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ÇALIŞANLARIN SİGORTA PRİMLERİ MUHTASAR VE 
HİZMET PRİM BEYANNAMESİYLE BEYAN EDİLECEK 

A. GİRİŞ 

18.02.2017 tarih ve 29983 No.lu Resmi Gazete 'de 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesi Tebliği yayımlandı. Anılan Tebliğ ile 01.01.2018 tarihinden itibaren Aylık Sigorta Prim 

Belgesiyle beyan edilen sigortalılar ve bunlara ilişkin sigorta primlerinin tahakkuku muhtasar ve hizmet 

prim beyannamesiyle yapılacak. Çalışanların sigorta primlerinin muhtasar ve hizmet prim 

beyannamesiyle beyanından önce işverenler 31.03.2016 tarihine kadar SGK işyeri sicil 

numaralarını vergi kimlik numaralarıyla eşleştirmek zorunda. 

B. MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN KAPSAMI 

01.01.2018 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanunun 4/1-a maddesi kapsamında personel 

çalıştıranlar, Aralık/2017 ayına ilişkin aylık prim ve hizmet bildirimlerini muhtasar ve hizmet prim 

beyannamesiyle yapacaklardır.  

 

Çalıştırdıkları personelin ücretinden vergi kesintisi yapmak zorunda olsun olmasın 5510 sayılı 

Kanunu 4/1-a maddesi kapsamında sigortalı çalıştıran tüm işverenler, çalıştırdıkları personelin ilgili 

aydaki çalışma gün sayısı ve prime esas kazanç tutarlarını muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle 

beyan edeceklerdir. Muhtasar ve aylık prim hizmet beyannamesi sigortalı çalıştırılan ayı takip eden ayın 

23’üne kadar ilgili vergi dairesine verilecek, tahakkuk vergiler ayın 26’sına kadar, sigorta primleri ise ay 

sonuna kadar ödenecektir.  

 

Özel inşaat ve ihale konusu işleri için işyeri tescili yapan işverenler, işi biten işyerleri için ilişiksiz 

belgesini almak için ay içinde de muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verebilirler.  Ancak bu işverenler 

ay bitmeden verdikleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle beyan ettikleri bilgileri takip eden ayın 

23’üncü gününde verecekleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesine da dahil etmek zorundadırlar. Bu 

işlem beyanname verme süresi içinde yapılan bir düzeltme işleminden farksızdır. 

 

Üç aylık muhtasar beyanname veren mükellefler ise çalıştırdıkları personele ait vergi ve 

sigorta kesintisi bilgilerini aylık olarak muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle beyan etmek 

zorundadırlar. Ancak bu mükellefler çalıştırdıkları personele ait vergi kesintisi dışındaki 

kesintilerini; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesine 

dahil ederek beyan edeceklerdir. Bu türdeki mükellefler için üç aylık muhtasar beyanname verme 

dönemi ücret ödemelerine ilişkin kesintiler yönünden kapanmış olacaktır.  

 

Muhtasar beyannamesini üç aylık olarak veren ve personel çalıştırmayan mükellefler ise eskiden 

olduğu gibi üç aylık muhtasar beyanname vermeye devam edeceklerdir. 

 

C. MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN VERİLECEĞİ YER 

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, yaptıkları ödemelerden kesinti yapıp vergi dairesine 

yatırmak zorunda olan mükelleflerce daha önce ücret ödemeleri için yapmış oldukları kesintileri beyan 

ettikleri vergi dairesine beyan edeceklerdir.  Şube veya bağlı işyerleri nedeniyle çalışanların ücretlerinden 
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yaptıkları kesintileri farklı vergi dairelerine veren mükellefler, bu çalışanlara ait muhtasar ve aylık prim 

beyannamesini yine aynı vergi dairesine vermeye devam edeceklerdir. 

Muhtasar beyanname vermek zorunda olmayanlar muhtasar ve hizmet prim beyannamesini; basit 

usulde vergilendirilen mükellefler gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine, gerçek kişiler 

ikametgâhlarının bulunduğu yer vergi dairesine, gerçek kişiler dışındakiler ise merkezlerinin/işyerlerinin 

bulunduğu yer vergi dairesine vermek zorundadırlar. 

Örneğin kapıcı çalıştıran apartmanlar, çalıştırdıkları kapıcıya ait muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesini apartmanın bulunduğu adresin yetki sınırları içindeki vergi dairesine elektronik 

olarak verecektir. Yine evinde hizmetli çalıştıranlar da çalıştırdıkları hizmetliye ait muhtasar ve 

prim hizmet beyannamesini ikametgâhlarının bulunduğu yer vergi dairesine elektronik ortamda 

vermek zorundadırlar. Bu türdeki işverenler 01.01.2018 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi 

dairesine Tebliğ ekindeki formla (Ek-1Formu) başvurarak, şifre ve parola almaları veyahut 3568 

sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren bir meslek mensubuyla, aracılık veya 

aracılık/sorumluluk sözleşmesi yaparak meslek mensubu vasıtasıyla beyannamelerini göndermeleri 

gerekecektir. Muhtasar beyanname vermeyip çalıştırdıkları personeli SGK’dan aldıkları şifre ve 

parolalarla bildiren işverenlerin SGK’dan aldıkları şifre ve parolalar 01.01.2018 tarihinden 

itibaren geçerliliğini yitirecektir. 

