
  

 

SİRKÜLER         İstanbul, 21.03.2017 

Sayı: 2017/058        Ref: 4/058 

 

 

Konu: 

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ EK-8 EŞLEŞTİRME FORMU 

BİLDİRİMİ HAKKINDA DUYURU 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından İnternet Vergi Dairesi E-Beyanname sisteminde yayınlanan 

17.03.2017 tarihli duyuruda, EK-8 Eşleştirme Formu Bildiriminde, vergi dairesinde kaydı 

bulunmayan işyerlerine ait işyeri SGK numaralarının, mükelleflerin bu çalışanlarına ilişkin 

olarak vergi kesintisi bildirimi yaptığı şube veya merkezin adresinin seçilerek yapılması gerektiği 

açıklanmış ve aşağıdaki örnek verilmiştir: 

 

“Örnek: 

 

İşveren (B), bina inşaatı için kurulan şantiyede 7 sigortalı çalıştırmaktadır. Şantiyenin adresinin 

olmaması ve bu şantiye için vergi dairesinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz şubesinin 

olmaması nedeniyle, bu şantiyede çalışanlara ilişkin yaptığı vergi kesintilerini merkez için vermiş 

olduğu muhtasar beyanname ile bildirmektedir. Bu durumda şantiye için alınmış olan işyeri SGK 

numarası merkezin adresi ile eşleştirilmelidir.” 

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

(*) 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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17.03.2017 - EK8 Eşleştirme Formu Hakkında Önemli Duyuru 

EK8 Eşleştirme Formu Bildiriminde, vergi dairesinde kaydı bulunmayan işyerlerine ait 
işyeri SGK numaralarının, mükelleflerin bu çalışanlarına ilişkin vergi kesintilerinin 
bildirildiği şube veya merkezin adresinin seçilerek yapılması gerekmektedir. 
 

EK8 Eşleştirme Formu Hakkında Önemli Duyuru; 

 

EK8 Eşleştirme Formu Bildiriminde, vergi dairesinde kaydı bulunmayan işyerlerine ait işyeri SGK 

numaralarının, mükelleflerin bu çalışanlarına ilişkin vergi kesintilerinin bildirildiği şube veya merkezin 

adresinin seçilerek yapılması gerekmektedir.  

 

Örnek: 

 

İşveren (B), bina inşaatı için kurulan şantiyede 7 sigortalı çalıştırmaktadır. Şantiyenin adresinin 

olmaması ve bu şantiye için vergi dairesinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz şubesinin olmaması 

nedeniyle, bu şantiyede çalışanlara ilişkin yaptığı vergi kesintilerini merkez için vermiş olduğu 

muhtasar beyanname ile bildirmektedir. Bu durumda şantiye için alınmış olan işyeri SGK numarası 

merkezin adresi ile eşleştirilmelidir.  

 

 

 

 

 


