
  

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 03.04.2017 

Sayı: 2017/070        Ref: 4/070 
 

 

Konu: 

ALT İŞVERENLER TARAFINDAN MUHTASAR PRİM HİZMET BEYANNAMESİ 

UYGULAMASINA İLİŞKİN EK-8 BİLDİRİMİNİN DOLDURULMASI İŞLEMİNE DAİR 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN DUYURU YAYINLANMIŞTIR 

 

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

Beyannamesi Genel Tebliğinin “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil 

Numarasının eşleştirilmesi” başlıklı geçici 1. maddesi uyarınca, 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 getirilmişti. 

 

Söz konusu bildirimin 2 Mayıs 2017 tarihine kadar internet vergi dairesi üzerinden gönderilmesi 

gerekmektedir.  

 

Vergi kanunlarına göre muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda 5510 

sayılı Kanuna göre aylık prim ve hizmet belgesi veren alt işverenlerin de Vergi Kimlik Numarası 

ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”i (Ek-8) 

elektronik ortamda gönderme zorunlulukları bulunmaktadır. 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyuruda,  

 

 “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının 

Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”i (Ek-8) elektronik ortamda gönderme zorunluluğu 

bulunan alt işverenlerce Ek-8 formunun doldurulması işleminin alt işverenlerin 

kendileri tarafından yapılacağı,  

 

 Söz konusu form doldurulurken Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarası 

kısmında yer alan ünite kodu, işyeri sıra numarası ve il kodu hanelerine asıl 

işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri sicil numarasına ait bilgilerin yazılacağı,  

 

 Alt işveren numarası kısmına ise asıl işverene ait sicil numarasına ilave edilen üç 

haneli rakamdan oluşan numaranın yazılması gerektiği açıklanmıştır. 

 

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

 



 

 

 

EK: 

Sosyal Güvenlik Kurumu Duyurusu 

 

(*) 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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                                            T.C. 

     SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

               Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ DUYURU 

 
Bilindiği üzere, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinin “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal 

Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının eşleştirilmesi” başlıklı geçici 1. maddesi ile 213 

sayılı Kanunun 148 inci, 149 uncu maddeleri ile mükerrer 257 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (4) numaralı bendinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak; 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 bu 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 madde uyarınca, vergi kanunlarına göre muhtasar beyanname verme yükümlülüğü 

bulunan ve aynı zamanda 5510 sayılı Kanuna göre aylık prim ve hizmet belgesi veren alt 

işverenlerin de Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının 

Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”i (Ek-8) elektronik ortamda gönderme zorunlulukları 

bulunmaktadır. 

Bu kapsamda, Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil 

Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”i (Ek-8) elektronik ortamda gönderme 

zorunluluğu bulunan alt işverenlerce Ek-8 formunun doldurulması işlemi alt işverenlerin 

kendileri tarafından yapılacak olup; söz konusu form doldururken Sosyal Güvenlik Kurumu 

İşyeri Sicil Numarası kısmında yer alan ünite kodu, işyeri sıra numarası ve il kodu hanelerine 

asıl işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri sicil numarasına ait bilgilerin, alt işveren 
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numarası kısmına ise asıl işverene ait sicil numarasına ilave edilen üç haneli rakamdan oluşan 

numaranın yazılması gerekmektedir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

 

 

Birim Adı: Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü/ İşverenler Daire Başkanlığı 

İrtibat :İbrahim ÖZÇELİK Tel: (0312) 458 71 10 Faks: (0312) 432 12 37 

e-posta isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr 

Adres: Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye / ANKARA 


