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SİRKÜLER SAYI: 2022/150                                                   26.07.2022  

 
SGK TARAFINDAN 2022/HAZİRAN AYI MUHTASAR VE PRİM HİZMET 
BEYANNAMELERİN VERİLME SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA 
DUYURU YAYIMLANMIŞTIR 
 

26.07.2022 – 2022/149 sayılı sirkülerimizde bilgisi verildiği üzere, Gelir İdaresi 

Başkanlığı tarafından 144 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 26.07.2022 günü 

sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve 

Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk 

eden vergilerin ödeme süreleri 29.07.2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştı.  

 

Yapılan bu süre uzatımına bağlı olarak SGK tarafından yayınlanan duyuruda, 

işverenlerin bildirimlerini süresinde yapabilmeleri için Türkiye genelinde 2022 yılı 

Haziran ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Sigorta Bildirimleri”ne ilişkin 

kısmının da son verilme süresinin 29.07.2022 Cuma günü saat 23:59'a kadar verilmesi 

halinde süresinde verilmiş sayılacağı açıklanmıştır.  

 

Diğer taraftan aynı duyuruda, e-Bildirge sistemi üzerinden gönderilecek olan Aylık 

Prim ve Hizmet Belgelerinin son verilme tarihinde bir değişiklik olmayıp en geç 

26.07.2022 tarihine kadar gönderilmesi gerekeceği belirtilmiştir.  
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Duyuruda, 2022/Haziran ayı tahakkuklarının son ödeme tarihinde herhangi bir 

değişiklik olmadığı, söz konusu prim tahakkuklarına ilişkin ödemelerin 01.08.2022 

(31.07.2022 gününün hafta sonuna gelmesi nedeniyle) tarihine kadar yapılması 

gerektiği belirtilmiştir.  

 

Saygılarımızla,  

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK 

SGK 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  

YMM 

Mazars Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr

  

  
 

mailto:eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
mailto:gogredik@mazarsdenge.com.tr


    

 

 

                                                  T.C. 

           SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
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                                                                    DUYURU 

 

 

2022/Haziran Ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresinin 

Uzatılması Hakkında Duyuru 

 

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 26.07.2022 tarih, VUK-144/2022-7 sayılı 

duyuruda; 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesinde yer alan yetkiye 

dayanılarak; mükellefler tarafından verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden 

vergilerin ödeme sürelerinin 29.07.2022 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. 

Bu nedenle, işverenlerimizin bildirimlerini süresinde yapabilmeleri için Türkiye 

genelinde 2022 yılı Haziran ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Sigorta 

Bildirimleri” ne ilişkin kısmının da son verilme süresi 29 Temmuz 2022 Cuma günü saat 23:59'a 

kadar verilmesi halinde süresinde verilmiş sayılacaktır. 

Ancak, e-Bildirge sistemi üzerinden gönderilecek olan Aylık Prim ve Hizmet 

Belgelerinin son verilme tarihinde bir değişiklik olmayıp en geç 26.07.2022 tarihine kadar  

gönderilmesi gerekmektedir.  

Diğer taraftan, 2022/Haziran ayı tahakkuklarının son ödeme tarihinde herhangi bir 

değişiklik olmayıp, söz konusu prim tahakkuklarına ilişkin ödemelerin 1.8.2022 (31.7.2022 

gününün hafta sonuna gelmesi nedeniyle) tarihine kadar yapılması gerekmektedir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


