Sayı: 2018 –048

İstanbul, 11.05.2018

Konu: Sosyal Güvenlik Kurumu Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranı İşleme Alındı
Sayın; Mükellefimiz,
POTANSİYEL TEŞVİK SORGULAMA EKRANININ UYGULAMASI:
İşveren tarafından çalıştırılan veya işe alınacak sigortalının, SGK tarafından uygulanan teşviklerin
hangisinden daha avantajlı olarak yararlanabileceğini öğreneceği, potansiyel teşvik Sorgulama
ekranına, www.sgk.gov.tr adresinden” E-SGK”, “İşveren”, “İşveren Sistemi”, “Uygulamaya Giriş”,
“İşveren”, “Teşvikler ve Tanımlar”, “Potansiyel Teşvik Sorgulama” seçenekleri işaretlenerek
ulaşılabileceği gibi,
http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uygulamalar/isveren_sistemi linki üzerinden
de ulaşılabilinecektir. Belirtilen ekranda, sisteme girildiği tarihteki işyerinin ve işyerindeki
sigortalıların durumuna göre sorgulama yapılabilecektir.
Saygılarımızla ,
MEGA GLOBAL GRUP
 Uluslararası Bağımsız Denetim
 Yeminli Mali Müşavirlik
 Mali Müşavirlik

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde; Yılmaz BAYKARA (yzbaykara@globaldenetim.com.tr) veya Vahap BALKAYA
(avbalkaya@globaldenetim.com.tr) ile temasa geçmenizi rica ederiz.
İş bu sirküler de yer alan açıklamalarımız, ilgili sirküler hakkında genel bilgiler içeriyor olabilir. JHİ ve Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. bu sirkülerin içerdiği
bigiler hakkında tarafımıza danışılmadan uygulanmasından kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçların aksaklık ve zararlarından dolayı herhangi bir
sorumluluk almaz ve uygulayıcılar da tarafımıza haklılık, sorumluluk iddiasında bulunulamazlar.
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BASIN BÜLTENİ

10.05.2018
Sosyal Güvenlik Kurumu Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranı İşleme
Alındı
İşverenlerimizin, sigortalıların hangi prim teşvikleri kapsamına girdiğini
kontrol edebilmelerine imkan sağlayan “Potansiyel Teşvik Sorgulama” ekranı
işletime alınmıştır.
Söz konusu ekrana, www.sgk.gov.tr adresinden ” E-SGK”, “İşveren”,
“İşveren Sistemi”, “Uygulamaya Giriş”, “İşveren”, “Teşvikler ve Tanımlar”,
“Potansiyel Teşvik Sorgulama” seçenekleri işaretlenerek eşilebileceği gibi
http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uygulamalar/isveren_sistemi
linki üzerinden de erişilebilecektir.
Potansiyel Teşvik Sorgulama ekranı vasıtasıyla sigortalının 4447 sayılı
Kanunun geçici 10 uncu (06111), geçici 19 uncu (17103-27103) , geçici 20 nci
(37103) maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının
(ı) bendi (05510) ve aynı maddenin ikinci fıkrası (46486-56486-66486)
kapsamındaki sigorta prim teşviki uygulamalarından hangilerine girdiğinin
(sorgulamanın yapıldığı tarih itibariyle) kontrol edilmesi mümkün
bulunmaktadır.
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