
 

PKF İSTANBUL - ADAY BAĞIMSIZ DENETİM ve SMMM A.Ş. 
29 Ekim Caddesi İstanbul Vizyon Park A-1 Blok Kat: 8 No:86 Bahçelievler-İstanbul, Türkiye 

T: 0212 426 00 93   F: 0212 426 84 44 
www.pkfistanbul.com   info@pkfistanbul.com 

Sirküler No: 2017/07 
Konu: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ 
  
18 Şubat 2017 Tarihli ve 29983 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan MUHTASAR VE PRİM HİZMET 
BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ ile aşağıda özetlenen düzenleme yapılmış olup, Tebliğin tam metni 
ektedir. 
 

•       Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi : Vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar 
beyanname ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen 
vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim 
ödeme gün sayılarının bildirilmesine mahsus beyanname oluşturulmuştur. 

•       Bu Tebliğ ile muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek alınmasına 
karar verilmiş; kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte, sigortalının sigorta primleri ve kazançları 
toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamesi ile elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu zorunluluk 
Kırşehir ilindeki mükellefler için 1/6/2017 tarihinde, diğer tüm mükellefler için 1/1/2018 
tarihinde başlayacaktır. Uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra verilecek Muhtasar 
ve Prim Hizmet Beyannamesinin, daha önce SGK dan alınan şifre ile gönderilmesi mümkün 
olmayacaktır. 

•       Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilen vergi ve sigorta primleri ayrı ayrı 
tahakkuk ettirilecek ve bunların ödemeleri ilgili vergi kanunları ile 5510 sayılı Kanun hükümleri 
çerçevesinde yapılacaktır. 

•       Vergi kanunlarına göre muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda 
5510 sayılı Kanuna göre aylık prim ve hizmet belgesi veren mükelleflere/işverenlere vergi 
kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus 
olmak üzere Tebliğ ekinde yer alan “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri 
Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”i (Ek-8) elektronik ortamda gönderme 
zorunluluğu getirilmiştir. Bu bildirim 31 Mart 2017 tarihine kadar internet vergi dairesi 
üzerinden (https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda gönderilecektir. 

•       Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde veren ve işçi çalıştıran mükelleflere, 
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini aylık dönemler halinde beyan etme zorunluluğu 
getirilmiştir. Ancak, bu mükellefler (zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak 
üzere) Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemlerinde yaptıkları 
ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri her ay 
yerine Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarına ilişkin olarak sırasıyla Nisan, Temmuz, Ekim ve 
izleyen yılın Ocak aylarında verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dahil etmek 
suretiyle beyan edebileceklerdir. Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde 
vermekle birlikte yanında işçi çalıştırmayan mükellefler ise yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk 
ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamesi ile önceden olduğu gibi üçer aylık dönemler halinde Ocak, Nisan, Temmuz ve 
Ekim aylarının 23 üncü günü akşamına kadar vermeye devam edeceklerdir. 
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•       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. 

 
Burada belirtilen konularda ilave bilgi ihtiyacında bizimle temasa geçmenizi rica ederiz. 

  

Saygılarımızla, 
PKF İstanbul 


