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1. 1. Giriş:

Başkanlığımıza iletilen talepler doğrultusunp a,4/L/1961tarihli ve 213 sayılı Vergi Usu| Kanununun mükerrer 257 nci maddesi ile

3t/5l2oo6 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Siğortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 100 üncü maddesinin verdiği Yetkilere

istinaden Muhtasar ve prim Hizmet Bey{nnamesinin düzenlenmesi ve gönderilmesi esnasında beyannamelerini elektronik

ortamda kendileri gönderebilen miİkeİtefİ|rdenlişverenleşdeyı tşlep edenİere, şadeee ücret Ödemeİeri üzerind*n Şapılaıı ver6i

İ<esişıti§erirıi füatrö}"İğarryıa birt§kte 551ü sa$lİı Kanuı,ıa göre sİgnrtaİılarııt sigorta pniınlerİ ue katanÇxarı tııpİarnı, gŞteslek adları ÇŞ

!ççdları i}e pn§ın *denıe g,iiıt saynfianını ao{en *eş*ıırıar*e kodğtş [viııhtasşr ve Frim Hiar**t SeŞ*reııarnesi (Üeret Sdemetrerin*

§İ!şkirı vergİ keçirıtİleri lle sigortaİınını sıg|rta prİmieri ııe lcax*nçları toplanııı, rnesİ*it adğare ve kÇdiarı }ie pn[nı *s*rce güı'ı

saşeğartntıı biİdirilrnşsinş yt}ııetrik} İ[e etet<fnoııİk grtşrnda giistd*rebiiıneİeri içlnı mevüut e-b*ş*nıraı"nıe Şifresi*deıı *Şrı ol*rak

kşlianşeş kgçöı*, par*ğa we ş!fr* ııeş§ğetşşs§ bu §irkdjierlrt konuısunu oluŞtxrn'ıaktadır"

2. Mevzuat:

37/721 1950 tarihli ve 193 sayılı Gelir VerglŞi Kanununun;

_ 61 inci maddesinde, ,,Ücret, işverene tabi ve betirli bir İşyerine bağlı olarok çolışanlora hizmet karŞılığı verilen parğ ve oyınlcır ile

sağlanan ve porq ile temsit edilebilen menfPatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kaso tqzminatı (Moli sorumluluk tozminatı), tahsisat, zam, ovon', aidat, huzur hakkı, Prim, ikromiYe,

gider karşılığı veya başka odlar altında öd|nmiş olması veyo bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmomak Şartı ile kozoncın bellİ

bir yüzdesi şeklinde tayin editmiş bulunma|ı onun mahiyetini değiştirmez.

_ 94 üncü maddesinde, "Komu idore ve ıılüesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlor, ticoret Şirketleri, iŞ ortoklıklorı,

dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktİşodi iştetmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerÇek gelirlerini beYon etmeYe

mecbur olon ticaret ve serbest meslek erb[bı, zirai kozançlarını bilanço veyo ziroi işletme hesabı esqslno göre tesPit eden ÇiftÇiler

oşağıdoki bentlerde sayılon ödemeleri bvğns olarak ödenenler dohil) nakden veyo hesaben yoptıkları sırado, istihkok sahiPlerinin

gelir vergilerine mahsuben tevkifat yopma|a mecburdurlor.

1. Hizmet erbobıno ödenen ücretler ile 67 inci mqddede yozılı olup ücret soylan ödemelerden (istisnadon foYdolanonlor hariÇ),

103 ve 104 üncü maddelere göre,

_ 98 inci maddesinde, "94,üncü madde gereğince vergi tevkifotl yapmoyq mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya

tahakkuk ettirdikleri korlar ve irotlar ile bılnlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirmiüÇüncü günü akŞomına kadar, ödeme

veyo tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi doiresine bildirmeye mecburdurlar..,"

_ gs/A maddesinde, ,,Muhtosar ve prim hlzmet beyonnamesi, vergi kanunlorına göre verilmesi gereken muhtosar beyonnome ile

31/5/2006 tarihli ve 5570 sayılı Sosyal S|igortalor ve Genel Sağlık Sigortosı Konunu uyoflncğ verilmesi gereken oylık Prim ve



hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen verlilerin motrohlarıylo birtikte sigortolının sigorto primleri ve kazonÇları toplamı ile prim

ödeme gün soyılarının bildirilmesine mohsu{tur.