 

D. MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN ONAYLANMASI, 

DÜZELTİLMESİ İŞLEMLERİ VE DÜZENLENECEK CEZALAR 

E-Beyanname düzenleme programı vasıtasıyla düzenlenecek olan muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesi, paketlenerek internet vergi dairesine yüklenecektir. İlgili beyanname içeriği sistem 

tarafından kontrol edilecek ve vergi/sigorta mevzuatı açısından tahakkuku gereken vergi ve sigorta 

primleri ayrı ayrı tahakkuk ettirilecektir. Sistem tarafından yapılan kontroller sonucunda herhangi bir hata 

mesajı alınmaması durumunda onay işlemine geçilecek ve vergi/sigorta primlerine ilişkin tahakkuk fişleri 

ayrı ayrı düzenlenecektir. 

Verilen muhtasar ve prim beyannamesinde vergi tahakkuku veyahut sigorta tahakkuklarından 

herhangi birisi için hata mesajı alınması durumunda; beyanname iptal edilip düzeltildikten sonra yeniden 

paketlenerek sisteme yüklenebileceği gibi, hata mesajı alınmayan kısımlara ilişkin tahakkuk fişleri 

alınabilecektir. Hata mesajı alınan kısmın düzeltilmesinden sonra beyanname sisteme yeniden yüklenerek 

hatalı kısmın tahakkukunun yapılması sağlanabilecektir.  Bu durumda düzeltme yapılan kısımla birlikte 

daha önce doğru beyan edilen bilgileri de içeren beyannamenin yeniden yüklenmesi gerekmektedir. 

Başka bir anlatımla beyannamenin en doğru şekli sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle beyan edilen bilgilerde herhangi hata veya eksikliğin 

meydana geldiği durumlarda beyanname kanuni süresi içinde veya kanuni süresinden sonra 

düzeltilebilecektir. Daha önce verilmiş bulunan muhtasar ve prim hizmet beyannamesi veya 

beyannamelerindeki hata ve/veya eksikliklere ilişkin verilecek düzeltme beyannamelerinin, söz konusu 

dönemlere münhasır olarak verilen beyannamelerde yer alan bilgileri de kapsaması gerekmektedir. 
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Bilindiği üzere SGK bildirgelerinde yapılan düzeltmeler asıl/ek/iptal şeklinde verilen prim 

belgeleriyle düzetilmekte olup aynı düzeltme sistematiği muhtasar beyannameyle beyan edile  sigorta 

primleri için de geçerlidir. Diğer taraftan; 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde belirtilen yasal süresi dışında verilmiş olmakla birlikte yasal 

süresi içinde verilmiş gibi kabul edilen haller nedeniyle 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas 

kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin verilecek düzeltme beyannamelerinin söz konusu Yönetmelikte 

belirtilen haller için öngörülen tarihleri takip eden ayın 23 üncü günü saat 23.59’a kadar elektronik 

ortamda verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş kabul edilir. Bu haller nedeniyle düzenlenecek olan 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin elektronik ortamda verilebilmesi için Kurumca belirlenen 

belgelerle birlikte işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 

müracaat edilmesi zorunludur. 

 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin yasal süresi 

geçirildikten sonra düzenlenecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri elektronik ortamda 

verilecektir. Bu beyannameler Kurumca, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 103. maddesine 

istinaden incelenerek uygun görülmesi halinde işleme alınacaktır. 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin fiillerin vergi kanunlarına göre vergi cezası 

kesilmesini gerektirmesi halinde 213 sayılı Kanun uyarınca vergi dairelerince, bu fiillerin 5510 sayılı 

Kanuna göre idari para cezası gerektirmesi halinde 5510 sayılı Kanun uyarınca sosyal güvenlik il 

müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından ayrı ayrı ceza kesilecektir. 

 

E. VERGİ KİMLİK NUMARALARIYLA SGK İŞYERİ SİCİL NUMARALARININ 

EŞLEŞTİRİLESİ  

Tebliğ’in yayımı tarihinde yürürlüğe giren Geçici 1. maddesine göre, elektronik ortamda 

verilmesi gereken “EK-8:Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil 

Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim” İnternet Vergi Dairesi https://intvrg.gib.gov.tr/ 

adresinde bulunan “Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri” menüsünde yer almaktadır. Bildirimin en geç 

31.03.2017 Cuma günü saat 23.59’a kadar, 340 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 

belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda gönderilmesi gerekmektedir. 

Söz konusu bildirimi; 

 E-beyanname kullanıcısı olan mükellefler, bizzat kendileri kullanıcı kodu, parola ve şifresini 

kullanarak, 

 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre 

yetki almış bir serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir ile aracılık veya 

aracılık/sorumluluk sözleşmesi bulunan mükellefler, sadece muhasebeci veya mali müşavirleri 

aracılığıyla, 

 Mal müdürlüğü mükellefi olup, bir muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir ile 

sözleşmesi olmayanlar, varsa mevcut e-beyanname şifrelerini kullanarak, yoksa bağlı oldukları 

mal müdürlüğüne başvuruda bulunarak internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi 

alarak,  
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 Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte vergi kesintisi yapma zorunluluğu 

bulunanlar/işverenler, varsa mevcut e-beyanname şifrelerini kullanarak, yoksa bağlı oldukları 

vergi dairesine başvuruda bulunarak internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi alarak 

elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. 

 

Bilginize sunulur. 

Aktif YMM A.Ş. 
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