İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

BASIN BÜLTENİ
SSK e-bildirge uygulamasını üç ay süreyle erteledi
İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan; “Karar çok olumlu”
Arıkan: “E-bildirge uygulamasını destekliyor, SSK’nın erteleme kararını da
olumlu buluyor ve tüm meslektaşlarımızı e-bildirge uygulaması için gerekli
hazırlıkları yapmaya çağırıyoruz”.
İSTANBUL, 29 HAZİRAN 2004, SALI
Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) yediden fazla çalışanı olan işletmelere, SSK prim ve
hizmet bildirimlerini internet üzerinden yapmamaları halinde para cezasını öngören
kararını üç ay süreyle erteledi. Böylece uygulama için gerekli teknik altyapı hazırlığını
tamamlayamayan muhasebeciler erteleme nedeniyle para cezası ödemekten kurtuldu.
Buna göre ağustos ayı SSK bildirimlerini eylül ayı sonuna kadar internet üzerinden
yapmayan kuruluşlar idari para cezası ödemek zorunda kalacaklar.
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO), 1 Mayıs 2004’te başlayan
uygulamanın gerekli altyapı hazırlıkları için ertelenmesi gerektiğini savunuyordu.
İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, erteleme kararına ilişkin açıklamasında e-bildirge
uygulamasını çok önemli bir dönüşüm projesi olarak gördüklerini ve bu nedenle
desteklediklerini belirterek, muhasebecilere uyum süresi tanınmasını da olumlu
bulduklarını vurguladı.
“E-bildirge uygulamasıyla, diğer sigortalıların prim gün sayısı ile yapılan sahte emeklilik
işlemleri ortadan kalkacak, sigortalıların hizmet dökümlerine ulaşmaları için aylarca
beklenmesine gerek kalmayacak ve çok önemli oranda tasarruf sağlanacak” diyen
Arıkan, muhasebecilere de çağrıda bulundu:
“Muhasebeci ve mali müşavirler e-devlet uygulamasının ilk örneklerinden biri olan ebildirge projesiyle, kuyruklarda zaman yitirmeyecek, posta masrafı ödemeyecek ve
strese girmeyecek. Mükelleflerin tüm bilgilerine hızlıca ulaşmak çok önemli bir adımdır.
Aynı kolaylık ödemelerde de yaşanacaktır. Sigortalılar da bu sayede hizmetlerden daha
hızlı ve sağlıklı bir biçimde yararlanma imkanına kavuşacaktır. Bu nedenle İSMMMO
olarak ülkemiz için çok önemli olan bu projeye sahip çıkılmasını, tüm meslek
mensuplarının sadece 8’den fazla olan işyerleri için değil 1 ile 7 arasında işçi çalıştırılan
işyerleri için de kullanıcı kodu ve şifre alınarak e-bildirge kapsamına girilmesini tavsiye
ediyoruz.”
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E Bildirge Bilgi Notu:
E-bildirge uygulaması zorunluluğunu ve para cezasını üç ay süreyle
erteleyen SSK Başkanlığı’nın konuya ilişkin açıklaması:
“Kurum Yönetim Kurulunun 17/06/2004 tarih, IX/1160 sayılı Kararı gereğince
Mayıs/2004 ayına ait (ve sonraki aylar) “Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri” nin
Haziran ayının sonuna kadar, 8 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için internet
üzerinden e-bildirge uygulaması ile Kuruma göndermelerinin zorunluluk
kapsamında olmasına ve 5073 Sayılı Yasanın 10. maddesi gereğince söz konusu
Yönetim Kurulu kararı uyarınca “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”ni internet
üzerinden vermekle zorunlu kılınan işverenler anılan belgeyi kağıt ortamında
Kuruma verdikleri takdirde haklarında 140. madde gereğince İdari Para Cezası
uygulanacağının belirtilmesine rağmen ilgili odalar tarafından SSK’na yapılan
müracaatlar neticesinde, e-bildirge ile ilgili zorunluluk halinin ileri bir tarihe
ertelenerek uygulamayı kullanmanın bir süre için isteğe bağlı hale getirilmesi talebi
SSK Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmesi sonucunda alınan kararla,
“Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” nin 8 ve üzerinde işçi çalıştıran işyerleri için
Internet üzerinden e-bildirge ile Kuruma gönderilmesinin zorunlu tutulması esası 3
ay süre ile ertelenmiştir.
Buna göre; 8 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerleri “Aylık Prim ve Hizmet
Belgesi”ni İnternet üzerinden göndermeyip yasal süresi içerisinde kağıt ortamında
SSK’na verdikleri takdirde haklarında İdari Para Cezası uygulanmayacaktır. ebildirge uygulaması işletimde olup, kullanıcı kodu ve şifresine sahip işveren, mali
müşavir ve muhasebeciler e-bildirge uygulaması ile “Aylık Prim ve Hizmet
Belgesi”ni göndermeye devam edebileceklerdir. “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” ni
Internet üzerinden gönderen işverenler ayrıca kağıt ortamında Kuruma belge
vermeyeceklerdir. İşverenlerin Mayıs/2004 ayına ait Aylık Prim ve Hizmet
Belgelerini internet üzerinden Kuruma göndermemeleri halinde, söz konusu belgeyi
kağıt ortamında ve yasal süresi içerisinde bağlı bulundukları sigorta müdürlüklerine
vermek zorundadırlar.
Zorunluluk hali sadece 3 ay süre ile ertelendiğinden 8 ve üzerinde işçi çalıştıran
işverenler Ağustos/2004 ayına ait “Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri” ni 30 Eylül 2004
tarihine kadar mutlaka e-bildirge ile internet üzerinden Kuruma göndereceklerdir.”
Konuyla ilgili olarak ayrıca SSK Başkanlığı tarafından 24/06/2004 tarih ve 12134.EK sayılı genelge de yayınlanmıştır.
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