
  

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 27.02.2017 

Sayı: 2017/039        Ref: 4/039 
 

 

Konu: 

MUHTASAR BEYANNAME İLE AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN 

BİRLEŞTİRİLMESİ UYGULAMASI KIRŞEHİR İLİNDE 1 HAZİRAN 2017, 

TÜRKİYE GENELİNDE İSE 1 OCAK 2018 TARİHİNDE BAŞLAYACAKTIR 

 

Özet: - 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de “Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesi Genel Tebliği” yayınlanmıştır. Tebliğe göre Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim 

ve Hizmet Belgesi “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” (MPHB) adı altında 

birleştirilmektedir.  

- MPHB verilme zorunluluğuna Kırşehir ilinde Haziran ayında verilmesi gereken beyannameler 

dahil olmak üzere 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren başlanacaktır. Diğer illerde ise uygulama 1 

OCAK 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.  

- Tebliğin 8 No.lı eki olan “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İş Yeri Sicil 

Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim” (Ek-8) 2017/MART AYI SONUNA KADAR  

internet vergi dairesi üzerinden gönderilecektir.  

- Bir aya ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin ertesi ayın 23. günü saat 23.59’a kadar 

elektronik ortamda gönderilmesi gerekecektir. 

- Muhtasar beyannamesini üçer aylık dönemler şeklinde veren mükellefler, çalıştırdıkları hizmet 

erbabının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine 

ilişkin olarak verecekleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini aylık dönemler halinde beyan 

etme zorunda olacaklardır. Bu beyan konuları (sigorta primleri) haricinde kalan vergi 

tevkifatlarını ise eskiden olduğu gibi yine üçer aylık dönemler şeklinde beyan ederek 

ödeyebileceklerdir.  

- Beyannameleri kendileri gönderen mükellefler ile, mükellefler ile aracılık sözleşmesi bulunan 

meslek mensuplarının ve diğer aracılık yetkisine haiz kuruluşların, hali hazırda kullanmakta 

oldukları internet vergi dairesi kullanıcı adı, parola ve şifreleri MPHB’lerin gönderilmesi 

işleminde de geçerli olacaktır. 

- SGK tarafından verilmiş şifreler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderilmesinde 

kullanılamayacaktır.  

- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi kâğıt ortamında verilemeyecektir. 

- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilen vergi kesintileri ile sigortalıların prime 

esas kazanç ve hizmet bilgileri için ayrı ayrı tahakkuk fişleri düzenlenecek ve bunların 

ödemeleri ilgili vergi kanunları ile 5510 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacaktır. Yani, 

vergi tevkifatları ayın 26. günü akşamına kadar, prim ödemeleri ise ay sonuna kadar yapılacaktır.  

- Bankalar ve aracı kurumların vermekte olduğu “Muhtasar Beyanname (GVK Geçici 67. 

Maddeye Göre Yapılan Tevkifatlar İçin)” bu tebliğ hükümleri kapsamı dışındadır. 

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

kesilmesini ve 5510 sayılı Kanuna göre ise idari para cezası gerektirmesi halinde vergi daireleri 

ve sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından ayrı ayrı ceza kesilecektir. 

 

 

 

 



 

 

 

1. GENEL OLARAK MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ (MPHB) 

 

18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 

Genel Tebliği” yayınlanmıştır. Tebliğde “Muhtasar Beyanname” ile “Aylık Prim ve Hizmet 

Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”nin 

(MPHB) verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.  

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 98/A maddesi ve 5510 sayılı Kanunun 86. maddesinin onüçüncü 

fıkrasına dayanılarak muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek 

alınması uygun görülmüş ve Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesi ile 5510 sayılı 

Kanunun 100. maddesinin verdiği yetkilere dayanılarak, 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 kapsamda; 

 

a) Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yaptıkları 

ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri, 

 

b) 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini 

bildirmekle yükümlü olanlar/işverenler, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve 

hizmet bilgilerini, 

 

içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini ertesi ayın 23. günü saat 23.59’a kadar yetkili 

vergi dairesine elektronik ortamda göndermek zorunda olacaklardır.   

 

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kendileri tarafından elektronik ortamda beyanname 

göndermek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler mevcut kullanıcı kodu, parola ve 

şifrelerini kullanarak göndereceklerdir.  
 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını 

taşımayan mükellefler/işverenler, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini sözleşme 

düzenlemek suretiyle aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla elektronik 

ortamda göndereceklerdir. 

 

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi 

almış bulunan gerçek ve tüzel kişiler mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanmaya 

devam edeceklerdir. 

 

Bankalar ve aracı kurumların 193 sayılı Kanunun geçici 67. maddesinin bir ve üç numaralı 

fıkraları kapsamında yaptıkları kesintileri beyan ettikleri “Muhtasar Beyanname (G.V.K. Geçici 

67. Maddeye Göre Yapılan Tevkifatlar İçin)” bu Tebliğ hükümleri kapsamı dışındadır. 

 

 

 

 



 

 

 

Prime esas kazanç ve hizmet bilgileri, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik 

ortamda gönderilirken beyannameyi gönderen tarafından beyannamenin ilgili alanlarında yer alan 

“asıl/ek/iptal” seçeneklerinden işverenin durumuna uygun olanı her bir işyeri için sigortalı 

bazında belirtilecektir. 

