı Aralık 

ayına ait cari dönem borcuna otomatik mahsubu yapılmayacağından, banka borç sorgusunda 

görülen tutarın tamamının işverenlerimiz tarafından ödenmesi gerekmektedir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 