Muhtasqr beyonnome ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesi hususunda zorunluluk getİrmeye veya

kaldırmayo, kapsoma girecekleri gruplar, spktörler, goyrisafi iş hosılatları, istihdam edilen iŞÇi soYılorı, gelir unsurlorı, il ve ilÇe

sınırlorı itiborıylo oyrı ayrı u"yo İirüikt" rcs,pit etmeye, muhtasor ve prim hizmet beyonnamesinin Şekil, iÇerik ve eklerİ ile ilgili

olduğu dönemi ve uygulomaıya ilişkin uru| u, esaslorı belirlemeye Matiye Bakanlığı ite Çalışmo ve Sosyal Güvenlik Bakonlığı

m üştere ke n yetkiI id ir,

Muhtasor ve prim hizmet beyonnamesinin verilmesinde bu Kanunun 98 inci maddesinde belirtilen yer ve süreler dikkote olınır.

Maliye Bokanlığı; bölge, il, ilçe, mohal ve şektörlere göre yetkili vergi dairesini ve beyannomenin verilme zamontnı belirlemeye

yetkilidir..."

- 99 uncu maddesinde, "Muhtosar beyannomenin şekil, içerik ve ekleri ite üçer aylık verilen beyannamelerin dönemini aYlık olorok

belirlemeye ve tevkifat konulorı itibarıyla or)r, oyn beyonnome verme mecburiyeti getirmeye Maliye Bakanlığı Yetkilidir."

hükümlerine yer verilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin onü§üncü fıkrasında ise;

,,Muhtosar beyonnome ile bu kanun uy?rnca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesi

durumunda beyonnamenin; şekil, içerik, ek|eri, ilgiti olduğu dönem, verilme süresi ve diğer hususlor Bakanlık ile MaliYe Bokonlığı

torafındon çıkorılan müşterek tebliğ ile be|irlenir, işveren sigortalı çalıştırmadığı tokdirde, bu hususu sigortalı ÇalıŞtırmaya son

verdiği tarihten itiboren on beş gün içinde lluruma bildirmekle yükümlüdür."

hükmüne yer verilmiştir.

3. 10o3B Beyanname kodlu Muhtasar Ve grim Hizmet Beyannamesine ilişkİn işlemler:

193 sayılı Kanunun 98/A maddesi ile 55{O sayılı Kanunun 85 ncı maddesinin onÜçÜncÜ fıkrasına dayanılarak hazırlanan ve

t8l2/2otl tarih ve 29983 sayılı Resmi $azete'de yayımlanan 1 Sıra No.Iu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel

Tebliğinde vergi kanunlarına göre vergi ğairesine verilmesi gereken "Muhtasar Beyanname" ile 5510 saYılı Kanunun 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kaps!mında sigortalı sayılan kişileri bildirmekleyükümlü olanlartarafından SosYal Güvenlik

Kurumuna verilmesi gereken "Aylık prim ye Hizmet Belgesi"nin birleştirilerek alınması uygun görülmüŞtür. 213 saYılı Kanunun

mükerrer 257 nci maddesi ile 5510 sa]yılı Kanunun 100 üncü maddesinin verdiği yetkiIere istinaden kesilen vergilerin

matrahlarıyla bir|ikte, sigortalının sigorta |rimleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile Prim ödeme gün saYılarının

"1oo3A Beyonname kodlu Muhtasor ve prim Hizmet Beyonnamesi"ile elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu

getirilmiştir.

1 Sıra No.1u Muhtasar ve prim Hizmet Beypnnamesi Genel Tebliğinde; 340 Sıra No.1u Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Hazine

ve Maliye Bakanlığınca yapılan diğer düzPnlemelere göre beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme Şartlarını

taşıyan mükelleflerin/işverenlerin, Muh|tasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini de elektronik ortamda kendiIerinin

gönderebileceklerine ilişkin açıklamalara yçr verilmiştir.

