
 

DENET SGK SİRKÜLER 
Sayı : 2021/007 
 
 
  

 

Sirküler Tarihi     : 12.01.2021 
Sirküler No          : 2021/007 
 
 
7256 SAYILI KANUN İLE 4447 SAYILI KANUNA EKLENEN 
GEÇİCİ 27 VE 28 İNCİ MADDELERE İLİŞKİN ÖNEMLİ 
DUYURU 
 
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 01.01.2021 tarihinde 7256 
sayılı Kanun ile 4447 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 27 ve 28 inci 
Maddelere İlişkin Duyuru yayımlanmıştır. 
 
7256 sayılı Kanun ile 4447 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 27 ve 28 
inci maddelere istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamelerinde SGK Bildirimleri bölümlerine Aralık/2020 
dönemi beyannamelerinden itibaren uygulanmak üzere 17256 
ve 27256 kanun numaraları eklendiği belirtilmiştir. 
 
Ayrıca söz konusu teşvikler ile ilgili önemli açıklamalar da 
bulunulmuştur. Duyuruya göre,  
 
17256 ve 27256 kanun numarası ile yapılacak bildirimlerde 
destek karşılığı hesaplanacak olan indirim tutarı, tahakkuk 
fişinde gösterilmeyecek olup tahakkuk fişinde "indirim 
emanette gösterilmiştir" açıklama mesajı görüntülenecektir. 
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin onaylanmasının 
ardından ilgili ayın sonuna kadar işverenlerin işyeri emanet 
hesaplarında görüntülenebilecek ve borca mahsup yoluyla işlem 
gerçekleştirilecektir.  
 
Banka borç sorgulaması sırasında 17256 ve 27256 kanun 
numarasından elde edilecek destek tutarları sistemde indirimsiz 
tutar olarak görüntülenecek olup, anılan kanun numaraları ile 
belge veren işverenlerin tereddüde kapılmaması gerektiği 
bildirilmiştir. 
 
Söz konusu duyurulara ulaşmak için linke tıklayınız. 
Söz konusu duyurulara ulaşmak için linke tıklayınız. 
Saygılarımızla. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 

 
 
 

 

https://ebeyanname.gib.gov.tr/kanun27.pdf
https://ebeyanname.gib.gov.tr/kanun28.pdf