 

Alt işverenler, asıl işverenin kurum işyeri sicil numarası ve kendilerine ait alt işveren kodunu 

yazarak çalıştırdıkları sigortalılar için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini vereceklerdir. 

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi https://ebeyanname.gib.gov.tr/internet adresinden 

görüntülenebilecektir. 

 

 

2. EK-8 BİLDİRİMİ 2017/MART AYI SONUNA KADAR İNTERNET VERGİ 

DAİRESİNDEN GÖNDERİLECEKTİR 

 

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. 

 

Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının 

Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim, eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurularak 340 Sıra No.lı 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 2017/Mart sonuna 

kadar internet vergi dairesi üzerinden (https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda 

gönderilecektir. 

 

3. MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN VERİLECEĞİ VERGİ 

DAİRESİ 

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi: 
 

Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunanlar için, yaptıkları ödemeler 

veya tahakkuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri ödeme veya 

tahakkukun yapıldığı, 

 

Vergi kanunlarına göre yapmış oldukları ödemelerden vergi kesintisi yapmaya mecbur 

olmayanlar ile vergi kesintisi yapmaya mecbur oldukları halde kesintiye tabi ödemesi 

bulunmayan ve çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme 

zorunluluğu olanlardan, kazancı basit usulde vergilendirilenler için gelir vergisi yönünden 

mükellefiyetlerinin, gerçek kişiler için ikametgâhlarının ve gerçek kişiler dışında kalanlar için ise 

kanuni merkezleri/işyerlerinin bulunduğu, yerdeki vergi dairesine verilecektir. 

  

 

 

 

https://ebeyanname.gib.gov.tr/internet


 

 

 

Birden fazla vergi dairesinde gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunanlar için sigortalıların 

prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içerecek şekilde verilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi, çalışanların ücret ödemeleri üzerinden yapılan 

gelir vergisi kesintisinin beyan edileceği yerin vergi dairesidir. 

 

281 Seri No.lı Gelir Vergisi Genel Tebliği kapsamındaki bankalar tarafından, Türkiye genelindeki 

tüm şubelerine ait kesilen vergiler ile çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet 

bilgileri (her bir şubeye ait kurum işyeri sicil numarası belirtilerek) tek bir Muhtasar ve Prim 

Hizmet Beyannamesi ile Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na beyan edilecektir. 

 

Örnek: Nevşehir ili ve Afyonkarahisar ili İscehisar ilçesinde ticari faaliyette bulunan Bay (E)’nin; 

Nevşehir Vergi Dairesinde gelir vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi ve İscehisar 

Vergi Dairesinde gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. Bay (E) Nevşehir ilinde 3, 

İscehisar ilçesinde bulunan şubesinde ise 2 sigortalı çalışan istihdam etmektedir. İscehisar 

ilçesindeki faaliyetler gerçek kişiden kiralanmış bir işyerinden yürütülmektedir. 

 

Bay (E)’nin istihdam ettiği Nevşehir’de 3 ve İscehisar’da 2 çalışanının ücret ödemesi Nevşehir 

merkezden, şube işyerine ait kira ödemesi ise İscehisar’dan yapılmaktadır. 

 

Ücret ödemelerine ilişkin gelir vergisi kesintileri ile çalışanların prime esas kazanç ve hizmet 

bilgileri (her bir şubeye ait kurum işyeri sicil numarası belirtilerek) Nevşehir Vergi Dairesi’ne 

verilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dahil edilecektir. 

 

Şube işyeri kira ödemesi üzerinden yapılacak gelir vergisi kesintilerinin ise Muhtasar ve Prim 

Hizmet Beyannamesi ile İscehisar Vergi Dairesi’ne beyan edilmesi gerekmektedir. 

 

Örnek: Kanuni merkezi Kayseri ilinde bulunan (G) A.Ş.’nin, Erciyes Vergi Dairesi’nde kurumlar 

vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi yönünden mükellefiyeti bulunmaktadır. Aynı 

zamanda mükellefin İstanbul, Gaziantep, Sinop illerinde ve Kırıkkale ili Keskin ilçesinde şubeleri 

vardır. Mükellef kurum Kırıkkale ili Keskin ilçesinde bulunan şubesindeki çalışanları hariç olmak 

üzere tüm ücret ödemelerini Kayseri merkezden yapmaktadır. 

 

(G) A.Ş.’nin Kayseri, İstanbul, Gaziantep, Sinop’ta bulunan iş yerlerinde çalışan sigortalıların 

prime esas kazanç ve hizmet bilgileri (her bir şubeye ait kurum işyeri sicil numarası belirtilerek) 

Erciyes Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesine dahil edilecektir. 

 

Ancak Keskin’de yer alan şubesinde çalışanların ücret ödemelerinin bu ilçede yapılıyor olması 

nedeniyle, buradaki sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri ile vergi kesintilerini 

içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Keskin Mal Müdürlüğüne elektronik ortamda 

gönderilmesi gerekmektedir. 