&aşkanlığırıxza i!*tİien tateplerirn değerleıldirİlmesİ sçnucL!İ,!da, vengİ kşnunlartrua göne ırergİ kesintİsİ Ş*pr-cak ŞÇrund* o[Şaığ*r

ğğe 55ls say*lt Kanuına göre sigortaiılartıı $rıı** *sas kaxanç ve hizrcşt bi§gileriııi bildirmekle yüki!ffiİü ola*lartn, s****e İti*rııet

ğrb§blna tidegı*n {ieretl*rdeşı şapılan ıı{rgi kesiııtilerini rnatra§ıEarıy[a birnikte yğ sğgsfğüllıtğrı sigŞŞtŞ Prinı{eri ııe karaatÇİarı

tcptaruıt, şııgsiek ad!şşş qıe kodları ue priııt tideme güut sayıüarırıı 1Sü36 8tyarırıame lqedlu &/tuhtasğğ" §e Frinı F{iır*et

seşaraıt*mes§ ğğe ş.*evcııt e-b*gaııriam* {ifresind*ı"ı aşrı oiar*k kçiğarııcı i<odıı, par*la v* şifre ŞlıtımŞsa sur*tiÇie *ğ*ktr*§iik

ortar*dş 6öıtderehiiı*e§erine imk&n stğtrafı n,ıtşttr.

su üruıİ***dan faydalanrııayı tereih eden r*iİkelüefierlİşw*renİer ücyet öderneleyine İİiş$tin u*rgi kesiıttiğ*Şini v* sigortaltnırı

§i§erta primtreri vğ kşxşfiç[arı tsplan,ıır ;nesEek şdtrarı vg kşdları ıiğ p§"i,,şi iideıçe giİrı sayıiarını trüü3* BeYa*ıtrme k*d§tı

f,ı!ııhğ*saı, ç* Frişşı h{iuffıeğ §eş*ıınartt*si ilp h*yxıt *deeei<ğ*ydir.

§ı* ş*kils* aşrı bir fuul§şııgcı §<*du, parq§* ııe şifr* şğar,ı mi,ıkg!§*fl*r/işv*rerıi*r, ücrüt ği$enıe{erin* §§İŞkiıı venŞİ k*sİııtİl*Şğ

ğışşEş§gıde iigili ıii5nexı içiı"tde yaptı§*tarı $derceler veya tahakkı*[t şğğişdikğeri kğşişr ve iratlar İİe be*ııa §§iŞİ<iıı t*ırkif ettik!§ri

uergi§*rü is* 1üi}§& ffi*yıı*rı*rn* kodiı* fusaı{,ıtasar ş* Prğn"ı §{iİl1tğt §*şarınarrtesi İİe heyaıı Ştğ}rif§ sŞıŞŞrtı *d*cŞk§Şrdİr.

1003B Beyanname kodlu Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi https://ebeyanname.gib.gov.trl internet adresinden

görüntülenebi lecektir.



4. 1o03B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilebilmesi İçin Kullanıcı

Kodu, Parola ve Şifre VeriImesi İşlemleri:

Beyannamelerini elektronik ortamda kendi!eri gönderme şart|arını taş|yan mükelleflerin/işverenlerin Muhtasar ve Prim Hizmet

Beyannamesini elektronik ortamda göndetebiImek için 340 Sıra No.1u Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki "Elektronik

Beyannome Gönderme Tolep Formu"nu dlbldurarak yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri halinde mezkür Genel Tebliğde

belirtilen usul ve esaslara göre yetkili vergi dairesince kullanıcı kodu, parola ve şifre verileceği, elektronik ortamda beyanname

göndermek üzere kullanıcı kodu, parola ve gifresi bulunan mükelleflerin ise mevcut kuIlanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak

Muhtasar ve prim Hizmet Beyannamesini ğönderecekleri 1 Sıra No.|u Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genei Tebliğinde

açıklanmıştır.

sı"ına şöa"e, b*şanrıanıei*nini elektnçnik prtarııda ğçeştdileri göndeıme şrrtiarın! taşıyğrr mükei}ef§erlişuerenler eielctre*ik

