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MUHTASAR PRİ M VE Hİ ZMET BEYANNAMESİ Nİ N 
VERİ LME SU RESİ  Yİ NE ERTELENDİ  

I. GİRİŞ 

04.04.2020 tarih ve 31089 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nızca yayımlanan 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ ile daha önce bazı mükellefler için 01.03.2020 tarihine ertelenen muhtasar prim ve hizmet 

beyannamesi verme süresi bu defa 01.07.2020 tarihine ertelenmiştir. 

II. MUHTASAR PRİM VE HİZMET BEYANNAMESİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  

1 Sıra No.lu Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi Tebliği’nin geçici 4. maddesi kapsamında 

olan; Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illeri ile bu illerin dışında olmakla 

birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif 

edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesi Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerindeki yetkili vergi 

dairelerine elektronik ortamda gönderilmeye devam edilecektir.  

 Yukarıda sayılan iller dışında bulunan veya bu illerde bulunmakla birlikte, ücret ödemesi veya 

tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler, 

01.07.2020 tarihine kadar eskiden olduğu gibi bağlı bulundukları vergi dairesine muhtasar 

beyannameyle beyan edilmeye devam edilecek. Bu mükellefler, sigortalılara ait aylık prim ve hizmet 

belgelerini ise elektronik ortamda (e-bildirge) SGK’ya vermeye devam edecekler. 

Bu nedenle 03.04.2020 tarih ve 455 No.lu sirkülerimizde muhtasar prim ve hizmet 

beyannamesinin daha önce 01.03.2020 tarihine ertelenmiş olması nedeniyle mücbir sebep halindeki 

mükelleflerin sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri bildiriminin de muhtasar prim ve hizmet 

beyannamesiyle birlikte 27.07.2020 tarihine ertelendiğini belirtmiştik.  

Ancak, 04.04.2020 tarih ve 31089 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nızca 

yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ ile geçici 4. madde kapsamı dışındaki mükelleflerin muhtasar prim ve hizmet 

beyannamelerinin verilişi 01.07.2020 tarihine ertelenmiş olması sebebiyle mücbir sebep halinde de olsa 

erteleme kapsamına giren mükelleflerin; Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait aylık prim ve hizmet 

bildirgelerini eskiden olduğu gibi süresi içinde vermeleri gerekmektedir. 

Özetlemek gerekirse bu sirkülerimizin dayanağı Tebliğ öncesinde 518 sıra No.lu VUK 

Tebliğinin 3. maddesi kapsamında mücbir sebep halinde olan mükellefler; Mart, Nisan ve Mayıs 

aylarına ait aylık prim ve hizmet bildirgelerini muhtasar prim ve hizmet beyannamesiyle (birleştirilmiş 

beyanname)  27.07.2020 tarihinde verecekti. Muhtasar prim ve hizmet beyannamesinin 01.07.2020 

tarihine ertelenmiş olması sebebiyle mücbir sebep halinde olan mükellefler, anılan dönemlere ait 

muhtasar beyannamelerini 27.07.2020 tarihinde, sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgelerini ise 

elektronik ortamda (e-bildirge) SGK’ya normal bildirim sürelerinde verecekler. Ancak mücbir sebep 

halindeki mükellefler; Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait  gelir stopajı ve SGK primi ödemelerini 454 ve 

455 No.lu Sirkülerlerimizde de belirtildiği gibi Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yapılabilecektir.  

Bilgilerinize sunulur. 
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