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4/A ÇALIŞANLAR İÇİN ÇALIŞMADI BİLDİRİM WEB SERVİSİ
VERSİYONU
İşverenlerce istirahatli olan sigortalıların çalışmadıklarına dair
bildirimin yapılabilmesi amacıyla vizite web uygulaması
duyurusu yapılmıştır.
Sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanabilmesi
için, sağlık raporu alması ve ilgili sürelerde çalışmadı olarak
bildirim yapılması gerekmektedir. Çalışılmadığına dair bildirim
2 yol ile yapılabilmektedir. İlki çalışılmadığına dair bildirim giriş
ekranından, diğeri ise muhtasar prim hizmet beyannamesinde
01(istirahat) eksik gün nedeni veya “istirahat süresinde
çalışmamıştır” kutucuğunun işaretlenmesi yoluyla
yapılabilmektedir.
Çalışılmadığına dair bildirim işlemlerinin daha kolay
yaptırılması adına SGK tarafından vizite web servisi
uygulamasını işletime açmıştır. Söz konusu uygulama ile
sigortalılara ait iş göremezlik rapor bilgilerinin temin edilmesi
ve web uygulaması olmaksızın bildirim yapılması amacıyla hali
hazırda kullanılan bilgi sistemleri otomasyon yazılımlarına
entegre olacak şekilde yapılmıştır.
Söz konusu Duyuruya 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.