öftanndr b*şaı:r,ıars.ı* görıdernı*k içi*t ırer§i da9r*ş!ı"ıdşn ştdıkğ*şş kı*[tanıcı kodti, paroİa v* Ş§fr* ile diğ*n lı*Şarınameİ*ri İl*

hirlikte Muğttasaı, ııe Fri*şı Hiu r*et Beb,annaİı,ıesf ni $c gönderebitıilektedlrier.

seyaıırı*m*§*riı"t§ elektrşnik oı.§aruda ken$iieri 6öııd*rrne şart§arıntı taş§Vafı rutüktllefüerişef,işveneınü*rin bu §iŞküler eklrıd* Ş*r
aişıı ,,fuişft§şsnr ıae prişm ffızıştşf seyoıımeınİesjgtfn §fş&frşıtf& *rfşrudş S$rıdşrf{mesfşe ll;ş*ııt ?'ııfep §*r**ıı {{.Jer*t iJ* sışsr*uJıctıs

sdgı*rtu prfımferj ytr ğ§ğssçiğfl§ smpfeıxı, rueşfeft *dJşrı we ftodfşıı i'Je prfn: #dgme gıj* s*yıf*rırısn &jJd§ŞŞ'frŞ*siıte yöıtefs"§<J"ŞıtŞ {§k-ğ}

sjişidq;ı"şnağğ fut§§* *idııkü*rı w*rşi Salr*s§nç nıüş*şşağ *tmeğer§ §ışiişde trüü3$ §eşa*ı*anı* k*dğu &ıtrıı}ığŞs*r Ç* Prirre Ffğarıı*t

§eyanıtapnesiu,ıi e{şk*y*nik öıtğı"$da ştindefebiürneieri için [çendilerin* ayrı b§r k$§§şncçı kodu, parela ıı* şifr* veriğee*k§ğŞ.

Diğertaraftan, 1003B Beyanname kodlu Myhtasarve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda gönderebilmek için ayrı bir

kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükel|eflerden merkez işyeri haricinde şubesi/şubeleri bulunanlara, şubelerine ait 1003B

Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmgt Beyannamesini elektronik ortamda göndermek üzere ayrı bir kullanıcı kodu, parola

ve şifre talep etmeleri halinde şube/şubeleıİ için ayrı bir kulIanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.

1003B Beyanname kodlu Muhtasarve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda gönderebiImek için ayrı bir kullanıcı kodu,

parola ve şifre alan mükellefler/işverenler, 1O03B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini yeni aldıkları bu

kullanıcı kodu, parola ve şifre ile göndçrebilecek ve gönderdikleri beyannameleri bu kullanıcı kodu, parola ve şifre ile

görüntüleyebileceklerdir. Elektronik ortamla beyanname göndermek üzere alınan mevcut kuIlanıcı kodu, Parola ve Şifreler ile

1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi elektronik ortamda gönderilemeyecek ve

görüntülenemeyecektir.

Diğertaraftan, 1oO3B Beyanname kodlu M!.ıhtasarve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda gönderebilmek için ayrı bir

kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükelleflerin/işverenlerin, daha önce elektronik ortamda beyanname göndermek üzere

aldıkları mevcut kullanıcı kodu, parota ve şifreleri ile 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hlzmet BeYannamesi dıŞında

kalan beyannamelerini eskiden o|duğu gibi elektronik ortamda gönderebileceği ve görüntüleyebileceği tabiidir.

öRııııx: (A) Limited şirketinin Ankara Seğmenler Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stoPaj) vergisi

mükellefiyeti bulunmaktadır. (A) Limited Şirketinin 100 çalışanı bulunmaktadır. Ayrıca anılan şirket, serbest meslek iŞleri

dolayısıyla bu işleri icra edenlere yaptığı ödemeler ile işyeri kiralanması karşılığı yaptığı ödemelerden gelir vergisi kesintisi

yapmaktadır.

(A) Limited Şirketi, 75/3/2o2o tarihinde bqğlı oldusu Seğmenler Vergi Dairesine bu Sirküler ekindeki form ile başvurarak 10038

Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmİt Beyannamesini elektronik ortamda göndermek için ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve

şifre almıştır. şifresini aldığı tarihten itiIaren ücret ödemelerine iIişkin vergi kesintileri ile sigortalının sigorta primleri ve

kazançları toplamı, meslek adları ve kodlNrı ile prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet

Beyannamesi ile beyan edecektir.

