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İstanbul, 25.05.2021   

DUYURU 514 

   

  Konu: Yeni istihdam teşviki, vergi levhasının oluşturulma süresi ile yabancı sermayeli 

şirketlerin Mayıs ayında yapacağı bildirim hk. 

  

1. Yeni Bir İstihdam Teşviki 
 

25.05.2021 Tarih ve 31491 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7319 Sigortacılık ile Diğer 

Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun uyarınca İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 31. Madde ile yeni bir istihdam 

teşviki yürürlüğe konmuştur. 

Maddeye göre 5510 sayılı Kanun kapsamında tescil edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumuna 

2021 yılı Mart ayına/dönemine ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki 

sigortalı sayısı 50’nin altında olan özel sektör işyeri işverenlerince 1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri 

arasında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe 

alınanların, işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 

4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna 

bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları, işe alındıkları yıldan bir önceki takvim 

yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve 

prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve 12 ay süreyle bu 

sigortalılar için primlerini yasal süresi içerisinde ödemeleri kaydıyla, bu sigortalılar için 5510 sayılı 

Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan ve 

tamamı yasal süresi içinde ödenen sigorta primi ve işsizlik sigortası sigortalı ve işveren hissesi 

primlerinden bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ya da indirimleri 

düşüldükten sonra kalan tutar, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 

Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında kefalet sağlanan 

ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan bu maddenin 

yürürlük tarihinden sonra 30/6/2022 tarihine kadar ilgili işverenlerce kullanılan kredilerde 12 aylık 

süreye ilişkin primlerin ödenmesini müteakip kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülür. Bu 

madde kapsamında kredi garanti kurumlarınca kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülen tutar 

Fondan karşılanır. 

 2021 yılı Mart dönemi için geçici 24 üncü, geçici 27 nci maddenin birinci fıkrasının (b) 

bendi ve geçici 28 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında en az 20 gün nakdi ücret desteğinden 

yararlandırılan sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda, söz konusu 

sigortalı için birinci fıkradaki (ilk paragraf) işe giriş ve ilave istihdam şartına bakılmaksızın işyeri 

birinci fıkrada belirtilen destekten üçüncü fıkrada belirtilen (takip eden paragraf) süre ve sigortalı 

sayısı kadar yararlandırılır. 
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Bu maddeyle sağlanan kredi faiz veya kar payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar 

için 12 ay süreyle uygulanır. Bu madde kapsamına giren işyerleri ilave olarak işe aldığı en fazla beş 

sigortalı için bu destekten yararlanır. 

 

 

2.  Vergi Levhasının Oluşturulması ve Yazdırılması Unutulmamalı  

 

408 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, vergi levhası mükelleflerce 
Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesindeki internet vergi dairesinden alınarak yazdırılacak ve 
işyerlerinde bulundurulacaktır. İnternet vergi dairesinden sistemce verilecek onay kodu tasdik 

yerine geçmektedir. Vergi levhalarının ayrıca vergi dairesine veya 3568 sayılı yasaya göre yetkili 
meslek mensuplarına imzalattırılması ve onaylattırılması işlemi yapılmayacaktır.  

Gelir vergisi mükellefleri 1 Nisan – 31 Mayıs, sermaye şirketleri 1 Mayıs – 31 Mayıs 
tarihleri arasında vergi levhalarını internetten oluşturarak, yazdıracaklardır.  

 

3. Yabancı Sermayeli Şirketlerin Mayıs Ayında Yapmaları Gereken Bildirim  

 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği uyarınca Kanun 

kapsamındaki şirket ve şubeler, faaliyetlerine ilişkin E-TUYS’ta yer alan EK-1 Doğrudan Yabancı 

Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formundaki alanları yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna 

kadar kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar. 

 

Durum bilgilerinize sunulur.   

   Saygı ile,   

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM    

VE YMM A.Ş.   

 

   

http://www.erisymm.com/
http://www.erisymm.com/
http://www.erisymm.com/