 

Örnek: Güneş Apartmanının adresi Erzincan Fevzipaşa Vergi Dairesi yetki alanı içerisindedir. 

Kapıcısına yaptığı ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapmak zorunda olmayan 

Güneş Apartmanı yönetimi, çalıştırmış olduğu bu sigortalı için, 5510 sayılı Kanun uyarınca 

bildirilmesi gereken prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesi ile Fevzipaşa Vergi Dairesi’ne elektronik ortamda gönderecektir. 



 

 

 

4. ÜÇER AYLIK VERİLEN MUHTASAR BEYANNAMELERİN AYLIK OLARAK 

VERİLMESİ 

 

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde 

veren ve işçi çalıştıran mükelleflere, GVK’nun 98, 98/A ve 99 uncu maddelerine istinaden, 

çalıştırdıkları hizmet erbabının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün 

sayılarının bildirilmesine ilişkin olarak verecekleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini 

aylık dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirilmiştir. 

 

Yukarıdaki kapsamında olan mükellefler (zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç 

olmak üzere) Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemlerinde yaptıkları 

ödemeler ile tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlardan kestikleri vergileri 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 ödemeler ile tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlardan 

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. 

 

Örnek: (D) Limited Şirketi Temmuz-Eylül/2017 döneminde 5 sigortalı çalışanı istihdam 

etmektedir. 

 

(D) Limited Şirketinin çalıştırmış olduğu sigortalılara ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile aylık olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır. 

Bu durumda, çalıştırılan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini, Temmuz/2017 

döneminde çalıştırılan işçiler için 23/8/2017, Ağustos/2017 döneminde çalıştırılan işçiler için ise 

25/9/2017 tarihlerine kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dahil 

edecektir. 

 

Diğer taraftan (D) Limited Şirketi, Temmuz-Ağustos-Eylül/2017 döneminde yaptığı vergi 

kesintileri ile Eylül/2017 ayına ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini 23/10/2017 tarihine 

kadar vereceği Eylül/2017 dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan 

edecektir. 

 

5. MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN ONAYLANMASI VE 

TAHAKKUK FİŞLERİNİN DÜZENLENMESİ 

 

MPHB ile beyan edilen vergi kesintileri ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri 

için ayrı ayrı tahakkuk fişleri düzenlenecektir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Örnek: Bayan (H), işyerinde Ağustos/2017 döneminde 5510 sayılı Kanuna istinaden tüm sigorta 

kollarına tabi 6, sosyal güvenlik destek primine tabi 1, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu 

maddesine istinaden tüm sigorta kollarına tabi 4 olmak üzere toplam 11 sigortalı çalıştırmıştır. 

Ağustos/2017 dönemine ait vergi kesintisi ve prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Bayan (H) adına yetkili meslek mensubu tarafından 

gönderilmiştir. 

 

Sistem tarafından yapılan kontrol neticesinde, vergi kesintileri ve/veya prime esas kazanç ve 

hizmet bilgilerinde, vergi ve primlerin tahakkuk ettirilmesini engelleyen herhangi bir hata tespit 

edilmediğinden, beyannamenin meslek mensubunca onayını müteakip vergi kesintisine ilişkin 1 

adet, 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmetlerine ilişkin 2 adet ve 

4447 sayılı Kanuna göre ise 1 adet olmak üzere toplam 4 adet tahakkuk fişi düzenlenecektir. 

 

Düzenlenen 4 adet tahakkuk fişi meslek mensubuna elektronik ortamda iletilecek ve bu iletiyle 

birlikte tahakkuk fişlerinin Bayan (H)’ye tebliğ işlemi de tamamlanmış olacaktır. 

 

6. GEÇİŞ DÖNEMİ UYGULAMASI 

 

Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lı Gelir Vergisi 

Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için bu tebliğin uygulanmasına, Haziran ayında 

verilmesi gereken beyannameler dahil olmak üzere 1/6/2017 tarihinden itibaren başlanacaktır. 

 

Birinci fıkra kapsamına giren mükellef/işverenlerce Kırşehir ili dışında istihdam edilmekle 

birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku Kırşehir ilinde yapılan çalışanların ücret ödemeleri 

üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Kırşehir Vergi Dairesi’ne elektronik ortamda 

gönderilecektir. 

 

Kırşehir ilinde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku farklı bir ilde yapılan 

çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret 

ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait 

aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma verilmeye devam 

edilecektir. 

 

7. KURUM (SGK) TARAFINDAN VERİLMİŞ OLAN ŞİFRELER MPHB 

GÖNDERİMİNDE GEÇERLİ OLMAYACAKTIR 

 

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 5510 sayılı Kanun uyarınca çalıştırdığı sigortalıların prime 

esas kazanç ve hizmet bilgilerini elektronik ortamda gönderen işverenler ile bildirge göndermek 

üzere aracılık yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 

verecekleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini kurum (SGK) tarafından verilmiş olan şifre 

ile gönderemeyeceklerdir. 

 

 

Saygılarımızla,  

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 



 

 

 

EK: 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ve Eki 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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