
PKF İnsan Kaynakları ve Bordrolama Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14, Kat: 19 Maslak İstanbul

+90 (212) 875 88 87

+90 (212) 426 84 44

pkfik.com

info@pkfik.com PKF İK © | 2020 | Sirküler 1

SİRKÜLER
NO: 2020-97 20 AĞUSTOS 2020
KONU: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNDE 
GÜNCELLEMELER

KAYNAK: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI - MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASINDA DİKKAT 
EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Gelir İdaresi Başkanlığı 18.08.2020 tarihinde internet sitesi üzerinden “Muhtasar ve Prim 
Hizmet Beyannamesi Düzenlemesi”ne ilişkin bir duyuru yayınladı.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.08.2020 tarihi itibarıyla (Temmuz/2020 
dönemine ait olup, 26 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde 
uygulamaya açıldı!

Uygulamada yapılan yeni düzenlemeyle ilgili önemli noktalar bulunmaktadır:

1)Bankaların kayıtlı işyerlerinin SGK sistemindeki tescil bilgilerinin (faaliyette bulunulan 
sektör alanı) “BANKA” olarak güncellenmesi halinde banka merkezinden gönderilen 
beyannameler tüm şubeleri içerir şekilde gönderilebilecektir.

2)e-Bildirge v.2 üzerinden sadece Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri bildirge 
gönderebileceklerdir. Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında kalan işverenler ise 
e-Beyanname sistemi üzerinden muhtasar ve prim hizmet beyannamesi göndereceklerdir.
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3) Toplu İş Sözleşmesine (TİS) ilişkin belgeler e-Bildirge v.1’den verilmeye devam 
edilecektir.

4) 2020/6 ve öncesi için geriye yönelik belgeler (B TAHAKKUK NEDENİ) e-Bildirge v.2 
den gönderilecektir. Ancak 2020/7 ve sonrası dönemleri için Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamesi kullanılacaktır. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile gönderilen 
çalışanlara ilişkin geriye yönelik bilgiler işveren intrada ilgili Kurum ünitesinin onayına 
düşecektir.

5) SGK sistemlerinde, tescilde genel bütçe olarak işaretlenmiş ve e-Bildirge v.2 
uygulamasından Aylık Prim ve Hizmet Belgesi göndermiş ancak daha sonra tescildeki genel 
bütçe kodu kaldırılmış işyerleri için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderilmek 
istenildiğinde “Diğer ortamdan verilmiş belgeniz var belge veremezsiniz.” uyarısı verilmeksizin 
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderilmesine izin verilecektir.

6) “MuhSGK Özel Yetki” kullanıcısı tanımlı şifre alan mükelleflerin, 1003A kodlu 
beyannamede çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin prim ve hizmet bilgileri ile ücretlere ilişkin 
vergi kesintilerini beyan etmelerine Sistem tarafından izin verilmeyecektir.

7)Evde bakıcı veya temizlik işçisi çalıştıran, yazlık evinde bekçi çalıştıran, özel yatında 
personel istihdam eden, özel inşaatlarda işçi çalıştıranlar vb. lerinin (Kolay İşverenlik ile Ek 9 
Ev Hizmetlerine geçenler hariç) 0003 türünden vergi mükellefiyeti açtıracaklardır.

8)Sigortalının bilgilerinin, SGK bildirimleri bölümünde birden fazla satırda yer almasının 
gerektiği durumlarda AGİ tek bir satıra yazılmalıdır. Gelir vergisi kesintisi ayrıştırılabiliyorsa 
ayrı ayrı, ayrıştırılamıyorsa tek bir satıra yazılarak beyanda bulunulmalıdır.

9) Vergilendirme dönemi 3 aylık olan mükelleflerden Nisan-Haziran/2020 dönemi 
Muhtasar Beyannamesinde 3. ay (Haziran ayı) için asgari ücretli veya diğer ücretli 
çalıştırdığını beyan edenlerin vergilendirme dönemi Başkanlığımız tarafından “aylık” 
olarak değiştirilmiştir.

Hataların Giderilmesi:

1) Sigorta Bildirimleri Bölümünde Gün Bilgisine İlişkin Hata

“Prim Ödeme Gün Sayısı”, ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan için ay/dönemin kaç gün 
olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün olması dikkate alınmaksızın) 30 
gün olarak sisteme girilmelidir.
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2) Eksik Adres Bilgisi Hatası

“UAVT adresi bulunamadı.” şeklinde hata alan işverenlerin (https://uyg.sgk.gov.tr/
isyeriadresguncelleme/Welcome.do) adresinden sisteme girip adreslerini tanımlanmaları 
gerekmektedir. Adresleri UAVT sisteminde kayıtlı değilse bir kereye mahsus “Ulusal Adres 
Veri Tabanında işyerinin adres bilgilerine ulaşılamamıştır.” kutucuğunu işaretlemeleri halinde 
bu uyarı mesajını almayacaklardır.

3) Sigorta Bilgileri Bölümünde Tescile İlişkin Alınan Hatalar

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gönderilmesi sırasında işyeri sicil sıra numarası, 
eski şube kod, yeni şube kod, il kodu, sigortalı T.C. kimlik numarası, sigortalı adı/soyadı, gün, 
kazanç gibi zorunlu alanların hatalı girilmesi halinde beyannamenin onaylanması mümkün 
bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda mükelleflere/işverenlere hatalı girişlere ilişkin mesaj 
gönderilmektedir.

Bu alanda yapılan hataların (https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap) 
adresinden düzeltilmesi gerekmektedir.
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