
Nedenler v.2

KOD Muhtasar prim ve hizmet beyannamesinin sigortalıların prime esas kazançlarının ve hizmetlerinin bildirilmesi sırasında tahakkuk nedeni

A Yasal süresinde verilme

B Yasal süresi dışında verilme

C 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 5 inci maddesi

D Belge türü ve/veya Kanun türü değişikliği

E 30 günden az bildirilen sürelere ilişkin verilme (5510/86-5. Md.)

F Toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinde toplu iş sözleşmesi nedeniyle geriye yönelik ödenmesine karar verilen ücret farkları

G Toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinde Yüksek Hakem Kurulu kararı nedeniyle geriye yönelik ödenmesine karar verilen ücret farkları

H

Toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinde iş sözleşmesinin mahkemelerce Toplu iş Sözleşmesi Kanununa aykırı bulunması ve toplu iş sözleşmesi

hükümlerinin  uygulanmasına karar verilmesi nedeniyle geriye yönelik ödenmesi gereken ücret farkları

I

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve toplu iş sözleşmesi dışında kalan sigortalı personel ile özel sektöre ait işyerlerinde sendikalara üye olmamaları

sebebiyle toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında kalan sigortalılara geriye dönük ödenmesine karar verilen ücret farkları

J

Aylık veya ücretleri Maliye Bakanlığının vizesine tabi olması sebebiyle ödenmesine sonradan karar verilen sigortalı personel için vizenin gecikmesine

bağlı olarak aylık veya ücretler

K

Bir aydan fazla istirahat alan sigortalılara Kurumca ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin yanı sıra işverenlerince toplu iş sözleşmesine dayanılarak

istirahatli bulunulan süre için ücret ödenmesi

L 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca işe iade

M İdare mahkemesi kararlarına göre göreve iade edilen personele ücret ödenmesi 

N

Kamu kurumlarında çalışan sigortalılar için mahkeme kararları veya idarece verilen kararlar gereğince geriye yönelik ücret ve ücret niteliğinde ödeme

yapılması

O

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında bulunanlardan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülenlere enflasyon farkı veya başka ad altında geriye yönelik olarak yapılan ödeme

P

Toplu iş sözleşmelerine tabi işyeri işverenlerince veya kamu idarelerince ya da yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, hizmet akdinin mevcut

olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenen ücret dışındaki ödemeler
R Mahkemelerce verilen kararlar

S

Sosyal Güvenlik Kurumu denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan

tespitler

T Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve inceleme

U Kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgiler

V Sadece prime esas kazançların eksik bildirilmesi
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