Adı geçen şirket, serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yaptığı ödemeler ile işyeri kiralanması karŞılığı YaPtığı

ödemeler üzerinden yaptığı gelir vergisi \esintilerini ise 10034 Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet BeYannamesi ile

beyan edecektir.

Duyurulur.

Bekir BAYRAKDAR
Gelir İdaresi Başkan V.

EK_1 Muhtasar ve Prim Hızmet Beyannamesinin Elektronik ortamda Gönderilmesine ilişkin Talep Formu

EK-2 Şifre ile İlgiİi Yetki Tablosu



EK_1

Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesİ Gönderme

Talep Formu

(Vergi Kanunları Gereğinqe Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu Olmayan Ancak 5510

Sayılı Kanun Uyannca Çalıştırdıkları Sigortalıların Prime Esas KazanÇ ve Hizmet

Bilgilerini Beyan Etme Zorunluluğu Bulunanhr İçin)

Muhtasar,. P.i* H;;.; ;;;",# ffi : }":;;# il::x", :,Hum T ale b imin

değerlendirilmesini ve tarafllha kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmesini arz ederim.

Muhtasar ve Prim Hizmet B$yannamesini elektronik ortamda göndereceklerin dikkat etmesi

gereken hususlar:

1- Beyannamelerin elekfronik ortamda gönderilmesi ile ilgili kanuni düzenlemelerde yer

alan usul ve esaslar doğultuşunda Muhtasar ve Prim }j:z,met Beyannamelerinin elektronik

ortamda gönderilmesi gerek4rıektedir.

MüKELLEniNr işvgRENiN rivrr,ipı.DRns nir,ciırni t

Vergi Kimlik Numarası'

\dı Soyadı / Unvanı

\dresi

lelefon Numarası

3ep Telefonu Numarası

aks Numarası

]lektronik Posta Adresı

l Adi oı"ıaklft şeklindeki mii&ellefiyellerde ortaklığa ait bilgiler yazıtacaktlr. 
_._

iT:Ö.;;,il;;;;;;J;;;akiii(.;Ğ 1.C. l.irnfiı. numiası.-yabancı kimlik nunarası bulunan yabancı gerçek kişilerde
yabancı kimlik numarası ;vazllacakta .



2- Muhtasar ve Prim Hizpet Beyannamelerini kendileri gönderebilecek mükellefler

/işverenler kendilerine verile4 kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kullanımından sorumludurlar.

Bu nedenle kullanıcı kodu, p4rola ve şifrelerini; başka amaçlarla kullanamazlar, herhangi bir

üçiincü kişiye açıklayamazlar ve kullanımına izin veremez|er,kka|ayamazlar ve satamazlar.

3- Muhtasar ve Prim Hizpnet Beyannamelerini kendileri gönderebilecek mükellefler /

işverenler kendilerine verilen kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kullanımından sorumlu

olduklarından kullanıcı kodu, parola ve şifrenin yetkisiz kişilerce kullanıldığım öğrendikleri

anda (kullanıcı kodu, parola ye şifrenin kaybedilmesi, çalınması vb. durumlar dahil) Gelir
İdaresi Başkanlığınn 444 0 189 numaralı Vergi İletişim Merkezine ryİMER) telefonla veya

ilgili vergi dairesine dilekçe i|e derhal bilgi vermeleri gerekmektedir. Söz konusu kişiler
bildirim anrna kadar yapılan i]şlemlerden ve kendilerine verilen kullanıcı kodu, parola ve

şifrenin kullanımınd an bazat sorumlu o lacaklardır.

4- Elektronik ortamda y{pılan işlemlerin tespit ve tevsikinde Gelir İdaresi

Başkanlığı/vergi dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alrnacaktrr.

5- Kullanıcı kodu, paro|q ve şifre kullanılarak elektronik ortamda gönderilen ve

onaylanan Muhtasar ve Prim Hzmet B eyanname si müke lle fl erce/işverenlerce imzalanmış

sayılacaktır.

Mükellef/tşveren veya Kanuni Temsilcinin

Adı-Soyadı :

Tarih :

|mza :
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